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FLORESTA TROP!CAL, ISOLAMENTO E COMUNICAÇ,Ãq ( *) 

Orlando Sampaio Silva 

1. FLORESTA TROPICAL E ISOLAMEN'rO 

O povoamento da Amazônia Brasileira, ini 
.ciado sistematicamente pelos portuguiscs na primei 
ra metade do s~culo XVII, vem ocorrendo desde entio 
em ritmo lento, como decorrência de uma mul t ipl ic i·· 
dadc de fat~res, por~m impulsionado, basicamente,;~ 
la exploração econômica dos recursos vegetais exis·~ 
tentes em seu revestimento florestal. Com efeito, 
fundada a cidade de Belém no primeiro quartel daq\l? 
le século, os colonizadores logo orientaram sua a-i'f 
vidade econômica para o extrativismo e a coleta fii 
restais. As virias espicies vegetais produtoras d; 
11especiarias11 ou 11drogas do sertão11 encontradas ao 
longo dos rios, eram solicitadas pelo me~cado eurc 
peu, que oferecia preços que estimulavam a intenaj- 

, ficação da ação extrativista e de coleta, e ~u& •· 
rientaria a ocupaçio e o domlnio lusos no vale am~ 
zÔnico. No afã de extrair as riquezas florest~ia,o 
colonizador utilizou intensamente a mio-de-obra do 
Lnd Lo , Fernandes (1963: 48) diz que '!o auc e s ao da 
coloniznçio portugu;sa dependia do Índio como mio - 
de-obra 11 • 

(*) O presente texto contém a comunicação apresen 
tada pelo autor à XXIV Reunião Anual da S.B.P. 
e., realizada em julho de 1972, em Sio Paulo • 
Trata-se de um depoimento que se baseia em ob 
servações de viagçns que realizou à Amazônia 1 
em 1972. 
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Mais tarde, ainda no período colonial e 
concomitantemente com aquela primeira atividade eco 
n~mica, o colonizador empreendeu a experi;ncia agr; 
-pecuiria. Tentou, sem ~xito, a agricultura, partT 
cularmente através do cultivo da cana-de-açúcar às 
proximidades de 8el~m, no baixo Tocsntins. A pecui 
r.a foi implantada, especialmente na ilha de Maraj~ 
A iÔrça de trabalho escrava e servil indigena ( e, 
posteriormente, a escravidão negra) foi empregada, 
n<1s diversas atividades econômicas, como a Única• al - .•.. . ( - í.or na t i va de ma o-ed e-cob r a entao d r a po n 1 vel a ser ad~ 
t ada pela sociedade do tipo capitalista e mercantil 
qr.o se formava. Os Índios eram capturados em suas 
terras e aldeados em povoados artificialmente cons 
t ru idos. Eram empregados nos ma is variados tipos 
de trabalhos, na coleta de condimentos vegetais e 
no corte da madeira na floresta, no artezanato urb~ 
no, na construção de fortes e povoados, como empr~ 
gados domésticos e como tropa de guerra nos confli 
tos entre diversos povos europeus. 

A conquista da Amazônia pelos portuguêses 
se processou mediante uma duplicidade de aç;es que 
se complementavam: por um lado, os procedimentos de 
c~ráter militRr objetivAndo a expulsão e o distanci 
amento dos representantes de outras potências euro 
p9taS - França, Inglaterra, Holanda, Espanha-, tam 
bén desejosas de se apropriarem dos amplos territÓ~ 
rios ao longo do rio Amazonas; por outro, as ativi 
da~~s econÔmicAs desenvolvidas ao mesmo passo com a 
açio missioniria •. Colonos, missionirios, militares 
e administradores portuguêses implantaram a sobera 
nia de Portugal na Amaz6nia (2), em detrimento dos 

1 ,.Y (2) "Nos períodos mais dramáticos da colonização,a 
~ T 

queles em que o portugues expropriava os abor1 
genes de suas terrast e os reduzia à escravi = 
dão, o branco desempenhou uma ação catalltica' 
notável" (Fernandes, 1963: 44). 
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inter;sses de outros povos na regiio, particularmenl 
te dos espanh~is, penetrando em profundidade o ri; 
Amazonas e seus afluentes principais. As cidades' 
se formaram em t;rno dos fortes construidos em pon 
tos estratégicos dos rios, com fins defensivos e de 
policiamento colonial. Os coletores e extratores~ 
"dr ogas do ser t.ão" percorriam a·s vias natura is. de 
acesso, retirando is matas de v5rzea e de igap~s ri 
beirinhas as ess~ncias de valor ccon~mico compensa= 
dor. Pelos rios, avançaram em direç~o ao o~ste, a 
proximando-se da cordilheira andina; iniciaram a pe 
ne t.r aç â o em direção ao planalto central e sub í r amcs 
rios Negro e seus afluentes rumo ão naroeste.Galvio 
(1959: 4) informa que 11entre a cidade de Manaus e 
as malocas do alto Rio Negro, vive uma sociedade ca 
b o c La , mestiça de fnd i-o s e b r an c o s , As o omun í d ad e a 
tribais que no sfculo XVII ocupavam toda a extensio 
do rio, foram, em grande parte, dizimadas ou absor 
vidas pelos colonizadores11• Diz, também, o mesmo 
autor (1959: 7) que "e s s e s conflitos de que citamos 
apenas um epis6did tinham origem no preamento cons 

< ~ - tante de 1ndios e no rigoroso controle que os colo- 
nos exerciam sobre as aldeias,.no que eram ajudados 
pelos missionários". 

As unidades de ocupaçio colonial que as 
sim, historicamente, se implantaram na AmazÔnia,dis 
tribuirarn-se dispersas ao longo do rio Amazonas,des 
de sua foz (Bel~m, Vigia, Macap~) a~~ a frontciri 

, f ' .-- 
com_. o Peru, e nos trechos acess1ve:ia a navegaçao nos 
baixos rios afluentes da calha principal. Essa ocu - '( . .•.. ~ " - paçao pol1t1ca, que nao teve o carater de ocupaçao' 
demogrifica, processou-se lentamente, ao longo de 
dois séculos de colônia (XVII e XVIII), prolongando 
-se pelos períodos imperial e republicano; linear~ 
mente, às margens dos rios, em núcleos societarios' 
que se dispunham premidos entre as iguas e a parede 
florestal; disEersarnente na extensão continental da 
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bacia AmazÔn í c a ( 3). 

_',' As formas como as terras foram apropria 
das no período colonial, em conformidade com as vá 
rias pollticas de colonização adotadas oficialmente 
pela metrópole portuguêsa, projetaram seus efeitos 
no futuro. 

A apropriação da terra por particularesoo 
processou desordenadamente, ao impulso dos interês 
ses econômicos de individuas ou de grupos, com fins 
de exploração na agricultura ou na pecuária. Os en 
saio~ governamentais para promover alguns programas 
de colonização dirigida fracassaram. Velho (1972: 
29-34) fala-nos das dificuldades por que passou e 
do fracasso, após curta existência, do Burgo Agrico 
Ia do Itacai~nas, i margem esquerda do rn~dio Tocan= 
tins, em fins do s~culo passado e principio do sécu 
lo XX. No inicio deste século1 com a construção dã 
Estrada de Ferro de Bragança, o Gov~rno Estadual do 
Par~ tenta a colonizuçio agrlcola dirigida, com a 
utilização de colonos europeus, em Santa Isabel de 
ílencvides, pr6ximo da capital do Estado. A inicia 
tiva governamental tamb~m nio obteve ~xito. Raiol 
(1970) refere-se às sucessivas tentativas de implan 
tação de projetos de colonização no baixo Amazonas~ 
nos meados <lo século XIX, todos malogrados. 

O domlnio das terras se processou através 
tle uma ~propriaçio unilateral de grandes ~reas por 
pet1,u..ena camada da população. A camada dos 't r ab a Lh a 
dores rurais, que se formou, foi conduzida a·uma du 
plicidade de iituaç~cs marcadas por diferentes for= 
mas de dependencia social. Paradoxalmente ante . à 
continentalidade da regiio virgem de ocupaçio e ex 
ploração, ou ficou virtualmente sem terras, ou se 
apropriou de minifúndios improdutivos. Em decorrên 

! eia, estes trabalhadores foram i"ncorporados como fÔ~ 

{3) Consultar: Cnsta (1969), da Silva (1962), Reis 
(1966). 
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ça de trabalho nas grandes propriedades. 

.. 

A pàrtir da segunda.metade do ~fculo XIX, 
no sistema sócio-econômico de produção rural da Ama 
zônia, processou-se a substituição das formas ante= 
r iores, em que foram utilizados os servos indióE; e 
os escravos Índios e negros, por novas formas, nas 
quais foram empregados o mestiço local e o imigi·an 
te nordestino. Porém, as formas pelas quais a n ov a 
fÔrça de trabalho era incorporada ao sistema de ~r~ 
dução, quer no extrativismo vegetal, quer na agri 
cultura ou na pecuária, mantinham os marcadores so 
ciais da dependência caracteristica da servidão an 
tes vigorante. 

V • 

Estava assim delineada, na Amazônia, Jma 
situação fundiiria que se colocava no centro do si~ 
tema social, onde havia grande desigualdade na ,lis 
tribuição das terras, com suas repercussões s0bre 
a sociedade rural. Esta se organizou segundo u10 mo 
dêlo estruturalmente identificado pela distânci1 s~ 
cial e pela dependência sócio-econômica. 

._.,, 

A nova sociedade rural emergia isolad1dos 
centros urbanos regionais e do resto do pals, d1das 
às condições geográficas locais, à correlata difi - 
culd~de e insuficiência de transportes, à incarl~i 
dade s6cio-econÔmica para desfrutar dos recurso; e 
beneficias tecnolbgicos da comunicaçio moderna e, 
principalmente, face às formas de exploraç&o econô 
mica dos recursos naturais, que se foram engendran 
do. Com o isolamento e com o sistema de distri~ui 
ção de terras que se implantava, aquela populaçio ' 
subsistiu em acentuada distância cultural em rela 
ção às populações que se modernizavam sob a ação da 
urbanização das principais cidades da região. Manti 
dos estagnados em condições arcaicas de organizaçã~ 
e de relacionamento social, imobilizados na margina 
lidade social, estes contingentes populacionais di; 
persas no vale não d is punham de outra a I t er-n a t Í'l .la; I 
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trabalho a nio ser em formas servis de exploraçiode 
sua fôrça de trabalho. 

Uma populaçio rural predominantemente mes 
tiça, formada pela miscigenação de brancos e Índio~ 
distribuiu-se na extensa área, ora em pequenos agru 
pamentos humanos, ora em grande isolamento de indi 
vlduos ou de grupos familiais, às margens dos rios 
e dos igarapés, em plena floresta. Essa população 
pobre, empregada no extrativismo vegetal e/ou ani - 
mal e/ou na agricultura de subsist;ncia, em latif~n 
dios ou em minif~ndios, emergia dependente dos cen= 
tros urbanos, principalmente .Belém e Manaus, os mais 
expressivos ec~menos p&pulac{onais da irea,nos qua~ 
uma pequena camada da população se constituia de co 
merciintes e propriet~rios de terras latifundi~riai 

.• * * 

A conquista do territbrio ~maz;nico pelos 
brancos se refletiu sobre as populações indÍgenasre 
gionais atrav~s de tr~s diferentes concreções n; 
plano bio-social, tais sejam: 

/ 

1 - A extinção de numerosos grupos tribais, com 
o consequente desaparecimento de grande con 
tingente de populaçio indígena. f impossl-. 
vel estimar o n~mero de Índios que morre~am 
em consequ~ncia das guerras, em que foram e~ 
volvidos pelos interesses dos europeus; das 
doenças com as quais se· contaminaram ao Co.!!_ 
tacto com os civilizados; do brusco afasta - 
mento de seu ambiente ecolbgico, para a con 
viv&ncia complexa com a civilizaçio, em ou 
tra ambiência, com,alteração violenta de sua 
cultura, reduzido a condiçio de servo ou de 
escravo; 
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2 - A agluti~açio do indlgena na populaçio re;i~ 
nal que se formava, através da miscigenacão1 

com o europeu,_ dando origem ao caboclo a11azô 
nico; isto foi poss1vel devido ao dem01·ad~ 
c onv Ív í o de populações í n d i g en as com o ,:on 
t ingente branco da nova sociedade; 

3 - O retraimento dos grupos indígenas s obr-ev í - 

ventes para os altos rios e para os esp.tços 
entre as calhas fluviais principais, no~ di 
visores de águas, onde se mantiveram nas fl~ 
restas e nos cerrados, isoladas, d í s t an t !,, da 
civilização, às margens dos igarapés. 

- f 

As tribos indlgcnas que buscaram e que se 
mantiveram em isolamento v~m sendo atingidas pelas 
linhas de frenteda sociedade nacional, a medida qu~ 
desde.a segunda metade do siculo passado, novas for 
mas d~ conquista e de exploraçio das riquezas natu= 
rais t;m sido utilizadas, em funçio de uma economia 
de mercadu voltada para a comercializaçio interna , 
mas tamb~m, como no passado colonial, para as dete~ 
minantes mercantilistas do mercado internacional, 

". 

' .•. 

Assim foi que Ribeiro (1957: 7-21), cons! 
derando o tipo de contacto mantido pelos grupos tri_ 
bais sobreviventes com a civilização, identificou ' 
quatro tipos ou situações de contacto: grupos .ü-ola 
dos, em contacto intermitente, em contacto perm.>:~ 
te e integrados. Em 1900, segundo aquele mesmo au 
tor, 105 tribos (-45, 6%) das 230 então ex is t e n t o s , se 
encontravam isoJadas. Elas se constituiam nas rnis 
populosas trLlOS brasileiras. Em 1957, considerado 
aquele mesmo total de grupos indígenas, restavam a 
penas 23% (33 grupos) isoladas, o que representava, 
naquele ano, 60% da população ind1gena brasi]eira 1 
que se encontrava entre 68.100 e 99.700 lndios. ds 
demais grupos tribais estavam em cont~cto com ad d! 
versas faces da sociedade nacional, que Ribeiro ( .• 
1957: 21-24) classifica em frentes da economia ex- ..;......-'--------'.....c--- •..... -- - 
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trativa, da economia pastoril e de expansio agrlco 
la1 restando os grupos isolados em ~reas inexplora 
A~. 

Os diferentes gru~os indigenas existentes 
agora~ nio se incorporaram a sociedade nacional, a 
través de sua integração nos contingentes regulares 
de mio-de-obra, nas virias frentes econômicas em ex 
pansio na Amaz~nia, Alguns grupos, marginalizadosT 
pela sociedada nacional, estabeleceram alguma sorte 
de vínculo econômico com esta ao participarem de.for 
ma assistemitica e irregular da exploraçio de al= 
guns produtos da natureza e at~ mesmo da pecuiria. 
Oliveira (1964) fala-nos sobre os Tukuna, lndios se 
ringueiros ligados ao regime servil do barracão d; 
aviamento. Os Gavi;es do m~dio Tocantins ensaiam 1 

sem ~xito uma explor~çio aut;noma da castanha, sob 
a proteção da FUNAI, conforme os estudos realizados 
com estes ind ios por Ma t t a ( 19G7) e Arnaud (1964) • 
No rio Caiari1 os Anamb~ sio explorados em empreita 
das para o corte de madeira (cf. Arnaud e Galvão,.~ 
1969). Las Casas (1964) descreve a situação de sub 
missão ao 11regime de barracão" em que vivem os gru= 
pos tribais do Tapajbs. Os Mau~, do rio Madeira,f~ 
ram encontrados por Lcacock (1964) como um povo em 
declínio cultural, dedicado à agricultura de subsis 
tência (mandioca, basicamente) e do guaraná. No ex-: 
tremo norte do pais, no Território do Amapá, alguns 
grupos indigenas sobrevivem sem uma real integração 
no mercado de trabalho local, corno é, por exemplo , 
o caso dos Gal ibÍ apresentado por Ar-n au d (1966). Di 
niz (1963) denuncia o que chama de rtespoliação ofi': 
cial11 dos grupos KayapÓ vinculados ao então posto 
do SPI, que adotava o sistema de economia do tipo 
11barracãoll dominante no extrativismo vegetal da Re 
gião. O mesmo autor (1967) se refere à situação de 
alienaçio dos lndios de Roraima, como os Makuxl e 
qs Wapitxina, cuja mio-de-obra~ inferiorizada pe 
los regionais e buscam sobreviver inclusive prati - 
cando a garimpagem do diamante. Os KrahÓ são margi 

r 

r 

' 1 
,'• 
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nais na área pastoril do Tocantins (cf. Melatti, .•• 
1967) e os Akuáwa-Asurinl, sob a proteção da FUN .• I, 
no rio Tocantins, se decompõem enquanto povo e ,·i 
vem em total depend~ncia do 6rgão protecionista, cm 
pregando seus serviços na lavoura, na caça, na p ,q 
e a e na coleta de castanha (cf. Lar a í a , 1967 e .u· 
naud, 1961). Reportando-se a populações indígenas 
do rio Negro, Galvão (1959: 56) procede à seguinte 
explanação: _11A atual situação de isolamento e rela 
tiva estagnaçio econ~mica da irea ~ favorável à ~d 

similação das sociedades tribais. As aldeias do 
baixo Içana e Uaupés, mais expostas ao contacto,não 
se opõem ou contrastam com os núcleos regionais ca 
boclos em têrmos de "ma l o c a " e "povoado". A maloca 
está em processo de franca decomposição e o povoado 
ainda não surgiu da aglutinação de sitias. As al 
deias indigenas, dessas áreas, sio antes extens~es 
da sociedade rural e dela dependentes econômica e 
socialmente, como segmentos do continuum folk-urta 
no" • 

. - 
Assim, o avanço das frentes econômicas o io 

neiras tamb~m se fez em contradição com as neceRti: 
dades e os interêsses vitais dos antigos ocupantes• 
da área, os 1ndios (1). 

{ 4) Segundo Sc h ad e n ( 1965: 290-1) 1 
11Em sua maioria, 

as mudanças no sistema social resultam de no 
vos interisses ccon~micos. Dentre as que se 
dão na esfera econômica propriamente dita, res 
salta a adoção de um regime de trabalho con~e~ 
tineo com a necessidade de produzir para o me; 
cado ou entio de entrar como mio-de-obra na ii 
d~strla extrativa. ~ esse um dos passos m6ii 
penosos, que exige profunda revolução do Cln 

ceito de trabalho P1 em certa medida, de trda 
a imagem do mundo. O vagar com que se procLS~ 
s a a mudança da "me n t.a Lí dad e econômica" é uma 
das causas da continua situação inferior do 1~ 
dio frente à sociedade nacional; reflete-se--:aih 
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( .. ;.. 
, Os ·seringaisT o~de indios, c~boclos :amaz~ 

nicos e imigrantes nordestinos trabalham sob o reg! 
me servil do aviamento, apresentam exemplos caract! 
rlsticos de isolamento social e cultural, ,em meio a 
floresta, às margens dos igarapés. Na história mais 
recente da Amazônia, o sistema de produção nos se 
ringa is-castanha is baseado no r e g i me de aviamento , 
foi urdido, em parte, por uma imposição de ordem pr! 
tica. Por um lado, a extração do latex e a coleta 
da castanha, em seringais e castanhais nativos, pro 
cessava-se (e ainda se processa) mediante o emprêgÕ 
de uma tecnologia simples e primitiva, face ao ca 
ráter expoliativo de utilização da fÔrça de traba 
lho do seringueiro-castanheiro e face, também, às 
próprias caracteristicas da localização dos serin 
gais-castanhais nos altos rios, quase sempre distan 
tes dos centros urbanos, e da dispersio das irvorei 
produtoras na floresta. Por outro lado, o trabalh~ 
dor-pr·odutor extraindo o latex e coletando a casta 
nha em inevitável isolamento, era aviado no barra 
cio (armaz~m) do seringalista, antes de deslocar-se 
nara o interior do seringalt a-fim-de prover-se dos 
mantimentos indispensiveis a sua sobrevivincia na 
floresta, onde permanece. durante me s e s , O 11sistema 
do b ar-r-ac â o " foi implantado por imposição das condi 
çÕes sociais, econômicas e ecológicas em que a em~ 
pr~sa e~trativista teria que funcionar, no interior 
da Amazônia, 110 centro de o per a ç Se s da eçrêsa se 
r ingal ista era o barracio, onde uma primitiva conta 
bilidade registrava a debito do seringueiro os a~ 
diantamentos ~m bens e dinheiro, e a seu cr~dito o 
valor da produção entregue. Mas em breve o estimu 
lo inicial de acumular e usar dinheiro se convertia 
em uma ilusio, dotada apenas de eficicia psicol~gi 
ca. O isolamento do seringueiro e a·· exclusividade 

d ,, 

I 
b~m, secundariamente, na organização interna 1 

dos grupos, gerando uma s~rie de aspectos crl 
ticos11, 
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do seu vinculo com o barracio fazia~-se perder a li 
herdade de usar o que ganhava. A moeda praticamen~ 
te sb servia como meio de cilculo, pois o escanbo 
persistia no interior da unidade produtiva" (cf.3a!.!_ 
tos, 1968: 67). A divida era-insanável, ou porque 
a produção sempre era insufic.ient·e para que as _ en 
tregas de borracha permitissem sua /bertura, ou po~/llr 
que a contabilidade do barracão era (e ainda conti- 
nua sendo) mun i pu La d a ao tai/nt/ do gerente, repre-/a. /.í?... 
sentante do seringalista na unidade de produção.qu~ 
entre outros recursos maliciosos, registrava os man 
timentos fornecidos (alimentos, roupas, material d; 
trabalho, rem~dios) com altos preços e contatiliza- 
va juros sobre juros, a medida que a dívida do se 
ringueiro se avolumava. Este restava compelido a 
trabalhar sem limites no volume da produção e no 
tempo, em busca de atingir um nivel de entrega de 
borracha (e de castanha), que lhe permitisse sr pe 
rara divida. Nessa trama se envolveram milharei 
de imigrantes nordestinos, que se dirigiram aos 3e 
ringais da Amazônia, em fuga da sêca e seduzidos por 
promessas vis formuladas pelos intermedi~rios con 
tratantes. As "b o c as " das 11estradas 11 e dos I g a ~a- 
pfs eram guardadas por homens armados, sentin~las 
dos seringalistas, que impediam a fuga do seringiei ' ~- roem divida, no momento em que ele tomava conscien 
eia de sua condição servil inapelável {5). 

Durante aproximadamente um século esse s is 
tema de produção foi vigorante de forma geral e ab: 
soluta no extrativismo vegetal da Amazônia. Nas pri 
meiras d~cadas, o seringalista1 que realizava o fi= 
nanciamento direto da produçio, atrav~s do aviamen- 

(5) Atualmente o fiscal armado ainda subsiste em 
algumas ireas1 como, por exemplo,em castanhais 
do Tocantins, por~m em franco processo de des• 
caracterização, face a sua crescente inutilida 
de funcional. 
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to ao seringueiro, era financiado pelas grandes ca 
sas aviadoras exi~tentes em Belém e em Manaus e pe 
los elos interrnedi~rios instalados na cadeia , nos 
centros urbanos de toda a Região. Por sua vez, as 
grandes casas aviadoras de Belém e Manaus, atuando 
quase sempre como agentes exportadores da produção 
para o exterior, atuavam is expensas do mercado in 
ternacional importador, como no caso, ainda ocorren 
te nos dias atuuis, da venda da castanha-do-Pará pi 
ra os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Inexis 
tia o crédito institucionalizado, devido à ausência 
de bancos particulares ou oficiais que financiassem 
a exploração florestal extrativista. É de conside 
rar-~e, adicionalmente, que, em regra, os seringa 
listas e os "donos" de castanhais não eram proprie 
ttrios das terras que exploravam, fato este que im 
pedia a accita~ãó,. pelas agências bancárias,daster 
ras, como garantia pignoraticia aos financiamentos 
que, dessa forma, não se efetivavam. 

oi •.. 

A partir da criação do Banco da Borracha, 
durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, esta ins 
tituição creditícia passou a financiar as casas a= 
víadoras ou, diretamente, os seringalistas. Todavi~ 
nos seringais foi mantido o mesmo sistema de avia 
mento já anteriormente descrito. O Banco de Cr~di 
to da Borracha, objetivando financiar a produção de 
borracha solicitada intensivamente pelas necessida 
des da guerra em que se empenhavam as grandes potên 
cias, tornou-se o agente finnnciador do aviamento. 
Nos seringais não se registrou nenhuma alteração' 
nas relações econômico-sociais pré-existentes no 
sistema de produção extrativista, caracterizado pe 
la dependência e submissão da categoria ocupacional 
dos seringueiros em relação aos seringaltstas, si 
tuados uns e outros em camadas distantes e extremas 
na sociedade regional. 

No cenário do seringal, o produtor-serin 
gueiro, particularmente o que trabalhava (e ainda 
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há, presentemente, mui tos que trabalham) em "c o I oca 
ção" longinqua, encontrava-se condicionado ao isol~ 
mento, apenas cortado através de seus contactos in 
termitentes e raros com o barracão - sede do serin 
gal - e com o regatão. O regatão é uma unidade co 
mercial fluvial instalada em urna pequena embarcação 
movida a motor, que percorre os rios e os igarapés1 

navegáveis, promovendo o escambo de mercadorias dos 
mais variados gêneros manufaturados ou produzidosan 
outras áreas produtoras, especialmente nos centros 
urbanos, pelos produtos do extrativismo (borracha), 
da coleta (castanha) e até mesmo da· raramente exis 
tente e incipiente produção agricola da famllia do 
seringueiro. De certa form~, estes estabelecimen - 
tos comerciais flutuagtes tem exercido funç~es con 
flitantes com os interesses dos "donos 11 dos ser in 
gais. Atuam em concorr~ncia com o barracão na fun 
çio de fornecimento de mercadorias ao seringueiro,~ 
ferecendo, assim, a este uma segunda alternativa pa 
ra a aquisição dos bens mlnimos indispensáveis i 
sua vida na floresta, sem ampliar sua divida com o 
"patrão 11. Também o regatão propicia um canal de 
escoamento de parte da produção do seringueiro, que 
não o barracão, por onde ela sai normalmente, no 
processo de pagamento da dívida do aviamento. Esta 
é uma forma que o seringueiro e o comerciante do re 
gatão encontram de burlar a máquina comercial dos~ 
ringalista, muito embora movidos por motivos dife - 
rentes: o regatão comercializará o produto da tran 
sação comercial nos centros urbanos; o seringueiro' 
evita o aumento de sua divida na contabilidade do 
aviamento. 

Porém, no escambo em que são personagens' 
o seringueiro e o mascate do regatão, aquele também 
é espoliado, de vez que a este compete a determina 
ção impositiva dos preços atribuídos aos objetos da 
transação, elevando a tabela de seus produtos manu 
faturados e aviltando o valor dos produtos vegetais 
que lhe são oferecidos pelo seringueiro. 
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As primitivas formas de exploração econô 
mica das terras da Amazônia, que tiveram lugar•Ain 
da no perlodo colonial, por sua vez produziram for 
mas conservantistas. de distribuiçio e ocupação des 
sas mesmas terras, com o que se correlaciona seu u~ 
so anti-econômico e predatbrio, bem como sistemas 
de produção agrfcola em que o trabalhador-produtor' 
é espoliado e mantido marginalizado e estagnado em 
sua condição de dependência sócio-econômica. 

A par da desigualdade ~centuada na distri 
buição das terras, que se configur~ no significati 
vo grau de concentração das áreas de dominio priva 
do, na~AmazÔnia, merece ser realçad~ a condiçio d~ 
dependeniia social em que se encontra expressivo nu 
mero de trabalhadores rurais que, em regrà, ficam 
confinados à margem do processo dinâmico de mobili 
dade social ocorrente em alguns setôres da socieda 
de regional. Esse fato social se evidencia em sua 
forma mais aguda nos diferentes tipos de parceria 
agrlcola, dos quais os mais frequentes são: a) par 
ticipaçio d~ trabalhador na metade da produçã~'~ei~ 
b) participação do trabalhador na terça parte da pr~ 
dução ( nterça11); e e) participação do trabalhador na 
quarta parte de sua produção (11quarta11). Na pecuá 
ria, em algumas pequenas propriedades, o vaqueiro 
que trata o gado, participa da Eartílha com um qua~ 
to ou um quinto dos bezerros (6). 

Na parceria, como no ·arrendamento agrlco 
la, o produtor {trabalhador rural) não é proprietá- 

l d \ . - d' . f rio a terra. 1ss1m, nao 1spondo de bens a o ere- 
cer como garantia às instituições de crédito exis - 

(6) Moreira Neto (1960: 87) refere-se ao fato de,na 
pecuária do baixo rio Araguaia, a fração da par 
tilha chegar a atingir até um sexto ou um oita= 
vo das crias. 
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tentes na área, o trabalhador, com frequência, re 
corre a formas não institucio~alizadas de crédit~ 
a-fim-de tornar factível sua produção (7). Integra 
do em diferentes formas de economia d'e subsistência, 
o trabalhador, produzindo em niveis tecnológicos ex 
tremamente simples e pouco rentáveis, busca obte; 
safras em volumes que lhe grantam o mínimo de gêne 
ros estritamente necessários para atender às neces 
sidades alimentares suas e de sua família, através 
da parte da produção que retém (met~de, ou um terç~ 
ou um quarto). Quando ocorre um excedente comercia 
lizável em sua parte na produção, o produtor adqui= 
re poucos e simples elementos adicionais e indispen 
sáveis a sua subsistência e ao convivia social (roÜ 
pas, sapatos, remédios e pouco mais). 

Registram-se na Amazônia 32.225 trabalha 
dores parceiros, dos quais a maior incidência ocor 
re no Estado do ~aranhão (em 1970). 

O produtor arrendatário pode situar-ses~ 
cialmente ao longo de um gradiente em que, em um ex 

(7) Estudando uma comunidade de agricultores do Es 
do Pará, constatamos a presença do aviamento7 
"Trata-se de um tipo de financiamento ao produ 
torem dificuldade financeira, que compromet; 
sua produção, que deverá ser entregue ao finan 
ciador por preço que este estabelece, além de 
cobrar altos juros. O produtor, sob este sis 
tema, sucumbe paulatinamente, sem chance de re 
cuperação. O financiamento pode ser feito e; 
dinheiro e em gêneros alimentícios e através de 
outras formas. Este sistema chama-se, na Re 
gião, "aviamento" e, de certa forma, sua ação 
demorada e esmagadora foi certamente um dos mo 
tivos principais do fracasso da experiência cÕ 
lonizadora empreendida por japonêses àn ma~ 
gens do Amazonas" (cf. Silva, 1972: 127). - 
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tremo, ele.vivencia condições semelhantes is dopa~ 
ceiro, de tal maneira oue as duas formas de produ 
ção e de uso da terra se confundem em um mesmo cená 
rio de dependência e imobilismo social; no outro ex 
tremo, o arrendatário pode inserir-se em uma multi~ 
plicidade de posições sociais, caracteristicas de 
formas autônomas, na escala das ocupações. O levan 
t ame n t o cadastral procedido pelo INCRA, atualizado 
para 1970, revelou a existência, então, na AmazÔni~ 
de 13.964 arrenàátários, registrando-se a maior in 
cidência, também, no Maranhão. 

No ambiente ecolbgico em que o trabalha 
dor rural~ o personagem que atua na condiçio supri 
-descrita de ·dependência econômico-social, quer ele 
seja o parceiro, quer seja o arrendatário, consta 
tam-se formas predatórias generalizadas no uso da 
terra. O baixo nivel tecnológico em que realizam 
os procedimentos agricolas - decorrente do desprepa 
ro profissional e da inexistente ou insuficiente a~ 
sistência prestada por brgãos técnicos aos trabalha 
dores - é um fator ao qual se agregam outros fato= 
res, tais como a ocorrência de solos impróprios pa 
ra a lavoura, ou de florestas que sio indiscrimina 
d~mente derrubad~s, sem Que ocorra o reflorestamen 
to, ou ainda, fatores de ordem climática combinados 
com fatores de ordem geológica (alto Índice pluvio 
métrico e lixiviação, v.g.) s;o elementos que, com 
binados entre si, tornam as terras inÚte is à agr icul 

• , • .•. - ,.. • < • - 
tura e improprias a exploraçao econom1ca em n1ve1s' 
rentáveis de produtividade. 

2. FLORESTA TROPICAL E COMUNICAÇÃO 

Nos dias presentes, mudanças estão ocor 
rendo na paisagem natural, na economia e nas socie 
dades locais da Amazônia. 
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Parte da floresta cede lugar aos campos 
de pastagens e às estradas de rodagem. Seringais , 
castanhais, áreas ricas em madeiras de lei são to 
tal ou parcialmente devastadas na empreitada pecuá 
ria. Para muitoa latifundiários do extrativismo ve 
getal em estágio critico, a opção consorciada ou ex 
clusíva da pecuária se afigurou como a melhor alte~ 
nativa econômica a ser adotada. 

., 

Na Amazônia, hoje, a par do ainda insipi 
ente processo de industrialização, que vem ocorren 
do em alguns polos regionais de desenvolvimento eco 
nÔmico, os setores econômicos de maior importância 
na produção de riquezas são: a pecuária, a explora 
ção madeireira, a mineração (cassiterita e manganês 
já em exploração; bauxita e ferro em prospecção),as 
culturas de pimenta do reino e de juta, a castanha 
do-pará e a borracha. Nas áreas de desbravamento 
mais recente e naquelas em que se processa a revita 
lizaçio econ;mica, surgem e se ampliam outras cult~ 
r-a s , como a do arroz, ora e.m expansão. Lado a lado 
com a. iniciativa privada, que investe sob o manto es 
timulante dos incentivos fiscais, o Govêrno lança 
suas frentes de trabalho ao campo, na construção de 
estradas de rodagens, que cortam a Região em todas 
as direções, ligando-a, através de diversas altern~ 
tivas viirias, ~s demais regi5es do pais. Tambimpoc 
iniciativa gov er-n ame n t.a L, é tentada a colonização di 
rígida às margens da rodovia TransamazÔnica, send; 
ainda prematura a realização de análises críticas da 
prática do referido empreendimento (8). 

A diversificaçio da economia regional,que 
durante longo período esteve assentada quase que e~ 
clusivamente sobre o extrativismo vegetal, vem ofe 
recendo ao trabalhador rural da Amazônia alternati- 

(8) Consultar Tavares & cols.(1972)e Velho (1972). 
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vas de trabalho, que antes lhe faltavam.A multipli 
cação das frentes econÔmicas,em concomitância com o 
enfraquecimento da economia da borracha, que temes 
tado em crise nos Últimos anos, oferece ao trabalhã 
dor ru~al u'a margem maior de opções no mercado de 
trabalho. 

As estradas de rodagem, cortando as anti 
gas ir~as do extrativismo vegetal, oferece ao traba 
lhador oportunidades de contactos e de comunicaçi; 
antes nio desfrutadas, Sua mobilidade espacial tor 
nou-se mais r&cil e menos dependente. O caminhiopro 
veniente de todas as regiões do pais oferece trans= 
porte ao antigo homem isolado e sem alternativas de 
locomoçio e, mais ~ue isto, coloca-o em contacto com 
pessoas que integram outros contextos sócio - cultu 
rais, os motoristas, o~ boiadeiros, os viajantes(9). 

.• 

Constata-se, Ld o n t Lc ame n le, que o isolamen 
to cr~nico em que viveu o homem rural da Amaz~nia: 
está sendo rompido, face às mudanças que começam a 
efetivar-se em sua sociedade. Com efeito, a diversi 
ficação da economia regional,com a emergência de al 
guns setores progressistas e seus reflexos sobre os 
sistemas de transporte e comunicações, tende a redu 
zir as distâncias culturais,pela constância dos con 
tactos diversificados interpcssoais,bem como atra= 
vés da tecnologia mais avançada dos veículos de co 
municação,cntre os quais se destaca o rádio, utili 
zado com muita frequência nos meios rurais (10}. 

(9) Sabe-se que o caminhão, em algumas áreas, vem 
assumindo, em substituição, a antiga função co 
me r c i a I do 11regatão11, - 

(10) A televisio (Bel&m e Manaus t;m cada qual duas 
estações transmissoras, que apresentam os pro 
gramas do Rio de Janeiro e de São Paulo) pene 
tra as ireas rurais, particularmente as que se 
situam em torno de Belém.Partes da Zona Bragan 
tina, do Guamâ e do baixo Tocantins são atingi 
das diretamente pelas transmissões de televisaÕ. 
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As novas frentes pioneiras da economia,na 
Amazônia, como as do passado, vêm ameaçando as so 
ciedades indlgenas, através de suas compulsÕes irre 
freadas. As estradas cortam seus territórios, le: 
vando consigo os representantes da sociedade nacio 
nal. Índios e nacionais não estão preparados parã 
o encontro e aqueles correm o risco de rápida extin 
ção, se eficazes medidas protecionistas não foremto 
madas em sua defesa. 

., 

O trabalhador rural nacional, na AmazÔni~ 
defronta-se com alguns pontos críticos em seu rnerc~ 
do de trabalho, particularmente no setor do desbra 
vamento das matas, para transformá-las em campos de 
pastagens. No entanto, nos seringais começa a esca.s 
seara mão-de-obra. Com a crise da economia da bor 
racha, o sistema de produção baseado no regime dÕ 
aviamento, tamb~m debilitou-se. tsse regime, sedia 
do no barracio, j6 nio tem mais o mesmo poder der; 
tenção da força de trabalho seryil (11). O traba: 
lhador de agora tem mais consciencia de· seus direi 
tos. 

r 
(11) Uma e~ceção flagrante ainda persistente neste 

processo de mudança nas relações de trabalho, 
se localiza nos castanhais da zona do Tocan- 

~ tins-Itacaiunas. Nestes a coleta da castanha 
é um setor econômico ainda pleno de vitalida 
de, que se apoia sobre o sistema de aviament~ 
apesar da abertura de estradas, da coloniza - 
ção oficial em implantação e da próxima explo 
ração de minérios na serra dos Carajás. - 

* * * 
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