FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

Maria Liziane Souza Silva

A BATALHA DA BORRACHA: Os migrantes nordestinos – memória e
imaginário

PORTO VELHO - RO
2018

MARIA LIZIANE SOUZA SILVA

A BATALHA DA BORRACHA: Os migrantes nordestinos – memória e imaginário

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de PósGraduação em Geografia da Universidade Federal de
Rondônia– PPGG/UNIR, como requisito para obtenção de
título de Mestre. Área de concentração e Linha de Pesquisa:
Território e Sociedade na Pan-Amazônia - TSP.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria das Graças Silva Nascimento
Silva.

Porto Velho, Rondônia,
dezembro de 2018.

Dedicatória

A TODOS os seringueiros e seringueiras, filhos e
netos descendentes de nordestinos, residente no
Estado do Acre, em especial a minha mãe, Maria de
Lourdes Souza Silva; minha vó Guiomar Medeiros
Marques; tios e tias que são frutos deste processo,
por lutarem em acreditarem que os dias seriam
melhores.

AGRADECIMENTOS

➢ Ao meu Deus, pois sem Ele nada seria possível, e às várias pessoas que me
ajudaram direta e indiretamente para a realização deste projeto sendo estas:
➢ Ao meu esposo Paulo César Barros Pereira, também Mestrando do PPGG,
por estar sempre me incentivando e fazer do meu sonho o seu. Obrigada
pelo apoio, dedicação, por ser minha base. Eu amo você!
➢ Aos meus filhos: Isabela S. Barros Pereira e Paulo Arthur S. Barros Pereira,
pelo amor a mim concedido. Vocês foram minha força, meu vigor, minha
esperança de dias melhores. Foi por vocês e para vocês. Eu os amo
profundamente!
➢ A minha querida mãe, Maria de Lourdes Souza Silva, pelo tempo dedicado a
relatar-me a trajetória de nossos antecedentes nordestinos;
➢ Aos meus irmãos que me sustentaram e incentivaram, principalmente
durante o primeiro ano de Mestrado. Amo vocês e meu muito obrigado pela
força e dedicação!
➢ Ao meu pai Suterlande Marques, pela presteza ao me levar aos vários
contatos entrevistados em Mâncio Lima;
➢ A minha querida vozinha, Guiomar Medeiro Marques, que nos seus 90 anos
de idade, prontamente me atendeu relatando-me sua trajetória;
➢ Ao Sr. Murilo de Lima, nordestino, soldado da borracha, residente em Mâncio
Lima, que nos seus 98 anos me relatou extraordinariamente sua trajetória.
Parabéns por sua lucidez, pelo seu vigor!
➢ Aos vários entrevistados, filhos, netos e esposas de nordestino: Sra. Maria
Helena e seu esposo Manoel Claudio; Sra. Maria dos Anjos; Sr. Adalton
Monteiro de Lima; A minha querida Tia Dê – que nos deixou cinco meses
após me conceder a entrevista; A Madrinha Rosa; Dona Osmarina; Ao Tio Lú
Mourão; Todos estes residentes em Mâncio Lima Acre. E também o Sr.
Divaldo Alves de Souza 91 anos, e sua esposa Oscarina Alves de Souza, 89
anos ambos residentes atualmente em Rio Branco Acre.
➢ Aos meus queridos professores de graduação, Profª. Drª. Maria de Jesus
Morais; Prof. Dr°. Jose Alves; Profª. Drª Karina Furini; Profª. Drª Lucilene da
Silva Almeida, todos professores do quadro do Curso de Geografia da

Universidade Federal do Acre, pelo apoio, incentivo e ajuda nestes anos.
Vocês são meu espelho!
➢ A Fundação Universidade Federal de Rondônia, em especial aos amigos de
turma 2016/2 do Mestrado em Geografia que construí durante esse pouco
tempo, e a todos os professores do Curso PPGG. Obrigado ao “cafofo do
Acre”, grupo de acreanos Mestrando neste programa;
➢ A Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas
e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO) pela bolsa
concedida, que possibilitou que eu me dedicasse integralmente às atividades
do PPGG/UNIR.

Esse benefício foi essencial para a minha trajetória e

permanência no programa, uma vez que saí de minha cidade Rio Branco
Acre para a cidade de Porto Velho/RO sem um suporte financeiro. Portanto,
fica aqui minha gratidão a essa instituição que me auxiliou na formação
acadêmica e foi fundamental para a concretização desta pesquisa.
➢ Ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Mulher e Relações Sociais
de

Gênero-

GEPGÊNERO.

Obrigada

pelo

compartilhamento

das

experiências e saberes nas viagens, eventos, e/ou trabalhos de campo.
Obrigada por acreditar em mim!
➢ Ao querido Prof. Dr°. Josué da Costa Silva, por sua grandiosa hospitalidade,
gentileza em nos receber em sua residência;
➢ E sem dúvida a querida Profª. Drª. Maria das Graças Silva Nascimento Silva,
que me auxiliou em todo esse tempo e com quem muito tenho aprendido.

A todos vocês, muito obrigado!

A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas
conseguem identificar o que os separa e não o que os une.
(Milton Santos)

RESUMO

A região Amazônia/Acre, terra que já abundou a seringueira, matéria prima para a
fabricação da borracha, foi atrativo para milhares de pessoas que vieram
principalmente do Nordeste brasileiro em plena expansão extrativa da borracha.
Nestes movimentos estão os do final do sec. XIX e meados do sec. XX, período da
Segunda Guerra Mundial. Nas propagandas do governo federal esta região era
retratada como “terra da fartura e da vitória”, um atrativo para o recrutamento de
milhares de homens como soldados, os chamados “soldados da borracha”. O
objetivo deste trabalho é refletir, através de relatos contados por nordestinos
residentes no Estado do Acre e/ou esposas e filhos, que também são frutos deste
processo uma vez que vivenciaram diariamente as dificuldades dentro de seringais,
os motivos que levaram eles a migrarem; de que forma era feito a convocatória;
quais as promessas feitas pelo governo; como eram transportados desde o Ceara
até a chegada aos seringais amazônicos; quais os perigos e adversidades
enfrentados pelo novo soldado dentro dos seringais e se o resultado de toda a
experiência foi satisfatória no projeto “vida nova”. Trazer a discussão desses
migrantes destaca os 140 anos da migração nordestina para a Amazônia, ocorrida a
partir de 1877, enriquecendo teoricamente o discurso do fenômeno.
Para
compreender as vivências e experiências destes migrantes utilizamos a abordagem
fenomenológica, por ser um método que contempla as percepções, as
subjetividades, as emoções e suas afetividades e que permitiu durante a entrevista
uma troca de sentimentos empáticos, de forma a poder colocar-se no lugar do outro,
na capacidade de poder sentir a dor do outro e compreendê-lo como se fossem um
só. Foi na aposta destas sensações, em valorar estas sensibilidades, ouvindo cada
particularidade, que se optou pela fenomenologia. A principal técnica adotada neste
estudo foi a da fonte oral, que tem se mostrado, através dos séculos, a maior fonte
humana de conservação e difusão do saber. As narrativas desses sujeitos revelam
que a nova região não tinha nenhuma conexão com a realidade transmitida pelas
propagandas, pelo contrário suas falas desconstroem toda falácia implantada pelos
cartazes da época. A região era bem diferente e os dias foram mais que difíceis.
Ninguém ficou rico, ninguém teve a vida transformada pela riqueza da borracha.
Tudo era utopia. O sonho de riqueza e de volta com vida melhorada era fumaça, era
ilusão. Contudo, eles absorveram o novo espaço como seu. Tornaram-se tão
íntimos que mesmo revelando todo tipo de limitação que passaram, ainda hoje,
optam pelo lugar “da mata”, dos seringais, da saudade. Em verdade, estes
movimentos migratórios foram pontos chaves para a formação social, econômica e
cultural daquilo que se tornaria o “Acre”. Essenciais para fazer emergir um novo
lugar, formando nova identidade, mostrado pelo trabalho, modo de vida, das
vivencias, experiências, dos sofrimentos e esperanças desses migrantes que aqui
aportaram em busca de trabalho e “dinheiro fácil”.

Palavras Chaves: Corte da seringa; Nordestinos; Amazônia/Acre.

ABSTRACT

The region of Amazonia/Acre, land that has already abounded the rubber tree, raw
material for the manufacture of rubber, was attractive for thousands of people who
came mainly from the Brazilian Northeast in full expansion of rubber extraction. In
these movements are those of the end of the century XIX and mid-century XX period of the World War II. In the advertisements of the federal government, this
region was portrayed like "land of the abundance and the victory” an attractive
recruitment for thousands of men as soldiers, the so-called "rubber soldiers." The
objective of this is to reflect through reports from northeastern residents of the state
of Acre and wives and children who are also the fruit of this process once they have
lived daily the difficulties within the rubber plantations, counting the reasons that led
to the migration, in what form was the call made, what the promises made by the
government, how they were transported from Ceara to the arrival of the Amazonian
rubber plantations, what dangers and adversities the new soldier faced within the
rubber groves and whether the result of all experience was satisfactory in the "new
life" project. Bring the discussion of these 140 years of the Northeastern migration to
Amazonia, which began in 1877, theoretically enriching the discourse of the
phenomenon. To understand the experiences of these migrants we use the
phenomenological approach because it is a method that contemplates the
conceptions, the subjectivities, the emotions and their affectivities that allowed during
the interview an exchange of empathic feelings, in order to be able to put itself in the
place of the another in the ability to feel in the pain of the other and understand it. It
was in the bet of these sensations to value these sensibilities listening to each
particularity that opted for phenomenology. The main technique adopted in this study
was that of the vocal source that has been shown over the centuries the greatest
human source of knowledge conservation and diffusion. The narratives of these
subjects reveal that the region had no connection with the reality transmitted by the
advertisements, on the contrary, their speeches deconstruct every fallacy found in
the posters of the time. The region was very different and the days were more than
difficult, nobody get rich and nobody had life transformed, everything was utopia.
The dream of being rich and returning with an improved life was an illusion.
However, they have absorbed the new space as their own, have become so intimate
that even revealing every kind of limitation they have passed today they choose the
place of the woods, in the rubber plantations, the place of homesickness. In fact
these migratory movements were key points for the social, economic and cultural
formation of what would become the Acre essential to emerge a new place forming a
new identity shown by the work, experiences, sufferings and hopes of these migrants
who came here to work and search for easy money.

Key words: Cut of the rubber tree. Northeast. Amazonia/Acre.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

MAPAS
Mapa 01: Localização do Estado do Acre e seus municípios...........................

24

Mapa 02: Rota migratória de nordestinos até o Estado do Acre durante a
Segunda Guerra Mundial...................................................................................

85

FIGURAS
Figura 01: Panorama geral metodológico.........................................................

26

Figura 02: Contexto interno e externo da Amazônia em fins do século XIX.....

61

Figura 03: Seringais acreanos durante a primeira migração............................

64

Figura 04: Mapa do limite do Brasil pelo Tratado de Ayacucho,
1867...................................................................................................................

68

Figura 05: Croqui da questão fronteiriça entre Brasil e Bolívia no início do
Século XX...........................................................................................................

70

Figura 06: Comissão brasileira do Tratado de Petrópolis. Euclides da Cunha
(último em pé à esquerda), o historiador, geógrafo e político Barão Homem
de Melo (de barba branca ao centro), além do próprio Rio Branco (sentado, o
segundo da direita para esquerda)....................................................................

73

Figura 07: Área de Litígio com o Perú...............................................................

74

Figura 08: Mapa de Euclides da Cunha em 1909.............................................

75

Figura 09 a 12: Propaganda do Departamento de Propaganda e Imprensa DIP do governo Getúlio Vargas, feita pelo pintor suíço Pierre Chabloz que
ajudou a persuadir nordestinos a virem para a Amazônia.................................

79

Figura 13 a 15: Recrutamento de nordestinos durante a Segunda Guerra
Mundial...............................................................................................................

84

Figura 16: Cartaz elaborado pelo pintor suíço Jean-Pierre Chabloz em
década de 1940.................................................................................................

131

FOTOS

Foto 01: Ex-seringueiros Sr. Divaldo Alves de Souza, 92 anos e sua esposa
Oscarina Alves de Souza, 90 anos....................................................................

30

Foto 02: Sr. Murilo de Lima, (In memoriam).......................................................

90

Foto 03: Elvaldo Lima e sua mãe dona Rosa Lima, moradores de Mâncio
Lima, Acre..........................................................................................................

149

Foto 04: Lado esquerdo, Maria Liziane. Lado direito: Murilo de Lima, 98
anos, cearense vindo em 1944. Morador de Mâncio Lima, Acre. Falecido em
outubro de 2018.................................................................................................

149

Foto 05: Sr. “Lú” Mourão (como é conhecido), 79 anos, morador de Mâncio
Lima, Acre..........................................................................................................

149

Foto: 06: Divaldo Alves de Souza 92 anos e sua esposa Oscarina Alves de
Souza, 90 anos. Ex-seringueiros do município de Tarauacá residem
atualmente em Rio Branco, Acre.......................................................................

149

Foto 07: Maria Helena, 87 anos e seu esposo Manoel Claudio, 81 anos.
Moradores de Mâncio Lima, Acre......................................................................

150

Foto 08: Dona “Inha” (como é conhecida) e seu esposo Adalton M. de Lima,
83 anos. Moradores de Mâncio Lima, Acre.......................................................

150

Foto 09: Dona “Dê” (como era conhecida). Falecida cinco meses após a
entrevista, aos 84 anos. Morava em Mâncio, Acre............................................

150

Foto: 10: Maria dos Anjos, 86 anos. Moradora de Mâncio Lima, Acre.............

150

Foto 11: Osmarina, 72 anos, moradora de Mâncio Lima, Acre.........................

150

Foto: 12: Guiomar Medeiro Marques, 91 anos. Moradora de Mâncio Lima,
Acre....................................................................................................................

150

GRÁFICOS

Gráfico 01: distribuição das categorias frente à questão: Os motivos da
vinda de sua família para o Acre........................................................................

92

Gráfico 02: distribuição das categorias frente à questão: Como era a
situação dentro dos seringais............................................................................

97

Gráfico 03: distribuição das categorias frente à questão: Como era a
alimentação nos seringais..................................................................................

102

Gráfico 04: distribuição das categorias frente à questão: Perigo de ataque
nos seringais......................................................................................................

105

Gráfico 05: distribuição das categorias frente à questão: Havia muitas
doenças
nos
seringais?
Como
fazia
no
caso
de
doenças?............................................................................................................

109

Gráfico 06: distribuição das categorias frente à questão: Situação de
mulheres e filhos dentro dos seringais...............................................................

113

Gráfico 07: distribuição das categorias frente à questão: O Sr(a) conseguiu
estudar?.............................................................................................................

116

Gráfico 08: distribuição das categorias frente à questão: Contato com a
família do Nordeste depois que veio ao Acre....................................................

119

Gráfico 09: distribuição das categorias frente à questão: Ganharam muito
dinheiro com o corte da seringa?.......................................................................

122

Gráfico 10: distribuição das categorias frente à questão: Comparando antes
com o agora.......................................................................................................

124

ABREVIATURAS

BCB: Banco de Crédito da Borracha
CAETA: Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores para a
Amazônia
CCAW: Comissão de Controle dos Acordos de Washington
DNIT: Departamento Nacional de Imigração
DSC: Discurso do Sujeito Coletivo
FUNTAC: Fundação de Tecnologia do Acre
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
RDC: Rubber Development Corporation
SAVA: Superintendência para o Abastecimento do Vale Amazônico
SENTA: Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia
SEPLAN: Secretaria de Planejamento do Estado do Acre
SESP: Serviço Especial de Saúde Pública
SNAPP: Serviço de Navegação e Administração do Porto do Pará
UFAC: Universidade Federal do Acre
UNIR: Fundação Universidade Federal de Rondônia
PPGG: Programa de Pós-graduação Mestrado e Doutorado da Fundação
Universidade Federal de Rondônia - PPGG/UNIR

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ................................................................................................ 162
INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 199
CAPÍTULO I - ESPAÇO GEOGRÁFICO E MIGRAÇÃO: PRESSUPOSTOS
TEÓRICOS E A COMPREENSÃO NA ANÁLISE GEOGRÁFICA.......................... 30
1.1 O Espaço Geográfico ................................................................................... 311
1.2 O sentido das migrações. Por que elas ocorrem? ........................................... 399
CAPÍTULO II - O MÉTODO FENOMENOLÓGICO: A VOLTA “ÀS COISAS
MESMAS” ............................................................................................................ 444
2.1 O Método Fenomenológico ............................................................................. 444
2.2 Processos Técnicos.............................................................................................49
2.2.1 A Pesquisa Bibliográfica ................................................................................. 50
2.2.2 A Fonte Oral................................................................................................. 522
2.2.3 A Técnica “Bola de Neve” ............................................................................ 533
2.2.4 A Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo -DSC ......................................... 555
CAPÍTULO III - O GRADE ELDORADO: DAS DUAS GRANDES MIGRAÇÕES
INTERNAS À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE ..................................... 599
3.1 Primeiro momento da migração cearense para a Amazônia ............................. 60
3.2 A constituição do Território Acreano ............................................................... 666
3.3 Segunda migração nordestina e os “Soldados da Borracha” .......................... 766
CAPÍTULO IV – A VOZ DOS “INVISÍVEIS” ........................................................... 90
4.1 O Discurso dos Sujeitos Coletivos: a fala dos cearenses e seus descendentes 91
4.2 Discussões ................................................................................................. 12727
CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 1366
REFERÊNCIAS.......................................................................................................140
APÊNDICE..............................................................................................................148
ANEXO....................................................................................................................149

APRESENTAÇÃO
Comecei minha vida acadêmica tardia, quase aos trinta anos. Mas dentro de
mim, a chama por adquirir o conhecimento científico ardia fortemente, nunca
apagou. Sou do interior do Acre, vim do extremo ocidental do Estado, município de
Mâncio Lima, para os íntimos: Japiim. Terra onde “o vento faz a curva”; terra mais
ocidental do país; terra da “Serra do Môa”; terra da farinha de mandioca; terra do
Seringalista Mâncio Lima; terra banhada pelo Rio Moa de inúmeros afluentes,
cortada por igarapés e igapós.
Sou da terra de inúmeros seringueiros, descendentes de cearenses que
chegaram no final do século XIX e meados do século XX. Terra que acolheu estes
milhares, mesmo quando ainda não era espaço brasileiro. Foram eles os heroicos e
anônimos pioneiros que com o sacrifício da própria vida, desbravaram e
conquistaram a Amazônia, ligando-a as gerações futuras com todo o seu imenso
potencial de riquezas naturais.
Foi lá que ouvi inúmeras histórias, contos, de meus antepassados,
seringueiros cearenses, da luta, da vinda à esta região, dos sofrimentos, das
angústias, da solidão, das imensas dificuldades, dos perigos...., mas também das
festas, das farras, das comidas típicas, dos costumes, das rezas, dos dizeres, da
linguagem, da saudade. Achava tudo muito lindo, sem, contudo, fazer uma reflexão.
Como eles, também passei pelo processo migratório, interno claro, para a
capital Rio Branco, ainda na década de 1990. Comigo levei os mesmos sonhos de
meus antepassados: ter uma vida melhor, buscar novas possibilidades, novas
oportunidades. Eu sabia que era difícil fazer fortuna, e certamente não fiz. Trabalhei
desde cedo, ainda nova, como meus pais, avós, tios, porque via no trabalho uma
perspectiva de mudança financeira. Ela sem dúvida não chegou, não tive esse
agraciamento, mas isso não é o fundamental. Porque no fundo eu sentia o que era
fundamental: o estudo! Sempre fui apaixonada pelas descobertas que ele me
proporcionaria, pelos novos mundos que descobriria, pelo invisível se tornaria
visível.
Foi com este amor ao estudo que entrei, mesmo que tardiamente, na
graduação. Foi uma festa, eu era a primeira filha, de seis irmãos a entrar numa
faculdade, algo incomum na nossa família. Não era meu curso preferido, contudo

me apaixonei pela Geografia. Fiz desta porta a grande oportunidade da minha vida.
Entretanto, como bicho do mato, enferrujada dos estudos, senti o peso da nova
jornada. Não desisti, abracei fortemente. Foi neste momento que as “escamas
começaram a cair”. Porque é isso que o estudo faz, tiram as vendas dos olhos. A
entrada na Universidade me propiciou bons frutos e resultados mais que esperados.
Os conhecimentos, as experiências adquiridas foram sem tamanho. A participação
como voluntária e bolsista no Programa de Educação Tutorial – PET Geografia foi
fundamental para meu amadurecimento.
Nesse momento foi onde optei por realizar meu trabalho monográfico
abordando aquilo que permeava meu imaginário quando criança: “a migração
cearense para a Amazônia”. Mais que um trabalho, foi voltar ao tempo, reviver todo
meu imaginário, e descobrir muito mais do que eu já soubera. Também tive a sorte
de contar ajuda e parceria de professores da Universidade Federal do Acre - UFAC,
principalmente a Prof.ª Dr.ª Maria de Jesus Morais, que me orientou e me ensinou a
ver além.
Por isso, quando decidi encarar mais uma etapa de estudo, o maior desafio
conquistado até agora, o Mestrado em Geografia, era somente um teste. Em 2016,
o ingresso no Programa de Pós-graduação Mestrado e Doutorado da Fundação
Universidade Federal de Rondônia - PPGG/UNIR, foi a maior conquista. Ninguém
da família, nem de primeiro ou segundo grau cursara um mestrado. Mestrado era
algo inimaginável na família.
Neste contexto, em virtude de todos os fatos expostos: o histórico de
vivência, os conhecimentos trazidos e da minha trajetória, a escolha do projeto de
pesquisa de Mestrado não poderia ser diferente ao discutir, agora de uma forma
mais aprofundada como se deu essa migração e quais os resultados deste
processo. A própria família foi minha fonte de pesquisa. Também tiveram aqueles
amigos e conhecidos, os indicados pela família que muito me ajudaram. São muitos,
não deu tempo nem condições de acesso a todos. Mas todos, ao ouvir do fato,
ficaram muito felizes em saber que alguém se importava com sua história, com sua
trajetória. Portanto, a finalidade aqui é valorizar esses valores, as histórias, os
saberes, as experiências vividas, as relações com a natureza, que por vezes noto
que estão a perder-se com o tempo.

Minha chegada no Mestrado em Geografia da UNIR aconteceu em agosto de
2016. Iniciamos as atividades com uma bela aula inaugural e recepção dos
discentes veteranos. Na semana seguinte tive a primeira Disciplina “Epistemologia
da Geografia”, ministrada pelo professor Dr. Josué Costa. A Disciplina foi
concentrada, dividida em três módulos. Foi bem intensa. Nesse momento senti o
primeiro impacto, percebi que minha visão era limitada e que agora era necessário
enxergar além do superficial. Fui pega de surpresa, sacudida, e ela me exigiu ter um
olhar mais apurado da ciência geográfica. Os diversos autores, seus conceitos e as
trocas de informações debatidos em sala com o professor e demais colegas de
turma me trouxeram um turbilhão de informações nunca atingido antes. O
aprendizado foi enorme. consegui enriquecer minha base teórica.
Outras disciplinas como: Populações Amazônicas e Sustentabilidade;
Métodos e Técnicas de Pesquisa em Geografia e Geoprocessamento e Cartografia
Digital também acrescentaram outros olhares e saberes que me fez embebedar na
ciência geográfica. Todas estas disciplinas cursadas me trouxeram um ângulo novo
e olhar especifico, apurado de cada uma, corroborando para as respostas da minha
problemática de pesquisa.
Também é preciso salientar o aprendizado enorme que tive com os diversos
campos realizados durante os dois anos de Mestrado que me agregou novos
sentidos ao espaço Amazonico. O aprendizado com o grupo de Pesquisa
GEPgênero, liderado pela minha orientadora, Prof. Dra. Maria das Graças Silva,
carinhosamente chamada de “professora Gracinha” foi sem dúvida importantíssimo
para meu crescimento teórico.
Todos as experiências vividas, as atividades realizadas, as novas amizades
construídas neste período, os percalços ocorridos, as dificuldades financeiras, foram
degraus que tive de passar até chegar neste momento final. O período do Mestrado
me foi um divisor de águas, serviu para um romper na construção de um novo
pensamento geográfico. Eu fui reconstruída! Contudo, continuo nessa incessante
busca do aprendizado, porque sei que ele nunca para.
A ideia deste trabalho é que ele possa ser ponto de partida para outras
reflexões científicas e que possa contribuir com outras pesquisas acadêmicas.
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INTRODUÇÃO

A ocupação da Amazônia brasileira por não índios é marcada por
diferentes movimentos migratórios. Nestes movimentos estão os do final do sec.
XIX e meados do sec. XX, década de 1940, em plena expansão extrativa da
borracha, feitos por levas de pessoas vindas principalmente do Nordeste
brasileiro, que se embrenhavam nas verdejantes matas amazônicas, região rica
em sua biodiversidade, abundante do “ouro branco”, por assim se chamar o látex
extraído da seringa.
No primeiro momento, final do século XIX, as condições internacionais
advinda da Segunda Revolução Industrial que acontecia nos EUA, quando a
indústria automobilística torna-se o centro da gravidade do sistema e,
consequentemente exigindo a busca pela matéria prima para a fabricação de
pneus, fez com que a economia mercantil da borracha ficasse em alta. A
Amazônia, região abundante dessa matéria prima, torna-se atrativo a milhares
que vieram para o corte da seringa. Calcula-se que de 1850 a 1900 a população
do vale Amazônico aumentou dez vezes. Os números chegam a 158.125 só de
nordestinos, cerca de 20% da população amazônica da época. No Acre, também
começaram a chegar a partir de 1877, homens que saíam das áreas sertanejas
do Ceará; de Pernambuco; da Paraíba e Rio Grande do Norte (MARTINELLO,
2004).
O auge dessa economia tem seu ápice em 1912 quando atinge a maior
quantidade de toneladas de borracha exportada para o exterior. Mas após esse
período a Amazônia entra em um colapso quando surge uma concorrente asiática
levando os seringais a uma dimensão catastrófica, a borracha da Amazônia
atinge valores mínimos de exportação, uma perda de quase 92% (MARTINELLO,
2004). Esse declínio permanece por longos e amargosos anos e o seringueiro,
que chegara em busca de vida nova através do lucro que obteria pelo trabalho cai
em esquecimento, em abandono por aqueles que os recrutaram. O grande
Eldorado, como era assim visto esta região, virara decepção.
Mas, a partir da década de 1940 essa economia novamente é reacendida,
durante a “Batalha da Borracha”, em período da Segunda Guerra Mundial, em
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virtude dos compromissos assumidos pelo Brasil com EUA através do “Acordo de
Washington”. Agora têm-se um novo cenário, com novas perspectivas de
reacender uma economia que um dia vivera seu esplendor. E é neste cenário que
acontece outra migração para a Amazônia, em sua maioria, feita por nordestinos.
Outra vez milhares viram neste espaço a oportunidade de fazer fortuna, visto as
intensas propagandas que diariamente recheava os jornais, as rádios e cartazes
espalhados pelas cidades nordestinas mostrando a Amazônia como o local “da
vitória”; da “fortuna”, como o lugar perfeito para aqueles que queria fazer dinheiro.
Além das melhores expectativas sobre este espaço, colocado pela imprensa da
época, também tinha o fato daqueles convocados para a guerra que poderiam
optar entre servir como soldados no front de guerra ou servir nos seringais como
“soldados da borracha”. Muitos deste optaram por servir nos seringais em vez da
guerra, por entenderem que aqui teriam maior probabilidade de sobrevivência.
Não há disponível um acervo, arquivo ou local, fornecido pelo Estado com
nomes destes trabalhadores. Quando se dispõe à procura de documentação há
ausência significante de números. Por isso, não é possível saber com exatidão
quantas pessoas foram enviadas para a floresta e quantas morreram neste
processo. No livro Amazônia – Um Pouco Antes e Além Depois de (1977), o
amazonense Samuel Benchimol contabiliza a chegada de 50.500 homens entre
1943 e 1944, no auge do recrutamento e na bagagem, cerca de mais de 19.760
mulheres, de quem não se sabe quase nada.
Era o início da “Batalha da Borracha”, nome dado em função do momento
de guerra e, apesar de não ser uma disputa armada, estes foram intitulados como
soldados, uma vez que estavam a servir a pátria no corte da seringa. O Estado do
Acre foi um dos Estados amazônicos que recebeu estas pessoas.
Mas, em meio a tamanha riqueza de fauna e flora estes milhares deparamse a uma terra inóspita, recheada de perigos e doenças típicas da própria região.
Esta seria palco de enormes disputas entre povos, testemunha da ganância entre
os mais abastados, do árduo trabalho daqueles que tanto acreditaram, da solidão,
dos sonhos, dos planos de milhares de pessoas que aqui chegavam à procura de
uma vida melhor, de um cantinho para trabalhar e conseguir mudar a realidade de
sua situação financeira, uma região para os nordestinos.
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Essa gente que emigrara era aquela que deixara seus pais, fugidos da
miséria, em busca do grande Eldorado, perdendo-se muitas vezes para sempre
nos confins da selva amazônica, sem nunca mais ter notícias de seus entes
queridos. As condições que os recepcionavam eram das mais devastadoras
possíveis. Benchimol (1977) relata que era comum não haver suprimentos
disponíveis para transportar rio acima quando a navegação era possível e,
apodrecerem os gêneros alimentícios em Belém e Manaus, por terem chegado aí
quando os altos rios estavam secos, resultando em um ano de privações sem
nenhuma produção. Forneciam-se os homens como “coisas”, sem saber se os
seringais estavam preparados para recebê-los e como ia alimentá-los. Estima-se
que mais de 30 mil morreram na Amazônia até o fim da guerra, além das
centenas que não resistiram à longa viagem de caminhão e barco.
Para aqueles que resistiram, poucos sabiam exatamente o que
enfrentariam na floresta e muitos acabaram vítimas de doenças e de ataques de
animais selvagens, como cobras e onças pintadas, mas, nenhum deles estava
preparado para a ação de uma espécie de bicho conhecida pela ganância: o
próprio homem! Os imperadores desta região, donos de seringais. Aos que
apostaram que teriam assistência e melhores condições de vida, se depararam
com uma situação semelhante às condições encontradas no final do século XIX, a
de semiescravidão.
Com o fim da Segunda Guerra em 1945, a Inglaterra retomou sua
produção de látex da Ásia e o produto brasileiro deixou de ser interessante para o
mercado internacional. Sem procura, outra vez os seringais começaram serem
abandonados, assim como seus trabalhadores, jogados à própria sorte.
É neste conjunto de detalhes que entra a importância do tema escolhido “A
BATALHA DA BORRACHA: Os migrantes nordestinos – memória e imaginário”
ponto de partida para a compreensão da migração nordestina para a Amazônia.
Uma Amazônia formada à imagem do cearense e da seringa, chave da formação
social, econômica e cultural do espaço Amazônia/Acre. Ademais trazer a
discussão desses migrantes destaca os 140 anos da migração nordestina para a
Amazônia, ocorrida a partir de 1877, enriquecendo teoricamente o discurso do
fenômeno.
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Diante desse contexto, surge algumas indagações: como era feito a
convocatória desta grande mão de obra? Como estes seringueiros agiam diante
as adversidades, seja pelo perigo de ataque de animais e/ou índios, seja
acometido por doenças dentro dos seringais? qual o papel/realidade da mulher
seringueira nessa época? Alguém foi contemplado com a riqueza oriunda das
promessas do governo através do corte da seringa? Realmente alcançaram a tão
falada “vida nova” que propagavam os cartazes? Qual a avaliação que fazem
deste processo?
O objetivo é entender através de relatos destes nordestinos residentes no
Estado do Acre e/ou esposas e filhos, que também são frutos deste processo,
suas vivencias, experiências, dificuldades e limitações diárias dentro dos
seringais. A ideia é poder olhar sobre este outro ângulo e mostrar que podem
existir outras histórias além daquelas contadas nos livros.

Área de Estudo: O Estado do Acre
O recorte espacial desse estudo limita-se ao Estado do Acre localizado no
Sul da Amazônia, região que ainda abriga milhares desses seringueiros. Para a
localização destes sujeitos dentro do Estado foi selecionada três regiões que
eram portas de entrada desses migrantes limitando-se aos três principais rios que
cortam o Estado: o Rio Acre no extremo leste do Estado onde está localizada a
capital Rio Branco, o Rio Tarauacá no centro do Estado as margens da cidade de
Tarauacá e no extremo oeste o Rio Juruá próximo ao município de Mâncio Lima.
Estes rios são afluentes do Rio Amazonas, caminho dos seringueiros por onde
adentravam desde os portos de Belém até ao Acre durante os períodos áureos da
borracha. A escolha destes três municípios se deu pelo entendimento deles
alcançarem uma abrangência espacial maior do Estado.
Após

1877,

quando

exploradores

chegaram

arregimentados

por

seringalistas para trabalhar na extração do látex nesta região devido aos altos
preços da borracha no

mercado internacional

e,

consequentemente

a

interferência do capital monopolista, que impôs uma nova lógica à acumulação
mercantil, encontraram uma região conhecida por “Aquiri”, nome dado pelos
índios Apurinãs, primeiros habitantes da região, que significa “rio dos jacarés”. A
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origem do nome Acre foi dada pelos descendentes de matutos cearenses que
transcreveram o nome do dialeto indígena, dando origem ao nome Acre. O
território, antes pertencente à Bolívia e Perú, foi ao longo das décadas sendo
ocupado por brasileiros (CALIXTO, 2003; BRASIL, 2018).
O Acre, um dos 27 Estados brasileiros, está localizado na porção ocidental
da região norte do país, na Amazônia ocidental, entre as longitudes de 66º38’
WGr e 74º00’ WGr e latitudes 7º07’ S e 11º08’ S. Faz limite internacional com o
Peru e a Bolívia e divisas estaduais com Rondônia e o Estado do Amazonas.
(ACRE, 2008). Área da unidade territorial é de 164.123,737 km². É o 16º Estado
brasileiro em extensão territorial. O último censo do IBGE (2010) revelou o
número de habitantes de 733.559, com uma densidade demográfica de 4,47
hab/km², mas, para 2018 a estimativa populacional é de 869.265 pessoas
(BRASIL, 2018). Atualmente este Estado possui 22 municípios e tem como capital
a cidade de Rio Branco.
Historicamente a economia acreana baseia-se no extrativismo vegetal,
sobretudo na exploração da borracha, responsável pelo povoamento não indígena
da região. Atualmente a madeira é o principal produto de exportação do Estado,
também grande produtor da castanha-do-pará, açaí, e óleo de copaíba. Entre as
principais atividades agrícolas destacam-se: a mandioca; o milho; o arroz e a
cana de açúcar. (ACRE, 2008)
O Acre apresenta dois polos econômicos: o vale do rio Juruá, que tem a
cidade de Cruzeiro do Sul como principal núcleo urbano; e o vale do rio Acre, que
além de abrigar a capital Rio Branco, é o mais industrializado, possui maior grau
de mecanização e modernização no campo, e maior potencial nas atividades
agrícolas. (ACRE, 2008). Mas apesar disso, o Estado contribuiu apenas com
0,2% para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, e mesmo tendo um
crescimento de 4,4% em 2014, ainda continua entre os menores PIBs do país, ao
lado de Roraima e Amapá. A composição do PIB estadual está composta entre:
serviços, com 68,1%; indústria com 14,7% e agricultura com 17,2%. (VIDAL e
ALVES, 2017).
Localizado no sul da Amazônia brasileira, o Acre possui uma história
singular. Em seus 16 milhões de hectares de floresta tropical, possui a maior
biodiversidade da terra e muitos seus moradores ainda vivem na floresta. Dentre
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eles índios, das 32 reservas indígenas existentes no Estado, 14 diferentes nações
que, apesar das muitas perdas culturais depois do contato com o não indígena,
ainda preservam suas tradições, culturas e rituais. No Estado também existem
comunidades que se organizam a partir da unidade de uma produção familiar que
utiliza rios como principal meio de transporte e da própria floresta como fonte
alimentar. (ACRE, 2017)

Mapa 01: Localização do Estado do Acre e seus municípios

Org.: Maria Liziane S. Silva, 2017.

O Acre é um Estado considerado novo. Em 15 de junho de 1962, através
da Lei 4.070, foi elevado da condição de Território Federal para a categoria de
Estado. Neste momento já existiam os municípios de Cruzeiro do Sul; Tarauacá;
Feijó; Sena Madureira; Xapuri; Brasileia e Rio Branco. Com a promulgação da
Constituição Estadual do Acre, em 1º de março de 1963, foi prevista a criação de
diversos novos municípios, porém a falta de delimitação territorial e recursos
financeiros destes fez com que eles só fossem efetivamente instalados em 1976,
quando passaram a desfrutar de administração municipal autônoma. Estes
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municípios forma: Mâncio Lima; Assis Brasil; Manuel Urbano, Plácido de Castro e
Senador Guiomard. Já em 1992 foram criados mais 10 municípios: Acrelândia;
Bujarí; Capixaba; Epitaciolândia; Jordão; Marechal Thaumaturgo; Porto Walter;
Porto Acre; Rodrigues Alves e Santa Rosa do Purus, constituindo-se assim com
22 municípios. (ACRE, 2008)
Contudo, como forma de melhora gestacional administrativa, hoje o Estado
divide-se em duas mesorregiões: Vale do Acre e Vale do Juruá, e também em 5
regionais de desenvolvimento: Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá/Envira e
Juruá, que seguem a distribuição das bacias hidrográficas dos principais rios
acreanos. Atualmente, 71% da população concentra-se nas áreas urbanas,
predominando na capital, Rio Branco 58% desta população urbana, (Acre, 2009).
O mais ocidental dos estados do Brasil, o Acre, ainda mantém boa parte de
sua área florestal, cerca de 90%, preservada. Até a década de 1970, mais da
metade da população do Acre vivia em forte relação com a floresta, na condição
de seringueiros, ribeirinhos ou indígenas, inspirando a denominação hoje
conhecida como “povos da floresta” ou “povos tradicionais amazônicos”. (ACRE,
2010)
A vida desse homem amazônico no decorrer de sua tragetória sempre foi
de muitos desafios, principalmente quando a base econômica era a extração do
látex. Quando essa produção entra em declínio, durante o primeiro e segundo
auge da borracha, a região amazônica sempre enfrentara graves problemas de
forte cunho social, fatos esses narrados neste estudo por aqueles que residem no
Acre e/ou que vivenciaram essa situação.
Neste sentido, traçado nossos objetivos, a estruturação desta pesquisa
precisou percorrer por algumas etapas. Assim, demonstraremos os caminhos
percorridos para a elaboração e finalização desta pesquisa, organizados
conforme o mapa teórico 01:
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Figura 01: Panorama geral metodológico

Trabalho
de
Gabinete

Pesquisa
Bibliográfica
(contrução;
definição)
Pesquisa
Documental
(seleção de
documentos
públicos e/ou
privados)
Definicao dos
pontos de
coletas de
dados
(Municipios de
Mâncio Lima;
Tarauacá e Rio
Branco)

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

Localizacao e
agendamento
com os
seringueiros
Trabalho
de
campo

Viagens aos
município
Visita e
entrevista com
os seringueiros
(caderno de
anotacoes e
gravador)
Sistematizacao
das
informações

Trabalho de gabinete, 2018.
Elaboração: SILVA, Maria Liziane Souza.

ANÁLISE DOS
DADOS
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A descrição das principais etapas metodológicas para a compreensão desse
fenômeno geográfico está assim resumida:
✓ Pesquisa bibliográfica e documental: revisão teórico-conceitual da temática
sobre a migração nordestina na Amazônia (espaço, migração, história do
Acre, Primeira e Segunda Batalha da borracha na Amazônia), com base em
artigos, livros, dissertações, teses e documentos de instituições públicas e
privadas disponibilizadas por meio da internet ou pela própria instituição
como: O Programa de Pós Graduação Mestrado e Doutorado em Geografia
de Rondônia PPGG; a Universidade Federal do Acre - UFAC; a Fundação de
Tecnologia do Acre -FUNTAC; o Instituto Brasileiro de Estatística – IBGE e a
Secretaria de Planejamento do Estado do Acre - SEPLAN;
✓ Trabalho de campo: buscou-se analisar através de narrativas de alguns
nordestinos, esposas ou filhos destes que ainda residem no Estado do Acre e
que viveram o processo migratório durante a Segunda Guerra Mundial e/ou
sendo descendentes destes trabalharam no corte da seringa com pais e
esposos. Através destas narrativas buscou-se dar voz a estes sujeitos,
sempre invisibilizados, e poder conhecer outras verdades além daquilo que é
posto nos livros oficiais, crendo que há outras histórias, outros enredos que
podemos descobrir de todo o processo migratório e as vivencias dentro dos
seringais. O período da realização da pesquisa de campo foi feito nos
seguintes momentos: entre fevereiro a maio de 2017;
✓ Definição dos pontos de coletas de dados: A definição dos pontos de coleta
foi definida buscando ter maior alcance territorial no Estado. Desse modo, o
entendimento foi para a coleta nas três principais vias de acesso por onde
adentravam estes seringueiros durante o período da Batalha da borracha,
quais eram os Rios: Acre (na cidade de Rio Branco); Tarauacá (na cidade de
Tarauacá) e Juruá (a Mâncio Lima). Após localizá-los nestes municípios,
dava-se o agendamento das entrevistas e em seguida as viagens para os
municípios. Mas aconteceu também de algumas entrevistas serem feitas sem
um prévio agendamento devido às indicações de vizinhos e parentes que nos
conduziam até outros seringueiros.
Como instrumentos de coleta de dados foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com os seringueiros esposas e filhos, uma vez que tais
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narrativas expressam espontaneidade e esclarecem as mentalidades sobre
suas vivências e experiências cotidianas (QUEIROZ, 1991). Para isso, foi
utilizado um roteiro sequencial de perguntas abertas e/ou fechadas. Quanto
aos sujeitos da pesquisa foram entrevistadas 14 pessoas entre homens e
mulheres com idades que variavam entre 70 a 93 anos, moradores dos
municípios de Mâncio Lima, Tarauacá e Rio Branco, com o objetivo de
resgatar por meio da memória a história da sua trajetória. As entrevistas
muitas vezes começavam de modo informal quando estes agiam com grande
hospitalidade e gentileza na recepção.
Além da utilização do caderno de campo para fazer as anotações
necessárias, também foi utilizado o gravador de voz de um celular para o
registro das entrevistas; e também para o registro de imagens dos
entrevistados. O uso da técnica do gravador indica que “a transcrição
efetuada pelo próprio pesquisador poderá, pois, enriquecer o documento e
suas informações” (QUEIROZ, 1991, p.87).
✓ Sistematização das informações: Por meio da sistematização dos dados
obtidos em campo, de documentos públicos analisados, das instituições e
órgãos investigados, correlacionando com as referências teóricas conceituais,
buscou-se analisar e compreender o fenômeno migratório de nordestinos que
se manifestaram na Amazônia durante a economia da borracha.
Nesse contexto, a proposição em dissertar sobre essa temática
juntamente com a abordagem epistemológica pretendida, permite entender como
esse fenômeno interferiu, modificou e agregou valores no novo espaço de vida
amazônico podendo ser explicado pelo viés da geografia fenomenológica. Assim,
esta dissertação se encontra estruturada em Quatro capítulos:
No primeiro capítulo: “ESPAÇO GEOGRÁFICO E MIGRAÇÃO: Pressupostos
teóricos e a compreensão na análise geográfica”. Trata-se de uma abordagem
teórico-metodológica de autores que discutem os assuntos nos pontos elencados: o
espaço geográfico e o termo migração. O objetivo, sobretudo foi trazer algumas
conceituações que contribuem sobre o conceito do espaço geográfico, e em seguida
discutir sobre os conceitos que norteiam o termo migração, destacando os “porquês”
e os motivos de terem acontecido.
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O segundo capítulo: “O MÉTODO FENOMENOLÓGICO: A volta às coisas
mesmas”. Neste apresentamos a parte metodológica, detalhando a ordenação e o
passo a passo para a concretização da pesquisa, uma maneira de obter um
resultado fundamentado em uma teoria. O método fenomenológico foi escolhido
neste estudo por ajudar a entender as subjetividades das narrativas dos sujeitos
selecionados. Já as técnicas utilizadas perpassaram pela pesquisa bibliográfica; a
fonte oral; o “snowball”, conhecida como bola de neve, e o DSC, o Discurso do
Sujeito Coletivo. Estas metodologias possuem suas ideologias e posicionamentos
epistemológicos quanto ao objeto estudado.
Terceiro capítulo: “O GRANDE ELDORADO: Das duas grandes migrações
internas à constituição do estado do Acre”. Neste são apresentadas as duas grandes
migrações nordestinas ocorridas na Amazônia durante o auge da exploração da
borracha que contribuíram para a formação do território do Acreano. O objetivo foi
entender o contexto interno e externo que o Brasil/Amazônia estava inserido,
resultando em um deslocamento populacional nunca visto antes.
O Quarto capítulo: “A VOZ DOS “INVISÍVEIS”. Neste, são postas as
narrativas das entrevistas colhidas, dos sujeitos envolvidos, os nordestinos e/ou
seus descendentes, parentes que cortaram seringa em seringais acreanos, aqui
elaborado através da metodologia do DSC - Discurso do Sujeito coletivo, onde
analisa o coletivo das falas, das vivencias, das experiências desses sujeitos. Neste
capitulo as narrativas dos migrantes têm dupla representatividade: quantitativa (com
expressão numérica) e qualitativa (sob forma de um discurso). Esse modo de
análise se deu por sua eficácia no processamento e expressão das respostas
coletivas e também por considerar as sociedades coletivos de indivíduos.
Posteriormente foram realizadas as discussões deste capitulo com autores que
discutem a temática.
Por fim temos as “Considerações Finais”, uma revisita de toda discussão do
trabalho e apontamentos possíveis para outras pesquisas. Essa Amazônia dos
seringueiros, dos nordestinos, da borracha, dos rios, das florestas, das experiências
e das vivências foi palco de grandes momentos que reconfigurou este espaço,
resultando em um novo modo de viver, através dos “heróis da seringa”, os migrantes
cearenses.
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CAPÍTULO I - ESPAÇO GEOGRÁFICO E MIGRAÇÃO: PRESSUPOSTOS
TEÓRICOS E A COMPREENSÃO NA ANÁLISE GEOGRÁFICA

Imagem 01: Ex-seringueiros Sr. Divaldo Alves de Souza, 92 anos e sua esposa
Oscarina Alves de Souza, 90 anos.

Fonte: trabalho de campo, 2017
Foto: SILVA, M. L. S., 2017.

O QUE ME PERTENCE
O que é maior que eu
faz parte de mim.
A chuva cabe no mar,
a areia no deserto. Sempre foi assim.
O que é maior que eu
abraço feito fosse Deus.
As coisas pequenas vazam.
Choro por elas, uma noite talvez.

No outro dia
sol clareia a alma.
Descubro o que é meu
para sempre. Os sonhos, as
lembranças.
Nossos passos calmos na areia.
O riso dos meus filhos, isto me
pertence.

(Bárbara Lia)
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É comum ouvir a expressão espaço Amazônico, espaço brasileiro, espaço de
casa, sem antes entende-lo em sua profundidade. Diariamente falamos de espaços
sem uma reflexão cuidados e, costumeiramente pensa-se apenas no espaço
matemático, aquele espaço mensurável em metros e centímetros.
Na geografia, normalmente o conceito de espaço geográfico varia sempre
conforme sua abordagem, através das várias visões e definições existentes, muitas
vezes conflitantes entre si, devido aos problemas epistemológicos e conceituais que
a Geografia enfrenta desde seu surgimento ou como ciência moderna. E, apesar das
grandes contribuições teóricas nos últimos tempos, ainda há discordâncias teóricas
quanto a definição deste objeto de estudo. Daí a importância de compreendermos
estes processos.
Neste capitulo nos propusemos a enfatizar sobre alguns pensadores que
contribuem sobre o conceito do espaço geográfico, e em seguida discutir sobre os
conceitos que norteiam o termo migração, que destacaremos a seguir.

1.1 O Espaço Geográfico
Iniciaremos a discussão sobre espaço com as ideias de Bollnow, (2008) em
sua obra “O homem e o espaço”, que traz uma discussão acerca de como o homem
se relaciona com seu espaço. Um espaço apresentado como um elemento de
referência para a existência humana.
Ao estudar a relação do indivíduo com o espaço, Bollnow destaca dois tipos
de espaços: o espaço vivido e o espaço vivenciado. Os dois teriam sentido diferente,
uma vez que um carrega valores sentimentais e o outro não. O espaço vivido seria
aquele como um meio da vida humana em que o homem nele vive e com ele vive,
sem englobar seu psíquico, apenas o próprio espaço em si. Já o espaço vivenciado
se daria no sentido subjetivo, tomado como a experiência vivida pelo sujeito. Seria
entendido como “a experiência no espaço”. Este seria para ele, um espaço concreto,
uma vez que é vivenciado pelo homem, é dotado de significados e possui caráter
realístico, conforme destaca:
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[...] pode facilmente ser tomado no sentido subjetivo, como a maneira como
um espaço é experimentado por um homem, espaço que, como tal, já está
aí independentemente da maneira como se torna vivenciada, quando o
complemento “vivenciado” se refere somente à colocação subjetiva que este
se sobrepõe ao espaço. Logo, a determinação “espaço vivenciado” pode ser
facilmente entendida como “experiência do espaço” no sentido de uma
simples circunstância psíquica. Em contraposição, a expressão do espaço
vivido tem preferência quando expressa que não se trata de nada psíquico,
mas do próprio espaço, uma vez que o homem nele vive e como ele vive.
Trata-se do espaço como meio de vida humana (BOLLNOW, 2008, p.16).

Infere-se na fala do autor que o espaço vivenciado seria aquele que traz a
experiência vivida pelo sujeito, cheia de significados e que gera um espaço de
referência de mundo, a base da exploração de outros lugares, é lugar protetor, e que
interferirá na sua subsistência e na compreensão de si e do mundo. Ou seja,
devemos estudar o espaço como elemento de referência para a existência humana.
Bollnow (2008) revela um espaço das coisas, do movimento, em evolução,
livre e extenso. Isso seria para ele, o “espaço concreto”, pois é aí que a vida se
desenvolve pois segundo ele o espaço vivenciado não é algo de carater espiritual
pois alem de ser vivenciado, imaginado e concebido. Ele é algo concreto, real, pois é
aí onde acontece a vida. Dessa forma nos alerta ao erro de pensarmos este espaço
somente como algo mensurável, geométrico, uma vez que vivemos e agimos nele.
Contudo, não é nossa ideia aqui descartar o grande legado, concebido de
maneira abstrata pela geometria cartesiana, conceito fundamental para o
conhecimento

racional

e

de

inúmeras

conquistas

como

exemplo

o

geoprocessamento e a própria navegação espacial. A ideia é mostrar através de
Bollnow (2008) como se dá a relação do homem com seu espaço, sentido por nosso
corpo e percebido por nossa mente pois, para ele, o espaço vivenciado seria de
maior riqueza e ao mesmo tempo de maior complexidade.
Essa complexidade nos remete a pensar o espaço amazônico como
fornecedor de apoio a vida humana, dotado de significados para os diferentes povos
que nele vivem. Poder mostrar um espaço dotado de sentimentos é nosso desafio
aqui, principalmente por aqueles que vieram de um lugar com caracteristicas
climáticas tão diversas ao da Amazônia, os migrantes cearenses durante a Segundo
economia da Borracha, que aqui chegaram, adotando este espaço como seu,
enraizando-se, adaptando-se, agregando novos valores sentimentais através de
suas vivências e experiências diárias dentro dos seringais.
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Por isso, trazer um espaço como um mecanismo de desenvolvimento e da
organização da vida humana, sempre em movimento, o espaço vivenciado e vivido,
de modo heterogêneo, pois é aí que as coisas acontecem. Nas ideias de Bollnow, o
chão seria o fornecedor de apoio à vida, pois dele o homem necessita para se
deslocar, é sua fonte de sobrevivência. A fala do autor reflete bem o exemplo dos
migrantes cearenses que utilizavam os rios, as matas e animais silvestres dentro dos
seringais como fonte de sobrevivência de suas famílias. Aprendendo a localizar-se,
desde o primeiro olhar quando chegavam, na densa e desafiadora floresta
amazônica, por meio das vivências diárias, tornaram esse espaço sua casa.
Partindo da ideia do espaço como “casa”, Bollnow revela que a relação do
homem com o espaço se faz na ação de habitar. Mas essa ação “habitar” objetiva a
construção de um espaço de referência. Assim, ele compara este espaço de
habitação com a casa, a moradia.
Segundo ele, o espaço é caracterizado pelas partes de uma casa, pois trata
da necessidade concreta da vida, como se segue: “mas ao perder-se um centro do
mundo, considerando de existência objetiva, a vida do homem ainda permanece
referida a um tal centro. É o lugar onde, no seu mundo, “habita”, onde ele está “em
casa” e para onde sempre pode “votar para seu lar” (p. 134).
Nesta perspectiva temos um espaço comparado a uma casa, cheio de
significados para o ser humano, pois ele se configuraria como uma forma de
enraizamento, pertencimento e de intimidade. Um espaço vivenciado, caracterizado
por um habitar, local de vida e de localização fixa, um universo simbólico do ser
humano. Ele exerceria a função de proteção, aconchego, conforto e da essência de
estar bem. Também pode ser um espaço do mítico, sentido e vivenciada por seu
caráter sacro. Ele refletiria a imagem do mundo. Assim, este espaço que compara
com a casa, seria o “centro do mundo” porque está cheia de imagens, significações
profundas do mundo, afirma. Os seus muros serviriam para delimitar seus territórios.
(BOLLNOW, 2008).
Percebemos

que

temos

diferentes

espaços,

dotado

de

por

uma

representação simbólica fruto de uma espacialidade da vida humana, espaço este,
construído através da relação do homem na sua ação “habitar”, um espaço
referência, a “casa”, sua moradia, vivenciada, cheia de vida que além dos valores
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sentimentais possui também a função de cobrir e proteger. Daí este espaço habitado
transcender o espaço geométrico pois toma qualidades sentimentais, humana.
Ademais, Bollnow (2008) acrescenta que este espaço de habitação também dá
liberdade ao sujeito, através da “porta”, de poder partir em uma caminhada, em
busca de sua sobrevivência e dos encontros com os outros sujeitos, ou seja, não
exime da apropriação de novos espaços serem explorados para sua sobrevivência e
cuidado de si.
A exemplo disso temos os migrantes cearenses que, já tendo um espaço seu
em sua terra, optaram de certa forma, por esta “liberdade”, a vir para a Amazônia,
deixando seu espaço casa, cheio de significações, do mítico ou sacro, para se
aventurar pela “porta” que lhes foi aberta, a chamada para a “viagem para a
Amazônia”, para a “terra da fartura”, como assim eram anunciados nos jornais da
época, (MARTINELLO, 2004). Isso corrobora para pesarmos que o homem pode
carregar seu próprio espaço onde quer que vá, pois ao se movimentar no espaço ele
leva seu espaço vivenciado, seu espaço concreto
Continuando no propósito da busca pelas definições sobre “espaço”
partiremos para as ideias do Geógrafo Tuan, (1983) que, buscando entender a ação
humana sobre o espaço faz a distinção entre espaço e lugar. O autor destaca que,
apesar destes dois termos apresentarem familiaridade e indicar experiências
comuns, eles se diferem e é preciso distingui-los. Assim, nos leva ao entendimento
de que: vivemos no espaço (liberdade) e o lugar (segurança); somos ligados ao
segundo, mas desejamos este primeiro. Os espaços para Tuan são demarcados e
defendidos contra os invasores, já os lugares são centros aos quais atribuímos valor
e onde são satisfeitas as necessidades biológicas.
Nas relações entre espaço e lugar, o significado de espaço frequentemente é
confundido com o de lugar. É com esse olhar que Tuan vai mais além e ressalta a
diferença existente entre espaço e lugar, conforme cita abaixo:

“Espaço é mais abstrato do que “lugar”. O que começa como espaço
indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor
e o dotamos de valor. [...] As ideias de “espaço” e “lugar” não podem ser
definidas uma sem a outra. A partir da segurança e estabilidade do lugar
estamos cientes da amplidão, da liberdade e da ameaça do espaço, e viceversa. Além disse, se pensarmos no espaço como algo que permite
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movimento, então lugar é pausa; cada pausa no movimento torna possível
que localização se transforme em lugar. (TUAN, YI-FU. 1983, p.06)

Segundo esse entendimento, o espaço (como abstrato) transforma-se em
lugar na medida em que este for dotado por significações, sentimentos adquiridos
através das vivencias acumuladas, ou seja, a mesma visão que Bollnow faz do
“espaço vivenciado”.
Por isso o espaço ser mais abstrato que o lugar, uma vez que não carrega
essas subjetividades. Tuan (1983) elenca que a percepção do espaço, dependerá
da qualidade dos sentidos, da mentalidade, e da capacidade da mente humana de
extrapolar além dos dados percebidos, pois tais espaços estão na continua
experiência. Este espaço se transformaria em “lugar” à medida que adquire definição
e significação, pois, o lugar seria este mundo de significados organizados.
Desse modo temos: um espaço como um território livre dos sentidos.
Poderíamos citar como exemplo disso, um ambiente desconhecido para um sujeito,
que não possui nenhum tipo de afeto por este. A partir do momento que este território
é preenchido de sentido, de subjetividade por este sujeito, transforma-se em lugar.
Como a exemplo da “casa” em Bollnow (2008), esta seria o “lugar” para Tuan (1983),
pois aí existe o elo afetivo entre a pessoa e o lugar, ou o que ele já denominava por
“topofilia” em sua obra anterior chamada “Topofilia: Um estudo da percepção,
atitudes e valores do meio ambiente” revelando o que um lugar pode simbolizar a
alguém (TUAN, 1980). Acrescentando outro exemplo, seria dos migrantes cearenses
que ao chegarem no “espaço” amazônico, um ambiente desconhecido, sem
possuírem algum tipo de afeto, com o tempo, este espaço foi transformando-se em
“lugar” através dos valores e significações adquiridos por ele.
A partir dessas análises, observa-se um homem como transformador de
espaços para lugares, através dos sentimentos, das sensibilidades neles embutidas.
Mas essa produção dos lugares, segundo Tuan (1983), só se daria através de suas
experiências, das vivências humana, direta ou indireta, que produza sentidos,
sensações e noções sobre a realidade. Por isso ser tão semelhante aos dos
migrantes citados, com tamanha identificação com seu lugar na hora de relembrar
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dos seus em Benchimol (2010)1. Nos relatos, observa-se que objetos e pessoas
transformam-se em lugar, devido as mais variadas sensações como segurança,
revelando a ligação de seu passado com o sentido de “lugar”. Ademais, essa reflexão
pode ajudar a entendermos os motivos pelos quais sentimos apreço por
determinados lugares ao invés de outros.
Também contribuindo nos conceitos de espaço temos as ideias de Eric Dardel
(2011), com um grandioso aporte para a geografia humanista e influenciador de
geógrafos como Yi-Fu Tuan. Em sua obra “O homem e a terra”, Eric Dardel nos
mostra que o desenvolvimento ciência geográfica partir do século XIX é algo
característico do mundo ocidental. O debate estava voltado especificamente para a
terra, o espaço e a matéria. E, para que haja a compreensão da geografia do mundo
é necessário valorizar o horizonte da vida do ser humano. Diante dessa
contextualização, ele caracteriza e conceitua diferentes tipos de espaços:
No Espaço geométrico, a geografia, no sentido etimológico da palavra,
corresponde a descrição da terra. Para este autor tais descrições do ambiente são
necessárias para ressaltar as expressões geográficas, uma vez que, as discussões
geográficas são constituídas por meio do “mundo da imaginação”, possibilitando
mais liberdade para suas formulações teóricas que são concebidas no espírito e
pelo seu mundo material, carregado de símbolos. Isso acaba por permitir o sujeito
de sonhar, na medida em que esse fenômeno se configura como uma geografia do
interior, onde o homem em relação com a terra possa percorrer outros caminhos na
busca de novos ambientes, carregado de representatividade simbólica.
O Espaço Material é concebido como se fosse um sistema fechado em si
mesmo, sendo que o próprio espaço geográfico afeta o próprio homem dentro da
sua realidade social. O homem é produtor de espaços, pois a todo momento
percebemos um espaço em movimento e em construção, logo ele é existencial. Sua
construção vai depender das experiências obtidas no mundo.
No Espaço Telúrico, o espaço geográfico vai além do que seja a superfície
terrestre, pois o espaço geográfico não pode ser concebido somente pela percepção

1

Apesar de entender a posição colonialista do autor, destaca-se aqui que a opção por trazê-lo nesta
Dissertação é tão somente como fonte de dados dos inúmeros relatos de cearenses vindos para a
Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial.
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adquirida por meio da experiência, no qual é carregada de símbolos. Esse espaço
perpassa pelas imagens, sonhos, sentimentos, sensações. Esse espaço telúrico
está fundamentalmente aberto ao homem, mas não devemos pensar como um
espaço inerte, ele deve estar em movimento assim como a terra.
No Espaço Aquático a água toma uma dimensão importantíssima no espaço
geográfico, pois coloca em movimento o espaço. O líquido no qual caracteriza tal
espaço se configura como um elemento alegre, que transmite uma paz interior de
tamanha repercussão. O homem tem muitas necessidades que ultrapassa os limites
impostos pelo mundo das águas. Para o homem, a água possui tamanho significado
no qual sem a sua presença, o mar é apenas um mero elemento na natureza.
No Espaço Aéreo, o espaço geográfico que corresponde a atmosfera, onde
se encontra as chuvas formadas nas nuvens. Esses aspectos dão sentido à vida do
homem, mas nem sempre se apresenta com passividade a ele.
E por último, o Espaço Construído, aquele construído pelo ser humano, o seu
espaço de morada, que dotado de necessidades darão nova configuração,
transformando o espaço natural. Quando existe a transformação destes lugares,
consequentemente há rupturas, um desenraizamento estabelecido do homem com
terra, segundo Dardel.
Diante disso, o espaço geográfico por Dardel se constitui por diversos
espaços e diferentes horizontes. Uma relação concreta e interessada entre homem e
a terra, alicerce daquilo que já denominava por geograficidade, conceito fundamental
de seu pensamento. Tal conceito expressaria as relações humanas com os espaços
e lugares. Seria a cumplicidade constante entre o homem e seu entorno com suas
experiencias, seu mundo vivido. Podem ser tanto experiências positivas e
agradáveis quanto as experiências negativas, desagradáveis e repulsivas. A
geograficidade incluiria estes bons e maus encontros com os ambientes. (DARDEL,
1952).
Deste modo, temos em Dardel um mundo da existência cotidiana, que agrupa
dimensões do conhecimento, da ação e da afetividade constituído por espaços
diferenciados no qual revelam um conjunto de signos. Neste sentido, a experiência
humana torna-se indispensável pois exibe uma realidade geográfica. Por isso, essa
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realidade geográfica só terá sentido se o homem estiver conectado com a terra, pois
é um espaço a ser construído e vivido por estes sujeitos, um espaço de vida (espaço
de morada), no qual sua estrutura se configuraria por meio da criação do gênero de
vida que possa suprir as suas necessidades e que possam estabelecer relações dos
sujeitos nos seus lugares.
Mais uma vez temos um espaço pautado nas sensações, nas vivências
humana, na subjetividade que o homem pode adquirir a cada lugar que habitar e nas
relações entre eles. Observa-se que o espaço geográfico de Dardel (2011) é dotado
de valores sentimentais, cheios de símbolos, onde a experiência de vida é fator
primordial, assim como o “espaço vivenciado” de Bollnow (2008) e o “lugar” para
Tuan (1983). A intenção de abordar os conceitos destes pensadores, foi no intuito de
compreender qual o sentido do espaço geográfico pelo viés do processo migratório
por cearenses na região amazônica. Isso é base para refletirmos como esses
migrantes abordam e apresentam este espaço.
Na narrativa dos migrantes (apresentado nos próximos capítulos deste
trabalho) encontramos a conexão com as ideias destes autores através das várias
lembranças da época de seringais e notamos como eles se complementam com
estes conceitos. Os espaços de Dardel aparecem diversas vezes em seus relatos
perpassando pelo geométrico, material, telúrico, aéreo, aquático e o construído
através da descrição, por exemplo, de como utilizavam este espaço para sobreviver
utilizando rios e florestas como fonte de busca de alimentos, como meio de
locomoção; o espaço aéreo como forma de guiar-se em meio a intensas e densas
florestas ou também o espaço construído por eles ao chegarem em cada novo lugar
para cortar seringa. É perceptível também a “geograficidade” de Dardel, o “espaço
vivenciado” de Bollnow e o “lugar” de Tuan, quando relembram muitas vezes
emocionados, cheios de saudades, uma nostalgia dos locais em que viveram e
trabalharam. Mostram-se sujeitos carregados de símbolos e uma intensa intimidade
com a natureza, através das experiências vividas no ambiente amazônico. Este
espaço possui uma ligação intensa com a ação de habitar.
Contudo, antes de refletirmos de fato sobre a fala desses sujeitos é
importante apresentarmos primeiramente sobre os deslocamentos feitos por estes
sujeitos, as migrações, fenômeno antigo, que pode ocorrer em qualquer local
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conhecido desde os primórdios dos tempos. Por isso, traremos aqui os conceitos
que norteiam a palavra migração, abordados nos próximos tópicos, destacando os
“porquês” de acontecerem e também discorrer sobre os dois períodos ocorridos na
Amazônia por cearense durante a atividade extrativa da borracha.

1.2 O sentido das migrações. Por que elas ocorrem?
Vários são os desafios encontrados pelos estudiosos quanto à definição do
conceito migração. Ao longo do tempo essa temática tem sido discutida sobre os
mais diferentes enfoques. Partindo desse princípio abordaremos neste tópico sobre
os troncos teóricos que abarcam os estudos migratórios.
Segundo Becker (1997), o termo migração é definido como mobilidade
espacial da população, refletindo mudanças nas relações entre as pessoas e entre
essas e o seu ambiente físico. E os deslocamentos dessas populações, conforme a
autora muda a cada nova ordem política mundial, de acordo com a ordem
econômica. Grupos populacionais que se põem em movimento em busca de novos
territórios, vislumbrando a possibilidade de terras e de mercado de trabalho ou
simplesmente perambulam em busca de tarefas para sua subsistência. Em síntese,
migrar seria o deslocamento de pessoas de um espaço para outro em busca de
melhores possibilidades.
No que diz respeito aos estudos dos fenômenos migratórios, existem vários
troncos teóricos. O primeiro destes é aquele considerado a partir da ótica
neoclássica. Até a década de 1970, os estudos migratórios eram considerados a
partir desta ótica. Aqui a decisão de migrar é apenas uma decisão pessoal,
individualista e soberana do indivíduo, sem a interferência de fatores externos. A
pessoa migra porque objetiva maximizar suas necessidades. Nesta ótica são
ignoradas todas as relações de dominação na sociedade. (BECKER, 1997). A
unidade de análise é apenas o indivíduo e sua propensão natural ao movimento é
um apenas um pressuposto. (SALIM, 1992).
Essa concepção nos concede um modelo redutivista da realidade social uma
vez que a análise era feita sob um enfoque individualizado e as forças exógenas
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eram descartada. Era uma visão limitada tornando-se a-histórica e pretensamente
apolítica.
Mas a partir de meados de 1970 o fenômeno migratório é reconsiderado sob
o enfoque neomarxista e a migração passa a ser concebida como uma mobilidade
forçada pelas necessidades do capital (BECKER, 1997). Aqui, o migrante torna-se
uma mercadoria em movimento, buscando o máximo de retorno para seu
investimento em um dado ponto do espaço, (MONDARDO, 2009), ele é um portador
de trabalho, e de interesse nos processos de desenvolvimento econômico. (PÓVOA
NETO, 1997).
Gaudemar, (1977) concebeu esta mobilidade do trabalho como elemento do
jogo do capitalismo. O trabalhador participaria de um jogo econômico como simples
peão no tabuleiro. O autor faz uma crítica a esse sistema dizendo que os homens
seriam apenas instrumentos e sua força de trabalho não mais que uma mobilidade
contínua, movendo-se apenas ao serviço da máquina e do capital que os possui. Em
outras palavras, seria a mercantilização do homem a partir da mobilidade forçada
pelo capitalismo.
Partindo da mesma linha de raciocínio, no âmbito das migrações internas
Singer, (1998) conceituou as migrações como um fenômeno social historicamente
condicionadas e resultante de um processo global de mudanças. Para este autor, o
primeiro passo para a compreensão é encontrar os limites da configuração histórica
que dão sentido a um determinado fluxo migratório. Por isso, para que ocorra a
migração Singer relaciona dois fatores: o de expulsão e os de atração. O fator de
expulsão segundo ele seria de duas ordens: “os Fatores de mudança” - aquela onde
há a introdução de relações capitalistas de produção gerando a expropriação dos
trabalhadores rurais e; os “Fatores de estagnação” - aquela relacionada a crescente
pressão demográfica nas terras de culturas de subsistência, deixando limitação a
partir da monopolização dos grandes proprietários. Já os fatores de atração se
destacariam pela demanda da força de trabalho, gerada pelas empresas industriais
e da expansão dos serviços.
Observa-se na nas ideias de Singer que os fatores expulsão e atração são
preponderantes. Isso significa dizer que para que ocorra uma migração é necessário
que o local de partida passe por obstáculos ruins que cause a limitação do trabalho
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do indivíduo. Já o local pra onde ele irá deve ter um atrativo de tal modo que ele
opte pela migração. Estes fatores são ocasionados pelas forças externas quais
ditam as regras destes migrantes.
O terceiro tronco teórico temos o da concepção histórico-estrutural. Neste a
análise é enraizada no “solo”, o qual procura explicar os diferentes níveis
econômicos do território, tendo como ênfase não mais na decisão soberana do
indivíduo, como citado anteriormente, mas sim na análise de grupos e classes
sociais que sofrem a força das estruturas sociais e econômicas, como vemos: “a
migração redistribui a força de trabalho segundo as necessidades especificas do
processo de acumulação, em contexto históricos concretos”. (MONDARDO, 2009,
p.127).
O foco de análise deste tronco teórico é redirecionado para as contradições
no âmbito das relações sociais de produção, do desenvolvimento das forças
produtivas e dos mecanismos subjacentes de dominação. Mas segundo Póvoa Neto
(1997), existem problemas quanto à conciliação entre níveis macro e micro, pois a
migração é fenômeno social cujos determinantes e consequências remetem a outros
fenômenos sociais historicamente determinados e que se relacionam a processos de
mudança estrutural. Já para Salim (1992, p. 125), “a abordagem histórico-estrutural
enfatiza, antes de tudo, a visão da estrutura como um todo (...) os diferentes
movimentos da população explicam-se pelas mudanças no âmbito da estrutura da
produção”. E ainda alerta para a “tendência predominante de dimensionar a
migração pelo aspecto econômico – modos de produção, relação de produção,
mecanismos de exploração, etc. – sem relacioná-la com outros processos
macrossociais importantes, como os de natureza social e cultural” (p. 126), pois
dessa forma a migração só redistribuiria a força de trabalho segundo as
necessidades específicas do processo de acumulação, em contextos históricos
concretos.
Em síntese, a concepção histórico-estrutural é compreendida pelo viés dos
processos sociais e não mais nos migrantes, como nas concepções anteriores. Seu
foco está na situação estrutural da sociedade que resulta em uma formação
histórica. Por isso o ponto de análise ser nestes processos.
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Também temos os estudos migratórios da “pós modernidade”, onde se
analisa encontramos novos elementos incorporados a essas análises migratórias.
Mondardo (2007) destaca principalmente os elementos “culturais”, as relações do
“eu com o outro”, os elementos “psicológicos”, as “identidades” etc. Para o autor tem
a ver com uma perspectiva “diversificadora”, “múltiplas interpretações” para uma
infinidade de fenômenos interligados às migrações.
Outra forma de compreender o fenômeno migratório para este autor são
redes sociais. Segundo ele estas redes constroem e estruturam as oportunidades,
abrindo e fechando as oportunidades. As redes de relações dos migrantes
influenciariam na inserção no mercado de trabalho da sociedade receptora. Desse
modo, Mondardo enfatiza que na pós modernidade é feito uma nova leitura, uma
nova experiência de mundo, diretamente vinculada aos novos paradigmas
tecnológicos que balançam as antigas certezas e os antigos laços da sociedade com
o espaço. Por isso a melhor forma para a compreensão de elementos subjetivos,
estruturais e conjunturais seria a “mescla” e/ou a multidimensionalidade dos
elementos culturais e econômicos na abordagem na migração. Isso se faria diante
as análises resgatando o “cotidiano”, o “lugar”, o “sujeito”, a “identidade”, a
“representação do eu e do outro” etc., isso revelaria o complexo mundo da migração,
e demonstraria que as migrações estão para além da realidade modelada pelas
teorias clássicas. Para o autor, essa análise seria um desafio na apreensão da
realidade e/ou do fenômeno.
Outro autor que analisa essa questão é Menezes (2007), que aponta os
elementos culturais, através da perda, da identidade e da consciência coletiva.
Segundo ele diante uma migração há sempre uma perda. Perde-se a referência
territorial, a identidade, os valores culturais e as pessoas conhecidas, aquilo que
Bhabha (1998, p. 241) evidencia: “a dimensão transnacional da transformação
cultural – migração, diáspora, deslocamento, relocação – torna o processo de
tradução cultural uma forma complexa de significação”.
Nessa perspectiva, os estudos migratórios na pós-modernidade revelamse diversificador diante da complexidade de um mundo globalizado, com diferentes
olhares devido uma imensidão de acontecimentos no qual está ligada as migrações.
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Cada etapa desses troncos teóricos nos revela que são impregnados de
uma historicidade, de ideias vigente em cada um. Isso nos leva a pensar que cada
momento é único e precisa ser pensados conforme suas necessidades pois, exigem
e ditam novas reflexões e interpretações.
Diante disso, lançamos aqui nosso desafio de análise, as migrações
cearenses para a Amazônia por volta de 1942 que, devido a produção da borracha e
incentivados pelo Governo brasileiro acontece o que conhecemos por “batalha da
borracha”. Nesse momento o nordeste brasileiro vivenciava uma grande seca.
Portanto, o incentivo para migrarem seria uma forma encontrada pelas autoridades
brasileiras para resolver o problema do desemprego e do subemprego do Nordeste,
que se agravara com a seca de 1942 (SOUZA, 1980).
A análise sobre esses troncos teóricos direcionada para o histórico
estrutural nos faz entender que o nordeste foi o grande alvo neste momento. Nosso
foco é justamente entender as contradições das relações sociais de produção,
perante as forças produtivas dominantes da época. Mas antes de entrar diretamente
neste assunto abordaremos no próximo capitulo a parte metodológica desta
pesquisa.
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CAPÍTULO II - O MÉTODO FENOMENOLÓGICO: A VOLTA “ÀS COISAS
MESMAS”

No desenvolvimento de toda e qualquer pesquisa cientifica, a parte
metodológica é ponto crucial e na Geografia não seria diferente, uma vez que esta
etapa dará suporte e ordenação na execução dos trabalhos. Todavia, devido à
grande diversidade temática na geografia, todo método carrega suas ideologias e
posicionamentos epistemológicos, dado o objeto estudado. O método seria um
caminho de se obter um resultado fundamentado em uma teoria.
Esta diversidade é primordial para o ajuste do método com o fenômeno, como
destaca Morin (2005, p.36) quando diz que “O método só pode se construir durante
a pesquisa, ele só pode emanar e se formular depois, no momento em que o termo
transforma-se em um novo ponto de partida, desta vez dotado de método”. Neste
sentido, temos as contribuições de Bachelard (1983, p. 122) quando diz que “O
método é verdadeiramente uma astúcia de aquisição, um estratagema novo, útil na
fronteira do saber” onde o método científico é “aquele que procura o perigo [...] e a
dúvida está na frente, e não atrás”, dessa maneira “não é o objeto que designa o
rigor, mas o método” Nesse contexto temos, portanto, o método como um conjunto
de procedimentos racionais.
Nesse capítulo será caracterizado e discutido sobre a escolha do método
utilizado assim como as técnicas percorridas nesta pesquisa e suas contribuições
para a geografia humana.

2.1 O Método Fenomenológico
A busca pelo método desta pesquisa se deu no entender de que ele refletisse
uma realidade objetiva através da apreensão das falas dos migrantes cearenses.
Isso pelo fato de concluirmos que, não é o pesquisador quem escolhe o método,
mas, o método quem o escolhe. A escolha deste método foi parte fundamental nesta
pesquisa e, como aborda Spósito (2004) é, por partir da premissa que é ele,
instrumento intelectual e racional que nos faz compreender as várias interligações
metodológicas do estudo, conforme destaca:
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[...] o método não pode ser abordado do ponto de vista disciplinar, mas
como instrumento intelectual e racional que possibilite a apreensão da
realidade objetiva pelo investigador, quando este pretende fazer uma leitura
da realidade e estabelecer verdades científicas para a sua interpretação
(SPÓSITO, 2004, p. 23)

Nas últimas décadas, a fenomenologia surge como um método importante
para a geografia, como um fenômeno que leva em consideração as diferentes
experiências dos sujeitos, ancoradas na forma de sentir, ou seja, a percepção e os
conhecimentos do indivíduo. (GOMES, 1996).
Assim, para a memória e imaginário dos migrantes cearenses sobressai a
abordagem

fenomenológica,

pelo

fato

de

contemplar

as

percepções,

as

subjetividades, as emoções e afetividades destes. Foi através deste método que
tivemos a possiblidade da troca de sentimentos empáticos, de forma a poder
colocar-se no lugar do outro, na capacidade de podermos sentir a dor do outro e
compreendê-lo como se fossem um só. Foi na aposta destas sensações, em valorar
as sensibilidades destes migrantes, ouvindo cada particularidade, que se optou pelo
método fenomenológico. Em verdade, foi uma aposta na consciência doadora
imaginaria, aquilo que Husserl (1989) afirma como: a suprema fonte de todas as
afirmações racionais.
O estudo do método fenomenológico tem em seu caminho Edmund Gustav
Albert Husserl, matemático e filósofo, considerado “pai” deste método e da
compreensão da pessoa humana, apesar de não ter sido ele o criador do termo,
mas, é somente a partir de suas obras que este método se consolidará. Ele buscou
um método de fundamentação da ciência, que estabelecia a filosofia como uma
ciência de rigor, trazendo tal significação à fenomenologia. Desse modo, segundo a
etimologia, a palavra fenomenologia significa “o estudo ou a ciência dos fenômenos”.
Tal fenomenologia traz a vocação ser prima philosophia, sendo a radicalidade ao
pensamento cartesiano. A reflexão seria para este filósofo o caminho autêntico da
atividade filosófica, que parte do Eu, das vivências do ego. Portanto, o método
consistiria no acesso ao campo da consciência, para então submetê-lo à análise
(ZILLES, 2008). Isso significava um estudo puramente descritivo do fenômeno como
ele se apresentava à luz da experiência. Sobre isso, Japiassu e Marcondes (2001)
dá mais detalhes:
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O projeto fenomenológico se define como uma “volta às coisas mesmas’’,
isto é, aos fenômenos, aquilo que aparece à consciência, que se dá como
seu objeto intencional. O conceito de intencionalidade ocupa um lugar
central na fenomenologia, definindo a própria consciência como intencional,
como voltada para o mundo: “toda consciência é consciência de alguma
coisa” (Husserl). Dessa forma, a fenomenologia pretende ao mesmo tempo
combater o empirismo e o psicologismo e superar a oposição tradicional
entre realismo e idealismo. Fenomenologia pode ser considerada uma das
principais correntes filosóficas deste século [século XX], sobretudo na
Alemanha e na França, tendo influenciado fortemente o pensamento de
Heidegger e o existencialismo de Sartre, e dando origem a importantes
desdobramentos na obra de autores como Merleau-Ponty e Ricouer.
(JAPIASSU; MARCONDES, 2001, p. 101)

Husserl, no combate a adoção do empirismo e do psicologismo, como
fundamento da ciência e da filosofia, buscou consolidar sua fenomenologia como um
método. Desse modo conceitua:

É ciência dos fenómenos cognoscitivos neste duplo sentido: ciência dos
conhecimentos como fenômenos, manifestações, atos da consciência em
que se exibem, se tornam conscientes, passiva ou ativamente, estas e
aquelas objectalidades; e, por outro lado, ciência destas objectalidades
enquanto a si mesmas se exibem deste modo. A palavra ‘fenómeno’ tem
dois sentidos em virtude da correlação essencial entre o aparecer e o que
aparece. Significa efetivamente o que aparece e, no entanto, utiliza-se de
preferência para o próprio aparecer, para o fenómeno subjectivo.
(HUSSERL, 1989, p. 34-35)

O método fenomenológico proposto por Edmund Husserl visa estabelecer
uma base segura, liberta de pressuposições, para todas as ciências. Para ele, as
certezas positivas permeiam o discurso das ciências empíricas, as que chama de
“ingênuas”. Acreditava que, a suprema fonte de todas as afirmações racionais é a
“consciência doadora imaginaria”. Por isso a fenomenologia não se preocuparia com
o desconhecido por detrás do fenômeno, mas com o dado, sem querer decidir se
este dado é uma realidade ou uma aparência: haja o que houver, a coisa estaria alí.
(GIL, 1994)
A tentativa de uma “descrição direta de nossa experiência tal como ela é”, e
sem nenhuma diferença à sua gênese psicológica e às explicações causais que o
cientista, o historiador ou o sociólogo dela possam fornecer, “é o que caracteriza
portanto, o método fenomenológico”. Deste modo, o método vai de encontro as
“verdades” da ciência racionalista, apresentando outras formas de conhecimento
que se baseiam na percepção, na vivência mundana e no processo de subjetivação
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considerando a percepção, o mundo vivido e a subjetividade (PEREIRA e
CORREIA, 2010). É em verdade, o resgate da experiência “tal qual”, ou seja, a
experiência vivida no espaço e no tempo, permitindo compreender como os
participantes vivem, percebem, pensam e sentem suas vivencias. Por isso ser tão
fascinante a escolha deste método para a análise do processo migratório cearense e
a descrição das vivencias e experiências deste povo no novo espaço amazônico.
Este método não é dedutivo nem empírico, seu interesse é mostrar e
esclarecer o dado. Também não busca explicação mediante leis, nem deduz a partir
de princípios, mas considera imediatamente o que está presente à consciência, o
objeto. Consequentemente, tem uma tendência orientada totalmente para seu
objetivo, seu interesse não é com conceito subjetivo, nem com a atividade do sujeito,
mas com aquilo que é sabido, posto em dúvida, amado ou odiado. (GIL, 1994).
A fenomenologia possibilita a compreensão do que é ser uma pessoa
humana. Diante disso, Bello (2014), faz uma reflexão desse significado ressaltando
que, o que difere a pessoa humana dos demais seres é a consciência das
indagações realizadas por nós mesmos enquanto seres viventes. Fazendo uma
comparação entre nós e uma planta, assinala que uma planta, apesar de ter um
corpo que é tátil, uma alma (que vira-se ao sol a procura de iluminação para sua
fotossíntese), ainda assim, não possui um espírito que indaga o que ela é, o que ela
representa, o que ela sente. Portanto, essa seria a principal diferença pois, somos
questionadores do que somos e das ações que temos diante do mundo ao redor.
Por isso a tarefa da fenomenologia é:

A tarefa da fenomenologia, ou antes, o campo das suas tarefas e
investigações, não é uma coisa tão trivial como se apenas houvesse que
olhar, simplesmente abrir os olhos. Já nos primeiros e mais simples, nas
formas mais íntimas do conhecimento, se propõem à análise pura e à pura
consideração de essências as maiores dificuldades; é fácil falar em geral da
correlação, mas muito difícil elucidar o modo como se constitui no
conhecimento um objeto cognoscitivo. E a tarefa é, agora, dentro de âmbito
da evidência pura ou do dar-se em si mesmo, rastrear todas as formas do
dar-se e todas as correlações e exercer sobre todas elas a análise
esclarecedora. (HUSSERL, 1989, p. 33)

Neste sentido, observa-se que o papel da fenomenologia é possibilitar uma
compreensão mais intrínseca do que é o ser humano e o que nos motiva a
sobreviver, isto é, não com um olhar superficial para o objeto, mas, uma troca de
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sentimentos empáticos que possibilitam a compreensão do que é ser de fato ser
humano. Ela não só compreende o que é ser um ser humano, mas ajuda a exercitar
como colocar-se no lugar do outro, ser empata, ser sensível mas, compreendê-lo
como se fossem um só, pois, diferente dos demais seres vivos, o ser humano
consegue visualizar que outra pessoa possui as mesmas necessidades fisiológicas
que ele, e isso é o que caracteriza enquanto ser racional.
Segundo Zilles (2008), o filósofo alemão Immanuel Kant, já tratava a
fenomenologia como o estudo de um conjunto de fenômenos ou aparências que se
manifestam no tempo e no espaço. Ele utilizava o termo para caracterizar a
“disciplina propedêutica” que deve preceder a metafísica e também para explicar o
que há de intuição sensível na objetividade e ao que não aparece, mas que é
puramente pensado: o em si. Nota-se nestes termos, uma preocupação em
evidenciar a essência.
Assim, repõe-se a existência, na medida em que o palpável sempre existiu
“ali”, numa forma prévia ao pensamento. Tal abstração intelectual, espaço-temporal
do mundo “vivido”, materializa-se quando de descreve a experiência da maneira
como ela ocorre (MERLEAU-PONTY, 1999). Merleau-Ponty ainda faz uma crítica ao
pensamento moderno, pois em sua visão este inverte o senso comum, uma vez que
a preocupação com a verdade e a experiência não permite ater-se honestamente às
ideias claras ou simples às quais o senso comum se apega, porque elas lhe trazem
tranquilidade.
A fenomenologia entra como uma tentativa de uma descrição direta de nossa
experiência tal qual como ela é, pois, o sentido da fenomenologia está em nós
mesmos, no mundo vivido e na relação espaço-tempo. Ao tecer essas críticas,
Merleau-Ponty destaca que o pensamento racionalista, pautado na objetividade,
desconsidera o sujeito da percepção pois o sujeito encontra um mundo totalmente
pronto. Mas, um ser que percebe torna-se parte das coisas não consegue
desprender-se delas acaba por produzir uma impressão perceptiva dos fenômenos,
podendo descrever coisas de um lugar distante, mesmo que não tenha ido a este
lugar.
Conclui-se então que, o método fenomenológico faz com que o pesquisador e
o pesquisado interajam nas atividades com existência de uma empatia, fazendo com
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que o vivido e experienciado pelo pesquisado passe a ser vivido e experienciado
pelo pesquisador, ocorrendo uma compreensão verdadeira e por completa do outro.
Por isso, Merleau-Ponty, (1999) ao contrário da ciência moderna que faz dicotomia
entre objetivo e subjetivo, ou seja, entre sujeito e objeto, propõe um rompimento com
essas dicotomias no objetivo de reaproximar o sujeito do objeto pois, o sujeito
enquanto pesquisador, precisa se voltar para ele mesmo, que seria o retorno às
coisas mesmas, e encarar essas coisas como realmente elas são. Nesta nova
perspectiva de abordagem Merleau-Ponty se torna referência para os estudos
geográficos baseados em uma visão humanística e perceptiva.
Neste sentido, o método fenomenológico para as análises da memória e
imaginário dos migrantes nordestinos na época da Segunda Guerra Mundial não
poderia ser mais satisfatórias, uma vez que através dele foi possível vivenciar e
experienciar por inteiro o que esses migrantes passaram, sonharam e vivenciaram
ao virem do Nordeste para Amazônia e se manterem vivos e fortes frente aos
trabalhos dentro dos seringais, em uma região inóspita, de clima diverso do seu, de
difícil acesso, juntamente com todos os tipos de privações inerentes ao lugar. O
método escolhido permitiu durante a entrevista uma troca de sentimentos empáticos,
de forma a poder colocar-se no lugar do outro, na capacidade de poder sentir a dor
do outro e compreendê-lo como se fossem um só. Foi na aposta destas sensações,
em valorar estas sensibilidades, ouvindo cada particularidade, que se optou pela
fenomenologia.

2.2 Processos Técnicos
Neste tópico abordaremos sobre as ferramentas metodológicas utilizadas
para apreensão do nosso objeto de estudo. Optamos por utilizar quatro técnicas
fundamentais: A Pesquisa Bibliográfica; a Técnica de Snowball (conhecida como
“bola de neve”); a Memória Oral e a Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo - DSC.
As técnicas escolhidas vão desde a abordagem qualitativa, por dar destaque
às percepções que são únicas e inerentes ao ser humano e que só por meio dela se
consegue alcançar. É conforme as ideias de Bogdan (1994), como um exame de
mundo de que nada é trivial, mas, que podemos estabelecer uma compreensão
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mais esclarecedora de um objeto de estudo. Ou seja, existe uma relação dinâmica
entre o mundo real e o sujeito, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito. Contudo, nos colocamos num desafio maior qual foi
envolver esta pesquisa também de forma quantitativa, ou melhor, a qualiquantitativa, através do uso do Discurso do Sujeito Coletivo - DSC que obtém essa
dupla representatividade das opiniões e ideias coletivas das entrevistas. Aqui, cada
distinta opinião coletiva é apresentada sob a forma de um discurso enquanto que a
representatividade quantitativa surge do fato de que tal discurso tem uma expressão
numérica que indica quantos depoimentos foram necessários para compor cada
DSC. Mas é preciso salientar que o DSC trata de dar visibilidade e
representatividade dos fatos, dos documentos. Esse ponto discutiremos com mais
detalhe nos próximos tópicos.

2.2.1 A Pesquisa Bibliográfica
A pesquisa bibliográfica foi fundamental neste estudo, pois permitiu maior
aprofundamento sobre a temática vista sob a ótica e percepções de outros
pesquisadores. Apesar desta não ser uma pesquisa inédita, entendemos que
sempre é importante e necessário a leitura e reflexão e se apoderar de uma ampla
gama de informações para somar com as ideias iniciais. Sobre a pesquisa
bibliográfica Gil (2012) aborda:

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.
(GIL, 2012 p. 50).

Nota-se nesta fala a importância das fontes bibliográficas para a produção de
trabalhos científicos, que servem para somar e agregar valor frente ao tema.
Contudo, apesar de ser uma fonte inesgotável de conhecimento e discussões. é
imprescindível que estas fontes bibliográficas sejam confiáveis, de caráter científico
para que se evite propagar possíveis equívocos de informações. Para isto, Gil
(2012) corrobora:
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Muitas vezes as fontes secundárias apresentam dados coletados ou
processados de forma equivocada. Assim, um trabalho fundamentado
nessas fontes tenderá a reproduzir ou mesmo a ampliar seus erros (GIL,
2012, p. 51).

Exposto as ideias, verifica-se a importância desta técnica para a reflexão da
migração cearense para a Amazônia. As fontes obtidas derivaram de teses, livros,
revistas eletrônicas; artigos científicos; jornais; boletins. Quanto as suas etapas
foram:
✓ Levantamento bibliográfico preliminar da temática em bibliotecas, sites,
blogs e revistas eletrônicas. Também houve o aproveitamento de obras
discutidas e debatidas durante as Disciplinas cursadas no decorrer do
Mestrado;
✓ Leituras e fichamentos destes e, organização lógica do texto (redação
provisória);
✓ Redação do texto.
Estas etapas foram imprescindíveis e as leituras realizadas conduziram a uma
apreensão maior da realidade estudada. O aprofundamento teórico sobre o conceito
de espaço, de migração, mais especificamente as ocorridas para a Amazônia/Acre
até a constituição deste novo Território foi embasada através das ideias de entre
outros autores como:

Becker (1997), Mondardo (2009), Singer (1998), Peliano

(1990), Martinello (2004), Pontes (2014), Benchimol (2011), Nascimento Silva
(2000), Medeiros Filho e Souza (1984), Oliveira (1985). Suas contribuições só
endossam quão foi grandiosa e significativa foi a migração cearense no espaço
amazônico. Isso significa a importância destes estudos, decisivo, na hora de
contrapor com a visão dos entrevistados desta pesquisa que vivenciaram tal
situação de forma particular “de dentro para fora” deste novo espaço construído. A
compreensão deste espaço foi indispensável também através das ideias de espaço
geográfico apresentado por Otto Bollnow (2008), Eric Dardel (2011), Tuan, Yi-Fu
(2983) visto a importância para o ser humano deste espaço construído e vivido além
da necessidade de manter o homem e a natureza sempre interligados.
Todos estes passos foram suporte para necessário para a compreensão,
lógica e desenvolvimento da pesquisa.
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2.2.2 A Fonte Oral
Neste estudo optou-se também pela fonte oral que tem se mostrado através
dos séculos como uma fonte de conservação, de difusão do saber, para a ciência
em geral (GONÇALVES e LISBOA, 2007). Ela antecede ao desenho e a escrita,
citada nos estudos de Thompson (1992) quando diz que ela é tão antiga quanto a
própria História, pois foi a primeira espécie de história.
Pela importância de se saber onde e como essa fonte oral seria guardada é
que surge o gravador, um recurso que auxiliaria grandemente nestes tipos de
pesquisas. Alberti (2005), afirma que a técnica de gravar uma história vai se
propagar consistentemente em meados do século XX, após a invenção do gravador
à fita, que consiste na realização de entrevistas gravadas com indivíduos que
participaram de, ou testemunharam acontecimentos e conjunturas do passado e do
presente. Portanto, ela consiste basicamente em realizar entrevistas gravadas com
pessoas que podem testemunhar um fenômeno, modos de vida, entre outros
aspectos. Nesta pesquisa, os relatos colhidos dos participantes selecionados foram
através desta técnica.
A fonte oral colhida (gravada) nesta pesquisa foi fundamental pois, trata-se
dos migrantes cearenses os, “soldados da borracha”, recrutados durante a década
de 1940 para cortar seringa na Amazônia/Acre. Também os filhos e/ou netos destes
soldados que trabalharam na extração da borracha em seringais acreanos e viveram
o “processo da seringa” e por fim, mulheres de seringueiros que trabalharam na
extração da borracha nos seringais do Acre. Ao todo foram realizadas doze
entrevistas, nos municípios de Mâncio Lima, Tarauacá e Rio Branco.
Ouvir estes relatos foi como voltar no tempo, fazer este tempo “presente”,
algo vivo, que é na verdade, nosso esforço aqui. Foi uma forma de expressar um
passado, de fazer este passado chegar até o presente. Poulet (1992) afirma que é
graças a esta memória, que o tempo não está perdido, e que reflete o processo
fenomenológico nesta pesquisa.
Toda consciência dos acontecimentos do passado serviria, através destas
lembranças recuperadas, para distinguirmos o ontem do hoje, confirmando um
passado vivido (LOWENTHAL, 1981). Daí a importância de registrar sobre a
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memória e imaginário dos soldados da borracha e seus descendentes que ainda
residem no Estado do Acre.
Por isso, a escolha de trabalhar o relato oral visa, sobretudo, dar espaço a
história destes sujeitos que foram em sua maioria invisibilizados, não valorizados,
base do fenômeno migratório nesta região. Mas, é preciso frisar que nas diversas
horas das entrevistas, o ato de rememorar nem sempre era uma ação saudável e
positiva para eles, notava-se sentimentos por vezes que perpassavam por dores e
sofrimentos, alternados também de saudades, certa nostalgia. É justamente no ouvir
e descrever estas histórias que podemos diminuir o campo de nossas indagações,
permitindo a descrição das representações destes sujeitos que viveram a história ou,
de alguma forma, com ela tiveram contato.
Contudo, para a realização desta etapa a técnica oral exigiu, pois, atividades
anteriores (busca e seleção dos entrevistados; elaboração de perguntas) e
posteriores à gravação dos depoimentos (transcrição para a análise). O
planejamento inicial para a realização das entrevistas e a definição do participante
foi auxiliada por minha própria família em conversas. Desse modo para se alcançar
todos os entrevistados foi necessário o uso de outra técnica, conhecida como
Snowboll, ou “bola de neve”, que será discutido no próximo tópico.

2.2.3 A Técnica “Bola de Neve”
Este tipo de amostragem é uma forma de amostra não probabilística, que
utiliza cadeias de referência e que também é muito útil para estudar determinados
grupos difíceis de serem acessados (VINUTO, 2014), que não é nosso caso, dos
cearenses e seus descendentes que residem no Estado do Acre. Estes sujeitos
ainda são encontrados com facilidades.
A forma de utilização desta técnica foi muito simples e se processou da
seguinte maneira: para o pontapé inicial, procuramos os informantes-chave,
nomeados como aqui como “sementes”, neste caso, representado por minha própria
família, a fim de localizar algumas pessoas com o perfil necessário para a pesquisa,
dentro da população do Estado do Acre. Assim estas “sementes” ajudaram a
contatar outras pessoas para serem entrevistadas. Em seguida, era solicitado que
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estes entrevistados indicassem novos contatos com as mesmas características
históricas, dentro de sua própria rede pessoal, e assim sucessivamente, crescendo
como em um sistema de “bola de neve”. Dessa forma, o quadro de amostragem se
chegou ao tamanho desejável.
Diante disso, definido o perfil dos entrevistados foram contemplaram as
seguintes etapas:
•

Primeira etapa: Localização dos entrevistados, nos municípios acreanos,
através de conhecidos da família da própria pesquisadora (que é
descendente de nordestinos), usando a técnica “bola de neve” – quando
estes indicavam o outro e assim sucessivamente;

•

Segundo etapa: Agendamento do dia, local e horário mais conveniente,
respeitando as preferências de cada caso dos sujeitos desta pesquisa;

•

Terceira etapa: viagem aos municípios dos entrevistados;

•

Quarta etapa: visita e concretização da entrevista (gravação).
Durante as entrevistas existiam as perguntas pré-selecionas para iniciar

(chamar) e conduzir a conversa, mas também havia o cuidado nesta abordagem,
fazendo-a de modo não sistemático, buscando deixar estes sujeitos o mais
confortável possível, como em uma conversa informal. Por isso, no desenrolar da
conversa não era surpresa surgir assuntos novos e interessantes diferentes às
geralmente contados nos livros históricos.
Para a segurança destes relatos, e com a permissão dos participantes, as
entrevistas foram todas gravadas, armazenados em instrumentos (gravadores de
celular e posteriormente em computador), para após isso fazer sua transcrição na
íntegra. Finalizando as entrevistas foi feito registros fotográficos, de todos aqueles
que permitiram, junto a pesquisadora, uma forma de agradecer e revelar a beleza do
momento.
Também foram realizadas outras duas entrevistas de pessoas que moram em
locais de difícil acesso no interior do Acre. Para fazer o contato inicial foi necessário
o auxílio de uma moradora de Rio Branco Acre, a Sra. Maria de Lourdes Souza Silva
(mãe da pesquisadora) que, voluntariamente se dispôs a ajudar nesse processo de
identificação dos entrevistados.
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Nesta etapa as entrevistas foram gravadas via celular por meio de um
aplicativo de telefone denominado “Call record”. Com os áudios gravados procedeuse à transcrição integral de todas as entrevistas, tendo a prudência de respeitar e
valorizar os vocábulos regionais e as expressões verbalizadas dos entrevistados.
Todas as entrevistas foram pensadas no sentido de alcançar os pontos mais
distantes em que se encontram esses migrantes em território acreano. Para isso,
optou-se pelas três portas de entrada, quais são os três Rios que cortam as cidades
e por onde adentravam estes sujeitos na década de 1940: O Rio Acre (na cidade de
Rio Branco, extremo leste do Estado); Rio Tarauacá (no município de Tarauacá,
norte do Estado) e Rio Juruá (no município de Mâncio Lima, extremo oeste do
Estado).
O uso das técnicas duas técnicas citadas foram primordiais nesta pesquisa,
visto que, trazer os relatos destes sujeitos que, de certa forma foram excluídos e
colocados no anonimato, sem direito à memória, é como fazer falar uma voz
adormecida há tempos.
Por último, adotamos a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo - DSC, que,
apesar de recente, aqui achamos ser inovadora e de bom proveito para este estudo,
mostrada no próximo tópico.

2.2.4 A Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo -DSC
A técnica do Discurso do Sujeito Coletivo - DSC, é baseada no modo de qualiquantitativa, compreendida como:

O DSC apresenta a dupla representatividade – qualitativa e quantitativa –
das opiniões coletivas que emergem da pesquisa: a representatividade é
qualitativa porque na pesquisa com o DSC cada distinta opinião coletiva é
apresentada sob a forma de um discurso, que recupera os distintos
conteúdos e argumentos que conformam a dada opinião na escala social;
mas a representatividade da opinião também é quantitativa porque tal
discurso tem, ademais, uma expressão numérica (que indica quantos
depoimentos, do total, foram necessários para compor cada DSC) e,
portanto, confiabilidade estatística, considerando-se as sociedades como
coletivos de indivíduos. (LEFEVRÈ e LEFEVRÈ, 2006 p 02)
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Essa metodologia segundo Lefevrè & Lefevrè, (2006), constitui-se numa
forma de fazer a coletividade se expressar diretamente e, é amplamente empregada
em pesquisas qualitativas nas Ciências Humanas. É uma proposta explícita de
reconstituição de uma entidade coletiva, opinante na forma de um sujeito de
discurso emitido na primeira pessoa do singular, ou seja, discursando como se fosse
indivíduo, mas veiculado a uma representação com conteúdo coletivo e amplificado.
O DSC é então, uma elaboração de pedaços de discursos de sentido semelhante,
reunidos num só discurso, a fim de fazer a coletividade falar, como se fosse um só
indivíduo. (LEFEVRÈ e LEFEVRÈ, 2003).
A técnica faz uma tabulação e organiza os dados qualitativos para resolver
um dos grandes impasses na medida em que permite, através de procedimentos
sistemáticos e padronizados, agregar depoimentos sem reduzi-los a quantidades.
Basicamente, ela analisa o material verbal coletado das pesquisas para compor um
ou vários discursos-síntese que são os Discursos do Sujeito Coletivo. (LEFEVRÈ e
LEFEVRÈ, 2003)
Um dos objetivos dessa técnica é reduzir a variabilidade, naturalmente
presente nos discursos, visando validar o conhecimento que o autor do discurso
representa em sua fala. É em face disso que a liberdade de falar, pensar livre e
argumentar dos depoentes deve ser valorizada. Estruturalmente se organiza a partir
da utilização de figuras metodológicas, um conjunto de falas que exibem um
pensamento coletivo ou a representação do grupo sobre dado tema ou questão.
(SALES & SOUZA, 2007).
Dessa maneira, o DSC obtém dupla representatividade, ou seja, tanto
qualitativa quanto quantitativa, das opiniões e ideias coletivas das entrevistas. A
representatividade é qualitativa, pois na pesquisa com análise pelo DSC, cada
distinta opinião coletiva é apresentada sob a forma de um discurso representado
uma opinião na escala social. Enquanto que a representatividade quantitativa surge
do fato de que tal discurso tem uma expressão numérica que indica quantos
depoimentos foram necessários para compor cada DSC, representado nas
categorias propostas (LEFEVRÈ & LEFEVRÈ, 2006). Ainda segundo estes autores,
para a construção do DSC é preciso aproveitar todas as ideias presentes nos
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depoimentos, e também deve-se encadear narrativamente os discursos de modo
que apresentem uma estrutura sequencial coerente e clara.
Neste sentido, a produção dos DSCs é feita pelo viés de quatro elementos:
Expressão Chave: trechos literais de partes dos depoimentos que melhor
representem o conteúdo dos discursos relacionados ao objetivo da questão;
Ideia Central: fórmulas sintéticas com a essência do conteúdo discursivo,
devendo ser concisa, respeitando o conteúdo e o sentido da resposta emitida pelo
sujeito, identificando que ideia expressa;
Ancoragem: aqui se encontram traços linguísticos explícitos e teorias,
conceitos, ideologias existentes na sociedade e na cultura, não internalizadas nos
indivíduos;
Discurso do Sujeito Coletivo: é reconstruído com partes de discursos
individuais, como signo de conhecimentos dos próprios discursos. A ExpressãoChave das Ideias Centrais ou Ancoragens com o mesmo significado de pensamento
presente no discurso. Em síntese, é como se fosse uma pessoa real falando, tendo
essa fala o pensamento coletivo como conteúdo. (LEFEVRE & LEFEVRE, 2003).
Assim, é a partir das ideias centrais e suas respectivas expressões chaves ou
ancoragens, que são compostos vários discursos sínteses, os chamados Discursos
do Sujeito Coletivo. Essa sistematização permitirá o resgate das opiniões coletivas,
colhidas por entrevistas individuais, com questões abertas, fazendo com que o
pensamento possa se expressar e, com isso, deixe a afetividade de representações
sociais vir à tona.
Dessa forma, a nova ferramenta representa mudança significativa na
qualidade, eficiência e no alcance das pesquisas qualitativas permitindo que se
conheça, com a segurança dos procedimentos científicos, em detalhe e na sua
forma natural, os pensamentos, representações, crenças e valores, de todo tipo e
tamanho de coletividade, sobre todo tipo de tema que lhe diga respeito (LEFEVRE &
LEFEVRE, 2003).
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As técnicas utilizadas serviram como “escadas” no processo desta pesquisa.
Cada uma ajudaram de maneira única em seu processo. Poder refletir o processo da
“Batalha da Borracha” através delas foi um galgar diário.
Contudo, também é importante poder refletir sobre os processos ocorridos
que impulsionaram as migrações para a Amazônia, apontando os principais motivos
que geraram uma intensa corrida para o novo espaço. Este assunto será discutido
no próximo capítulo.
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CAPÍTULO III - O GRADE ELDORADO: DAS DUAS GRANDES MIGRAÇÕES
INTERNAS À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE

Vi um jovem da caatinga meditar
Sobre a dor que persegue sua vida
Tão carente, tão faminta, tão sofrida
Como outras, o cemitério fez calar
A indústria da seca sabe matar
Sob as ordens do poder coronelista
Latifúndio da esfera capitalista
Que também são os donos do poder
A nordestiópia agora sonha em viver
No império do reino extrativista.

Vi um povo esperançoso migrar
Para fugir da miséria e da pobreza
Encontrar dignidade e riqueza
No mais verdejante lugar
O Governo fez a plebe acreditar
No sucesso real do extrativismo
Ser soldado da borracha é “heroísmo”
No ilusório mundo da extração
E a floresta soberana da nação
Foi servir a mesa do imperialismo.

(Francisco Marquelino Santana).
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O povoamento do Estado do Acre por cearenses se dá a partir de final do
século XIX com a atividade da extração do látex, através de uma intensa onda
migratória. Já durante a década de 1940 outro fluxo migratório acontece em direção
a Amazônia. Milhares de cearenses, convocados e recrutados durante o período da
Segunda Guerra Mundial, novamente embrenhavam floresta adentro para o corte da
seringa, impulsionados também, com um sonho em comum: poder fazer fortuna e
mudar a posição social que se encontravam em sua região. Essas migrações foram
desencadeadas por um conjunto de fatores organizados, pensados e articulados
pelos órgãos brasileiros e, em acordo com tratados internacionais que resultaram na
formação de um novo lugar, um lugar chamado Acre, terras até então boliviana, que
fora conquistada às custas de sangrentas batalhas.
Neste capítulo, discutiremos sobre os fatores interno e externo que
contribuíram para a formação do território do Acre destacando as duas grandes
migrações, base para o processo de povoamento e conquista do espaço pelo
“homem branco”. Entender em qual contexto mundial estava inserido a Amazônia,
analisar as políticas dominantes e as transformações tecnológicas que passavam as
potências industriais do mundo naquele momento, é primordial.

3.1 Primeiro momento da migração cearense para a Amazônia
Por muito tempo a região amazônica, conhecida como inóspita, insalubre, não
despertava maiores interesses pelo homem não indígena para desenvolver qualquer
tipo de trabalho. Somente os vários povos indígenas que nele viviam, sabiam,
conheciam e dominavam bem este espaço. Os motivos que levaram a reversão
desse quadro estão intimamente ligados, sobretudo às condições externas.
A Segunda Revolução Industrial, que começa nos Estados Unidos por volta
de 1870, tem a metalurgia, a eletromecânica e a petroquímica como ramos da
indústria, e a eletricidade e o petróleo como formas de energia. É um momento de
outra civilização material. Os metais (o aço, base de tudo) levam a humanidade a
um estado de civilização geológica e a eletricidade e o petróleo, à uma civilização da
energia. O petróleo dá origem ao motor de explosão e finca o ramo da petroquímica
ao lado das indústrias metalúrgicas com grande expressão, movimentando o
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transporte, onde a rodovia vem somar à ferrovia e a navegação, fonte de integração
em rede com grande rapidez e capacidade de deslocamento. Nesse momento, entra
a indústria automobilística, assumindo o centro de gravidade do sistema, imagem
símbolo da Segunda Revolução Industrial. (MOREIRA, 2000)
Como exemplo desse contexto o esquema abaixo, (fig. 02), elaborado
sintetiza a situação da Amazônia em relação às transformações tecnológicas que as
grandes potências mundiais viviam e que exigia a busca por fontes de matéria
prima.

Figura 02: Contexto interno e externo da Amazônia em fins do século XIX
INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA

SEGUNDA REVOLUÇÃO
INDUSTRIAL: EUA
Processo de vulcanização da
borracha
+
transporte
rodoviário
+
indústria
automobilística = necessidade
do látex .

Centro de gravidade do
sistema, imagem símbolo da
Segunda Revolução
Industrial
BRASIL/AMAZÔNIA:
Abundância em látex, principal
matéria prima para fabricação
de pneus.
Primeira
Corrente
migratória
cearenses para a
Amazônia

Org.: Elaborado por SILVA, M. L. S., 2017.

Observa-se neste contexto que, a nova Revolução tecnológica, neste caso, a
automobilística, exigia a busca por campos fornecedores de sua matéria prima, o
látex, que o progresso tecnológico agora impunha, com a descoberta do processo
da vulcanização da borracha2. O momento fez com que, sobretudo, as indústrias
2

A vulcanização é a operação através da qual são criadas ligações entre as macro-moléculas de um
elastómero. Desta forma o elastómero, que à partida se apresenta como uma massa fraca, muito
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americanas, mas também europeia a acelerassem a procura pelo látex, colocando-o
novo valor sobre a borracha amazônica. O Acre, região, até então pertencente à
vizinha Bolívia, era terra farta nesta matéria prima. (MARTINELLO, 2004).
Sobre isso Pontes (2014), descreve:

O progresso tecnológico da indústria química, siderúrgica e elétrica, durante
o período denominado Segunda Revolução Industrial, acelerou a procura da
borracha e a transformou de simples “droga do sertão” em produto estável
de grande aplicação em escala industrial, sobretudo indústrias norte
americana e europeia. A crescente indústria automobilística e o uso dos
pneus de borracha aceleraram a procura de áreas produtoras do látex, que
passa a ser componente de primeira instância nas indústrias internacionais.
Assim, está pronto o cenário para a exploração da borracha
amazônica/acreana. (PONTES, 2014, p.02)

Observa-se que a modernidade tecnológica da Segunda Revolução Industrial
traz a necessidade do látex para a indústria automobilística. É justamente neste
momento que os olhos do mundo se voltam à região amazônica, rica deste recurso
que a tornaria potência exportadora mundial originando a corrida de milhares de
pessoas para esta região. Sobre esse fato Benchimol (2011) destaca que a borracha
alcançou índices de exportações nunca vistos antes, dada a importância desse
produto. Ele ainda traz os números do aumento do uso dessa matéria-prima durante
todo o século XIX:

A partir de 1827, a borracha amazônica começa a aparecer na pauta da
exportação amazônica com um embarque de 3 toneladas. Com a
descoberta do processo de vulcanização em 1839 e o aumento do uso
dessa matéria-prima, os registros subiram para 1545 toneladas no
quadriênio 1840-1844; no período de 1875-1879 figurava com 30.360
tonelada; em 1901 iria alcançar, nesse ano 30.241 toneladas e no auge do
boom, em 1912, chegava a 42.286 toneladas, índices jamais atingidos
anteriormente. [...] (BENCHIMOL, 2011, p.73)

Esta situação tornou-se um atrativo para milhares de pessoas principalmente
do Nordeste do Brasil rumo a Amazônia, neste caso, milhares de cearenses,
provindos de uma região que, entre outros problemas, existia forte desigualdade
social, má distribuição de terra e renda. Chegaram em busca de dias melhores e do

plástica e sem propriedades mecânicas de interesse, é transformado em um produto forte, resistente
e com boas características elásticas. Na descoberta desta técnica, Goodyear aplicou-a à borracha
natural, utilizando como agente de vulcanização o enxofre. (GUERREIRO, 2003)
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tão sonhado Eldorado, imagem dada a partir de uma região da “fartura, do “leite e
mel”.
Martinello (2004), esclarece que os fatores que condicionaram a migração
destes foram vários, entre eles estão: o preconceito pela labuta nos cafezais da
região sudeste; as ilusões de enriquecimento rápido exposto pelo boom da borracha;
as propagandas realizadas por seringalistas para atrair essa mão de obra; os
subsídios governamentais concedidos para o transporte; a facilidade do transporte
de cabotagem (navegação mercante) até o porto de Belém; ruptura da resistência
dos senhores de terras nordestinas à saída de homens; além da famosa seca de
1877 que assolou aquela região formando consequentemente excedentes
populacionais nos locais de trabalho. Em verdade, o autor relata que foi a seca, fator
determinante para o êxodo de cearenses para a Amazônia. Ademais, o incentivo
pelo governo nacional, era tão somente pela mão de obra barata, já acostumada a
uma vida mais rude. A propaganda sobre as terras amazônicas, resolveria o
problema da grande seca que passava o nordeste brasileiro naquela época. Era
dado como riqueza certa e fácil.
Calcula-se que de 1850 a 1900 a população do vale Amazônico aumentou
dez vezes. Benchimol (2011) destaca esses números. De 1877 a 1883 deslocaramse 19.910; em 1892, 13.593; e no triênio 1898/1900 entraram 88.709 migrantes,
auge do movimento povoador. Somando números teríamos 158.125, cerca de 20%
da população amazônica da época.
Esse índice migratório foi tão alto neste período que segundo (NASCIMENTO
SILVA, 2000, p.49), “preocupou os grandes proprietários nordestinos de terras, pois
deixava desfalcado de mão-de-obra o meio rural do Nordeste”.
Essa migração espantosa, tinha por trás incentivos do governo brasileiro,
inclusive em forma de passagens gratuitas, para que pudessem se deslocar para
essa região. E mesmo aqueles que não queriam eram compelidos, pois o governo
utilizava-se até de força policial para obriga-los a migrar, e a dramaticidade era
visível, conforme destaca Medeiros Filho e Souza (1984, p.59) “Houve casos de
embarques realizados à força em que o marido foi para o Norte e a mulher foi para o
Sul”.
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No Acre, esses nordestinos começaram a chegar a partir de 1877 para o corte
da seringa, descartando a mão-de-obra já existente, a indígena. Apesar de o
elemento nativo ter contribuído grandemente com seus costumes, modos de viver,
maneiras de respeitar as leis da natureza, alguns seringalistas os viam com
desprezo, eram taxados como preguiçosos, malandros, manhosos. Entretanto, estes
costumes nativos foram amplamente apreendidos pelos “brabos” que chegavam
desprovidos de conhecimento sobre a região. O grande contingente humano
chegado ao Acre era composto por homens que saíam das áreas sertanejas do
Ceará; de Pernambuco; da Paraíba e Rio Grande do Norte (MARTINELLO, 2004).
Sobre isso Oliveira (1985) acrescenta:

[...] o êxodo populacional para a Amazônia ocorreu no contexto da
expansão da empresa extrativa, após 1850. Enquanto até essa época as
atividades extrativas da borracha cingiam-se aos arredores de Belém e
depois ao Xingu e Tapajós, entre 1850 a 1870, ela atinge a província do
Amazonas, chegando ao Madeira e ao Purus, trazendo um primeiro fluxo
migratório para a banda ocidental. Esse fluxo já era em parte constituído por
nordestinos, em algumas expedições famosas que acabavam por deitar
raízes na região desses dois grandes rios. Tratava-se de grupos de
parentes e amigos que embarcavam, principalmente no Ceará, com suas
famílias e vizinhos em busca do enriquecimento nos seringais ainda sem
donos. (OLIVEIRA, 1985, p.13)

Todo esse intenso fluxo para essa região se dava segundo Oliveira (1985)
pelas reservas vultuosas de seringais existente, resultando em uma corrida para
aquilo que se considerava como o “grande Eldorado” conforme demonstra figura 03:

Figura 03: Seringais acreanos durante a primeira migração
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Lado esquerdo: Nordestinos em seringais amazônicos durante a primeira economia da borracha.
Lado direito: Seringal Nova Floresta em terras acreana, de propriedade do Sr. Soares Hermanos,
início do século XX.
Fonte: ALMA ACREANA, 2012, adaptado por SILVA, 2017.

As imagens acima, da afigura 03, mostram alguns dos milhares de
seringueiros que aqui chegaram movidos pelo discurso de terra farta, terra
abundante, promovidos por aqueles que articuladamente objetivavam tão somente
seus interesses e lucros. Era o início de uma economia que, apesar de ligeira,
comandaria o espaço amazonico com tanta força como nenhuma outra antes havia
feito.
O seringal, na primeira fase do auge da economia da borracha, era mundo
hostil a esses migrantes que, sem sua família, sem agricultura de subsistência, uma
vez que sua obrigação era unicamente para o corte da seringa, e sua rotina nas
estradas de seringa consumia todo tempo para outros afazeres, eram obrigados a
comprar e vender a seu patrão, por preços vilmente adversos. O seringueiro não
tinha nada de seu, nenhuma “condição de produtor” (OLIVEIRA 1985)
Esta fase permaneceu em alta atingindo seu clímax em 1912. Mas o que
parecia inimaginável, acontece em seguida, começando com uma ligeira queda na
produção da borracha. O ano de 1912 seria o auge e o fim da hegemonia brasileira,
no quesito exportação da borracha. As razões que levaram a surpreendente perda
de mercado foi a emergência da concorrente asiática, que como um “golpe de
mestre”, agora possuía plantios da seringa e a exportava em maior quantidade. Isso
aconteceu devido a articulação secreta, de coleta e envio, da cobiçada semente da
planta. Botânicos ingleses como Henry Wickh, vieram à região situada entre o
Tapajós e o Madeira, como se fossem colecionadores de orquídeas. Coletaram mais
de 70.000 sementes sem que ninguém tomasse conhecimento, levaram as
“orquídeas”, para experimentação em seu continente. Eram as nossas próprias
sementes da Amazônia sendo biopirateadas, sendo cultivadas em local diferente,
com um custo final menor que a do Brasil e que agora concorre e reduz o interesse
do mundo pela borracha Amazônica. (MARTINELLO, 2004).
Quando em 1920 a produção asiática já ultrapassa 10 vezes mais a brasileira.
Nos anos 1930 o Brasil contribuiria surpreendentemente, com inexpressível 2% da
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produção. Era mais de 800.000 toneladas asiáticas contra 17.000 toneladas
brasileira (MARTINELLO, 2004). Mais eis ainda que, no fundo da crise de 1932 a
exportação brasileira atinge apenas 6.244 toneladas. (BENCHIMOL, 2010). Os
números mostram a tamanha disparidade de exportação entre as duas, fato que não
deu mais condições de concorrência para o Brasil. Era a perca da supremacia
brasileira.
Com o fim do primeiro boom da borracha, o caos se instala nas economias de
Belém, Manaus e Rio Branco, que viram suas finanças caírem para 1/3 do que fora.
Por esse motivo, muitos seringais foram desativados com débitos nas casas
aviadoras3. Nesse momento começa uma migração inversa, oposta daquela ocorrida
anteriormente. Sem a renda da extração do látex, alguns ainda conseguiram voltar
para seus Estados de origens, mas outros tantos não puderam, pelas inúmeras
dificuldades encontradas, direcionando-se e instalando-se nas periferias das capitais
estaduais, e na busca desesperada de escapar da calamidade, encontravam ali a
miséria e o desemprego. (MARTINELLO, 2004).
De acordo com Oliveira (1985) no Acre, houve decadência de pequenas
cidades e vilas. Seringais, grandes ou médios, foram abandonados por seringueiros
e seringalistas. Casas aviadoras apossaram-se de inúmeros seringais. O
contingente populacional de Rio Branco entre os anos 1920 que era de quase
20.000 reduz em finais de 1930 para pouco mais de 15.000. O seringueiro fora
jogado à própria sorte, na condição agora de mendigo.

3.2 A constituição do Território Acreano
A formação do território acreano deu-se no contexto da expansão da empresa
extrativista, quando a borracha se torna matéria prima indispensável à nascente
indústria de bens de consumo duráveis na Europa e nos Estados Unidos, sob forma
principalmente de pneumáticos. O interesse internacional voltado para Amazônia
Brasileira, Boliviana e também Peruana, resultaria em uma serie questões
fronteiriças. O grande número de migrantes que atingira o Acre, se dera do fato de
Situadas em Belém e Manaus, essas casas aviadoras eram estabelecimentos comerciais para
abastecer os seringais, deles recebendo, em troca, a borracha produzida e na posse dela realizar as
operações de venda para o exterior (SILVA, 2010).
3
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ser uma das principais áreas do extrativismo e logo se destacar, dentre as outras
regiões do Brasil, no início do século XX, por sua produção. Mas, para entender
como se deu o processo de formação acreana é necessário verificar os fatos
antecedentes e os contribuintes de sua história.
Na primeira divisão do continente americano entre portugueses e espanhóis,
as terras hoje acreanas, pertenciam à Espanha, legitimada através do documento
chamado “Bula Inter Coetera”, em 1493, expedido pelo então papa Alexandre VI, a
América seria por direito terras da Espanha. Portugal não aceita tal partilha e em
1494, assinam um novo acordo, o Tratado de Tordesilhas. Depois foram assinados
respectivamente mais três acordos entre Portugal e Espanha, a saber: Tratado de
Madri (1750), Tratado de Prado (1761) e Tratado de Santo Ildefonso (1777). Mas, é
em 1867, que um novo acordo assinado sobre questões relacionadas à região
acreana, agora entre Brasil e Bolívia, ambas livres do julgo colonial ibérico, pelo
Tratado de Ayacucho, onde a região acreana seria oficialmente boliviana, apesar de
reconhecidamente ocupada por brasileiros. (OLIVEIRA, 1985; PONTES, 2015)
Naquela época a região pertencente à Bolívia, rica em látex, pouco a pouco
era penetrada por seringueiros e seringalistas. Oliveira (1985) descreve que antes
de 1870 já se registrava a entrada de brasileiros nessa área e após 1880, a
formação de seringais foi bastante acelerada por grandes levas de imigrantes
nordestinos que chegavam. A onda migratória fez com que os seringais prosperarem
às margens dos rios Acre, Purus, Juruá, Madeira, Tarauacá, Abunã, Iaco, Beni,
dentre outros. Para seringalistas ou seringueiros, não importava de quem fosse a
terra, era tudo mata, terra para explorar, expandir.
No entanto, a região era por direito da Bolívia e que há pouco havia
estabelecido um acordo de livre comercio entre os dois países. Segundo Mello,
(1990), em 27 de março de 1867, Brasil e Bolívia estreitam suas relações comerciais
através do acordo chamado “Tratado de Ayacucho4” ou “Tratado da Amizade”. Esse
foi um dos tratados mais liberais celebrados pela diplomacia brasileira. Ele
4

Celebrado entre Brasil e Bolívia em 27 de março e selado em 23 de novembro de 1867, na cidade
boliviana de La Paz, com o então presidente boliviano, General Mariano Melgarejo e o Imperador
brasileiro, Dom Pedro II, o Tratado faz parte de uma série de acordos de ordem geopolítica e militar
relacionados à demarcação territorial das regiões pertencentes ao atual Estado brasileiro. A partir
dele, o tráfego pelos principais rios da região e o intercâmbio comercial entre os dois países foi
ampliado. (MELLO, 1990).
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prescrevia uma revisão nos limites geopolíticos estabelecidos pelos tratados
anteriores, a partir dos quais, a fronteira da Bolívia chegava às regiões dos atuais
estados do Acre, Rondônia e parte do Amazonas, indo até o rio Madeira, próximo a
atual cidade de Humaitá, município do Estado do Amazonas, no rio Jamarí. O novo
Tratado resultou no recuo das fronteiras bolivianas permitindo a ampliação das
fronteiras brasileiras.

Figura 04: Mapa dos limites do Brasil pelo Tratado de Ayacucho 1867

Região que mais
tarde
viria
se
tornar
brasileiro/acreano,
entre
os
rios
Madeira
e
o
Javarí.
Fonte: MELLO, 1990 organizado por SILVA, 2017.

A figura 04 mostra, através do Tratado de Ayacucho, que a região neste
período era pertencente à Bolívia e, por esse fato, geraria muitos atritos futuros pois
começava a ser ocupada por brasileiros em terras que eram ricas em látex, matéria
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prima cobiçada na época pela indústria automobilística que estava em plena
ascensão.
Em 1877, chega a primeira leva de migrantes nordestinos neste espaço.
Neste ano foram cerca de 4.600 homens e em 1878, mais de 15 mil e em 1890, já
somavam mais de 158 mil homens (MORAIS, 20008). Ao chegarem, esses
migrantes não encontraram nenhum impedimento quando transpuseram a linha
fronteiriça, pelo fato de não haver qualquer demarcação em terreno. (TOCANTINS,
2001a).

Atiravam-se à floresta sem a necessidade de assegurar o direito de

propriedade pois o que importava eram as árvores de seringa e não a terra.
Examinavam ligeiramente a vegetação ciliar à procura de seringueiras e definindo as
propriedades. Os que vinham depois, ao encontrar a marca da presença humana,
seguiam em frente em busca de locais ainda não demarcados (CASTELO BRANCO,
1961; REIS, 1953;).
Com relação as demarcações, Oliveira (1985), revela que nem sempre elas
se deram de forma harmoniosa, respeitosa e simples. Na verdade, foram frutos de
constantes debates, diversos acordos até a preparação de uma guerra. A presença
dos brasileiros gerava incomodo aos bolivianos. E ao surgirem de fato as primeiras
proclamações bolivianas de posse deste espaço, em 1899, os brasileiros já estavam
ali situados há mais de 15 anos, com grandes e produtivos seringais e comerciavam
sua borracha com casas aviadoras de Manaus e Belém e através destas, com os
centros consumidores mundiais. O povoamento brasileiro dos altos rios Purus e
Juruá era já fato consumado.
O fato é que quando o tratado foi assinado, era desconhecido a geografia
deste enorme espaço, entre o rio Madeira e o Javarí. Isso resultou em diversos
atritos entre as comissões demarcatórias da fronteira, de modo que, na primeira
identificação do Rio Javarí, em 1874, as coordenadas geográficas era: 07° 01’ 17” de
latitude sul e 74° 08’ 27” de longitude oeste, qual provava que as cabeceiras do dito
rio não era no paralelo de 10° 22’ de latitude, em consequência a divisa BrasilBolívia deveria seguir o traçado da “reta” (figura 05). Por isso, quando em 1895, em
novo protocolo assinado pela Demarcação da Fronteira, considerava as nascentes
do Javarí as coordenadas identificadas em 1874. Isso implicava considerar uma
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vasta área já ocupada por brasileiro, constatado pelo Coronel Gregório Thaumaturgo
de Azevedo, comissário brasileiro da época. (TOCANTINS, 2001a).

Figura 05: Croqui da questão fronteiriça entre Brasil e Bolívia no início do
Século XX

Fonte: Tocantins, (2001a).

A figura 05 traz destaque para a mudanças das linhas divisórias entre Brasil e
Bolívia que acrescentaria ao Brasil o espaço já demarcado em 1867. Esse fato
geraria decorrentes complicações nas relações diplomáticas, já estremecidas pela
fixação dos brasileiros em suas terras. Sabendo da importância econômica dos
territórios bolivianos ocupado pelos brasileiros, e até então desconhecidos pelos da
sua gente, como ofensiva, ainda na década de 1890, os bolivianos fundaram no vale
dos altos rios alguns seringais e, integravam a mesma rede comercial que escoava
toda produção via os portos de Manaus e Belém. Desse período também é a
chegada de peruanos que se estabeleceram no Seringal Porto Carlos e Paraguaçu,
atuais municípios de Brasileia e Assis Brasil, sudeste do Estado do Acre, realizando
pelo rio Madeira, um largo comercio sendo os responsáveis pelo desenvolvimento
de todo, vale do Beni do Orton e do Madre de Dios em concorrência com os
seringueiros brasileiros. Foram eles, os responsáveis por todo desvendamento do
Alto Madre de Dios e Alto Ucaiale. (CALIXTO, 2003; TOCANTINS, 2001a).
Já no vale do Juruá, extremo oeste do Acre, peruanos começaram a invadir,
em 1896, para a instalação de alguns postos comerciais e extração da seringa e se
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fizeram aproximar dos próprios brasileiros, até então, sem algum tipo de
desentendimento.
A economia do caucho em alta, cada vez mais crescia o número de migrantes
brasileiro para trabalhar em seringais nessa região, que pelo Tratado de Ayacucho
era pertencente à Bolívia. Foi diante essa situação que a Bolívia tratou de logo de
instalar um posto de alfândega com o intuito de frear a conquista brasileira. Segundo
Morais (2008), o governo boliviano tratou de assegurar o que era seu por direito,
tomando posse das terras ao sul da linha limite Madeira-Javarí, nos primeiros dias
do ano de 1899, instalando um posto aduandeiro nas margens do Rio Acre, no
seringal Caquetá, propriedade de um brasileiro e, estando o governo brasileiro, em
acordo com a iniciativa boliviana.
Porém, ao chegar na região do Rio Acre, um representante do governo
boliviano verificou a situação era bem mais complicada, por já existir indústria do
látex de diversas nacionalidades de posse de suas propriedades com títulos
definitivos ou provisórios. Por esse motivo, era necessário garantir a regulamentação
destas terras. Em 05 de janeiro de 1899, o Cônsul boliviano José Paravicini, através
de um decreto, tomou algumas medidas a respeito da concessão das terras que
desagradou bem aos seringalistas brasileiros. Em uma delas, os seringalistas
detentores de títulos de terras eram obrigados a registrá-los na Secretaria da
Delegação boliviana no prazo de um ano e que não poderiam mais explorá-los antes
da obtenção da concessão sob pena de perderem seus direitos. Outra medida
também previa a suspensão do corte das seringueiras no período de 01 de agosto a
01 de setembro, com o argumento de que a arvore precisava se recompor e
recomendava também que, quando a seringueira estivesse toda cortada o
seringueiro teria que suspender seu corte pelo espaço de cinco anos consecutivos
(TOCANTINS, 2001a).
Esse Decreto iria de encontro a alta da economia da borracha. Em verdade
essa foi uma forma de frear todo aquele acelerado processo que se desenvolvia, de
forma intensa, no território boliviano. Essa decisão geraria uma perda econômica
para os seringalistas. E claro, a reação foi imediata, em resistência à administração
boliviana nas terras onde estavam seringais brasileiros. Segundo Reis (1953), seria
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quase impossível demarcar os seringais nos prazos estabelecidos uma vez que o
processo era demorado e não havia agrimensores.
A partir daí, como resistência, uma série de eventos irão acontecer na
região. O primeiro deles é a deposição do então cônsul boliviano, quatro meses
depois, por um grupo de seringalistas liderado pelo amazonense José de Carvalho.
O ato é conhecido como a primeira insurreição dos brasileiros contra os bolivianos.
Em um manifesto de 1º de maio de 1899, assinado por cinquenta pessoas, a maioria
seringalista, reivindicava-se a saída da representação boliviana e que enchera a
população de esperança e entusiasmo. (MORAIS, 2008).
Em outras palavras, mesmo sendo donos por direito desta região, a
presença dos bolivianos representava ameaça a forte economia da borracha. Como
relata Morais (2008), os bolivianos eram vistos pelos brasileiros como invasores.
A segunda insurreição acontece neste mesmo ano, quando foi proclamado
“o Estado Independente do Acre”, pelo espanhol Luiz Galvez Rodrigues Arias.
Porém a ação foi fracassada devido aos desentendimentos entre os governos do
Amazonas e Pará, pela falta de apoio do governo brasileiro e pela oposição da
Bolívia. Ele foi deposto e deportado e o território restituído à Bolívia (TOCANTINS,
2001a).
O sonho dos brasileiros de ter a garantia desse espaço não parou e,
resultou na terceira insurreição, conhecida como “a expedição dos poetas”. Mas a
inexperiência militar e a falta de organização fizeram com que a expedição fosse
rapidamente derrotada por forças bolivianas. A quarta insurreição, fase armada e
sangrenta da Revolução Acreana, tem início em 06 de agosto de 1902 até 24 de
janeiro de 1903, liderada por Plácido de Castro, culminando com a assinatura do
tratado de Petrópolis neste mesmo ano, (figura 06) (TOCANTINS, 2001a). O Tratado
de Petrópolis é assinado em novembro de 1903 trazendo o fim dos conflitos entre
Brasil e Bolívia. No Tratado, o Brasil se comprometeria: em pagar dois milhões de
libras esterlinas à Bolívia; construir uma estrada de ferro entre Santo Antonio do Rio
Madeira e Vila Bela, na confluência do Beni com o Mamoré, além da cessão de
pequena área de terra no Rio Abunã e na fronteira com o Mato Grasso (MELLO,
1990).
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Figura 06: Comissão brasileira do Tratado de Petrópolis. Euclides da Cunha
(último em pé à esquerda), o historiador, geógrafo e político Barão Homem de
Melo (de barba branca ao centro), além do próprio Rio Branco (sentado, o
segundo
da
direita
para
esquerda).

Fonte: MELO, 2013.

A figura 06 destaca para as principais autoridades quando da assinatura do
Tratado, em 1903, fato que encerraria de vez a questão entre Brasil e Bolívia.
Contudo, o problema ainda não estava totalmente resolvido pois, ainda existia
questão fronteiriça entre Brasil e Perú que também reivindicava terras através pelo
Tratado conforme figura 07.
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Figura 07: Área de Litígio com o Perú

Fonte: MORAIS, (2008)

A exemplo da Bolívia, o Governo Peruano tenta tomar posse das terras no
Vale do Juruá e Purus. Ao contrário da Bolívia, não houve guerra declarada,
entretanto, dois conflitos foram registrados entre 1902 a 1904: uma na localidade
Funil e outra no Rio Amônea. A fronteira com o Peru só é definida após a entrega de
relatórios das comissões mistas de reconhecimento, criadas com a finalidade de
atestar o “uti possidetis”5 ao longo do Rio Purus e Juruá. E finalmente, em 1909
chega o fim os conflitos através da assinatura do Tratado do Rio de Janeiro (figura
08), selando as fronteiras internacionais do Acre. (MORAIS, 2008).

5

Segundo Reis (1948), o Utis possidetis diz respeito a garantia quanto às terras já povoadas por
qualquer uma das partes interessadas, conservando o que tivesse sido ocupada primeiro.
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Figura 08: Mapa de Euclides da Cunha em 1909

Fonte: MELLO, 1990

A figura 08 destaca o mapa depois dos acordos firmados entre Brasil, Bolívia
e Perú. Os acordos de 1903 e 1909 trouxeram uma demarcação definitiva entre os
três países, e o Brasil devolveu uma faixa de terras na divisa entre Acre e Rondônia,
também construiria a estrada de ferro “Madeira Mamoré – qual nunca foi concluídae ainda pagaria em espécie um valor que lhe foi estipulado. Disto, encerraria de vez
as brigas territoriais nesta região.
As várias disputas por este território, naquela época, rica em seringueira
nativa, de onde se extraía o látex, matéria prima de grande valor que se despontava
naquele momento. A região que se tornaria o Estado do Acre é espaço de intensa
disputa trinacional. Fica claro os interesses das três nações: Brasil, Bolívia e Perú, o
poder econômico que possuía a região. A questão era puramente econômica entre
estas nações.
A economia da borracha brasileira permaneceu predominante no mercado
internacional até o ano de 1012, quando a concorrente asiática surge como a nova
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líder exportadora desta matéria prima. (OLIVEIRA, 1985). Nesse momento, inúmeros
seringais entram em colapso, uma crise sem precedência e jamais previsto. Este é
assunto abordado no próximo tópico.

3.3 Segunda migração nordestina e os “Soldados da Borracha”
Após um longo período de decadência, duas décadas de depressão e inercia
da borracha, que levou muitos seringais a falência, colocando seringueiros em total
abandono, de repente uma variante trágica: a Segunda Guerra Mundial. Esse
quadro iria reverter a situação do Brasil, mais precisamente de seus seringais. A
década de 1940, apesar de curta, seria simbólica em relação a retomada da
supremacia de exportação da borracha, pois novamente se destacaria como
fornecedor de matérias primas para o EUA, ressuscitando e reativando a maioria
dos seringais. Era o segundo momento da borracha na Amazônia e novamente a
intensificação da migração para a região.
No momento em que explode a Segunda Guerra as nações do mundo
colocaram-se em alianças militares opostas: de um lado estava os aliados (antiga
União Soviética; Estados Unidos; França e outros), do outro (Alemanha; Itália e
Japão). No caso do Brasil, que vivia a ditadura varguista, o governo optou pela
neutralidade durante um tempo até a assinatura dos conhecidos acordos. O fato é
que a ocupação da Malásia pelos Japoneses, aliados dos Alemães, deixara os EUA
em uma situação crítica, uma vez que dependiam da borracha que a Malásia
produzia. (MARTINELLO, 2004)
O conflito mundial, iniciado em 1939, estendeu-se do Atlântico ao Pacifico,
passando pelo Oceano Indico e pelos mares da China. A principal concorrente
exportadora da borracha, a Ásia, tivera suas plantações arrasadas pela guerra. A
perda dos seringais da Malásia, e da borracha, matéria-prima usada e necessária
durante a guerra, constituiu uma derrota sem precedentes, pois os países aliados
ficaram impossibilitados de se abastecerem dela no Oriente. A alternativa agora era
da única fonte situada no mediterrâneo amazônico. Assim, de uma hora para outra,
a Amazônia viu-se envolvida no conflito mundial, em função do retorno “forçado” do
monopólio da borracha silvestre (BENCHIMOL, 2010). A Malásia teve quase 100%
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de suas plantações de seringas arrasadas pelos bombardeios japoneses
(MARTINELLO, 2004).
Segundo Silva (2010, p.82), “os americanos consideravam a borracha, o aço
e o petróleo, produtos indispensáveis para a manutenção da indústria de guerra,
porém, depois de 1939, com o avanço do conflito mundial, a borracha recebeu maior
atenção do governo”.
Neste sentido, novamente foi necessária a realocação para a busca dessa
matéria prima e com ela também um vasto contingente de mão de obra. O
envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em 1942, se deu através do
fornecimento de contingentes militares para as frentes de combate e também firmou
convênio com a agência norte-americana responsável pelo controle da produção e
exportação da borracha, a “Rubber Reserve Company”, assinando também os
chamados “Acordos de Washington6” (BENCHIMOL, 2010).
Os referidos acordos clausuravam os seguintes compromissos conforme:

1. Preço fixo de US$ 0.39 por libra peso, posto a bordo em Belém do Pará a vigorar pelo
prazo de dois anos, com direito a reajustamento durante os três anos subsequentes;
2.
Toda a borracha exportada além do limite anual de 5.000 toneladas,
teria uma bonificação de US$ 0.025 por libra até 10.000 toneladas, e daí
para cima mais cinco “cents” por libra, devendo as importâncias oriundas
dessas bonificações serem aplicadas em saúde, pesquisa e fomento;
3.
Contribuição de 10 milhões de dólares do Governo norte-americano,
sendo 5 milhões de dólares para o saneamento, a ser feito com assistência
da Fundação Rockfeller, e 5 milhões de dólares para serem aplicados, pelo
recém fundado Instituto Agronômico do Norte, na pesquisa científica,
melhoria e fomento de produção. (BENCHIMOL, 2010, p.277)

Assim, estava posta a nova situação: de um lado, os interesses dos
americanos, com urgência e prazo curto, do outro, os interesses de permanência e
duradoura do governo brasileiro, desejando montar na Amazônia uma política de
desenvolvimento de conquista da terra; dominação de suas águas e a sujeição da
floresta. Segundo Benchimol (2010), essa Batalha contou com estratégias armadas
nos altos escalões ministeriais dos dois governos, que fixaram sua política e ação
mediante a montagem de um dispositivo logístico-institucional de grande
envergadura para a época.
Os “Acordos de Washington” proporcionaram à região a montagem de um esquema logísticoinstitucional, do qual participou, ativamente, o governo brasileiro, com o apoio americano, abrindo-se
muitas frentes operacionais e estratégicas na área. (BENCHIMOL, 2010).
6
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Com os acordos firmados, com garantias a necessária assistência básica
para a vinda dos soldados da borracha, começa-se novamente os incentivos
governamentais brasileiros, com intensas propagandas, cartazes otimistas e slogan
chamativos. Para isso, foi necessário a contratação de especialista que ajudasse na
persuasão destas pessoas para migrarem à Amazônia, entre eles o pintor suíço
Pierre Chabloz. Segundo Moraes (2010), o artista plástico, crítico de arte,
publicitário, músico e agitador cultural, chegou em Fortaleza em 1943 como
responsável pela propaganda da “Campanha da Borracha”, teve atuação
significativa no ambiente cultural do estado do Ceará, ele desenvolvendo profundo
vínculo emocional com o Estado. Isso já se constituía parte dos esforços do governo
Vargas para cumprir os acordos estabelecidos com o governo dos Estados Unidos
no ano anterior.
Nascido em 1910, em Lausanne, Suíça, Chabloz estudou na Escola de Belas
Artes de Genebra, onde cursou Figura, Perspectiva, Artes Gráficas e Decoração,
frequentou as Academias de Belas Artes de Florença e de Milão e também a italiana
Academia de Brera.

Ao Brasil, chegou em maio de 1940, quando recebeu um

convite que o permitiria participar de modo efetivo da dita “Marcha para o Oeste”,
atuando na divisão de propaganda do SEMTA (Serviço Especial de Mobilização de
Trabalhadores para a Amazônia), órgão governamental criado em novembro de
1942 no bojo dos domínios da CME (Comissão de Mobilização Econômica). Em
janeiro de 1943, Chabloz mudou-se com a família para Fortaleza, cidade para onde
estava sendo transferida a sede de recrutamento do SEMTA. Foi nesse contexto
que se deu o trabalho de Jean-Pierre Chabloz na divisão de propaganda do SEMTA.
Nos seis meses dedicados a essa atividade – janeiro a julho de 1943 -, o artista
desenvolveu material bastante vasto, incluindo cartazes, cartilhas, ilustrações para
conferências, desenhos de biótipos nordestinos, de seringueiras e do processo de
produção da borracha, além de muitos estudos preliminares. Certamente a ênfase
no cartaz incide sobre a abundância da vegetação amazônica, e sobre a
característica de fertilidade daquelas terras, o que deveria funcionar como uma
oposição formal e semântica à aridez e à escassez das terras do sertão. Além disso,
a proliferação de seringueiras e trabalhadores transmite-nos a ideia de produção de
grande volume de borracha, o que estava em consonância com os objetivos do
governo de transportar para a Amazônia, através do SEMTA, cinquenta mil
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trabalhadores em cinco meses, além de angariar prêmios, concedidos pelos Estados
Unidos, a cada cinco mil toneladas de borracha produzida. (MAIA, 2014)
Era o trabalho de uma elite intelectual promovendo contundentemente uma
ideia de que “o paraíso verde” seria sem resquícios de dúvidas a única solução para
acabar com o estado de miséria que acometia o povo sertanejo do Nordeste
brasileiro. Apesar de desenvolver por apenas seis meses, sua produção se deu de
forma tão intensa que ficou historicamente marcada.

Figuras 09 à 12: Propaganda do Departamento de Propaganda e Imprensa - DIP
do governo Getúlio Vargas, feita pelo pintor suíço Pierre Chabloz que ajudou a
persuadir nordestinos a virem para a Amazônia
09
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Fonte: SANTANA, M., 2012

As figuras 09 à 12 mostram as propagandas pensadas e elaboradas pelo
Governo Brasileiro na década de 1940, época da Segunda Guerra Mundial,
apresentando a região amazônica, rica em látex, como um espaço que produziria
grandes riquezas.
Eram métodos publicitários de discurso de persuasão de responsabilidades
do Departamento de Propaganda e Imprensa – DIP, do Governo Getúlio Vargas,
para trazer o nordestino novamente à Amazônia (SANTANA, 2012), agora como um
“soldado da borracha”. Nestas imagens percebe-se o grande poder de influência da
imagem ideológica, colocando a região como terra da fartura, terra da vitória,
mostrando caminhões carregando toneladas de borracha colhidas com fatura pelos
trabalhadores, sem nenhuma conexão com a realidade que esperava estes
trabalhadores. Eram cartazes pensados para convencer a região do nordeste
brasileira. Palavras perfeitamente articuladas, projetadas como signo ideológico,
destacando aquilo que Mikhail Baktin, debate em “Marxismo e Filosofia da
Linguagem”, (1999), quando a palavra é designada por um signo ideológico, e tem o
poder do convencimento e de instigar a persuasão no indivíduo.
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A grande mobilização não poupou até mesmo o então Presidente da
República Getúlio Vargas, que publicou a seguinte declaração:

Brasileiros, com a mesma clareza com que me habituei a falar-vos, venho
hoje dirigir-me a vós para solicitar a vossa cooperação leal e decidida em
prol de uma campanha que hoje se inaugura: a campanha da borracha.
Sabeis quão gigantesco é o desgaste de material na presente guerra. (....)
As armas Aliadas precisam de mais borracha, dessa borracha que
existe(....). Extraí a borracha onde puderdes, de acordo com os planos que
estão, hoje, sendo lançados através de todos os municípios brasileiros, com
a colaboração sincera de vossos prefeitos. A solidariedade de vossos
sentimentos me dá a certeza prévia da vitória desta campanha que nos dará
mais borracha para a vitória. Inauguro, pois, solenemente o Mês Nacional
da Borracha, a que ficarão consagrados esses dias de junho, nos quais ides
aumentar, poderosamente, o nosso esforço de produção. (BOLETIN DA
ASSOCIACAO COMERCIAL DO AMAZONAS, 1943, apud, MARTINELLO,
2004, p.146)

Era comum ouvir também nas rádios e jornais apelos diários, como já
mostrava jornal O Acre em 1943, segundo Nascimento Silva (2000):

Seringueiros! (...) o instante que atravessa a pátria não deixa a nenhum filho
do Brasil o direito de esquivar-se do cumprimento do dever. O esforço de
guerra que empreendemos para derrotar os soldados tiranos, e as batalhas
que travamos nos campos, fábrica, mares, céus, escolas, lares, templos de
fé e atc, estão a exigir de todos nós – soldados da liberdade – uma
contribuição maior e melhor pela vitória do Brasil e dos aliados. Todas as
nossas atenções e preocupações devem estar voltadas neste momento
grave de nacionalidade para a voz de comando do chefe nacional Getúlio
Vargas obedecendo-o com energia e boa vontade, a fim de que mais tarde,
vitoriosos, olhemos com orgulho o passado de cabeça erguida,
entreguemos a nossos filhos e legado dos nossos maiores: A Pátria
estremecida, com sua história acrescida do nosso exercício e do amor ao
Brasil.” (JORNAL O ACRE, 1943, apud, NASCIMENTO SILVA, 2000, p.59)

Era um discurso, que como consta em Santana, 2012, precisava entrar em
cada lar, persuadir, iludir, conquistar famílias inteiras a migrarem para um “novo
mundo” que oferecesse “conforto e dignidade”. Propagandas oficiais invadiam o
Nordeste e o sonho de “riqueza e vida próspera”, do “paraíso perdido”, parecia estar
mais perto do que se poderia imaginar. Os problemas oriundos da vida na caatinga
seriam superados através de um toque de mágica. Com estes discursos, estava
assim, dada a largada para a grande “marcha para o Oeste”.
O nordestino precisaria ser valente e leal, se alistar e mostrar todo seu amor
ao país. Estes cartazes extremamente sedutores tinham a importante missão de
cumprir e fortalecer as determinações do Estado Novo, através do Departamento de
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Imprensa e Propaganda. Tornaram-se elementos da vida cotidiana, aquele homem
da caatinga precisava estar convicto de que se tornaria o mais novo herói nacional e
que certamente estaria prestes a conviver em um ambiente que iria lhe oferecer
fartura, conforto e prosperidade. (MARTINELLO, 2004)
Ironicamente, paralelo a tudo isso, novamente como do mesmo modo que na
I Batalha, em 1877, estava o Nordeste em outra grande seca, em 1942. Esse fator
veio contribuir grandemente, segundo Santana, (2012) para o recrutamento destes
retirantes ajudando na migração para a Amazônia. Em Martinello (2004), estima-se
que o número de seringueiros chegava a 34.000, com produção média anual de
16.000 toneladas de borracha, mas era o desejo dos estadunidenses aumentar essa
produção pra 45 mil toneladas em 1942, 60 mil em 1943 e 100 mil em 1944, por isso
foi criada pelo governo “a batalha da borracha”.
Neste sentido, para a viabilização desse projeto, foi preciso a criação de
alguns

órgãos

e

instituições

que

conforme

Nascimento

Silva

(2000)

se

encarregariam do financiamento, recrutamento, transporte, alojamento, assistência
médica e sanitária e alimentação para aqueles que lutaria nesta batalha. Entre estes
estavam os principais:

Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia –
SENTA – posteriormente substituído por Comissão Administrativa de
Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia – CAETA: seu
objetivo era recrutar, encaminhar e colocar trabalhadores nos seringais,
transportando-os até Belém;
Serviço de Navegação e Administração do Porto do Pará – SNAPP: Era
encarregado de transportar os soldados da borracha dos portos de Belém
para Manaus, Porto Velho e Acre;
Departamento Nacional de Imigração – DNIT: Sua finalidade era a
recrutação e encaminhamento dos trabalhadores para a Amazônia e
também fiscalizar outros órgãos envolvidos na mobilização;
Serviço Especial de Saúde Pública – SESP: Era encarregado de prestar
assistência medica e sanitária aos soldados da borracha;
Comissão de Controle dos Acordos de Washington – CCAW: Criado através
do Decreto Lei nº 4.523 de 25 de julho de 1942, sua função era coordenar e
auxiliar as atividades de grupos brasileiros e estadunidenses que atuariam
na operacionalização da batalha da borracha;
Banco de Crédito da Borracha – BCB: Criado pelo Decreto Lei nº 4.841 de
17 de outubro de 1942, era ele encarregado de realizar operação de credito,
fomentar a produção, financiar a empresa extrativista, bem como exercer o
monopólio final da compra e venda da borracha, interna e externa;
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Superintendência para o Abastecimento do Vale Amazonico - SAVA: Criado
pelo Decreto Lei nº 5.044 de 04 de dezembro de 1942, sua finalidade era
abastecer com gêneros alimentícios o Vale Amazonico, coordenar as
medidas a serem tomadas com os Estados da região visando o
abastecimento e incremento da produção de alimentos, providenciando a
aquisição das mercadorias, dentro e fora do país, e seu transporte para a
Amazônia, formando estoques. (NASCIMENTO SILVA, 2000, p. 51-52)

Todavia, apesar de toda criação deste aparato institucional, e como já bem
conhecido deste sempre, as pessoas que estavam a frente destes órgãos e
instituições nem sempre cumpriam satisfatoriamente suas atividades, muitas em
verdade, contribuíam para o não sucesso da batalha da borracha. (MARTINELLO,
2004).
Em 1942, devido a seca, eram cerca de 20 a 30 mil flagelados existentes em
Fortaleza, como mão de obra farta para os seringais. O DNIT, e o RDC conseguiram
enviar para a Amazônia, final deste mesmo ano e início de 1943, cerca de 15.000
pessoas constituídos de sertanejos vindo do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Era uma migração familiar, que “voluntariamente”, se dispunham ao corte da
seringa. (NASCIMENTO SILVA, 2000). À muitas famílias foram dadas somente duas
opções: ou seus filhos partiam para os seringais como soldados da borracha ou
então deveriam seguir para o front lutar contra os italianos e alemães. Muitos
preferiram a Amazônia (figuras 13 a 15) (MARTINELLO, 2004).
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Figuras 13 a 15: recrutamento de nordestinos durante a Segunda Guerra
Mundial

Fonte: MACHADO, 2005, adaptado por SILVA, M. L. S., 2017

Na figura 13, jovens de várias vilas do Nordeste, na Capital Ceará,
aguardando o momento de viagem; figura 14, soldados recrutados, sendo
transportado em caminhões; na figura 15, atividade física em regime militar para
adequação da “inferioridade” dos nordestinos às atividades de trabalho no corte da
seringa. Como mostram estas imagens era um verdadeiro exército de extratores,
como bem coloca Nascimento Silva (2000), quando diz que estes eram como se
fossem realmente soldados indo para o campo de batalha em defesa da pátria.
Assim, até a chegada em seringais amazônicos, estes “soldados” tinham que
percorrer um longo e árduo caminho, ora por terra, ora por água, deste o nordeste
do Brasil até os mais distantes seringais, como foi o caso daqueles que viera ao
Acre conforme destaca mapa 02.
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Mapa 02: Rota migratória de nordestinos até o Estado do Acre durante a
Segunda Guerra Mundial

Mapa: Maria Liziane S. Silva, 2017.

O mapa 02 ilustra uma ideia do caminho que percorria o nordestino até a
chegada no porto de Belém. Essa era somente a primeira parte do trajeto, pois,
depois de Belém ainda tinha-se um árduo caminho para se percorrer até a chegada
em Manaus, depois no Acre e finalmente nos seus seringais.
Benchimol (2010) autor que viu e viveu esse momento, relata sobre a
chegada desses migrantes nos Portos de Manaus:

Corria o ano de 1942. Enquanto cursava o 2º ano da Faculdade de Direito
do Amazonas e trabalhava, como despachante de bagagem, no flutuante da
Panair do Brasil, no “Roadway” da “Manaus Harbour”, assistia a chegada de
numerosas levas de imigrantes nordestinos que ali aportavam diariamente,
atraídos pelo fragor publicitário da famosa Batalha da Borracha em
decorrência dos acordos de Washington, assinado logo após a invasão
japonesa dos seringais da Malásia. (BENCHIMOL, 2010, p.203)

Não é à toa quando Benchimol coloca uma Amazônia, em verdade, formada à
imagem do cearense e da seringa, chaves de sua formação social e econômica.
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Porém, neste momento da migração, um fato diverso daquela Primeira
Batalha acontece pois, agora além dos nordestinos, também migravam pessoas de
outras regiões do país, inclusive de cadeias públicas. Ao todo, foram encaminhados
11 mil homens, contudo, apenas 900 foram colocados em seringais, e os demais
ficaram em Belém e Manaus. Estes viviam promovendo arruaças e bagunças, dando
má fama a imagem do nordestino, que a partir daí todos os soldados da borracha
passaram a causar medo nos moradores das cidades. (NASCIMENTO SILVA,
2000). Nas contribuições de Martinello (2004), sobre estas pessoas, o autor enfatiza
que era elementos de todas as classes, cores, profissões, idades, estranhos ao
próprio meio e a história econômica. Segundo ele, em Manaus, o Boletim da
Associação Comercial do Amazonas, de fevereiro de 1949, descreve a dura e
dramática qualidade de elementos que demandou para a Amazônia:

O que a Amazônia, naquela oportunidade viu, constituindo a maioria das
levas de soldados da borracha que aqui chegavam, não foi a fina flor dos
sertões, nada disso, e sim a lama do asfalto, o rebutalho das grandes
cidades, egressos de presídios, inclusive, e que, aqui chegados, roubando e
matando, saqueando e ferindo, usando todos os processos de violência,
iniciaram uma etapa de terror e crime gravando seriamente os hábitos
pacatos da população. O que a Amazônia viu, salvo pequenas e honrosas
exceções, foi malandro dos morros carioca, foi sangrador das caatingas, foi
o assassino que cumprira pena em Fernando de Noronha ou na Ilha das
Flores, enfim, do lado das ruas, a escória social brasileira. (MARTINELLO
2004, p.246).

Como se vê, os governantes não estavam preocupados com a segurança
daqueles que honrosamente vieram “cumprir seu dever pela Pátria” pois que
despejaram aqui a escória social brasileira, a “lama das grandes cidades”. Além
disso, nesse momento, choviam críticas com relação a gestão dos órgãos criados
para amparar estes migrantes. Entre estas críticas, destaca-se a do ex-interventor
do Acre e ex-presidente do Banco da Borracha, publicada em um jornal da Bahia em
1943, qual faz uma análise crítica sobre o caos gerado pela desarticulação e
desvirtuamento dos objetivos, segundo Benchimol (2010):

A Batalha da Borracha é um problema de organização. Organização de
seringais, de linhas de suprimento, de transporte, de assistência e,
finamente de credito. Qual a causa do insucesso? A resposta é uma só:
porque o interesse de certos indivíduos e a incompetência de outros
mantêm a desorganização reinante e levam a descrença a todos, porque a

87

“quinta coluna” aproveita esse estado de coisas e “dirige” seringueiros e
seringalistas para seus objetivos.
As mil e uma organização falando em línguas diferentes, formam verdadeira
Torre de Babel. O Semta, agora substituído por Caeta, a Sava, o Sesp, o
Snapp e o Bancreva não se entendem. O Semta traz os nordestinos até
Belém e os entrega à Sava para alimentá-los e encaminhá-los aos
seringais. Não sabe o Semta se a Sava possui alimentos e alojamentos
disponíveis, nem estes dois sabem se o Snapp pode transportar os homens,
bagagens e materiais rio acima, em tempo oportuno. Nenhum deles leva em
conta a época própria para o corte da seringa, nem a viabilidade dos
transportes que devem ser realizados em ocasião certa, fatal e própria a
cada região, ditada pelas cheias e terríveis vazantes periódicas dos rios.
[....] É comum não haver suprimentos disponíveis para transportar rio acima
quando a navegação é possível, e apodrecerem os gêneros em Belém e
Manaus por terem chegado aí quando os altos rios estão secos. Resultado:
um ano de privações e nenhuma produção.
[....] Fornecem-se os homens como “coisas”, a quem pedir primeiro, sem
saber se os seringais estão preparados para recebe-los, se as ferramentas
já chegaram e, se há como alimentá-los.
[....] O desânimo chega rapidamente. Vencidos, regressam às cidades, não
raro a pé, para engrossar a legião dos desocupados e pedintes. Os que
ficam, conformam-se com a fatalidade de estarem sempre
devendo....Recebem pela borracha quatro ou cinco cruzeiros o quilo,
quando ela é cotada a 25 cruzeiros. [....] Fome, tristeza e desilusão.
(BENCHIMOL, 2010, p. 280-281)

Observa-se que as muitas promessas feitas pelas inúmeras e convincentes
propagandas foram transformadas em crenças, fazendo apenas parte do imaginário
destas pessoas. A citação acima demonstra essa situação, atestam o fragor da
derrota, a ineficácia da gestão destes órgãos, caos total, face ao sacrifício de
milhares de nordestinos convencidos pelo apelo do governo brasileiro.
É fato que, muitos daqueles que optaram pela Amazônia acreditaram que
correriam menos riscos de vida e ainda contavam com a possibilidade de
enriquecimento, produzindo borracha, para depois retornarem à sua terra vitoriosos.
Quando constatavam as propagandas enganosas, já estavam dentro dos seringais.
Dizia-se tanto nos jornais quanto nas pinturas feitas nos muros das cidades
nordestinas que a seringa dava bastante frutos, do tamanho de uma bola, e o
trabalho do seringueiro seria apenas o de colher tais frutos que custavam muito
dinheiro, sendo, portanto, fácil ficar rico. Todos esses engodos atrativos contribuíram
para arrastar milhares de migrantes viajando em condições perigosas, pois além de
longa, a viagem era cansativa. Em navios superlotados, sem o mínimo de conforto,
eram milhares de pessoas entre homens, mulheres e crianças, gerando caos e
tumulto. A alimentação era de péssima qualidade. Muitos já chegavam doentes,
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outros adoeciam nas pousadas e alí eram jogados, amontoados “como animais”
sofrendo fome, humilhações. Desse modo, morreram mais soldados do que no
exército da Força Expedicionária Brasileira que lutava nos campos da Itália, quando
em 1944 e 1945. Milhares de soldados da borracha foram exterminados pelas
doenças que os debilitavam sem terem o mínimo de assistência, como prometido
nas campanhas através dos órgãos criados, vítimas do descaso do governo e seus
representantes. (NASCIMENTO SILVA, 2000).
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945 – após rendição da
Alemanha e Japão, e este último ser atingido por duas bombas atômicas, uma na
cidade de Hiroshima e outra em Nagasaki-, veio o fim do Segundo Ciclo da Borracha
da Amazônia. A Ásia, principal concorrente do Brasil na exportação do látex, anos
seguintes, aos poucos retorna sua produção que fora arrasada pela guerra e
consequentemente sua posição de líder exportadora da produção gumífera. Nessa
situação, não seria novidade a queda nas exportações da borracha brasileira,
ocasionando o declínio e falência novamente de muitos seringais. (MARTINELLO,
2004).
Desse modo se constituiu o nordestino na Amazônia, que além dos motivos já
vistos, isto é, a fuga do flagelo das secas, o argumento mais usado pelos
aliciadores, foi de ser a única alternativa para fugirem da convocação para lutarem
nos campos da Itália. Os Acordos de Washington, entre americanos e brasileiros,
que abrangeu o período de 1942 a 1947, destacavam interesses diversos, enquanto
os do primeiro fora marcado pelo oportunismo e pragmatismo, o do segundo era
pela implantação de um programa de desenvolvimento de longa duração na
Amazônia, e tiveram erros e equívocos, através da implementação dos programas
de ambos os governos, constituindo-se verdadeiro fracasso. Este segundo surto da
borracha pouco somou para a Amazônia em termos econômicos, visto foi a
deplorável situação, logo após guerra dos milhares de migrantes que aí se
encontravam. Grande foram as propagandas investidas em recursos materiais e
simbólicos para atração destas pessoas. Muitos irão se refugiar nos centros das
grandes cidades formando cinturão de miseráveis. A exemplo disso, Martinello
(2004), destaca o êxodo dos seringais para a cidade de Rio Branco que nos anos
posteriores deu-se de forma intensa. Com o fim da economia extrativa, estes
migrantes chegam à cidade em busca de melhores condições de vida e
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oportunidades de emprego. Estes vão residir principalmente nas periferias da
cidade, farão o contingente para o processo das inúmeras invasões em busca de um
lugar para viver. Os problemas imediatos desse fluxo migratório foi o surgimento de
loteamentos clandestinos, em locais sem nenhuma infraestrutura e a proliferação do
trabalho informal. A cidade, portanto, não teve como absorver toda essa gente
ocasionando grandes transtornos. (MORAES, 2008).
Deste modo, ficam estes seringueiros, assim como no final da primeira
economia da borracha, jogados à sorte. O apoio do Estado foi ineficiente pois o
sistema não tinha interesse nas causas “menores” e a única opção de sobrevivência
para muitos foi o refúgio clandestino da cidade.
Partindo desta lógica, o próximo capítulo abordaremos as narrativas de
alguns destes migrantes, e/ou filhos e esposas que cortaram seringa em seringais
acreano, elaborados a partir da metodologia DSC, onde analisamos o coletivo das
falas.
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CAPÍTULO IV – A VOZ DOS “INVISÍVEIS”

Ví um velho seringueiro lamentar
Do país que outrora conheceu
No seringal a vida inteira viveu
Neste chão que há anos veio morar
Ele insiste não querer acreditar
No cenário florestal que está vendo
O hábitat que viveu está morrendo
Desonrando sua pátria e seu país
A dor no peito fere e sangra a cicatriz
Ouvindo o eco da seringueira gemendo.

(Francisco Marquelino Santana)

Imagem 02: Sr. Murilo de Lima, (In
memoriam)
Foto: SILVA, M. L. S, 2017.
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Neste capitulo trataremos dos Discursos do Sujeito Coletivo - DSC, onde
serão apresentados os discursos obtidos através das “ideias centrais” selecionadas
e, devidamente representadas por categorias, encontradas nas respostas e
comentários resultantes das entrevistas. O objetivo é tratar das falas dos migrantes
nordestinos através desta técnica desenvolvendo quali-quantitativamente suas
opiniões tabulando e organizando esse conjunto de fala por meio de um pensamento
coletivo. A ideia é não somente tabular, mas, dar existência a estas memórias
(BARBOSA, 1994, p. 12).
Posteriormente, será feito as discussões do resultado destas entrevistas,
analisando juntamente com as ideias de autores que trabalham e discutem essa
temática.

4.1 O Discurso dos Sujeitos Coletivos: a fala dos cearenses e seus
descendentes
Durante as entrevistas foram lançadas dez perguntas a cada um que
resultaram em respostas diversas, por vezes divergentes entre si, mas, em sua
maioria concordante, representados nos tópicos seguintes.
Questão 01: Os motivos da vinda de sua família para o Acre
O objetivo nesta questão foi descobrir a motivação que fez a pessoa ou, a
família sair de seu espaço, sua região, e migrar para outra tão distante e com
característica diversa.
Nesta primeira questão foi encontrado seis categorias nos discursos dos
entrevistados (gráfico 01), com destaque para a categoria B – vieram na primeira
economia da borracha-, deduzindo que a maioria destes entrevistados trata-se de
pessoas já nascidas nesta região, mas descendentes de nordestinos chegados
durante a primeira economia da borracha durante a virada do século XIX para o XX.
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Gráfico 01: Distribuição das categorias frente à questão: Os motivos da vinda
de sua família para o Acre
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Fonte: Elaborado por SILVA, M. L. S com base nas entrevistas feitas em fevereiro de 2017.

O gráfico 01 tem destaque para a categoria B, deduzindo-se que a maioria
dos entrevistados é de família que vieram ainda no primeiro surto migratório para a
Amazônia/Acre e, portanto, são sujeitos nascidos neste espaço.

CATEGORIA 01 – A
DSC1 A: Que aqui era um rio de riqueza

É, eles contavam lá (no Nordeste) que aqui era um rio de riqueza, a
borracha era uma riqueza, todo mundo que era seringueiro era rico, tinha
muito dinheiro!; Meu pai contava que eles diziam que a seringueira era uma
bolsa de dinheiro! Todo mundo vivia bem e o cearense vieram pra cá, muito
cearense nessa época! Aí dizia lá no Nordeste, lá no Acre, ajunta dinheiro
com dois rodos! Os patrões daqui mandavam buscar e diziam: rapaz
rumbora pro Acre cortar seringa, lá é bom rapaz, num falta nada, tem muita
mercadoria (DSC elaborado com os depoimentos sd1; sd2;)

93

Nestas falas observa-se o poder das grandes propagandas governamentais
e/ou dos próprios patrões em busca de mão de obra para seus seringais. O
nordestino era alvo destes anúncios, das ideologias criadas sobre esta região.

CATEGORIA 01 – B
DSC1 B: vieram no primeiro surto migratório

Meu pai era dos primeiros aqui. Eles vieram na primeira leva. (primeiro surto
migratório); Meus avós são tudo nordestino ne. Meu pai, Joaquim, chegou
aqui no Rio Iaco, em Sena Madureira, pra cortar 1906. Mas, meu avô, pai
da minha mãe, Jose Alves de Oliveira, foi quem desbravou os seringais
Itamaraty e Santa Clara, no Iaco; O meu avô era dessa bando de lá, desse
mei de mundo, da Paraíba, vieram no primeiro corte; Falava, muito daqui,
tinha meu ti que ia daqui pra lá ne, contava, um era o Vintura o nome dele,
Vintura Anastácio e o outro era.., a me isqueci do nome do outro... esse
outro era primo legitimo meu, trabalhava aqui no envira, ai ele deixou duas
filhas casadas ai e levou dois rapaz lá pro Ceará (DSC elaborado com todos
os depoimentos sd3; sd4; sd8; sd9; sd10)

A maioria destes entrevistados é migrante do primeiro surto migratório da
borracha, quando a região despontava como pioneira para o corte do látex.

CATEGORIA 01 – C
DSC1 C: Que o sertão era seco, pessoal morria de sede e de fome.

Meu avô e minha avó era cearense. Ah eles contavam muito! Ela contava
muitas coisas quando eles vieram de lá pra cá, de navio nesse tempo. Pra
lá a dificuldade era medonha, nesse tempo, pessoal do sertão, era seca,
pessoal morria de sede, de fome, eles vieram na primeira leva. (DSC
elaborado com o depoimento sd4)

Para muitos destes, a ida para a Amazônia seria a chance da grande “virada”
financeira devido ao problema da seca vivido pelo sertão nordestino, e a Amazônia
seria local resolução de tudo, “o paraíso que fora achado” e que assim resolveria tais
problemas.
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CATEGORIA 01 D
DSC 1 D: Fugidos do crime

Pois bem, ai dizem que quando esses afragelados vinham do Ceará pra cá
que num voltavam mais é porque eram criminoso. Mas aí, eles quando
saem de la, já vem prejudicados ne, vão contar como é a vida deles? num
pode, num pode. Chegava aqui e mudava até o nome. Porque vei muito
rapaz e moça; Vei muitos fugido ne, meu pai contava, minha vó contava pra
ele. Muito arigó fugido. Meu marido era uma pessoa muito traquina lá no
Ceará mia filha. Quando eu casei com ele, que ele mandou buscar no
cartório os documentos dele, ele tinha mudado o nome aqui. Aí ficou com o
novo nome mesmo. (DSC elaborado com os depoimentos sd1, sd5; sd8;)

Como se vê a Amazônia não era abrigo somente de pessoas que passavam
por problemas devido as questões climáticas do Nordeste, foi também local que
refugiou muitos criminosos que fugidos de suas regiões buscavam refúgio na
tentativa de recomeçar suas vidas.

CATEGORIA 01 E
DSC 1 E: Selecionado durante a guerra: Escolha do seringal, pela maior
possibilidade de sobrevivência do que a guerra

Meu marido o Eufrásio, veio do Ceará, por causa da guerra, foi um dos
convocados, vei no tempo que vei um bocado de gente (segunda Guerra
Mundial). Ele foi escalado, porque ou você ia pra guerra ou vinha cortar
seringa. era bem dizer a força, porque não tinha como se escapulir, ele era
o mais vei da família, foi quem foi escalado. se tivesse dois ia um; Eu vim
pra servir o governo lá, cortando seringa ne! Ai, tinha que cumprir minha
obrigação. Era soldado ne! Quando eu fui receber a farda, foi quando eu
recebi a notícia que tinha sorteado pra guerra ne. Ai fizeram o negócio pra
mim servir aqui. Vim por causa da guerra. Eu era uma fera! Tudo tinha
medo de mim. Aqui eu tô uma peça boa. Eu fui respeitado por todo mundo.
Eu as vez, eu fico pensando, como e que uma pessoa vence uma batalha
como essa, e chega essa idade ne? Ai, quando foi pra eu sair pra cá, faltava
oito dias pra eu pegar a farda ne. Ai eles perguntaram o que era que eu
escolhia, se era vim pra cá ou servir lá, ir pra guerra ne. Ou vinha pra cá ou
ia pra lá. Eu tava surtiado. Ai eu disse assim: rapaz, eu prifiro ir pro
amazonas, que eu chegando lá eu garanto que tenha vida, e na guerra eu
não garanto. (risos). Fizeram a transferência ne, me mandaram pra cá.
(DSC elaborado com os depoimentos sd6; sd9;)

Durante a década de 1940, período de Segunda Guerra Mundial houve
também aqueles recrutados para a batalha com escolha entre ir direto para o front
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de guerra ou servir como “soldado” cortando seringa na Amazônia e por não
encontrarem grandes opções muitos preferiram por servir na Amazônia a ir à guerra
por imaginarem ter maior probabilidade de sobrevivência.

CATEGORIA 01 F
DSC 1 F: Para experimentar

Minha vó veio direto pro Amazonas. Ela morreu eu era pequena. Rapaz, é
coisa pouca que me lembro. Ela disse que tinha vindo pra cá porque lá tava
muito ruim, a seca, tava muito forte, ai ela viu que pra cá pro Amazonas era
melhor, ai ela procuraram aqui pro Amazonas. Eles vieram pra esprementar,
depois voltava, mas num voltou não. (DSC elaborado com o depoimento
sd7)

Divergindo dos objetivos da maioria dos migrantes, existiam ainda aqueles
poucos que optaram por vir à Amazônia como uma “aposta”, mas não deixando de
seduzir-se pelas inúmeras propagandas, apenas para “experimentar”, pois tinham
intenção de ficar por curto período.
Assim, diante da questão 01 “Os motivos da vinda de sua família para o Acre”
notamos que os sujeitos aqui selecionados eram descendentes em quase sua
totalidade de nordestinos. Isso significa dizer que são falas de filhos e netos deste
processo migratório, não menos importante claro, uma vez que já nasceram em
meio a este mundo e são tão participantes quanto seus pais, pois experimentaram
cada momento de suas vidas neste espaço. Contudo, também existem aqueles que
ainda vivem mesmo que já em idade mais avançada, para nos contar sua história,
que torna esta pesquisa mais atraente e significante ao poder relatar tão grande
riqueza de detalhe de suas memórias e que aos poucos percebe-se que estão se
perdendo através das décadas nos espaços mais longínquos.
Estes milhares são oriundos da primeira e segunda economia da borracha
iniciadas no final do século XIX e reativada durante a metade do século XX. Muitos
vieram convencidos diante das inúmeras propagandas de “terra da riqueza”,
ajudados também pela seca sertaneja que ironicamente atingia a região nestes dois
períodos. Dessa forma, a Amazônia surgia como a solução para estes problemas,
uma vez que era dada a possibilidade de enriquecimento como certo.
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Mas não existiram somente estes motivos como fatores de atração, muitos
destes motivos, alguns destes migrantes eram fugitivos de crimes cometidos e
usaram a região para seu refúgio e trabalho. Outros, todavia, vieram somente para
aproveitar a oportunidade de encontrar belo retorno financeiro, mas brevemente
voltar à sua terra.
Mas como observa-se em suas falas, independente dos motivos que os
impulsionaram a migrar ou a época, o que havia em comum era a esperança de uma
oportunidade de vida melhor, de poder dar melhores condições para suas famílias.

Questão 02: Como era a situação dentro dos seringais
O objetivo desta pergunta foi entender como era a situação destes, quando
aqui chegavam, suas adaptações, as vivências, os regimentos internos dos
seringais, e como era a nova vida diante à terra da fortuna.
Nesta questão foi obtido cinco categorias através dos seus discursos (vide
gráfico 02), com destaque quase total para a categoria A - Muito difícil-, revelando
que a situação para quase todos, dentro dos seringais era de total sacrifício.
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Gráfico 02: Distribuição das categorias frente à questão: Como era a situação
dentro dos seringais
8
7
6
5
4
3
2
1
0
A - Muito difícil, B - Morte por ter C - Não faltava
maior sacrifício saldo de borracha
dinheiro

D - Os encantos E - Problemas
da seringueira com as alagações

Fonte: Elaborado por SILVA, M. L. S com base nas entrevistas feitas em fevereiro de 2017.

O gráfico dá destaque para total contradição das inúmeras propagandas
existentes no Nordeste que omitiam a realidade bruta e selvagem da região sempre
idealizada como terra boa, fácil e de abundância certa para quem nela se
aventurasse.

CATEGORIA 02 – A
DSC2 A: Muito difícil, maior sacrifício.

O cearense que vieram pra cá vieram só sofrer, morrer aqui! vieram só
morrer aqui e sofrer! Não teve um que dissesse que vivia bem não! sofrendo
dentro da mata, cortando seringa, com fome, saindo de casa meia noite pra
cortar seringa, como meu pai saía,...isso aqui tudo era mata bruta, todo
canto, não tinha estrada pra canto nenhum, seringueiro carregava as
borrachas nas costas, sacos de farinha nas costas, horas e horas pra poder
chegar em casa, na barraquinha dele. Era um sacrifício muito grande, era
pobre nesse tempo, era uma pobreza tão grande que fazia pena. Não
sabiam..., queriam e matavam as estradas, cortavam sem saber, a estrada
morria. O povo era muito pobre, era coberto de remendo, a rôpa só tinha
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remendo, da boca da calca ate em cima, na cintura, era remendado, era
homens e mulheres, pouca gente que não tinha remendo nas roupas...;
Naquele tempo era mais difícil mesmo, não tinha horta não tinha geladeira.
E assim..., tudo era difícil, tudo era muito difícil; Naquela época quem num
trabalhava vivia na miséria, num tinha quem desse nada pra ninguém não!
Se trabalhasse ainda vivia com sacrifício! Trabalhar no sapecado mesmo,
no danado, era na roça, era na seringa, era no mato, era no marisco, tudo
era com sacrifício...., tirar aquele tiquim...., se quisesse viver!; Ah, nesse
tempo era difícil as coisa, nesse tempo era.. as coisas era muito difícil nesse
tempo; Era difícil, era difícil naquele tempo,....saía de madrugada e chegava
uma hora, três horas, tinha estrada grande, grande. depois que chegava ia
tirar cavaco, aqueles pau grosso eles vao cortando e tirando os cavacos, ou
então vai pra mata pra tirar coco, butava dentro da fornalha, pra depois
difumar. Sofreram..., sofreram muito; Era difícil, difícil, era. Na seringa eles
faziam aquela borracha, levava pro barracão, ai vendia lá pro patrão, ai
comprava a mercadoria que ele queria ne, e ia pra casa e as vez, a gente
fazia aqueles bolãozim de cernambi pra vender no regatao; Quando a
seringa foi a falência teve gente que quase morre mesmo, com crise
medonha, não tinha nada, e o dinheiro também já foi. Acabou-se o dinheiro
do Brasil, que era o ouro do Brasil. (DSC elaborado com os depoimentos
sd1; sd2; sd3; sd4; sd6; sd7; sd8)

Estes discursos relevam que as grandiosas propagandas caíram por terra no
momento em que estes migrantes aqui chegaram e depararam-se com a realidade
dos seringais. Não havia facilidade para ninguém, muito ao contrário, a dificuldade
imperava. Passando privações, correndo perigos, fome, era tempos de muito
sofrimento para se trabalhar, para sobreviver. Cai por terra neste momento o
discurso da “terra da fatura, terra do dinheiro”, que poderia ser sim, para outros, mas
não para este que pagaram alto preço.

CATEGORIA 02 – B
DSC2 B: morte por ter saldo de borracha

O finado Mâncio mandou matar muita gente aqui, matavam era tudo
abastava ter saldo. Meus avós saíram fugido do seringal pra não morrer. O
tinha saldo, o não pagava o saldo..,pois é nega véa. (DSC elaborado com
os depoimentos sd5)

Outra estranha e assustadora situação existente dentro dos seringais era a
possibilidade de morte diante o saldo da borracha (ainda na primeira economia da
borracha, início do século XIX), diante da prestação de contas com o patrão,
revelando os rígidos sistemas operados pelos “coronéis” que agiam como se Leis
fossem, para tudo e para todos. Este discurso releva o tratamento de alguns
seringalistas para com seus empregados, mostra-se contraditório com as promessas
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feitas por muitos quando procuravam por mão de obra lá no Nordeste para trabalhar
em seus seringais. Um sistema perverso, de maior grau desumano, de total controle
financeiro e social existente neste espaço. Oprimidos, eram estes seringueiros
escravos da própria sorte.

CATEGORIA 02 – C
DSC2 C: Não faltava dinheiro

A seringa foi o tesouro do Brasil, foi o ouro do Brasil! Foi o movimento do
Brasil. Aqui mermo aqui o movimento, era outra, era movimentado, porque
vendia borracha, às vez de manha você não tinha dinheiro, ai de tarde você
tinha, porque todo mundo queria comprar borracha. Aqui era um movimento
doido, e dinheiro no bolso da gente pra quem era seringueiro mesmo e não
faltava dinheiro mercadoria, só passava necessidade pra quem era
preguiçoso. (DSC elaborado com o depoimento sd8)

Contraditoriamente com a maioria dos outros discursos, houve aqueles que
tiveram a sorte de não faltar dinheiro. O discurso “A seringa foi o tesouro do Brasil,
foi o ouro do Brasil!”, revela a ideia de um tempo bom, farto, que para esse sujeito
valeu a pena todo movimento da borracha. Acrescenta-se aqui a diferença de uma
época para outra, onde nos primeiros momentos (Primeiro surto da borracha) havia
a possibilidade de morte do seringueiro quando se tinha saldo no trabalho obtido
através da extração do látex, mas aqui neste segundo momento (Segundo surto da
borracha, a partir da década de 1940), havia uma clara mudança nos regimes
internos dos seringais. O trabalhador tinha mais liberdade nos seus ganhos
mostrando uma melhora quanto ao tratamento entre patrão e o seringueiro. Muitos
destes fizeram uma boa grana através do “tesouro do Brasil”.
Porém enganava-se aqueles que imaginavam que era simples o ato de cortar
a seringa, era preciso antes “desencantá-la”, para poder extrair o látex.

CATEGORIA 02 – D
DSC2 D: Os encantos da seringueira
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Rapaz, ainda hoje tem besta lá que não sabe o que é uma seringa ne. A
seringa é encantada ne, toda seringa é encantada. Quem desencanta ela é
o mateiro. Madeira que dava só um livro de leite, eu ia lá e deixava
derramano. Eu sabia como era que fazia ne. Olha, quando dava luz nova, o
primeiro dia, eu ia raspava três vez a estrada, agora se desse três risco,
corta em três risco, aí nos quatro, ia lá e raspava de novo, que é, três
raspagem ela aumenta todo tempo. Deixa onde quer (risos). Eu com doze
latas não aguentava mais. Era muito peso e eu só chegava de noite.
Eu tinha sorte com estrada ne. Só pegava estrada boa. Eu já sabia das
experiências que me ensinavam ne; La onde nos trabalhava, o trabalho era
difícil, só acordava de madrugada. Mas eu nunca gostei de trabalhar de
madrugada. Eu experimentei cortar coma poronga, com lanterna, com faixo,
mas num me deu bem em nenhum, aí eu só cortava quando já era de
manhazinha. Cortava de madrugada porque era melhor de tirar leite, é mais
frio ne, e a seringa tem dela que o vento qualhá logo o leite. Mas a gente
tirava menos leite de dia, como eu. Alguma vez eu ia de madrugada. Tinha
estrada que era longe, aí eu ia. O chato era sair bem cedo, com muito sono.
O sapato era a gente mesmo que fazia. Mas aí os pés ficava durmente,
vermelho. A roupa a mulher costurava, comprava tecido lá no barracão. Não
era lavada todo dia porque não dava tempo, as vezes só no domingo
lavava. (DSC elaborado com os depoimentos sd9; sd10)

Os relatos destes sujeitos demonstram uma situação bem peculiar, a
necessidade de um conhecimento correto para o corte da seringa, a não ser, seria
tempo perdido, desperdício, podendo colocar tudo a perder. A seringa “com seus
encantos” mostra ao seringueiro a necessidade da malicia, do saber empírico quanto
ao seu tratamento e manuseio. Era preciso “desencanta-la”! Isso revela os saberes
contidos nestes sujeitos, adquiridos no dia-dia e durante décadas através das suas
experiências dentro dos seringais. O cuidado, a percepção, a intuição e a intimidade
com a seringueira era fundamental para ter boa colheita deste látex. Sem estes
saberes cotidianos nada se poderia ganhar.

CATEGORIA 02 – E
DSC2 E: Problemas com as alagações

Fia, no verão, era muito bom, você tinha de tudo né, agora quando a
alagação era cedo, comia roça que você tinha plantio, as vez tava verdiim,
as casas de farinha era pouca pra muita gente ne, muitos pediam, quando
era cedo eles tavam sem farinha. E muitos comeram banana verde, eu fui
uma das tais. Um ano a alagação foi cedo, ai a nossa roça apodreceu quais
toda, nos fizemos ainda um pouco, ai fato a farinha. Ai nos comia com
banana verde, nos comia com pamonha, com cuscuz , jerimum. Eu só não
comi foi palmito, como muita gente comeu, palmito, de acaí. Tirava da
pupunheira. Naquele tempo era pra quem num podia. Hoje é só pra quem
pode. (risos) Quando a mandioca começou ficar grossinha eu ralava e
faziam aquele beijuzinho do tamanho de um pirão, ela aquilo. Quando num
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era, cozinhava a macaxeira, ai botava dentro duma panela assim, ai papai
pilava no pilão e fazia um pirão pra todo mundo. Assava o peixe e a gente
comia, eu achava era bom. (DSC elaborado com o depoimento sd7).

O problema com as alagações era e ainda é uma situação bastante comum
para as populações amazônidas, principalmente para aqueles que vivem próximos
aos rios e igarapés ou deles necessitam para se locomover e sobreviver. Os
períodos das cheias amazônicas podem trazer bastante transtornos para muitos
moradores. As cheias periódicas podem afetar direta ou indiretamente estes
seringueiros com prejuízos grandes ou pequenos, seja pela perda de suas
plantações, pela falta de acesso. O resultado era grandes privações alimentares
para aqueles seringueiros que viviam desse tipo de subsistência.
Nesta questão 02 “como era a situação dentro dos seringais”, revela duas
situações dentro dos seringais: a primeira, durante o primeiro surto da borracha,
início do século XX, onde as Leis eram regidas por patrões truculentos, violentos e
arrogantes tomando a possibilidade de saldo através da extração do látex.
Impedidos de ter suas próprias plantações de subsistência, devido ao intenso ritmo
de trabalho nas estradas de seringa, eram estes trabalhadores submetidos ao
rigoroso sistema que imperava neste espaço tornando ainda mais difícil a situação
dentro dos seringais. A pobreza imperava neste momento, a fome era persistente e
os recursos eram escassos.
Já na segunda fase da economia da borracha, depois da década de 1940,
essa situação começa a melhorar, como demonstra a fala “não faltava dinheiro”, e a
relação entre patrão e seringueiro começa a melhorar. Agora, diferente de antes
este seringueiro pode ter seu próprio roçado e não mais ser totalmente dependente
e apenas da extração do látex como acontecia na primeira economia.
Mas em todos esses momentos, nada era fácil, tudo girava em torno da
dificuldade, seja por questões climáticas, quando em tempos de alagações, seja por
questões sociais regidas dentro dos seringais. Além disso tudo, também era
necessário que este seringueiro absorvesse certa intimidade dos saberes típicos
para poder trabalhar com a seringueira, pois ao contrário estaria este condenando a
seringueira, sua fonte de sustento, como se relata: “não sabiam....e matavam as
estradas, cortavam sem saber, a estrada morria”.
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Questão 03: Como era a alimentação nos seringais
A ideia aqui é obter os relatos de como faziam para trabalhar e buscar sua
própria alimentação, ao mesmo tempo da árdua jornada de trabalho dentro dos
seringais, visto que viviam distante de tudo e de todos.
Nesta questão foi encontrada 03 categorias, conforme gráfico 03 onde se
destaca a categoria – Da mata e do rio – como as principais fontes de seus
alimentos.

Gráfico 03: Distribuição das categorias frente à questão: Como era a
alimentação nos seringais
8
7

6
5
4
3
2
1
0
A - Da mata e do B - Da agricultura C - Do Barracão
rio
de subsistência

Fonte: Elaborado por SILVA, M. L. S com base nas entrevistas feitas em fevereiro de 2017 .

O gráfico 03 demonstra uma característica típica de vida dos moradores das
densas florestas amazônica que usam a mata e o rio, através da caça e da pesca,
como fonte para seus alimentos, uma vez que não é comum a instalação de
comércios neste espaço devido a distância e a grande dificuldade de transportá-los.
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CATEGORIA 03 – A
DSC3 A: da mata e do rio.

Era a da mata, só do peixe do ri e a mata, de outro canto não comia, tudo
era lugar de mata bruta; Era dos lagos, do mato, pescava, caçava. Mermo
na estrada merma, a gente matava bicho, difícil ir pra mata, era na estrada
mermo; O que a gente vivia, a comida era da mata porque eles matava as
embiara ne pra gente comer. Quem tinha galinha tudo bem, quem não tinha
matava nambu, eras as comidas do pessoal de lá; Em seringal ninguém
comprava comida, ninguém nunca comprou, que eles iam pra estrada, eles
matavam eles chegavam com nanbú, chegavam com cutiara, chegava com
quatipuru, de tudo eles matavam. Caça grande também ne, veado,
porquinho, tudo eles matavam. ai ninguém nunca comprou rancho. Nós via,
pegava jabuti, nambú azul, nambu galinha...tanta embiara. Uma vez
encontramos um bando de queixada, quase morro de medo. Meu marido via
um rastro de onça; Assim..., peixe tinha muito, muito peixe. A caça também
tinha muita, naquele tempo aparecia muita caça, num era invadido ne;
fartura, muito peixe, muita carne, de tudo de tudo, de anta, fartura mesmo. A
gente naquela época vivia da caça. Matava muita caça e vivia da caça. Eu
graças a Deus quando cortei seringa, nas 4 colocações, em todas elas eram
boas, tinha caça na mata e tinha peixe no rio. Tudo era bom. Quando o
caçador não mata na estrada aí a gente tirar um dia pra caçar porque não
pode ficar sem rancho ne, mas era difícil, tinha muito veado, porquinho. Nos
locais dos queixadas ficava limpo, limpo. (DSC elaborado com os
depoimentos sd1; sd4; sd5; sd6; sd7; sd8; sd10).

Nota-se neste discurso que era a mata e o rio os principais fornecedores de
alimentos. Existia a caça e peixe, de forma abundante, sem a necessidade de
muitos esforços. A caça por exemplo, na maioria das vezes já era capturada durante
o corte da seringa, uma vez que haviam muitos animais silvestres nestes locais.

DSC3 B: da agricultura de subsistência

Pobre, num tinha do que viver, criava um bacuri na corda, criava uma
galinhazinha mais num dava pra criar muito porque antes de crescer comia
e ainda tinha que cortar seringa. Outros viviam so da agricultura, plantando
um pezim de roça, de milho, essas coisas, tudo era muito difícil, pra comprar
as coisas era um sacrifício, tinha gente que comia até ençoso, falta de
farinha em tudo. (DSC elaborado com o depoimento sd1).

Para muitos, a agricultura de subsistência era a garantia de não faltar o
alimento (cultivada somente a partir da segunda economia da borracha), porém nem
todos tinham a mesma sorte devido ao árduo trabalho no corte da seringa, e a falta
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para o cultivo. O resultado era muito, passando privações, necessidades devido ao
acesso a estes alimentos.
DSC3 C: do Barracão

...aí a farinha era comprada no depósito..., a não ser, tudo era no barracão;
No tempo que fui trabalhar por conta própria, meu mesmo aí mercadoria era
no balde! Seringueiro que era bom levava mercadoria por ano todinho. A
gente comprava tudo fora ne. Tudo era no balde!; os seringalistas sempre
eles se aviavam no começo do inverno ne, pra tirar o ano. Era, a
embarcação vinha pro porto, encostava lá. Ali ele recebia a mercadoria pra
tirar o verão, a farinha, que era farinha d’água que vinha do Pará naquela
época, ai o açúcar, o café o leite, o jabá, conserva, pirarucu, sempre no
barracão tinha isso. Tinha o comboieiro, que ficava com os animais, que ia
levar comida pra seringueiros, e trazia a borracha, era o atravessador. O
transporte era o burro. Eu com treze anos fui comboieiro. Mas era assim:
quando o seringueiro chegava no seringal, o comboieiro levava os
alimentos, levava até duas vezes, na terceira vez, ele só levava se o
seringueiro tivesse borracha. Se não tivesse produzido, ele voltava, nem
que tivesse precisando. Outra coisa, a colocação do seringueiro era paga
pelo seringueiro. Quando ele queria sair o patrão pagava a benfeitoria que
ele tinha feito. Comprava dele pra vender pra outro seringueiro. Com três
aviação ele não tivesse feito nada, o patrão já mandava embora, o
comboieiro já levava a ordem, a balança. Se a borracha desse pra pagar
aquela mercadoria ele ficava, se não desse, ia embora. (DSC elaborado
com os depoimentos sd5; sd8; sd10)

O

Barracão

era

local

também

de

abastecimento

alimentar

destes

seringueiros, por parte dos proprietários de seringais para não deixar seus
empregados passar necessidades. Contudo, havia normas, pelo qual se não tivesse
borracha suficiente, os comboieiros, pessoa responsável por entregar os produtos,
eram orientados pelos seringalistas, a não permitir a entrega da mercadoria e, uma
vez com dividas, esse seringueiro seria “convidado” a deixar a colocação. Mas
aqueles seringueiros considerados “bons”, tiravam a mercadoria para o ano todo, e
ainda assegurava sua colocação. Isso revela o quanto o sistema de exploração do
trabalhador era alto.
Deste modo, a questão “Como era a alimentação nos seringais” mostra que
apesar de contar com a ajuda dos barracões era a mata e o rio os principais
fornecedores de alimentos dos seringueiros e a agricultura de subsistência ajudava
no sustento mínimo. A abundância em caça e pesca existente nesta época trazia
certa facilidade na hora de obter seus alimentos.
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Questão 04: Perigo de ataque nos seringais
A ideia é saber através destes relatos os perigos enfrentados diariamente
pelos seringueiros que se embrenhavam na imensidão da floresta em busca da
borracha.
Nesta questão foi encontrada 03 categorias nos discursos dos entrevistados
mostradas no gráfico 04.

Gráfico 04: Distribuição das categorias frente à questão: Perigo de ataque nos
seringais
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Fonte: Elaborado por SILVA, M. L. S com base nas entrevistas feitas em fevereiro de 2017.

O gráfico 04 se destaca pela categoria A -Ataque por animais silvestres-,
revelando um dos maiores perigos enfrentados diariamente pelos seringueiros, com
ênfase também por índios.

CATEGORIA 04 – A
DSC4 A: Ataque por animais silvestres
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Era muito perigoso, tina muita onça pra atacar a pessoa na mata, era um
sacrifício medonho; Minha filha morreu de parto lá no seringal, porque foi
picado de cobra ne, e quando foi no outro dia ela ganhou neném mas não
resistiu, e porque deu hemorragia ne, na hora que a cobra mordeu não teve
nada, não sentia nada ne, mais ai depois..., lá no seringal; Tinha onça, Ah,
tinha, nos centros bons tinha ne; Uma vez era de dia, bem pela uma hora
dessa (aproximadamente 10h da manhã), já perto de casa, aí encontrei com
uma onça pintada, eu num andava com espingarda porque tinha deixado
em casa, andava com uma faquinha deste tamanho, a bicha estrondava,
como daqui essa casa, olhava pra mim fazia uma cara tao feia! estrondava.
Eu tangi, gritava: xô bixo! Quanto mais eu gritava mais...., eu disse: rapaz
eu já tô perdido por tudo, só Deus que vai me livrar, ai peguei a faquinha e
currí dentro dela. Ai ela correu e pulo assim dentro da mata, foi. Eu alembrei
bem: ou um ou outro! Mas eu tinha coragem nesse tempo, andava.. eu
cortava a estrada todinha de noite, todinha; De onça vixii.. nega véa num sei
nem como sou viva hoje! num sei como eu tô viva! porque quando de noite,
passava a noite ela rondando ne, a onça passava a noite rondando, ai
quando era de madrugada que a gente se levantava pra ir na estrada, aí eu
ficava morrendo de medo ne! porque dizem, o pessoal de lá, que as onças
presenguem muito, mulher buchuda. Ah, nega véa, eu escapei no gume da
navalha, porque nos passamos foi tempo no seringal e eu toda vida fui
danada; morrer de picada de cobra era difícil; Tinha, tinha muita onça
valente. Eu ainda escapei da onça duas vez. (risos). Agente via falar que as
pessoas que criavam porco, ela atacava o porco; Onça, vigiii, matei bem
umas quatro oh, mas sempre eu quem matava ela, ela nunca me matou.
(risos). Só atirava na sangria; La onde trabalhei os últimos 4 anos cortando,
um rapazinho que trabalhava com nós, ele foi ferrado de uma cobra, a
jararaca-açú. Dizem que quando ela não mata, alejá. Ele ficou doente da
perna. (DSC elaborado com os depoimentos sd1; sd2; sd3; sd4; sd5; sd6;
sd7; sd9; sd10)

Estes discursos mostram que era um tempo muito perigoso, devido a
existência de grande quantidade de animais silvestres que atacavam, onça
principalmente, que colocavam em risco diário a vida destes seringueiros quando
tinha que trabalhar nas estradas de seringa. São histórias de “escapar pelo gume da
navalha”, de “não sei como tô viva hoje” revelando inúmeros perigos que eram
obrigados a enfrentar nos seringais.

DSC4 B: Os índios

Vigii.. nós topava era muito na mata, andava caçando. Eles viviam na mata
mas eram manso, não eram brabo não. Morava índio lá, mas índio manso;
Índio nessa época via ele assim, cheguei a ver eles passando em canoa,
remando só dum lado. Esses eram manso já, não mexia com ninguém; Os
índios nessa época gostavam de vender a caça que eles matavam. As
índias, elas pediam a saia das nossas mulheres. Eles olhavam e pediam.
Eles também já pediam trabalho. Só que eles diziam: caboco corta mato

107

com a mão! E exigiam pagamento bom, melhor que os do branco (risos),
era.
Ai esse Batista foi atacar uma maloca que na beira do ri que eu morava, o
Liberdade, tinha três rapaz, arigó, forte, aí cortaram (seringa) um ano e não
viram vestígio de índio de jeito nenhum. Aí um dia, um dia de domingo um
disse, rapaz rumbora tirar uma abacaba pra nos beber com carne assada?
Aí teve um que disse: rapaz eu num vô não, o outro disse: eu também num
vô não. entao ele disse: então um tira lenha, outro bota a agua que eu vô
tirar a abacaba. Ai ele foi tirar a abacaba, tirou um saco grande de estopa
chei de abacaba e custou muito, toda valência que ele custou muito! Ai
quando ele vinha com uma cargona na costa, entro pela cozinha, que arrio
aqui que foi levando a vista viu tava as bandas, figo prum canto, bofe pra
outro, furado assim no mocotó, tirava as bandas e os espinhaços, como se
tira de uma caca.., os índio tinha feito isso. Ai ele se aperriô, e fico na
carreira, foi bater no barracão, quando chego caiu pra traz, morto de
cansado! Era perto, dava uma hora de viagem, e ai perguntaram, ai ele pra
morrer, meterem perfume na venta dele, porque nesse tempo não existia
ácool né, até que elerto, conto a história. (DSC elaborado com os
depoimentos sd2; sd6; sd7; sd8; sd9; sd10)

Apesar de muitos dos pais destes sujeitos entrevistados ter alcançado
momentos tensos quando a paz entre índio e não índio ainda era utopia durante o
primeiro surto da borracha, já durante o segundo surto da borracha revela-se certa
harmonia entre eles, como relatam, não havia mais índios “brabos”, que atacavam
as pessoas, mas que já interagiam com os seringueiros, seja comercializando suas
caças ou pedindo empregos e roupas.

DSC4 C: Patrões autoritários

Ah nega veia, quando a minha mãe morava em seringal, eles saíram de la
fugido, fugido pra não morrer. La no Liberdade, eles saíram do Liberdade
fugido. Mamãe contava, aí nesse tempo, quando a pessoa tinha saldo ne, aí
eles mandavam matar. Quando ia em ajuste de conta ne, aquele que ia
bem, que era trabalhado ne, que tinha a conta boa, eles mandavam matar.
Meu avo saiu fugido de la com a família dele, vo Luiz e vo Isabel. Pois bem
nega veia, ai, foi o tempo que eles vieram pra ca..
Os patrão levava a munição e a espingarda, se quisesse tudo a gente
comprava, tudo, tudo mesmo. A borracha que você fazia, num tinha direito
de deixar uma borracha no defumador, ela não queria que a gente deixasse
uma borracha em casa, era assim.
Os patrão nesse tempo num tinha confiança na gente não, é.. você fazia
uma ruma de borracha entregava pro patrão, ai era difícil um que tirava
saldo, só era debito, todo tempo, era, era desse jeito. Vixi.. adoeceu, muita
gente no trabalho. O meu avô fazia correria aqui, ele era um dos capangas
de Mâncio Lima. Corria traz dos índios na mata pra matar, era mandado,
tinha que fazer se não morria. Eu quando era criança, ainda cheguei a
conhecer o véi Mâncio, mas ele adoeceu e morreu, ninguém sabe nem de
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que, lá no Paraná do Pentencoste, lá em cima. Mataram muita gente! (DSC
elaborado com os depoimentos sd4; sd5)

Este discurso revela um tempo do primeiro surto migratório desta região,
momento em que os patrões eram juízes, se colocavam como donos de seus
empregados, dos milhares de índios que foram expropriados, dizimados, vistos
como animais. Tempos que ainda foi vivido pelos pais, destes sujeitos.
A questão 04 “Perigo de ataque nos seringais” revela que a abundância em
fauna nesta região colocava em risco a vida dos seringueiros, principal motivo de
ataques na hora de trabalhar e morar. Era um trabalho que além de penoso seja
pelas longas horas que o trabalho exigia ou pelas várias horas de caminhada devido
a distância que eram as estradas de seringa em meio à floresta fechada e a
proximidade com o habitat natural destes animais. Eram tempos de trabalho
perigosos para esse trabalhador, seja por animais irracionais ou racionais.

Questão 05: Havia muitas doenças nos seringais? Como faziam para curá-las?
O objetivo nesta questão é saber como estes seringueiros faziam em caso de
doenças, e se existiam muitas. Quais os medicamentos utilizados por eles para curar
as enfermidades, dentro dos seringais.
Nesta questão foi encontrada 06 categorias nos discursos mostradas no
gráfico 05.
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Gráfico 05: Distribuição das categorias frente à questão: Havia muitas doenças
nos seringais? Como faziam para curá-las
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Fonte: Elaborado por SILVA, M. L. S com base nas entrevistas feitas em fevereiro de 2017.

O gráfico 05 traz o destaque para as categorias “remédios caseiros” e “as
parteiras”, como os recursos mais utilizados dentro dos seringais, apesar de não
haver muitos tipos de doenças nessa época.

CATEGORIA 05 – A
DSC5 A: não existia muitas doenças

Não! era sadí; Não, nessa época, uma coisa que num tinha doença; a
doença que existia era a malária que chamavam cezão o nome era cezão;
Chá. Ninguém pegava gripe, hoje em dia é tanta qualidade de doença ne
mia fia. Não. doença não! graças a Deus! naquele tempo so tinha a cesão e
paludismo. nunca peguei, graças a deus, nunca sei o que é a malária. Pra
curar a maior parte era o remédio caseiro pra cesão, porque la não tinha
dotor não tinha nada. Repare que eu tive 8 homens, nove mulher, nenhum
foram no hospital. eu nunca fiz sequer um exame. não, meus filhos
nasceram tudim dentro de casa. eu tive dois parto gêmeos. As parteiras que
faziam o parto. eu nunca levei um filho desse no hospital, nunca. o remédio
que eu pedia pra eles levarem era mioral (melhoral), nesse tempo tinha
mioral, hoje não tem mais, era calço pra mim da mim da quando eles eram
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piquininim, era calço (cálcio), era magnésio, meracilina. (DSC elaborado
com os depoimentos sd1; sd2; sd3; sd4; sd5; sd6; sd8; sd9)

Nota-se nestes relatos que não existiam tantas doenças como hoje,
destacando-se neste momento a cessão. Os vários seringueiros e filhos destes
nascidos nos seringais, sem uma ajuda médica, tinham como fonte o uso das ervas
medicinais ou o barracão.

DSC5 B: remédio caseiro

A gente curava com cha vei da mata! usava remédio caseiro também
porque não tina onde comprar. quando a gente tava com cezão (e não havia
as pílulas), tomava pra passar a febre o remédio era chá de pimenta do
reino, pra tomar pra passar a febre..era, era; Remédio caseiro. Chá.
Eu curava os inbigo deles, sabe com que era? quando caia o imbigo eu
raspava a paxiuba, rapava bem rapadinha, limpava, aquele pritume, turava
aquela colher de po, ai colocava no pano ai peneirava, ai quando ia da
banho nele botava em cima do imbiguim dele, quando tava limpim. curava
tudim. fazia logo um cinteiro também. criei tudim e nunca levei num p[e dum
Doutor. meinha no pe, quando eu podia comprar ne. porque esse tempo era
tempo da pobreza ne. (DSC elaborado com os depoimentos sd1; sd2; sd3;
sd4; sd5; sd6; sd7; sd8; sd9; sd10)

Pelo fato de estarem distante de tudo e de todos, o remédio caseiro era a
principal forma de curar as doenças. Passado de geração em geração, os
ensinamentos quanto ao conhecimento, uso e manuseio destas ervas ainda
permeiam a memória destes sujeitos até hoje, que descrevem detalhadamente o
passo a passo.

DSC5 C: Farmacêutico/barracão

Aí quando adoecia de cezão, ficavam com febre, mais com um pouquinho
de remédio ficava bom. Era pilula, não era do hoje não, era piula! Era
metoquina, era aralém.., aí tomava duas três piulas e ficava bom. Doença
mesmo, tinha alguma, tinha a cesao. Pra curar era umas piulinhas assim. O
farmacêutico levava pro barracão. (DSC elaborado com os depoimentos
sd1; sd6; sd7; sd9; sd10)

Percebe-se nestes relatos que existia em alguns seringais também a
presença de farmacêuticos. Mas, era do Barracão a assistências com pílulas para
doenças características da época, como foi a cessão.
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DSC5 D: curandeiro
Quando a criança adoecia, as vez de quebrante, chamava um curador, ele
curava,, aí dava um chazim, o remédio era remédio caseiro, tudo era
remédio que a gente fazia e servia, num existia remédio como existe hoje
em dia não. . (DSC elaborado com os depoimentos sd1).

Nota-se que também era comum se recorrer a curandeiros, quando estes
adoeciam, principalmente nas enfermidades de crianças, prática ainda comum nas
regiões ribeirinha.

DSC5 E: as parteiras

As parteiras que faziam o parto. eu nunca levei um filho desse no hospital,
nunca; Quando a mulher ganhava neném era com as parteiras. Tinha uma
que morava com duas horas, viajava de noite ne. Teve uma vez que eu
levei até uma garrafa de cachaça que ela bebia também ne (risadas). Ai eu
já tava quase na metade da viagem aí me deu quase um medo, mas eu
levava a espingarda ne. Aí eu disse: sabe de uma coisa eu vô é tomar um
gole logo pra passar isso. Aí cheguei lá, falei com a veinha, ela já tava
esperando ne, vumbora! (DSC elaborado com os depoimentos sd1; sd2;
sd3; sd4; sd5; sd6; sd7; sd9; sd10)

Estes relatos revelam a ajuda voluntária que existiam das parteiras nesta
região. Sem a existência de médicos, eram destas mulheres o papel de se deslocar
horas e horas de caminhada, até mesmo de noite, para ajudar a companheira que
estava à espera de um bebê.

DSC5 F: Deus era quem curava

Diprimeiro, quando a gente morava no seringal, Deus é quem curava agente
ne, porque pra vir, num tinha como, tinha não, tinha não!; Deus era quem
fazia o parto. (DSC elaborado com os depoimentos sd5; sd6)

Estes relatos revelam a fé existente naqueles que não dispunham de nenhum
recurso especializado médico ou hospitalar. Em caso de doenças, ou outros
imprevistos, quando os outros recursos não funcionavam, o que lhes restavam era
contar com a proteção Divina.
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Assim, a questão 05 “Havia muitas doenças nos seringais? Como fazia para
curá-las?” revela que a cezão, doença típica da época era a que mais atacava.
Apesar de não haver tantos tipos de doenças, quando eram acometidos por elas ou
por feridas, a própria floresta era quem fornecia o remédio com o uso da fitoterapia
através dos chás, lambedôs, entre outros. Neste caso entravam em ação os saberes
populares geralmente dos mais idosos repassados de geração em geração; a fé
exercida através das crendices e rezas das benzedeiras e o extraordinário
conhecimento empírico das parteiras ao trabalhar sem nenhum estudo científico
sobre a medicina e sem grandes equipamentos de trabalho.
Esse processo revela quão grande domínio e intimidade tinham estes sujeitos
sobre a floresta, o seu espaço. A escassez por assistência médica adequada os
tornou doutores da floresta. Esses valores, por vezes desprezados pela medicina
moderna, foi a grande “mãe” que acalentou estes milhares de seringueiros dentro
das longínquas florestas.

Questão 06: Situação de mulheres e filhos dentro dos seringais
A ideia aqui é descrever a situação das mulheres e filhos destes seringueiros
e como faziam para ajudar no trabalho dentro do seringal para sua sobrevivência.
Nesta questão foi encontrada 03 categorias nos discursos mostrado no gráfico 06,
quais são:
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Gráfico 06: Distribuição das categorias frente à questão: Situação de mulheres
e filhos dentro dos seringais
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Fonte: Elaborado por SILVA, M. L. S com base nas entrevistas feitas em fevereiro de 2017.

O gráfico 06 se destaca pela categoria A “Ajudava no corte e colheita da
seringa”, revelando que o trabalho pesado dentro dos seringais não se limitada
somente ao homem, mas, quando era preciso eram as mulheres juntamente com
seus filhos quem ajudavam estes seringueiros no corte e colheita da seringa.

CATEGORIA 06 – A
DSC6 A: ajudava no corte e colheita da seringa

Uma vez eu fui, duas.. colher ne! Colher o leite. Era longe, muito longe; Eu
andava na seringa, com meu filho, minha filha..., com meu pai, a gente ia
pra cortar com meu pai também, pra colher para recolher a tigela ne; meu
pai morreu quando eu era criança, não conheci não, então eu já trabalhava
desde quando era solteira ne, com minha mãe, com primo que nos criava,
tudo era eu, era.., me virava. Minha mãe doente, eu quem aguentava minha
mãe. Alimentação, não tinha pai, não tinha irmão, tinha ninguém. Ai eu ia
trabalhar, cortava seringa! Sete anos cortei seringa. Quando eu me casei,
eu cortava seringa, meu marido cortava seringa; Ai eu era tao pequeno, ai la
so cortava baixando, baixando é onde você alcança, pois bem, aí eu cortava
e ele colhia porque umas horas do dia que ele ia se levantar pra ir pra
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estrada. No tempo que eu cortei seringa, eu passei muita dificuldade. Meu
pai cortava eu colhia, nesse tempo eu era pequeno, saco de leite pesava,
eu achava ruim como tudo, mas era obrigado. (DSC elaborado com os
depoimentos sd1; sd2; sd3; sd5; sd6; sd8; sd10).

Estes discursos demonstram que as mulheres também participavam do
trabalho pesado. Além do serviço doméstico eram elas quem ajudavam na colheita e
até mesmo no corte da seringa quando faltava pai, mãe ou esposo. Quando estes
adoeciam, sozinhas ou com seus filhos, tornavam-se responsáveis por enormes
estradas de seringas para não deixar faltar a obrigação com o Barracão e o sustento
da família. Estes filhos já cresceram participando deste mundo, ora só
acompanhando pai e mãe, ora sendo obrigados já a cortar, principalmente nos
casos de doenças dos pais.

DSC6 B: Ajudava no roçado

Eu também ajudava a plantar milho, mandioca, arroz,... cansei de ajudar,
tanto na casa do meu pai, como aqui com meu marido Ia, ia pro roçado
também; Plantava mais os meninos, plantava, ajudava na roça, no seringal
a gente faz tudo ne. O homem vai pra seringa e a mulher broca roçado;
Tenho uma filha que hoje ainda broca roçado, assim mesmo doente, coitada
A mulher fazia tudo naquela época, derrubava pau, de machado, fazia tudo.
(DSC elaborado com os depoimentos sd1; sd2; sd3; sd5; sd6).

O roçado também era lugar onde a mulher participava muito em busca do
sustento da família. Os filhos destas também eram responsáveis por auxiliar nas
tarefas dos roçados, junto com a mãe que tomava o papel principal, “brocando
roçado”, de exigência grandiosa de esforço físico, uma vez que o esposo se
encontrava ocupado no corte da seringa.

DSC6 C: Disputas, a vulnerabilidade da mulher.

Eu tinha um amigo que contava, naquela época, (primeiro surto da
borracha) era época de falta de mulher nos seringais, então quando sabiam
que um seringueiro tinha uma mulher, eles se reuniam, uma turma, dez,
quinze, e iam tomar a mulher. Se ele se revoltasse, ele matava ele lá, e
levava ela. Agora diz que a combinação era que cada um daqueles passava
um mês com ela. O último tinha a obrigação de ficar com ela. Se a mulher
reclamasse morria também. Pois bem, então esse meu amigo disse que
trabalhava com um rapaz chamado Vidal, quando ele chegou da estrada,
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tava 12 sentado no assoalho, cada um com um 44. Vim buscar a mulher. Aí
ele disse você é o marido da mulher? Não, ele ainda tá vindo, é o Vidal. Ai
quando ele chegou contou e ele disse ah rapaz, não tem nada não. Aí foi lá
alegre satisfeito, perguntou se a mulher já tinha feito almoço. E eles
disseram: viemos buscar sua mulher, e ele disse ah rapaz, pode levar. Você
num tem mulher vou buscar outra no Ceara. Ai, ele foi lá, cochichou com a
mulher e disse: tu vai bem na frente. Ele sabia que varador por onde eles
tinham ido dava uma volta ne, grande. Ai a mulher saiu chorando, quando já
tava na metade do caminho ele disse, rapaz eu vô já matar uns queixadas
que eu deixei ali. Passou a ponte o primeiro que passou ele pá, o outro
tentou correr ele pá, nisso, ele matou tudinho. Voltaram pra casa e disse pra
mulher que se ela quisesse ficar lá que ficasse porque ele não queria mais
não. Foi embora, nunca mais teve notícia. Ele teve cabeça porque já sabia
da estória. Eu era menino nessa época, quando ouvia essa história. Não era
no meu tempo não, graças a Deus. A mulher não podia nada. (DSC
elaborado com o depoimento sd10)

Além de todo desdobramento do trabalho da mulher dentro dos seringais,
estas também passavam uma situação de maior vulnerabilidade social, um caso à
parte que viviam neste momento (aqui retratado no primeiro surto migratório).
Tratadas como objetos, total falta de desrespeito eram disputadas, pelo fato de
haver grande escassez do gênero, e não existir Leis que as amparasse. Muitas
passavam por situações de ter que “servir” a vários homens, quando estes a
roubavam de seus esposos.
Dessa forma, a questão 06 - Situação de mulheres e filhos dentro dos
seringais- demonstra que quanto ao seu papel de trabalhadora, era ela “o braço
direito” de seus maridos. Seu oficio ultrapassava muito além dos afazeres
domésticos. Em várias situações tomava a frente do corte da seringa, do roçado,
explorando seu lado de liderança e habilidade na hora de assumir suas
responsabilidades familiares. Mostrava-se sempre guerreira e intrépida frente às
surpresas que a vida lhe trazia mesmo diante da alta vulnerabilidade social vivida
por elas nesta época.

Questão 07: O Sr(a) conseguiu estudar?
A ideia aqui é saber se estes seringueiros, filhos, e mulheres tiveram acesso
ao estudo, nem que seja após, em dias atuais.
Nesta questão foi encontrada 04 categorias nos discursos mostrado no
gráfico 07.
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Gráfico 07: Distribuição das categorias frente à questão: O Sr(a) conseguiu
estudar?
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Fonte: Elaborado por SILVA, M. L. S com base nas entrevistas feitas em fevereiro de 2017

O gráfico 07 tem grande destaque para a categoria D - Não estudou -,
revelando que a maioria destes sujeitos não tiveram acesso ao estudo dentro dos
seringais.

CATEGORIA 07 – A
DSC7 A: Ensinados pelos pais

Só consegui estudar porque papai ensinava. A minha mãe sabia ler e
escrever e ele também; Só em casa, meu pai sabi ne, assinar o nome muito
pouco. (DSC elaborado com os depoimentos sd1; sd9)

Sem escolas, dentro de seringais de difícil acesso, estes filhos muitas vezes
valiam-se do ensino de seus pais, aqueles que aqui chegaram já com algum saber.
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Era apenas o básico, como assinar o nome, pois não havia tempo disponível devido
as altas jornadas de trabalho que seus pais tinham cortando a seringa.

DSC7 B: Aprendeu pouco e com os outros

Ah tinha como estudar não..., não... estudava assim, com quem sabia, eu
pedia lição com quem sabia, eu num só formada não, não tenho classe não.
Aprendi a ler, aprendi a contar, aprendi fazer uma carta, tudo, mas..., faz do
meu entendimento mesmo, da minha cabeça mesmo. Hoje não faço mais
nada, da idade que tô já, minha vista num da mais pra escrever não. (DSC
elaborado com os depoimentos sd3; sd8)

A falta de escolas fazia com que os filhos destes seringueiros, e quando
tinham interesse, tempo e disposição, buscassem outras formas, como o de valer-se
de quem sabia. Contudo, ficava sempre no básico mesmo, no somente “assinar o
nome”.

DSC7 C: Pagava professor particular

Ah, eu estudei pouco ne. Estudei num seringal, depois estudei porque eu
pagava duas professoras particular, mas foi pouco. Sd10

Em raros casos encontramos ainda aqueles que se dispuseram a pagar
professores particulares para estudar. Mas a característica deste estudo, e como os
demais, também ficava no “estudei pouco”, o que pra eles naquele tempo já era
motivo de ser alguma coisa.

DSC7 D: Não estudou

Meu pai sabia ler e escrever. Eu não sabia não, nunca estudei. Não vo dizer
que num ne, porque eu nunca fui numa escola. A minha escola era
trabalhar, no rocado. Num existia escola não, tinha não, tinha não!; Tinha
não. Ah! Eu fui criado que nem bicho bruto ai no mundo, sem estudar sem
nada, sei nem de nada, conheço essas letras assim, mas saber ler mesmo,
sei não. Eu ainda tive de ir numas aulas, depois que cheguei em Mâncio
Lima.., pois é, aí eu disse: vo deixar porque papagai vei num aprende a falar
mermo, fui deixei; Aqui, nos se criamos tudo sem estudo. O papai queria
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alugar uma casa aqui fora, pra botar a mamãe com nós, pra estudar, ela
num queria não, por causa da falagem do pessoal; Aqui, nós se criamos
tudo sem estudo. O papai queria alugar uma casa aqui fora, pra botar a
mamãe com nos, pra estudar, ela num queria não, por causa da falagem do
pessoal; Estudei não mia filha. Depois cheguei aqui em Mâncio Lima, ainda
me matriculei pra estudar, mas não tive tempo, porque tinha minhas filhas
pra mim sustentar ne, e de noite eu ia pra escola tava era cochilando. Mas
me arrempendi muito.
(DSC elaborado com os depoimentos sd2; sd4;
sd5; sd6; sd7)

Nestes relatos vemos que para muitos destes milhares de nordestinos, ou
filhos destes, o acesso ao estudo não foi possível. Seja pela falta de incentivo, seja
pela falta de tempo ou mesmo por serem vencidos pelo próprio cansaço no trabalho
na mata. Outros tiveram medo de “falagem” dos outros quando se tratava de ficar
só, longe do esposo para dar acesso ao estudo dos filhos.
Frente a questão 07 - O Sr(a) conseguiu estudar? -, notamos que o estudo
era coisa rara e difícil. Para os poucos que conseguiram alcançá-lo aprenderam com
os próprios pais que nas horas vagas ensinavam ou aqueles amigos que tendo
algum saber se dispunham a ensinar uma vez que os raros professores existentes
nesta região não alcançavam a todos devido ao difícil acesso ou mesmo a alta carga
de trabalho imposta sobre estes seringueiros.
Ademais, não era objetivo dos grandes patrões dar estudo a estes
seringueiros, mas de explorar através do penoso e dificultoso trabalho a grande
massa de mão de obra barata que eles detinham.

Questão 08: Contato com a família do Nordeste depois que veio ao Acre
A pergunta objetiva saber se depois que essas famílias migraram ao Acre,
tiveram algum contato com a família deixada no Nordeste.
Nesta questão foi encontrada 03 categorias nos discursos mostrado no
gráfico 08.
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Gráfico 08: Distribuição das categorias frente à questão: Contato com a família
do Nordeste depois que veio ao Acre
7
6
5
4
3
2
1
0
A - Não teve mais B - Conseguiram C - Não voltaram
nenhum contato
contato
porque eram
fugitivo

Fonte: Elaborado por SILVA, M. L. S com base nas entrevistas feitas em fevereiro de 2017

O gráfico 08 teve destaque para a categoria A - Não teve mais nenhum
contato -, demonstrando o total interrompimento dos vínculos familiares deixados no
Nordeste.

CATEGORIA 08 – A
DSC8 A: Não teve mais nenhum contato

Meu marido não! Ele não tinha contato com ninguém lá. Só irmão ele disse
que era 20 irmão. Agora quando ele veio pra cá, a mãe dele e o pai dele já
tinha morrido, é uma família grande, mas ele nunca teve contato com
ninguém... nunca mais teve contato, perdeu tudo. A minha mãe tinha muita
vontade, de rever a família, mas ela morreu em 1942; Ah, foi não, foi não!
Morreu e num foi mais lá. Ele falava que tinha deixado irmão, mãe, pai; Pois
é, só sei que o finado Joao (sogro) nunca mais teve condições de ir a terra
dele. ninguém soube mais de notícia da família, não! iiije, tem muito parente
por lá, Ceará é grande ne! (DSC elaborado com os depoimentos sd1; sd2;
sd3; sd4; sd5; sd7; sd8).

120

Nota-se nestes discursos que a maioria daqueles que vieram para o corte da
seringa, seja recrutado ou voluntariamente não tiveram mais nenhum contato com
sua família deixada no Nordeste. Perderam totalmente o vínculo familiar. Pai, mãe,
inúmeros irmãos, foram totalmente apartados devido à grande distância e a falta de
comunicação existente da época.
Mas apesar da maioria não terem tido a sorte de rever seus parentes, alguns
ainda conseguiram a proeza de reencontrá-los depois de longas décadas e
demonstram como conseguiram achá-los.

DSC8 B: Conseguiram contato

Meu marido morreu e nunca mais teve contato com a família do Ceara.
Algum que voltou. Agora, depois que ele morreu, dois filhos meus,
localizaram a família pela internet e foram bater lá atrás da família. Se ele
fosse vivo que alegria ele num tinha tido ne. ele falava de ir pro Ceara. Ele
dizia: ah eu num vô levar meus filhos pra morar no Cearar não, eu vô levar
meus filhos pra passear no Ceará. ele sabia que não queria criar os filhos
na seca. eu quero ir lá mostrar minha família pra eles, nos vamos e volta.
Agora eles tão se organizando pra vim aqui no Acre ver a gente; Só homem
eram dez comigo, e quatro irmã. Tava com sessenta e tantos anos que eu
não andava lá ne. Conseguiu ir la. Ele conseguiu ir la já. Umas quatro vez.
Mas olha.., é coisa mais triste do mundo tu num saber da família ne. Papai
morreu, eu sonhei de noite que ele tava cego e separado da mamãe. Ai, eu
dizia pro pessoal: papai morreu, a mãe não, quando ela morreu num deu
pra saber não. (silencio..) num deu, porque num deu mermo; Rapaz, um
tempo desse, tá com bem uns dez anos, minha filha trabalhava na Teleacre,
e lá ela teve contato com uma sobrinha do meu pai. Por que em 43 meu pai
teve notícia dele e dera o endereço pra ele, mas depois perdeu o contato.
Minha filha teve contato com político lá de fortaleza, ora, político né..., ai ele
ligou pra mim, deu o endereço, no outro dia ele conseguiu, falei com essa
minha sobrinha. Mas depois perdemos o contato de novo. Ninguém
conhece mais ne. (DSC elaborado com os depoimentos sd6; sd9; sd10)

Estes discursos revelam que aqueles poucos que tiveram a sorte de viver por
longos anos, conseguiram contato com suas famílias no Nordeste. Ajudados com o
advento das atuais tecnologias, que encurtam tempo e espaço, tornaram-se como
armas poderosas para achar os milhares de entes queridos deixados no Nordeste
brasileiro.
Outros porém, usaram a Amazônia como refúgio, eles não conseguiram
contato pelo simples fato de serem fugitivos da justiça e assim optando em não
arriscar a sorte mantendo-se “seguros” nas grades das florestas.
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DSC8 C: Não voltaram porque eram fugitivos.

Esses caras que vieram do Ceará, num voltaram, era porque num podia ta
lá, faziam muitas coisa errada, ai era obrigado a fugir. (DSC elaborado com
os depoimentos sd2)

Também existiram aqueles, como mostra este relato, que não tiveram acesso
aos seus entes queridos, pelo medo de voltar e prestar conta com a justiça. Eram
aqueles fugitivos que vieram em tempo de Segunda Guerra Mundial.
Diante da questão 08 - Contato com a família do Nordeste depois que veio ao
Acre- surge o que já era previsto, por ser esta região local de difícil acesso e ponto
mais extremo oeste do país, ficaram estes seringueiros impedidos de rever seus
entes queridos. Poucos foram aqueles que conseguiram viver por longos anos e
foram agraciados pelo advento das novas tecnologias da informação e do transporte
facilitando o encontro dos seus entes queridos. Outros não tiveram a mesma sorte e
até hoje não conseguiram se contactar novamente, seja por não encontrarem, seja
pelo medo de voltar por ser um fugitivo da Lei. Um elo familiar perdido diante dos
confins das selvas acreanas.

Questão 09: Ganharam muito dinheiro com o corte da seringa?
O objetivo é saber se as propagandas do governo federal se concretizaram,
através das promessas que aqui era terra de fazer fortuna, que ganharia muito
dinheiro.
Nesta questão foi encontrada 03 categorias nos discursos mostrado no
gráfico 09, quais são:
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Gráfico 09: Distribuição das categorias frente à questão: Ganharam muito
dinheiro com o corte da seringa?
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Fonte: Elaborado por SILVA, M. L. S com base nas entrevistas feitas em fevereiro de 2017

O gráfico 09 se destaca pela categoria B - Não dava, era pouco -, destacando
que o dinheiro adquirido pelo corte da seringa era insuficiente para suprir as
necessidades diárias dentro dos seringais.

CATEGORIA 09 – A
DSC9 A: Só dava para as contas

Só dava pras contas. Meu pai, o meu pai tinha meus irmãos, eram cinco
filhos, eu e a Nazaré. Três deles cortavam seringa e papai também
trabalhava na agricultura. Era cinco homens e duas mulheres; Deu pra
ganhar pra comprar o necessário ne, comprara as coisinhas de casa ne. c
(DSC elaborado com os depoimentos sd1; sd2; sd3; sd4;).
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Nota-se nestes discursos que o dinheiro arrecadado com o corte da seringa
só dava para pagar as despesas do seringueiro, quebrando de vez o que
propagavam as inúmeras campanhas nacionais, que falavam em enriquecimento,
muita fatura para este seringueiro.

DSC9 B: não dava, era pouco

Rapaz, na época eu num, o dinheiro num dava nada nessa época ne, era
poquim!; Não, quando terminava o ano ne, nesse tempo tudo era pouco ne,
aí pronto; Não. Seringueiro nesse tempo não pegava em dinheiro. eles
quando faziam borracha iam pro barracão comprar as necessidades todinho
ne, ai chegava em casa com aquela mercadoria; Não. O meu pai, o dinheiro
que meu pai consegui ganhar foi da seringa mesmo. Agora a agricultura, ele
plantava era pra o sustento de casa; Não. Num ganhei não, porque no
seringal que trabalhei dava pouco leite ne. Seringueiro ganhavam muito no
seringal bom de leite, fazia muita borracha.
(DSC elaborado com os
depoimentos sd4; sd5; sd6; sd7; sdsd10).

Estes sujeitos revelam quão difícil era sua sobrevivência, devido ao pouco
dinheiro que arrecadavam, não sendo suficientes para suprir suas necessidades.
Também existiram aqueles que mesmo ganhando não conseguiram
administrar e acabou por extraviar tudo.

DSC9 C: ganhou mais era “estragado”

Ganhei, eu era uma pessoa que sempre tinha saldo. Ganhei muito dinheiro
na seringa, mas so que naquela época ne, casei de quando terminava de
pegar o saldo, vinha e passava de três mês aqui, solteiro ne, gastava tudo,
num canto, noutro, nas festas, era muito estragado. Mas quando comecei
construir família, não deixava ela passar fome não; Rapaz, eu ganhei uma
porção de dinheiro, mais eu extraviava, dava tudo, os derradeiro dinheiro
que eu tinha, já tinha família, viajava pra que, pra cola, ai ia acabando.
Quando num tinha mais ai ia ganhar de novo ne. (DSC elaborado com os
depoimentos sd8; sd9).

Estes discursos revelam que aqueles que conseguiam tirar bons saldos, não
tinham um gerenciamento correto e acabaram por “estragar” tudo aquilo que por
meses conseguira com seu árduo trabalho.
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Diante da questão 09 - Ganharam muito dinheiro com o corte da seringa? cai por terra toda aquela atraente propaganda feita no nordeste brasileiro mostrando
uma terra de fartura de riqueza fácil de vitória. Sim, houve muita fartura de dinheiro,
mas, sem dúvida as muitas riquezas exploradas nesta região não foram destinadas
a esses seringueiros, mas sim a seus patrões, aos altos poderes que regiam este
espaço. Para o seringueiro sobrava a sorte de se conseguir algum dinheiro.

Questão 10: Comparando antes com o agora
A ideia desta questão é fazer um balanço, uma comparação sobre sua vida
do antes e do agora. Nesta questão foi encontrada 03 categorias nos discursos
mostrados no gráfico 10.

Gráfico 10: Distribuição das categorias frente à questão: Comparando antes
com o agora
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Fonte: Elaborado por SILVA, M. L. S com base nas entrevistas feitas em fevereiro de 2017.
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O gráfico 10 se destaca pela categoria B - Gostava mais daquela época -,
demonstrando que apesar de todas as adversidades, estes seringueiros ainda
possuem maior apreço por aquela época do que a atual.

CATEGORIA 10 – A
DSC10 A: Hoje tá mais fácil, tá rico

Hoje tá rico! Pessoal tá todo mundo rico, avista de antigamente tá tudo rico,
porque antigamente passava de um ano sem ver um tostão na mão, num
tinha do que viver, num tinha do que receber nada, era uma pobreza tão
grande; Hoje pessoal que era tudo da seringa antigamente, da roça,
batalhando pela vida, hoje todo mundo tem carro, moto, casa, então tá tudo
fácil ne. Tudo, tudo, é mais fácil hoje ne. Hoje todo mundo tem carro.
Minhas filhas acham graça quando eu digo: Tao tudo é rico, todo mundo é
rico hoje. (DSC elaborado com os depoimentos sd1; sd2)

Nestes discursos observa-se a

avaliação feita por estes inúmeros

seringueiros. Segundo essas narrativas hoje tudo torna-se mais fácil seja para
adquirir bens, seja para um trabalho. Essa facilidade de acesso às coisas são tão
imensa que hoje é comparada a uma grande riqueza, ou seja, hoje sim, estes
sujeitos conseguiram a riqueza.
Mas a maioria demonstrou o apreço por aquela época, apesar das
dificuldades, revelam o porquê da preferência.

DSC10 B: Gostava mais daquela época

Gostava daquela época, trabalhava muito, mas gostava. Era pobre, toda
vida fui pobre. Nasci na pobreza, me criei na pobreza, passei fome, passei
sede, passei trabalhando tanto, mas eu gostava, foi a vida que Deus me
deu foi isso, tudo que passei de crises, hoje em dia, graças a Deus, Deus tá
me recuperando que eu não tô mais passando crise de nada. Cortei
seringa...
Era muito sacrifício, mas dava pra viver, num tinha tanta violência que tem
hoje, só se fosse assim, um negócio lá, um acidente, um pau na mata, uma
cobra, mas as pessoas saía e a gente ficava tranquilo. Hoje em dia, sai uma
pessoa, seja pra qual canto for, a gente já fica pensando, naquela época
não. Tempo bom, eu achava, que era o nosso. E todo mundo, num tinha
estudo..., mas todo mundo tinha educação, respeitava, educação doméstica
ne, todo mundo tinha; Pra mim mesmo não é não. Eu achava melhor
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naquela época porque tava trabalhando, bem de vida. Eu vivo doente.
Agora só tem uma coisa, pra quem tem saúde e quer trabalhar, hoje tá
melhor, porque naquela época, era mais difícil de você vender as coisas e
hoje é bem mais fácil; Hoje tá tudo mais fácil. Agora pra mim não tá porque
eu tô velho, não tenho mais força ne, não aguento mais andar. Não tenho
força de pegar um objeto. Mas tenho saudade da mata. Isso é que tenho
saudade, da época de fazer as coisas. (DSC elaborado com os
depoimentos sd3; sd8; sd10).

Nestes relatos, os sujeitos relevam que, apesar de todas as dificuldades
enfrentadas, da pobreza, possuem maior apreço por aquela época. Descrevem a
diferença de antes e de hoje em relação à segurança diária, as atuais doenças, a
perda da educação doméstica, valores sagrados naqueles tempos. A saudade da
mata também é uma das coisas que remetem boas lembranças, principalmente
porque eram tempos em que podiam trabalhar.
Também teve aquele que demonstrou profundo arrependimento pela escolha
feita em vir à região. O tempo o fez se acostumar com a distância.

DSC10 C: Se acostumou, mas se arrependeu de ter vindo cortar seringa.

Eu achei ruim no começo ne, mas depois me acostumei ne...
Me arrependi, virgem maria. Eu chorei, nunca tinha chorado na minha vida.
Muitas vez, eu na estrada eu chorei minha fia, passava era horas, de coca,
imaginando. Um arrependimento doido ne! Olha, eu perdi tudo quanto era
meu lá, fico tudo perdido ne. Cheguei (na volta ao Ceara), num encontrei
mais nada. De herança dos meus pais, nada! Mais minha irmã, cadê minhas
heranças, minhas irmãs? Ah meu fii, fulano ficou com tudo ne. Ele enganou
fulano, enganou cicrano, e belano e tal e tal, eu digo, mais eu não vô nem
falar disso, eu num vim aqui atrás de nada disso, quero não! Se tiver bem,
se num tiver também num vô tá sendo besta. Esse homem, sabe se
ajoelhou nos meus pés, era meu irmão, ele era mais novo que eu. Se
ajoelhou aqui, pediu perdão do que ele tinha dito pro Juiz que tinham me
matado lá Acre, não era mais vivo. Por isso foi que eu perdi a herança ne.
Ficou com tudo, vendeu a fazenda, trocaram numa casa, e a outra eles
pegaram e venderam, tudo. Eu voltei pra pra porque tinha minha família,
mas se eu num tivesse nunca tinha mais voltado pra cá não. (DSC
elaborado com os depoimentos sd10).

Este discurso revela o arrependimento de um sujeito que, sorteado fez a
opção em vir para a Amazônia em vez da guerra. Apesar de ter se acostumado com
a nova situação, nunca perdeu o desejo de um dia retornar para sua terra, para os
seus.
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A questão 10 - Comparando antes com o agora -, há uma surpresa diante das
respostas ao admitirem a preferência por aquela época. Essa estranheza logo é
respaldada pelos relatos comparando a atual situação de violência como roubos,
furtos e a falta de segurança que vive o país atualmente. A mudança nos valores
familiares também é causa de estranheza para eles que não se acostuma com a
normalidade de tantos desafetos entre pais e filhos, de violência doméstica, descaso
familiares entre outros. Isso seria a justificativa de mesmo diante todas as imensas
dificuldade e privações sofridas naquela época ainda optaram por ela.

4.2 Discussões
O final do século XIX trouxe para a Amazônia fato histórico nunca visto antes
nesta região. A grande ocupação através do deslocamento de milhares de pessoas
vindas, em quase totalidade do nordeste brasileiro, para aquilo denominado como
surto da borracha, por assim caracterizar um período em que esta se tornara uma
das principais economias do país, condensou etapa importante na ocupação
territorial da Amazônia, seja por ato espontâneo, por aliciamento (convencidos pelas
propagandas governamentais) ou recrutamento para compor a força de trabalho
especifica para o corte da seringa, o “ouro branco” do momento.
O que nos contam as grandes obras é que esse período foi o momento áureo
da borracha, a riqueza se mostrava para os imperadores desta região. Uma história
“bela” e cheia de lembranças para aqueles que conseguiram fazer fortuna através
dessa fonte.
Porém, não é comum encontrar obras que falem deste tempo a partir da visão
daqueles que vieram para compor a força de trabalho, os seringueiros. Por que não
dar voz a eles? Qual o motivo da falta de interesse de ouvir alguém que esteve
intimamente ligado em todo esse processo histórico? Por estas questões despertou
esta pesquisa, a olhar sobre esse novo ângulo e descobrir o que existem escondidos
nas “frestas” da história e que as novas e grandiosas revelações, vão de encontro
muitas vezes às grandes histórias que nos contam os livros. A ideia não é revelar
um resultado, mas mostrar que existem outras histórias.
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Mas o que revelam esses relatos? Tudo aquilo que de fato eu já soubera e,
aqui afirmo por ser também uma descendente destes, com muita honra, e por ter
passado minha infância ouvindo as histórias das vivências dos meus antepassados
dentro dos seringais. Por isso tamanho anseio em dar voz a estes sujeitos através
dos seus relatos, pois,

Quando uma pessoa passa a relatar suas lembranças, transmite emoções e
vivencias que podem e devem ser partilhadas, transformadas em
experiências para fugirem do esquecimento. No momento em que uma
entrevista é realizada o entrevistado encontra um interlocutor com quem
pode trocar impressões sobre a vida que transcorre ao seu redor, é um
momento no qual lembranças são ordenadas com o intuito de conferir com
a ajuda da imaginação ou da saudade, um sentido à vivencia do sujeito que
narra sua história. (SANTOS, 2005, p.3)

Portanto, são estas narrativas importantes fontes históricas para conhecer
detalhes que não são encontrados nos documentos oficiais e para que possamos
conhecer a realidade vivida destas pessoas podendo conter muitas informações
específicas, ajudando a explicar muitas interrogações. Ademais é este um recurso
fundamental para tornarmos um dado momento interpretável através das narrativas
das experiências cotidianas, de acontecimentos, de lembranças, dos sonhos e
desejos.
Um ponto curioso neste processo migratório é o fato de a história ser contada
direcionada somente para os soldados da borracha, provocando a invisibilidade das
mulheres nessa região durante este período. Talvez aí resida o motivo de ser
poucas as pesquisas sobre elas, visto que eram apenas os homens, os registrados
durante a vinda para a Amazônia. Mas segundo os relatos neste trabalho elas foram
fundamentais para a sobrevivência e de extraordinária utilidade durante esse
período, como se vê:

[....] naquela época, (primeiro surto da borracha) era época de falta de
mulher nos seringais, então quando sabiam que um seringueiro tinha uma
mulher, eles se reuniam, uma turma, dez, quinze, e iam tomar a mulher. Se
ele se revoltasse, ele matava ele lá, e levava ela. Agora diz que a
combinação era que cada um daqueles passava um mês com ela. O último
tinha a obrigação de ficar com ela. Se a mulher reclamasse morria também
[....]
Era longe, muito longe; Eu andava na seringa, com meu filho, minha filha
[....], com meu pai, a gente ia pra cortar com meu pai também, pra colher
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para recolher a tigela né; meu pai morreu quando era criança, não conheci
não, então eu já trabalhava desde quando era solteira né, com minha mãe,
com primo que nos criava, tudo era eu, era.., me virava. Minha mãe doente,
eu quem aguentava minha mãe. Alimentação, não tinha pai, não tinha
irmão, tinha ninguém. Ai eu ia trabalhar, cortava seringa! Sete anos cortei
seringa. Quando eu me casei, eu cortava seringa, meu marido cortava
seringa [....]
Eu também ajudava a plantar milho, mandioca, arroz,...cansei de ajudar,
tanto na casa do meu pai, como aqui com meu marido Ia, ia pro roçado
também; Plantava mais os meninos, plantava, ajudava na roça, no seringal
a gente faz tudo né. O homem vai pra seringa e a mulher broca roçado;
Tenho uma filha que hoje ainda broca roçado, assim mesmo doente coitada
A mulher fazia tudo naquela época, derrubava pau, de machado, fazia tudo
[....] (Entrevista concedida em fevereiro de 2017)

Nestes relatos nota-se quão era difícil a situação da mulher onde o
patriarcalismo opressor era quem regia e ditava regras. Sem maiores perspectivas
eram estas mulheres tratadas como produto de conquista pessoal à servir aos
desejos dos homens. Além disso, o papel de seringueira e agricultora também era
muito bem exercido por elas, apesar de nunca possuir créditos a esse feito. O
trabalho do homem era facilmente compartilhado com a mulher, principalmente nos
momentos cruciais de suas vidas, como por exemplo, em casos de doenças. Por
isso, aquelas que nasceram nessa região, ou seja, as descendentes desses
migrantes eram treinadas desde criança no trabalho pesado, juntamente com a
família. Era o retrato de um tempo duro, penoso, difícil e severo.
Mas a pergunta que não cala é: por que a maioria deles ainda sentem
saudades desse tempo quando afirmam: “Gostava daquela época, trabalhava muito,
mas gostava”? (DSC10 B, p.118). Não seria algo contraditório? Talvez essa
pergunta seja respondida através das ideias de Halbwachs, (1990):

Certamente é inevitável que as transformações de uma cidade e a simples
demolição de uma casa incomodem alguns indivíduos em seus hábitos,
perturbem-nos e os desconcertem [....] faziam parte de seu pequeno
universo e cujas lembranças se ligam a essas imagens, agora apagadas
para sempre, sentem que toda uma parte de si mesmo está morta com
essas coisas e lamenta que elas não tenha durado pelo mesmo tanto de
tempo quando lhe resta para viver. (HALBWACHS, 1990, p.37).

Essa ideia justificaria sua saudade por um tempo retratando, um espaço da
saudade, do pertencimento e apego e, apesar de definirem como tempos difíceis
ainda assim optarem por eles: “Mas tenho saudade da mata. Isso é que tenho
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saudade, da época de fazer as coisas” (DSC10 B, p.119). Acrescenta-se a isso a
não aceitação quanto aos novos padrões sociais e familiares que vigora hoje:

Era muito sacrifício, mas dava pra viver, num tinha tanta violência que tem
hoje, Hoje em dia, sai uma pessoa, seja pra qual canto for, a gente já fica
pensando, naquela época não, as pessoas saia e a gente ficava tranquilo.
Tempo bom, eu achava, que era o nosso. E todo mundo, num tinha
estudo..., mas todo mundo tinha educação, respeitava, educação domestica
ne, todo mundo tinha. (DSC10 B, p.119).

Apesar das enormes dificuldades a preferência da maioria ainda é por aquele
tempo. Além disso, todo esse processo revela que estes seringueiros não tiveram a
devida assistência como propagavam os acordos firmados quando garantia, por
exemplo, a assistência médica e sanitária aos soldados da borracha ou o
abastecimento e incremento da produção de alimentos, na aquisição de
mercadorias, seu transporte, formando estoques. Quem revela isso é Benchimol
(2010, p.280) “Era comum não haver suprimentos disponíveis para transportar rio
acima...e apodrecerem os gêneros em Belém e Manaus por terem chegado aí
quando os altos rios estão secos. Resultado: um ano de privações e nenhuma
produção”. É a contradição protagonizada por estes soldados sob as promessas de
prosperidades do ermo Norte.
Neste contexto, surge nova questão: O que levaria milhares de sujeitos a se
submeter a tal processo, como foi o caso do segundo surto da borracha, na década
de 1940, mesmo já tendo alguns relatos de como era a difícil realidade do sistema
do seringal? Para essa questão nos basearemos nas afirmações de Bakhtin (1999)
quando analisa o signo como categoria intrinsecamente ligada à ideologia. Segundo
ele, tudo o que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si
mesmo, “tudo que é ideológico é um signo e sem signos não existe ideologia”
(BAKHTIN, 1999, p. 32). A palavra seria um fenômeno ideológico por excelência
pois toda palavra é absorvida por sua função de signo, criado para uma função
ideológica. O material privilegiado da comunicação na vida cotidiana é a palavra.
Mas, o que isso teria a ver com nossa temática?
Durante a Segunda Guerra Mundial, iniciado em 1939, era comum no
Nordeste brasileiro deparar-se diariamente com vários cartazes espalhados pelas
cidades que motivavam os homens a ir à Amazônia cortar seringa. A estratégia
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começa diante o Acordo de Washington feito entre Brasil e EUA para suprir a falta
de borracha nos campos de guerra no qual o governo brasileiro comprometia-se a
incrementar as atividades do serviço de recrutamento, encaminhamento e colocação
de trabalhadores nos seringais da Amazônia. Estes cartazes, muito bem elaborados
e idealizados por Jean-Pierre Chabloz, pintor suíço contratado pelo governo
brasileiro para idealizar uma Amazônia farta, próspera e cheia de possibilidade de
enriquecimento rápido surge como um signo ideológico, afirmado por Bakhtin (1999).
Como exemplo, a figura 15 retrata esse signo, pois é elaborada com a
ideologia de persuadir o nordestino à ir cortar seringa na Amazônia.

Figura 16: Cartaz elaborado pelo pintor suíço Jean-Pierre Chabloz em década
de 1940

Fonte: SANTANA, M., 2012

A figura 16 apresenta um seringal bem “arrumadinho” com uma casa
bonitinha cercada de animais domésticos, plantações, com seringueiras ao seu
derredor e o seringueiro tirando o látex na maior facilidade sob a luz do dia com
árvores próximas umas às outras, de terras férteis. Porém o cartaz não condiz com a
realidade dos seringais nativos da Amazônia, uma vez que a disposição das árvores
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apresenta uma configuração irreal. A distância curta e regular entre as seringueiras
estava muito mais de acordo com a realidade dos seringais cultivados no Sudeste
Asiático. As características físicas dos seringais amazônico eram bem diferente as
do cartaz, cheia de caminhos tortuosos, acidentados e perigosos. (MORAES, 2010).
A realidade do cartaz era bem diferente dos seringais amazônicos, visto a
existência de todo tipo de obstáculos encontrado dentro de um seringal como vemos
nos relatos colhidos: “sofrendo dentro da mata, cortando seringa, com fome, saindo
de casa meia noite pra cortar seringa... isso aqui era tudo mata bruta, seringueiro
carregava as borrachas nas costas, horas e horas pra poder chegar em casa, na
barraquinha dele” (DSC2 A, p.89). Observa-se que eles usam a expressão
“barraquinha”, “saindo de casa meia noite”, “carregava borracha nas costas horas e
horas”, contradizendo a imagem do cartaz. A situação era tão contraditória que os
próprios números comprovam o caos. Segundo Moraes (2010), estima-se uma
quantidade de quinze a vinte e cinco mil trabalhadores mortos no coração da
floresta, vítimas das desumanas condições de trabalho a que foram submetidos,
bem como da subnutrição, da malária e da febre amarela.
É evidente a finalidade do cartaz analisado: o aliciamento de mão-de-obra,
através de uma pintura antecipadamente planejada a fim de despertar no possível
migrante o desejo diante das “facilidades” que encontraria no novo trabalho. Isso
demonstra o poder de influência e de pensamento de um governo através de uma
imagem orientado para um grupo social especifico: o nordestino.
Analisando essas contradições em Bakhtin (1999), ele nos revela que todo
signo ideológico confrontam-se índices de valor contraditórios. O signo seria como a
arena para a luta de classes no qual a dominante procura tomar o signo
monovalente, ou seja, com apenas um argumento, que seria de uma vida nova e
cheia de fartura, mas no fundo esse signo ideológico tem suas duas facetas. Isso
justificaria esta contradição encontrada entre o cartaz elaborado por Chabloz e a
realidade vivida dentro dos seringueiros. De um lado o governo persuadindo o povo
a migrar para uma região com o argumento de “terra da fartura”; do outro a
verdadeira realidade relatada pelos seringueiros que vivenciaram a contradição do
anúncio e a outra faceta revelada, o uso da mão de obra barata para um trabalho
insalubre e duro.
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Grande também foi a “ajuda” dos rádios, jornais e apelos diários naquela
época quando eram estes futuros seringueiros, estimulados da dar sua contribuição
maior e melhor pela vitória do Brasil, cumprindo seu dever como filhos do brasil, os
“soldados da liberdade”. Era uma chamada para obedecer com energia e boa
vontade para que mais tarde olhassem com orgulho seu passado e de cabeça
erguida. (NASCIMENTO SILVA, 2000).
Esse discurso segundo Santana (2012) penetrava diariamente os lares
persuadindo famílias inteiras a migrarem para o “novo mundo” de “conforto e
dignidade”. Eram propagandas despertando o cidadão para a bravura, a não
esquivar-se do seu dever de “soldados da liberdade” colocando a certeza do orgulho
que sentiriam ao olhar pra traz e ver o que havia feito por amor ao Brasil. A fala
evoca ao patriotismo brasileiro, a lutar por algo que seria em obediência de um
dever a seu país. Diante disso, os efeitos foram sem tamanho e, milhares destes
viram a possibilidade de algo bom para eles.
Pierre Bourdieu também faz uma análise minuciosa em sobre o poder do
símbolo e afirma que “que o poder simbólico é um poder de construção da realidade
que tende a estabelecer uma ordem” (BOURDIEU, 1989, p. 9). Ele enfatiza que a
ideologia dominante intencionalmente esconde os conflitos e os interesses das
classes e dos meios de produção, por isso as palavras vivem carregada de
produção simbólica como estrutura de dominação.
Observa-se o que o poder simbólico que ambos os autores falam é um poder
que constrói uma realidade, que estabelece uma ordem, um sentido ou mesmo um
conformismo, o que já mencionei anteriormente sobre estes nordestinos acreditarem
ser o ato de migrar o “melhor” para eles naquele momento.

Temos aí um

instrumento forte e de dominação atingindo até a divisão do trabalho e portanto, a
divisão de classes.
Todo esse imaginário criado pela mídia governamental fica claro nos relatos
colhido por Benchimol (1977) quando traduz as esperanças destes seringueiros:
“Vou ser um homem feliz, e se Deus me ajudar vou enricar na seringa”; “Vou pro
Acre, mas se Deus me der vida e recurso, penso que ainda volto pra lá”; “O meu
destino é o Acre, não sei quando volto, mas tenho essa intenção”; “Penso em voltar
a passeio daqui a uns seis anos”.
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Ademais, também pode-se acrescentar a isso, o fato de pouco antes da
migração nordestina o governo Vargas ter se manifestado em promover a ocupação
do Norte, era “ocupação dos espaços vazios”. O programa de colonização de
Vargas chamado “marcha para o oeste” tinha a intenção de expandir as fronteiras a
partir do povoamento para o interior, reunir todo o território e controlar a população.
Para isso promoveu a criação de colônias habitacionais em vários estados, entre
eles Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Amazonas. (CASSIANO, 2002).
O grande alvo do governo foram os nordestinos que moravam em regiões de
pouco desenvolvimento econômico e que nesse momento passavam por outra
grande seca. Nesses processos, contingentes significativos de retirantes chegaram
à Amazônia para cortar seringa. (NASCIMENTO SILVA, 2000).
Os gráficos gerados através dos DSC das entrevistas mostram que no
Nordeste a região Amazônia era apresentada como rica, próspera e garantia de vida
nova apara aqueles que nela apostassem. Para aqueles que não optaram, durante a
Segunda Guerra Mundial, tiveram a “sorte” de serem sorteados para trabalhar como
“soldados da borracha” nos seringais amazônicos com fortes e eficazes
instrumentos de persuasão de ser “o melhor a se fazer pela pátria”. A viagem
cansativa e perigosa não parecia, nem de longe, o anunciado daqueles
cartazes. Quando chegavam aos seringais, a realidade chocava-se com estas
propagandas: a realidade era bem difícil! Passavam por todos os tipos de perigos
(ataques por animais silvestres, por índios, e também pelos patrões ditadores). A
mata e o rio eram suas principais fontes de sobrevivência na busca por alimentos.
Quanto a assistência médica, contavam com a ajuda também da mata através dos
remédios caseiros. As parteiras exerciam papel extraordinário nessa época dentro
das densas florestas. Aliás, o quesito gênero é questão preponderante, e mesmo
diante à sua vulnerabilidade, destacavam-se pelo enorme papel de empoderamento
quando deparavam-se com problemas de saúde dos líderes de suas casas,
mostrando a utopia da fragilidade feminina. Seu trabalho ultrapassava além daquele
doméstico e assumia o roçado e o corte da seringa quando era preciso.
Sem assistência médica, sem estudo e sem contato com seus familiares eles
não conseguiram realizar o projeto da “vida nova” o de ganhar dinheiro com o corte
da seringa como prometido. Muitos deles se acostumaram com a nova vida e dizem
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gostar mais daquela época que a de hoje, devido às condições em que vivem hoje.
Sem ter para quem reclamar ou recorrer, isolados e distante de tudo e de todos
tiveram seus sonhos tolhidos. Muitos morreram sem memória, sem história, sem
reconhecimento. De herança deixaram para seus descendentes a experiência de
uma amargosa experiência.
Estes dados aqui colhidos são reservas de memórias, crescente a cada
instante, da totalidade de suas experiências vividas. É justamente por causa delas
que se permite a relação do corpo presente com o passado. Não está relacionada
apenas a estes indivíduos, mas sua realidade interpessoal com as instituições
sociais, a família, a classe social, a igreja, etc. (BOSI, 1983).
É através desses suntuosos relatos que podemos agregar mais à história.
Sem cortes, sem censuras, mas revelando que é nestas frestas que se encontram
as mais verdadeiras e significativas histórias, pois foram realmente vivenciadas,
experimentadas dia após dia. São essas experiências que constituem com peso de
glória a história de cada indivíduo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante a situação dos seringueiros durante as duas economias da borracha,
em especial aqueles mostrados nas entrevistas neste trabalho, revela-se um
esquema político planejado para esta região, onde se vê claramente aqueles que
detêm o poder em mãos subjugarem aqueles que tinham poucas informações.
Jogados à própria sorte por aqueles que os recrutaram, tornaram-se com o tempo
retratos de povos invisibilizados.
Analisar os processos, os motivos que impulsionaram uma dada migração em
um determinado local e tempo, através do relato de sujeitos que vivenciaram cada
momento, dando voz, promovendo a reflexão, é poder não somente reescrever uma
história, mas, é poder também resgatar um tempo passado e o fazer presente. É
poder olhar de um novo ângulo revelando outros fatos além daqueles contados por
fontes onde geralmente costumamos buscar: os livros históricos. Poder fazer reviver
este tempo é poder fazer novas descobertas através da valorização da voz destes
sujeitos outrora invisibilizados, não preocupando-se em explicar tudo, porém,
suscitando novas indagações. Este foi nosso intuito nesse trabalho através dos exseringueiros residentes no Acre.
A corrida para o corte da seringa na Amazônia no primeiro boom dessa
economia

foi

fortemente

impulsionada

pelas

transformações

industriais

e

econômicas externas que acontecia nesta época, primeiramente nos EUA, atingindo
diretamente a vida de milhares de brasileiros principalmente aqueles situados no
nordeste brasileiro. Já durante o segundo momento dessa economia ocorre
justamente em momento de Segunda Guerra Mundial. Diferentemente do primeiro
este momento foi uma forma desesperada de reavivar aquilo que um dia fora
considerada a principal economia do país, a extração do látex na região amazônica.
Em verdade foi uma tentativa dramática de reverter uma economia que há décadas
vinha amargando um fracasso e que através de acordos firmados entre Brasil e
Estados Unidos, o Brasil via a possibilidade de reerguer outra vez a produção da
borracha, garantido através do apoio técnico e financeiro recebido dos norteamericanos. Não é à toa que esta Batalha contou com estratégias armadas nos altos
escalões ministeriais dos dois governos, que fixaram sua política e ação mediante a
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montagem de um dispositivo logístico-institucional de grande envergadura para a
época.
Qual era o grande alvo desta grande minuciosa e articulada política? O
Nordeste brasileiro que, ironicamente como no primeiro surto migratório sofria outra
grande seca. Eles foram bombardeados por pesadas propagandas do Governo
Federal de incentivo à migração para a Amazônia. Métodos publicitários com
discurso persuasivo destacando uma Amazônia como terra da fartura, terra da
vitória, terra do ouro branco. Propagandas com grande poder de influência
ideológica, mas sem nenhuma conexão com a realidade que esperava estes
trabalhadores. Acrescenta-se ainda a convocação para ser “soldado da borracha”,
por amor e reverência a Pátria amada. Tudo pensado, planejado e articulado pelo
governo brasileiro. A ideia era introduzir em suas mentes uma certeza de que a ida
para a Amazônia seria a melhor coisa a ser feita para se ter uma vida diferente
daquela lá no sertão nordestino, cheia de dinheiro, de fatura, de vitorias. Uma vida
nova! O resultado foi à corrida de milhares que vieram em busca do seu “pote de
ouro”.
Em nenhuma dessas duas ondas migratórias trouxe a concretização dos
sonhos implantados pelo governo através das políticas publicitárias a não ser para
aqueles que detinham todo o poder, os donos dos seringais. Ninguém ficou rico,
ninguém teve a vida transformada pela riqueza da borracha. Tudo era utopia. O
sonho de riqueza e de volta com vida melhorada era fumaça, era ilusão. Muito pelo
contrário, estes foram submetidos a um trabalho penoso, perigoso, e entregues a
dura e desumana estrutura de exploração de trabalho. Impedidos de escapar de tal
situação pelas dívidas feitas no seringal, pelo isolamento e solidão, era o seringueiro
aparentemente livre, mas na verdade era um preso do rígido sistema impostos por
patrões ditadores dentro dos seringais. Para muitos, este foi um caminho sem volta,
pois, nunca mais viriam seus entes queridos deixados no Nordeste. Milhares
morreram abandonados na Amazônia nos mais variados e negligentes tipos de
situação. Raros são aqueles que conseguiram rever os seus novamente. Mais raros
são aqueles que ainda sobrevivem para nos contar a verdadeira história. Raros!
Partindo destas análises surge a indagação: foram estes seringueiros os
fracassados deste processo? Diante do contexto abordado afirmamos, Jamais! Pelo
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contrário, foram mais que vitoriosos e ricos, não de espécie em dinheiro, como
prometerem, mas, de outros valores, experiências que dinheiro algum pode comprar.
E foram muitos: mostraram que são fortes, que são destemidos diante às situações
de perigos, seja por animais ou dos próprios patrões violentos, por doenças típicas
que os acometiam, pela dificuldade de acesso de um seringal ao outro, pela fome
que passaram, pela roupa que não tinha para vestir ou pelo estudo que não teve.
Aliás este último mostrou que não é o mais importante, porque o saber que eles
tinham era e, é o mais importante diante toda situação. Quanto à saudade, ah, esta
foi guardada delicadamente nos confins da mente.
Mesmo sendo vítimas de violação dos direitos humanos, e em algumas
situações vivendo sob regime de escravidão, dedicaram toda suas energias à
batalha da borracha na Amazônia, sem temor, sem temer. Essa Amazônia dos
seringueiros, dos nordestinos, da borracha, dos rios, das florestas, das experiências,
das vivencias foi palco de grandes momentos que reconfigurou este espaço
resultando um novo modo de viver através dos “heróis da seringa”. Foram os
grandes e verdadeiros heróis na conquista do que hoje conhecemos por Estado do
Acre. Muitos deram sua vida nesta batalha sangrenta. Foram precursores deste
processo acrescentando a esta região nova história, novos valores culturais. Como
resultado de tudo isso, estes fizeram emergir um novo lugar, mostrado pelo trabalho,
modo de vida, das vivências, das experiências, do sofrimento e esperanças que
nunca acabaram. Diante disso, repassaram para seus descendentes que são
capazes em meio a todas as adversidades. A busca incessante de melhores
condições de vida foi para aqueles que não perderam a esperança de um dia
ganharem o tão sonhado “Eldorado”.
Seus nomes não estão estampados em nenhum monumento, livro, ou prédio
histórico nem tampouco em lista de heróis. Mas foi ouvindo suas narrativas que
descobrimos que foram mais que heróis, tornaram-se imperadores dos saberes, rico
de coragem, de superação, que desenvolveram seus próprios métodos de
sobrevivência. Foram os mais importantes soldados, e diferentemente do que a
história oficial elege, estes foram sem dúvida, os verdadeiros heróis da Amazônia.
Chegaram, fixam-se no novo espaço e formaram a base daquilo que hoje se
conhece por sociedade acreana,

139

Todo esse contexto revela o alcance traçados nos objetivos deste trabalho:
As narrativas desses sujeitos desconstroem toda falácia implantada pelas
propagandas da época. A região era bem diferente daquela pregada nos cartazes.
Os dias foram mais que difíceis! Contudo, eles absorveram o novo espaço como
seu. Tornaram-se tão íntimos que mesmo revelando todo tipo de limitação que
passaram ainda assim optam pelo lugar “da mata”, dos seringais, da saudade.
Poderíamos pensar em uma contradição, mas isso se respalda diante a ideia de
Tuan (1983), quando diz que o espaço se transforma em lugar (agregação dos
sentimentos, significados e sensibilidades nele embutido). Isso explicaria o desejo
deles ainda pelo seringal devido as vivencias, experiências, as emoções que eles
absorveram lá.
Por fim, destacamos que tal pesquisa não tem por finalidade esgotar a
temática, nossa ideia é que possamos contribuir para o enriquecimento teórico e
auxílio em futuras pesquisas. O ano de 2018 completa exatamente 140 anos do
primeiro fluxo migratório para essa região. Ainda estamos a engatinhar.
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APÊNDICE

ROTEIRO ENTREVISTAS

TRABALHO DE CAMPO 2017
1) Dados pessoais (identificação)
1.1 Nome:
1.2 Idade:
1.3 Residência:
2) Trajetória de vida (origens e migração) através das principais questões:
2.1 Quais os motivos da vinda de sua família pro Acre?
2.2 Como era a situação dentro dos seringais?
2.3 Como era a alimentação dentro dos seringais?
2.4 Quais os perigos ao ataque de animais selvagens?
2.5 Havia muitas doenças nos seringais? Como fazia no caso de doenças?
2.6 Como era a ajuda da mulher e dos filhos dentro dos seringais?
2.7 O Sr (a) conseguiu estudar?
2.8 Conseguiu ter algum contato com a família do Nordeste depois que veio ao
Acre?
2.9 Ganharam muito dinheiro com o corte da seringa?
2.10 Compare o antes com o agora. Achas que melhorou? Prefere qual destes
tempos?
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ANEXOS:7

Ex-seringueiros residentes no Estado do Acre que participaram desta pesquisa

Foto 03: Elvaldo Lima e
sua mãe dona Rosa
Lima, moradores de
Mâncio Lima, Acre.

Foto 04: Lado esquerdo, Maria
Liziane S. Silva. Lado direito:
Murilo de Lima, 98 anos,
cearense vindo em 1944.
Morador de Mâncio Lima, Acre.
Falecido em outubro de 2018.

Foto 05: Sr. “Lú”
Mourão
(como
é
conhecido), 79 anos,
morador de Mâncio
Lima, Acre.

Foto: 06: Divaldo Alves de Souza 92 anos e
sua esposa Oscarina Alves de Souza, 90
anos. Ex-seringueiros do município de
Tarauacá residem atualmente em Rio
Branco, Acre.

7

As fotos e dados pessoais dos entrevistados aqui publicadas são somente daqueles de quem obtive
as narrativas de vida e me autorizaram a publicar neste trabalho.
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Foto 07: Maria Helena,
87 anos e seu esposo
Manoel
Claudio,
81
anos. Moradores de
Mâncio Lima, Acre.

Foto: 10: Maria dos
Anjos,
86
anos.
Moradora de Mâncio
Lima, Acre.

Foto 08: Dona “Inha”
(como é conhecida) e seu
esposo Adalton M. de
Lima, 83 anos. Moradores
de Mâncio Lima, Acre.

Foto 11: Osmarina, 72
anos,
moradora
de
Mâncio Lima, Acre.

Foto 09: Dona “Dê” (como
era conhecida). Falecida
cinco meses após a
entrevista, aos 84 anos.
Morava em Mâncio, Acre.

Foto: 12: Lado direito: Zilmar
Marques, filha de Guiomar
Medeiro Marques, 91 anos.
Moradoras de Mâncio Lima,
Acre.

