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rua orouio e êr+e oteqrt, 70-49/1011/1111 andares•lel. 244-3522-and. tel.en,olos 

Sondotécnico 
Ref'.: 017/75 
EGo 769 002 

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1975 

Ilma. Sra. 
Dra. Maria Virginia Guedes Gomes da Silva 
Coordenadora Geral do Grupo de Trabalho 
- SUDAM 
Belém - PA 

Ref.: Revisão do Diagnóstico SÓcio-EconÔmico 

Prezada Senhora 

1. Estamos submetendo à apreciação de v.sa. a 2ª 

edição do Re1atório Preliminar do Diagnóstico SÓcio-EconÔmico, 

correspondente à conclusão da atividade 2.6 - DIAGNÓSTICO SÓCIO 

ECONÔMICO, integrante do Plano de Implementação - lª EtapadoPl~ 

no de Desenvolvimento Integrado dos Va1es dns Rios Xingue Tapa 

jós, objeto de nosso Contrato Processo nº 04278/73, contendo as 

revisões correspondentes às críticas e sugestões encaminhadas p~ 

los diferentes Departamentos Técnicos da SUDAM, através do Ofí 

cio CPO nQ 006/74, de 5 de junho de 1974. 

2. O relatório consta de oito volumes, editados 

em forma preliminar, para a devida avaliação de v.sa. e poste 

rior edição em definitivo. 

3. Sendo o que se nos oferec~ para o momento, 

subscrevemo-nos 

encio 
<, 

Virgílio Marques de Lima Rocha 
Coordenador do Proj ato 

L-. _ 
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NOTA PRÉVTA 

Os dados ~ue possibilitaram a análise contida nes 

te trabalho, foram coletados na região denominada Várzea, nas pr.9_ 

ximidades de Santaré~, no Estado do Pará. O trabalho de campo con 

sistiu numa viagem de ~tor pela área, durante a primeira quinze- 

na de novembro de 1974º As localidades visitadas foram; Ilha de 

Saracura, Ilha do Pallião, Tapará, Santana do Tapará, Vista Longe 

do Tapará, Costa do Aritapcraj Vila de Aritapera, Ilha de São Mi- 

gue~, Lagoa da Água Preta; no Lago Grande da Vila Franca: Vila 

Curuai, Pajurá, Diamantina, Centrinho, Cipó e Piraguara; no Rio 

Ituqui: São Benedito, Conceição, São Raimundo, Santana, Patos e 

Taperinha. 

Nossos informantes principais foram os plantado- 

res de juta destas áreas. As entrevistas consistiram em conversas 

"abertas" não se fazendo uso de questionários. 

O conceito de Várzea em questão não se atém ao con 

ceita geográfico, de terras baixas inundáveis, mas abrange as cha 

madas terras firmes. Ainda que geograficamente e geologicamente s~ 

jeitas à distinções profundas, as várzeas e as terras-firmes es- 

tão integradas num todo sócio-econômico inseparáve 1 como se po- 

derá observar no decorrer do trabalho. 
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l. INTR0121JQÃO 

O objetivo do presente trabalho consiste em pro- 

ceder a uma interpretação da crise contemporinea da economia ju- 

teira, na região denominada Várzea, próxima a Santarém. Esta in- 

terpretação pretende se apoiar principalmente nas mudanças recen- 

tes, ocorridas ao nível da relação entre as atividadas de pecuá- 

ria e aquelas de agricultura, incluindo-se a cultura de fibras ve 

getais. 

A relação de equilíbrio e coexistência entre es- 

tas duas atividades na Várzea, cujos prim6rdios data~ dos idos de 

40, é sobejamente conhecida. A década que apresenta uma das mais 

elevadas taxas de crescimento do rebanho santareno - 85% dPste re 

banho localiza-se na Várzea - é uma década em que a produção de 

. . . de 1950 para 1960, o juta tem um crescimento gradual. Assim, " 
rebanho santareno teve um incre~e~to de 76,6%, correspondente a 

um acréscimo no número de estabelecimentos de 6J,5%". (Piazza, 

1963; p. 16). (1) 

(1) Este crescimento se vincula diretamente ''a uma sér~a crise no 
abastecimento de carne em Belém, no início dos anos 5011 (Ve 
lho, 1972, P~ 77), que obrigou o Estado do Pará a importar 
carne de Soiás e da Baixada Maranhense. As soluç~es para con 
tornar tal p r-o b Le ma, se voltam para medidas que permitem uma 
autosuficiência, 11.,') plana e s t a du-a L, evitando a importação. É 
nesta circunstância, que se irá estimular a criação de áreas 
pecuárias no próprio Estado do Pará, uma delas localizada no 
Baixo Amazonas, na região de Várzea em Santar6m - onde já e 
xistia uma pecuária incipiente - e a outra no sul do Pará. 
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No caso da cultura da juta, entre os anos de 1950 

e 1955, veri:fica-se uma elevaç~o de mais de 50% na extensão da~- 

rea cultivada. Os dados disponíveis sobre a produção de juta na 

mesma década, conforme assinala Piazza, n;o permitem conclusões 

deíini tivas, p o ris 11há flagrante disparidades entre os dados do 

Serviço de Estatística da Produção e os do IBGE11• Para 1960 o SEP 

registra 2 milhÕes de quilos para a produção de juta; para o mes- 

mo ano o IBGE dá 4.721.889 quilos ele juta. (ibid. p. 13). 

A despeito da enchente de 1953, que prejudicou a~ 

basas atividades (2), porém o crescimento do rebanho, o aumento 

signi:ficativo do número de estabelecimentos, na década de 50/60 

e a elevação de mais de 50% da 
, 
are a cultivada para juta, entre os 

anos 50-55, são indícios do crescimento simultâneo das duas ati- 

vidades na região de Várzea. Aos dados estatísticos deste cresci- 

menta combinado, associamos o testemunho de comerciantes de juta 

e produtores, referentes ao histórico da cultura de juta na Re- 

gião. Estes não mencionam qualquer conflito com os criadores des- 

de o início da década de 40, quando os japoneses introduziram a 

juta no Baixo-Amazonas. Alguns de nossos informantes haviam inclu 

sive trabalhado com os japoneses, e em seus depoimentos não há 

menção referente a atritos com criadores, senão a partir dos :fins 

da década de 60 e início dos anos 70. Foram estes os elementos 

(2) ''Estimou-se em cerca de JO~ a perda do rebanho· bovino no Bai 
xo-Amazonas, onde os prejuízos nas plantações de juta (cul~ 
tura de virzea) foram praticamente totais''· Piazza, numa pas 
sagem relativa~ enchente de 1953. (ibid. p. 6). - 
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iniciais, que nos conduziram ao estudo das transI'ormaç3es reccn- 

tes ocorridas na relação entre a pecuiria e a agricultura (tendo 

a juta como reI'erente, por ser o produto principal), na regi~o de 

, 
varzea. 

A atuaJ. crise da produção de juta repercute numa 

extensão vastÍ.ssima, muito além dos limites regionais, atingindo 

seriamente o complexo industrial têxtil nacional. 

Esta amplitude 1az com que os grupos sociais que 

se voltam para o fenômeno, não se restrinjam apenas aos produto- 

ros diretos, os Juteiros, ou aos comerciantes e beneficiadores do 

produto em Santarém e no Baixo Amazonas, incluem também 
, 

empresa- 

rios das grandes indústrias têxteis, grandes atacadistas de gên~ 

ros de todo o país e inúmeros organismos oficiais como o Ministé- 

rio da Agricultura e o Governo dos Estados do Amazonas e do Pará. 

Assim,1 procura de soluç3es para a crise, empre- 

sários e Órgãos governamentais promoveram a instalação do IFIBRAN 

em ato realizado em 2L1 de outubro de 1974, na sede da Associação 

Comercial de Manaus. O IFIBRAM Instituto de Fomento i Produção 

de Fibras Vegetais na Amazônia é 111ruto de uma longa -e minucio- 

sa exposição dos industriais e produtores de juta ao Ministro da 

Agricultura, Alysson Paulinclli, entregue em Brasília no . , . inicio 

do mês- de julho passado''· (A Província do Pari, 25/10/74). 



Tais grupos sociais se mobili~aram porque a queda 

vertiginosa da produção de juta nos ~ltimos dois anos se fez sen- 

tir duramente sobre as ind~strias jutlcolas. Não possuindo fibras 

vegetais necessárias à produção, o país foi obrigado a duas impo~ 

taçÕes consecutivas de fibras estrangeiras, acarretando a eleva- 

ção nos custos de produção. t claro neste sentido, o pronuncia- 

menta do Secretário Geral do Sindicato das Ind~strias de Fiação e 

Tecelagem do Rio de Janeiro: 

"As f'ábricas sentem gradativamente a falta de ma- 

téria-prima, falta esta, ocasionada por diversos fatores, que re- 

sultam numa produção inferior à demanda fabril e que f'o;rçaram a 

solicitação dos industriais ao governo, no sentido de ampliar suas 

cotas para a importação do produto". 

Um texto do dossiê sobre o quadro atual da produ- 

ção de juta e malva, preparado pela Associação Comercial do Esta- 

do do Amazonas além de complementar este pronunciamento, acres- 

centa: 

li . . . o aumento da demanda nacional, agravado pela 

limitação ou redução dos Índices de produção, re- 

sultando em d~ficit e importações completivas, a- 

crescido pela incapacidade dos manufaturados sin- 

t~ticos de suprir a sacaria exigida pela produç~o 

agrícola brasileira, formam um quadro sombrio pa- 

ra os industriais ••• " (A Província do Pará, 25- 

10-71.i). (Grifos nossos). 

_., 
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E não deixa de ser 11sornbrio11 JJ) o fato de que 

11 este ano (1975) praticamente 50~ da juta a ser usada pelai~ 

dÚstria terá de ser importada o que :erovocará um v e r-d a d e i r-o caos 

indústrias têxteis em franca 
~ " (Trecho da declara com as expansao. ... ·----· 

- do Presidente do Conselho Nacional de Indústria Têxtil tam- çao e 

bém do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado 

de São Paulo; in A Província do Pará, 26-10-7~). (Grifos nossos). 

Assim, quando da instalação do IFIBR.AN, o discur- 

so proferido pelo seu presidente apontou como objetivo do organi~ 

mo assegurar "um·futuro tranqüilo para a indústria jutícola11, pe- 

lo estímulo i produção de uma quantidade de fibra neces~ária ao 

consumo da indústria têxtil nacional. Esta resolução, no sentido 

de uma redução de custos, foi prontamente endossada por grupos in 

dustriais têxteis de todo o país, como deixa entrever a pauta de 

empresas que se inscreveram como 11sÓcio-fundadores" do IFIBR.AH. 

Vejamos algumas: Fábricas Perseverança S/A, de Bel~m; Cia. Fábri- 

ca Yolanda S/A, com sede em Recife; JutifÍcio Nacional Ltda. de 

são Paulo; Fábricas. Luiz Dimão S/A, da Guanabara; S/A Indústria 

Matarazzo, do Paraná; .Arrozeira Brasileira S/A, do Rio Grande do 

Sul; Graziano Comércio e Representações Ltda., do Amazonas; Cia. 

Jauenso Industrial, da capita]. paulista, etc. Torna-se nítido, que 

(J) "As estatísticas mostram um inquietante comportamento da pro 
dução de fibras vegetais típicas da Amazônia. A partir de 
6.500 toneladas produzidas em 1942,at~ as 85.000 toneladas 
da sa~ra 72/73, a maior ji alcançada, hi altos e baixos sur 
preendentes, principalmente esta saI'ra mais recente, a de 
73/7!..i, reduzida a cerca de hS a 50 mil toneladas, incluindo 
nestes números a produção de juta o malvados Estado~ do Pa 
rá o do Arna z o ria s !", (ibid., 26/10/7l1). 
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o raio de amplitude da crise contemporânea da economia juteira a 

situa como uma crise de dimensio nacional. 

Estas análises 9xplicam a crise atribuindo à en- 

chente o cerne da questão. Como as demais explicações usuais ten- 

dem a centralizar seus argumentos nos elementos faciJ.mente perceE 

·tíveis. "No exame dos :fatores determinantes das safras de juta 

alheios à vontade e mesmo à ação dos responsáveis . . . predomina 

com freqüência o regime das áturas dos rios amazônicos: o fenôme- 

no das enchentes ou o reverso, o lento e insuficiente vazamento do 

Rio Amazonas e seus afluentes ••• ir (ibid. 26-10-74). 

À parte os "fatores da n.a t u r e z a v , estas explica- 

çÕes enumeram outros "fatores" que, segundo eles permite 

, ~ 
possivel soluçaotr, como: 

tornar efetiva pela ação e pela prática, a politica de preços 

minimos nos moldes já delineados pelo decreto governamental a- 

nualmente editado; 

modernizar o setor agrícola; 

possibilitar assist~nc~a t~cnica aos juteiros, etc., 



Considerando está.ticas, imutáveis as circunstân- 

cias que permitiram em quase tr&s d~cadas, o cenário de uma coe- 

xistência harmoniosa entre as atividades de pecuária e aquelas de 

agricultura; estas explicações sobre a crise atual da economia j~ 

teira, tendem a concentrar seus argumentos em torno de reaçoes con 

cernentes às irregularidades climáticas, às alterações ecológicas 

·provocadas pelas grandes enchentes do Rio Amazonas, nos Últimos 

dois anos. Questões relativas a alterações substanciais entre a 

agricultura e a pecuária não são encontráveis nestas explicaçÕe8, 

não são mencionadas nem de passagem. Esta suposição de invariabi- 

lidade da relação entre as atividades citadas, torna estas inter- 

pretaçoe~ restritas e parciais, porque uma vez preocupadas em so- 

lucionar a crise podem chegar a soluções para os impasses, total- 

mente inadequadas, posto que, tais condições supostamente estáti- 

cas, estão passando hoje por um processo de transf'ormaçâ'o profun 

do. Neste sentido se há realmente urna preocupação com o pequeno 

agricultor, juteiro, como bem demonstra o discurso do presidente 

da IFIBRAN: li o agricultor de juta e malva não poderá ficar 

mais como um mero espectador, sem nenhuma ou apenas reduzida par- 

ticipação na divisão da riqueza nacional. Parece-nos ser este um 

ponto essencial para a normalização das safras que tanto nos pre~ 

c u.p a !", (A Província do Pará, 26/10/7!+); esta questão não poderá 

ser omitida. A defesa do produtor tem de passar ne e.e s s ar-Lamen te 

por uma reordenaç;o na relação agricultura x pec~ária, hoje em a- 

berto conflito e com vantagem para a segunda. 
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Desta forma, preocupados com a dinâmica e não com 

a estaticidade dos elementos componentes do tradicional equilÍ- 

brio entre a atividade pecuária e aquela de juta, decidimos privi 

legiar com objeto de estudo, as transformações por que passam no 

presente, tal "equilíbrio de três décadas11 

Reconhecendo a restrição a que está sujeito o es- 

paço dest~nado ao cultivo de juta, procederemos nesta parte ao es 

tudo dos fatores que limitam este espaço. Implicitamente, estare- 

mos operando uma análise da passagem de uma situação de abundân- 

eia de terras para outra em que a escassez se maniI'esta. Para con 

figurá-la iniciaremos com algumas considerações sobre a enchente, 

como um dos limitadores do espaço físico destinado à juta. Abor- 

dagern nitidamente diferente, daquela que trata a enchente como o 

caos absoluto, camuflando outros elementos igualmente importan- 

tes, no entendimento desta crise da economia juteira. A seguir, 

analisaremos o avanço da pecuária na Várzea e a restrição do crê- 

dito, tal como percebia pelos juteiros. Finalmente, analisaremos 

os rearranjos na organização social que espelham as transformaçÕesocoE 

ridas na sociedade juteir.§:_, e QU\3 emergiram nesta crise, - apesar de 

estarem se verificando há algum tempo-, através de um estudo de herança 

e migraçao. 

Constituem as partes principais neste estudo, os capit~ 

los. referentes ao avanço da pecuária e a he r-anç a e migração. 



2. A ÁGUA ___QUE NÃO VAZA 

O desaparecimento das terras de mata na Várzea e 

as grandes cheias sucessivas dos Últimos anos, tem contribuido p~ 

ra uma significativa mudança do perfil ecológico da área. A cha- 

mada terra-crescida, sedimentos que se acumulam nas margens tra- 

zidos pelas cheias, além de ~ornar.menos fértil o solo, pro..-oca 

uma diminuição da área tradicionalmente consagrada ao plantio de 

juta. Sob este ponto de vista a ação progressiva das cheias atua 

como agente limitador da extensão de terras de cultivo de juta, e 

é apontada pelos juteiros, como a grande responsável pela verti- 

ginosa qúeda de produção dos Últimos dois anos. 

"Na terra-croscida não dá mais para plantar ju- 

ta 11• (1) 

Explicação dada pela mulher de um juteiro para ju.§_ 

tificar porque não haviam roçado de juta este ano. (Ilha de Sara- 

cura). 

"Cresceu muii,o a terra de areia, a areia esquenta 

muito,a juta morna dá pela metade". 

(1) Na terrn-croscida passaram a plantar maniva e milho. 
ra-cre~c.ida deve ser entendido como imprópria para o 
vo de juta~ por6m, onde podem ser cultivadas outras 
tas 11• 

A ter 
culti 
"plan- 
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Explicação de um jutciro do Tapará, sobre as di- 

:ficuldades do plantio de juta em um solo impróprio, que por uma 

mesma extensão cultivada produz a metade que antes produzia. 

11As terras cresceram, as terras velhas :ficaram 

embaixo, a terra do cima é areienta, poeirenta ••• 11• 

Associado a este 1ator limitativo, o juteiro apo~ 

ta outro: "e não se pode plantar pra lá, tem gado". 

Simultaneamente a esta trans:formação ocorrida no 

solo, mais próximo ;s margens do rio, ocorrem transformaç5es na 

vegetação. As :fruteiras e outras 
, 
arvores sao eliminadas da paisa- 

gem, restando apenas galhos desnudos e contorcidos. 

li estas águas de agora já mataram mangueira com 

mais de metro de grossura". (Rio Tutuqui). 

"estes invernos grandes que mataram as fruteiras11• 

Quando mencionam as f'rutciras os juteiros inva- 

riavelmente remetem a uma comparação com o passado. Os che:fes de 

família narrando sobre a perda das fruteiras, reíerem-se is d,ca- 

das imediatamente anteri~res, como um tempo de :fartura, e riqueza. 

Então, os quintais eram repletos de mangueiras, bananeiras, gra- 

violeiras, pós de cacau e de pupunha. Havia abundância de mangas 

e bananas. 
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li •• < banana ti~1a muita no 
, 

c.:u e ,::.. <~ ,çnn. 

cobria as terras assim11• 

Velhas ma ng-n o ir-a s esparsas e troncos s c c o z , dê:':':.L 

dos de folhas, constituem os sinais ~ltim0s destes outras 

evocados. Na Ilha de Saracura praticamente n~o existem mais 

teiras. 

., esse lugar era rico, agora o pobre ~a~ge~~0 

vive de teimoso11• - 
Para c omp r-o v a r- o (lUr? t<:1. nos dj :?.E:nclo es1;,,, 

dor de juta do Rio Tapará, nos mostrou oreu1hoso, quatro :"c''J':ó 

tigas, amarelecidas, fe i, tas e erca de uns vinte e poucos ê\.vc: :"3 

trás. Nestas fotos se observam gigantescas árvores senc:o der-r1.:: ''!- 

das no preparo do terreno para o plantio da juta, e adiante 

- f'aixa dê derruba, extensões de :floresta c omp urrh.am o :fu:-LJo cl,, c:r..,:i,, 

rio fotografado. No espaço, antes de se chegar~ ~re1 de dorrut~, 

·- uma parte do quintal revelava me ngu o Lr-as .i mo n s a s , b a n an e i.r-a s 

Conduziu-nos ao Lo c a L onde as f o t o s Ire.v i.arn sido tirada,,. Quc:c.i.·3. 

que tiv~ssemos o ensejo de comparar e avaliar e significado dr r~ 

lato que nos fornecera. Onde se erigiam aqueJa.s 
, 
a z-v o :r" ~~ s s boje 

vê apenas, uma camada f Ln'a de areia que cobre a ~upc!~:f{ci0 

era a terra-crescida. 

-- 
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A perda de certas esp~cies vegetais afeta seria- 

mente a economia doméstica, pois a família _j_uteira é em grande ex- 

tensão auto-suficiente produzindo os artigos que satisfazem algu- 

mas de suas necessidades bisicas. Estes artigos por sua vezr de- 

pendem das espécies vegetais como: o sabão que fabricam depende 

da existência de cacau, os instrumentos de pesca que dependem de 

·jarana (flecha, arco, h,stia), os remédios que fazem dependem de 

uma inrinidade de ervas5 etc. A inexistência do vegetal acarreta 

uma compra forçosa do produto industrial.izado. Restringe-se por- 

tanto a autonomia da família juticultora. Até então esta autono- 

mia era mantida em larga escala na Várzea, com as famílias ju!_:?i=. 

ras produzindo panelas de barro, inst;rumentos de pesca, montaria 

{barco para no máximo duas pessoas), torrador de café, remédios, 

sabão, Eaneiro~ (cestos de folha de palmeira), etc. 

A perda das fru!,eir~~ afetou também a dieta ali- 

mentar e assim tem crescido a importância dos ,&.irais, 
~ 

que sao can 

teiros de terra suspensos sobre estacas de madeira~ os ''solos ar- 

tificiais"f onde se plantam: chicória, pimenta, pimentão, couve, 

cebola~ al:favaca, etc. 

Os ~·ira~ e a o adubados com· o estrume do gado e 

mui tas vezes SE:! aprovei ta: as ~!!!2_nta:si_~s 11 já velhas e em desuso ?~ 

ra torná-las em giral& São encontráveis em todos" os locaist pre- 

sença obrigatória próxima ~s barracas. Neles so plantam tamb6m ªE 

vas e plantas medicinais (n1angaratni, matroz, tarepatajá, salva- 

marajá) e "plantas de enfeito" • 

... 
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As enchentes são responsabilizadas pelas grandes 

perdas nos Últimos anos. 

"Faz três anos que não deu mais planta a juta 

e não colhe • • • o que colbeu foi aquilo que plan- 

tou na arriada d1água, o que plantou em novembro 

não colheu" o •• 
11p9r causa da enchente o plantio 

de deze:nbro foi perdido ••• " 

Os juteiros sempre comparam a ~ltima enchente com 

aquela do ano de 1953. 

"Esta enchente foi maior que a de 53 um palmo e 

uma chave11 
(5) 

Ao mesmo tempo que falava o juteiro ia nos indi- 

can do na estaca da casa que serve de marco, até onde as águas ha- 

viam atingido. (Vista Longe do Tapará). 

Os pesquisadores que estudaram a várzea, também 

adotam tal marco: "D.entre todas as cheias do Amazonas, primeira- 

mente medidas, destaca-se a de 1953, na qual este gigantesco cau- 

dal elevou-se a 29,695 metros acima do nível do oceano' ••• os pr~ 

juízos nas plantações de juta (cultura de várzea) f'orarn totaisn. 

_{_Pi_az7,~ _ _19 6 3, p. 6) • 
(5) Ch~~ - distância entre o dedo indicador e o pole[3'ar, 

esticados 
a;nbos 

•. 



Ainda que estes :fenGmenos sejam percebidos como 

da mesma natureza, a explicação da enchente de 1953 
~ 

nao 
, , 
e necessa 

riamente a mesma que esta de 1974e Segundo a interpretação de 

Erica Hagman, observadora meteorológica da Estação de Tapcrinha, 

a questão da cheia n~o se liga tanto ~s "enchentes". O problema 

é que não vaza como antigamente0 A água que enche não vaza11• Nes 

te sentido o problema não seria tanto a "enchente" mas a falta de 

vazante. Hi raz;es que impedem a água de descer o curso do rio 

que nao são conhecidas. 11Não se sabe o que há lá embaixo11 apon- 

tando para os lados da :foz do Rio Amazonas. "Assim não é propria- 

mente a enchente, 
~ 

nao é a água que cresce grandeº Se 
, 

a agua vaza~ 

se estas,enche11tes não seriam nada em relação a anos anterio- 

res •.•• Uma vez que a água não vaza, a água que vem de cima, inun 

da aquela que está presa11 e 

Assim apesar da máxima de 1974 ter sido 6,70 m, 

e portartto superior ' , . a ma x a.ma de 1953 que :foi 6,65 m; , . a minima no 

ano de 1973 sobre a qual cresceu a enchente de 1974 foi 2,79 m; 

enquanto que a mínima de 1952 foi de 0,83 cm. Se considerarmos o 

tamanho da cheia, como a diferença entre a m,xima que atingiu e a 

mínima de que parti~, a enchente de 1953 teria sido superior ' a- 

quela de 1971.J, ou seja, a á1:;ua "crescou11 mais em 53 do que na en- 

chente de 7l1. 
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J. NEM BANCOL NEM PATRio 

Tradicionalmente na região de V~rzea, o cultiYo 

da juta era financiado polo .P~.!:~·ª9~ ou seja, o comerciante que fo_!: 

nece o crédito necessário para o l~ieir~ plantar a juta. Este 
, 

cre 

dito consiste em fornecer ao produtor, os gêneros necessários ' a 

manutenção de sua família por um PE:riodo, que vai da preparaçao 

do terreno para o plantio até a entrega da juta enfardada, 
, 

apos a 

colheita. O patrã~ fornece também a semente e atende ao juteiro 

em circunstincias de doença, fornecendo-lhe os remédios que geral 

mente possuem em seu comércio (coristina, rnelhoral, biot8nico, a- 

nador, padrax são alguns remédios sempre vistos no 
, . 

comGrcio dos 

patrões). No período da colheita, o patrão fornece dinheiro para 

que o .l}lteiro possa pagar aos diaristas. Estas atribuições que tem 

relação aos _j_uteiros, os patrões definem como sendo "gratidão". 

Nesta relação o juteiro se autodenomina e é cha- 

mado pelo J2_atrão, de fr~uês. Cada patrão tem a sua freque~, re 

de de fregueses que se estende pelos rios próximos ao local onde 

seu comércio está fixado. A atribuição do freguês em relação ao 

~:trão é entregar a e s t e , e somente a ele, toda e_ sua p r-o d u çji o de 

( 6• 
.j u t a ; 1 

(6) No pi-e serrt.e caso, vanos nas abster de uma d·?Scriç~J da rede de ~~~ e ele una & .. nálise: por-ncnor-Leada Ca. 
rnlaç&:> I.!'<"..rr:~ x f.r.'~i3:-i~, O leitor que qud ae r apr-of'unáar ü,l que e t.ào deverá recorrer n. pcs qu i sa a~ Pí a: :"' 
(1973); à pe aqu i s a d(· 1:o°l"= Lar-o í.a & Matt& rc'ilL3.d<t no "l'oc,,..~.i:cs (1nd1os e Caa t.anhe i ros ] e à !'"~~:; .:e;;. 
de Las Cana s , H., s obre pa cr-cnagcn no Alt1..1 'ro.p:tjÓ.::. O l•~or1~lo ~a 1rár~:ea. <:~ suas Lmha s c s ce nc ra.i s , i:,.1r~~~ 
se r o ne emo que aquele, destas o.rt raa regiões arne::~nic,,s. 
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Ao final da colheita, entregues os :fardos de ju- 

ta~ patrão e freguê~ "acertam as contas". Corno o preço das merca- 

darias é por demais elevado, o saldo do freguês via de regra ó r~ 

duzidÍssimo. Os ratr~es possuem moto~ e trazem nele as mercado- 

rias da cidade, como são os Únicos fornecedores estipulam o preço 

que melhor lhes 
, 

convem. Além disso, o preço da juta é 11feito p~ 

los E_atrÕes" de acordo com aqueles preços de compra das empresas 

beneficiadoras de juta (Tecejuta, Fibrasa, Jutasa,. etc.). O preço 

da juta é pois, sempre mais baixo que na cidade, e o preço das mer 

cadorias é sempre muito mais elevado. Assim resulta em diminuto o 

11saldo11 dos fregueses, o que os leva a refazer seu compromisso com 

o E_atrão para o próximo plantio. Os 12.atrÕes comprando juta e mer- 

cadorias a preços 11baixos11 e vendendo-as a preços proporcionalme_g 

te elevados1 são os Únicos beneficiados. 

Nos Últimos anos os patrões começaram a se enfra- 

quecer pela presença dos ~reteiros. Estes se introduziram na 

Várzea vendendo mercadorias mais baratas que aquelas dos comer- 

ciantes e pagando um preço mais elevado pela juta do que o preço 

dos patrões. Percorrem com seus barcos toda a V~rzea, indo dire- 

tamente na barraca de cada um dos juteiros. Este personagem novo 

iniciou a que~ra do sistema de opção Única, na venda da juta. Acu 

sanda os f'recueses de "ingratidão" dizia um nat.rão: 

"O povo recebeu benof'Ícios de um e venderam pra 

outros11~ 
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Simultaneamente a esta quebra, ocorreu a queda da 

produção nos Últimos dois anos consecutivos. Os fregueses perden- 

do a maior parte de sua produção não puderam pagar aos 12atrões; 

dois anos seguidos os Eatrõe~ não puderam "acertar·as contas". E 

os marre tf~!E.22 passam a crescer nos dias de hoje. 

Um patrão do Rio Tapar, que che~ou a ter 350 to- 

neladas de juta, que possui depósitos para mais de 150 toneladas, 

conseguiu apenas 35 toneladas de juta este ano~ No ano passado 

(1973) conseguira 40 toneladas. Adotou como opção este ano, soli- 

citar empréstimo bancário e reemprestar para seus :freguese~., numa 

tentativa de - no.o perder de vez o controle absoluto da .circulação 

do produto. 

Os p~t_t_Ões adotaram também no Último ano e no pr~ 

sente uma restrição do créditoº Não querem aviar mais durante to- 

do o per{odo, do preparo do terreno at6 ~ colheita. Restringiram 

o crédito somente A época da colheita, nas demais :fases cortaram. 

Permanecem no entanto, f o r-n e c e n d o as sementes. A suspensão do cré- 

ditos acompanhada da medida de vendas~ vista no com6rcio, tem si 

do interpretada pelos f'rogueses como um rompimento das regras do 

Como relata um ~regg2s, que sua mulher :foi e om- 

prar f'arinha e o .12E-_trão mandou dizer que não f La v a :farinha. "Se o 

ranclio ralha 11 diz elo, 11 6 p o r-q u o o e o mp a d r-e não quer ma í s º º º1' ... 
Em z-o p r-o s á L'i.a "não .fretou o barco do pat}.:_~..2. para l ovar suas m o La n 
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cias para Santarém, pois o !E~::2:gteiro cobra m~is barato. O patrão 

então cortou de:Cini tivamente o crédito para o .f:i;_~_g_uê~ dizendo que 

ele foi "ingratd'. A relação frci3·o_ês x 1)n.tr_Ei~, caminha assim a pa~ 

sos largos para uma rcdefiniçio, que já começa a ser percebida 

por ambos. 

11Já foi o tempo que tinha aquele 1)a trão_ que a- 

viava" de uma mulher de juteiro7 no Rio Ituqui; 

"Acabou--se o tempo da frog,...icsia", de um p_?.tJ_::~q, do 

Lago Grande da Franca. 

"Agora não tem mais patrão, os créditos acaba- 

ram11, de um patrão do Rio Tapará0 

A desorganização do sistema de financiamento da 

p r-o du ç'á o se acentua nesta crise e os j_utciros tem deixado de plag 

tar, preferindo o plantio da maniva (uma espécie, que em seis ~e- 

ses já está boa de ser colhida) alegando que o preço da farinha 

está melhor que o da juta. 

A opçao de empréstimo bancário, que na sua inten- 

ção original pretendia substituir o patr~o no financiamento e peE 

mitir uma livre comercialização, parece não estar logrando &xito. 

A perda da produção nestes dois anos, dej_xou um rosário de 

l'OS endividados no banco, e eles nio parecem dispostos a I'azer no 

vos empr~stimosº Em Lagoa de Aritapera hÁ 75 juteiros devendo ao 

banco. O I'ato de ouvir pelo ridio a chamada de seu nome para opa 

gamento, ainda que o L aric o + c nh a dilatado o prazo~ "enverGonlla11 o 



.,jut~; o rádio é o meio de c ourun í.c a ç á o mais rápido da cidade ----- 
com a Várzea, todos na Várzea sintonizam seus rádios para ouvir 

as mensagens. Além do mais a excessiva burocracia desestimula o 

pedido de empréstimo. 

11cada vez aparece mais uma idéia • • • primeiro era 

s6 o título, agora é carteira de identidade, ates 

tado de boa conduta, comprovante do INCRA, carta 

de li (um ~lteiro do Rio Ituqui). 

Alegam, também, que para pedir o empréstimo tem 

que perder pelo menos uns tr&s dias ou mais e ainda tem que ar- 

ranjar endossante. Como muitos endossantes tiveram de pagar os em 

préstimos no ano passado, não há quem aceite dar o .§3-val. Para re- 

tirar os documentos, demora também muito tempo. Um _juteiro de Con 

ceição fez 9 viagens 1 delegacia em Santarém para tirar urna car- 

tcira de identidade; quando c on s o g-u í.u receber depois de uma f'ila 

que durou horas9 a carteira veio borrada, na.o servindo. Som 

trão, som banco, os juteiros ficam impossibilitados de fazer ro- 

çados de juta ou roca.dos mais extensos, então ou eliminam de vez 

a possibilidade da juta ou plantam extens~es diminutas, , . as trn a c a s 

permitldas pelas suas parca~ posses. Nesta ordemt podemos veri~i- 

car que a este nível ocorre tarnbÓm uma diminuição da área tradi- 

c Lo na Lue n t e destinada B. agricultura. E que o fato de não disporem 

de financiamento ~az com que soja atenuada a crise da economia 

teira nos dias de hoje. 
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4. O GADO NJ\ FRENTE: UH ACORDO RÚMPIDO 

As questões refc:'rentes à escassez de terra na Vár 

zea, se vinculam dirotamonte a um avanço da pecuária sobre as 
, 
a- 

reas tradicionalmente destinadas ao cultívo de juta, feijão, mi- 

lho, e "plantas rn Lú d a s " ( como os .it1teiros designam melancia, toma-- 

te, gerimumf maxixe"º.)º Neste sentido, o espaço destinado aos 

plantadores de juta estaria não apenas encontrando poderosos ohs- 

táculos à sua expansão ao nível da produção e da circul.ação, mas 

também soi'rendo uma retração :face à emergência de uma outra at:i.vi 

dade econômica. 

Passemos a examiná-la. Na ilha de Saracura e na 

ilha d.o PaJ.hão~ com as grandes enchentes e o 11fracasso11 continua- 

do da produção do juta nos Últimos três anos9 várias :famílias mi- 

graram para a cidade (expressã~ que os juteiros usam para ~ nome:ar 

Santarém)~ Fenômeno análogo ocorreu nas domais regiões da várzea 

como Tapará, Costa do Aritapera9 Vista Longe do Tapará, Rio 

qu í., etc. Algumas destas famílias mantiveram seus terrenos como uma 

reserva e foram para a cidada tentar se estabelecer aguardando 

talvoz uma possibilidade de retorno. Vale ressaltar que muitas ra 

mÍlias de .J._ute::.ros possuem uma bar.raca em Santar~m para onde se 

deslocam quando as ái;uas se elevam demais no inv0rno (período das 

cheiass aproximadamente janeiro a jull10), retornando~ V~rzea no 

ou seja a partir de quando as 
, 
aguas começam a baixar. As 

famílias consideradas no caso, seGUndo in:formaçÕes de seus ex-vi- 

zinhos, saíram com o prop6sito de SE:! I'i:x.ar na e idada ou nas terras 



"() ~:. 
/ I s 'J 

da Col8nia, no pianalto de Belterra ao Sul de Santarém. Ent;o, en 

quanto algumas f'arnÍlias que migraram mantiveram suas proprieda- 

des, outras venderam-nas. 

Nos casos de venda, os compradores preferenciais 

sio os parentes e vizinhos. Entretanto, ~ crise prolongada da pro 

duçio de juta e ao subseq~ente endividamento dos juteiros para 

com os bancos e os "patrões11 (fornecedores de crédito ~ . n e c e s s a r a o 

ao cultivo) acrescente-se o elevado preço da terra, . . "' circuns-i;an- 

cias que tornaram inoperante a regra prevalescente. A urgência de 

uma quantia que apoie o deslocamento f'Ísico contribui para esta 

inoper~ncia decisivamente. 

Af'astados os compradores preferenciais, surgiram 

entio os compradores efetivos: comerciantes (de ferragens, de au- 

tomáveis, de tecidos, etc.) de Santarém e pecuaristas de famll:Las 

santarenas tradicionais. Compraram estas terras com o objetivo p-r~ 

cÍpuo de proceder~ criaçio de gado~ A exclusividade de tal inten 

çio assinala um primeiro indício de urna concentraç~o pecuiria rua 

lizada a partir da trans:fer;ncia de terras destinadas A juta. 

A situação de terras voltadas integralmente para 

uso pecu~rio tom permitido o rompimento do equilíbrio geográ:fico 

entre a pccu~ria e a agricultura. Tal equilíbrio se rnani:fostR as- 

sim: frente, área de ac-ricnltura e f'nnclo, área de pecuária. O ga- 

do que permanecia durante o " vcr;:io no rundo e no jnvcrno na í'r P.H-- 
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após o término da colheita da ,J2;1_t!:-. _de praia (1) permanece 

agora o ano inteiro na frente, nao mais retorna ao fundo pass~ 

do o inverno. Isto porque os novos proprietários não possuindo 

plantações, ocupam todo o espaço disponível com atividades cria 

tórias. Os jute.iros são obrigados,desta f o r ma , a cercarem suas 

plantações, embora a:firmem que 11quem devia cercar é quem tem g!:! 

do11• Isto porque as condições para a cerca são difíceis; primei 

ro porque as cercas de arame enferrujam e cedem, e as cercas de 

madeira, seja de 1 • ' "' Jarana ou i~auna, ainda que mais adequadas, sa 

em a um preço elevad{ssimo, pois esta madeira tem de ser tirada 

da terra ft_~ e de lá trazida para a Várzea. No caso das Ilba s 

de Saracura e do Palhão por exemplo, a madeira tem de vir da Co 

LÔnia de Mojui dos Campos. Sem dispor de recursos para a compTa 

da madeira e o pagamento do frete para a construção de uma cer 

ca que terá de ser refeita a cada ano o juteiro fica num:impasse. 

11il.ntes do gado chegar o jutal ora emendado11 ago- 

z-a." ••• ralou mesmo" (de um juteiro da Ilha do Palhão); "o gado 

não deixa plantar, estraga.~º" li . . . passo noites acordado vigian- 

do as p La n t a a " (de um .juteiro de Costa de Aritapera); tto gado , 
e 

uma praga não sabe o quG é cerca" ( de um _;inteiro da Ilha de Sara- 

c u r-a ) ; 

(1) Ê também d e n onri n a d a jut9-_d<".._ vazante o é plantada em a g o s t o , 
distinguindo-se da juta-9-r.) VS:E.ão q u o é plantada cm novembro. 
Na 1~ plantação truhalbo 8pe11as com os membros da 'família~ na 
2ª o o n t.r-a t a diar:i.s"i:3s. O dinheiro para pagar os dl a r-fs t a s ó o 
que se obtém da vo n du das f r-u ti a s (melancia, gerimum). 
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Além do mais as cercas se mostram inúteis perante 

a criação de bÚf'alos que vem sendo introduzida em quas0 toda a 

Várzea: Rio Ituqui, Ilha de Sa r-a c u r-a , Ilha de são Miguelt Costa de 

Aritapera, etc. 

"aqui é o gado búfalo •• o os búfalos arrebenta a 

cerca, não tem maneira" (juteiro-da Ilha de Saracura). 

"Búfalo não obedece cerca, invade" (costa do Ari- 

tapera). 

Multiplicam-se os casos de reses destruindo pla!:! 

taçÕes inteiras de juta. 

"Duas vezes deram prejuízos, prometem pagar e nao 

pagam11 (Ilha elo Palhão). 

Começam a surgir as primeiras manifestações defen 

sivas dos plantadores de juta. Muitos estão recorrendo às autori- 

dades legalmente reconhecidas, ' , como a Juiza, em Santar&m; outros 

montam vigílias dispostos a porretear o gado invasor. 

o gado permanecendo na frente ininterruptamen- 

te, durante todo o ano agr:Ccolél ela Vár7,ea - que exclui os mo 

ses em que a cheia atinge seus 
, . 

niveis mais elevados, de moa.- 

dos de maio a início de julho desorganiza o equilíbrio canse 

e-ui do cm 
~ . v a r r.a s décadas entre agricultura e a pecuária. 

aos [S>.S:..~ sucede-se o plantio do 11capim-co- 

lonia11, e a trans r.orrnaç·ão da i'rcnte cm campo cul t ·i v a d o , 
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mora extensão dos campos naturais que caracterizam o 

Não há lugar para produtos agrícolas ou fibras vee,etais no 

espaço assim redistribu{do 
( 1 ·) Esta alteração implicou mais que 

no rompimento de urna coexistência entre a a t á v.i d a do agrlcola e a 

atividade pecuária; ao n{vel da "~"j acarretou a eliminação 

sistemática da agricultura, e ao nível da reeião representa, nos 

dias de hoje, uma s&ria ameaça a uma expressiva quantidade de pe- 

quenos agricultores que vivem lJasicamente do cultivo da juta. Es 

ta ameaça está contida no projeto expansionista destes "novos"cri 

adores~ cuja atitude tem sido en1 certas áreas? como na ilha do Pa 

lhio e no Rio Ituqui, a de fazer propostas de compra aos ..,:bltei- 

~· Tais propostas são .feitas com 11hRbilidade", quando u terr::::no 

dos pecuaristas está sendo medido por top6grafos. As antigas es- 

tacas, que tradicionalment~ delimitRvam as d~visas dos terrenos 

nao são mais respeitadas. Os pecuaristas, sabedores de que muitoG 

...:L!?tet~ não possuem qualquer documentação relativa ao terreno, 

avançam no "pico", ultrapassam as estacas divisórias. As re s p o J_ 

tas têm sido um 11não11 às propostas de compra; e os confliLos por 

demarcação se estendem sem que at~ agora tenha-se adotado uma 1is 

calização nestes "picos". (nio Ituqui). 

( 1) A chamada "crise da juta" pode então ser lida, como a crise 
da a{:;ricul tura na r.c-~gi ão ele Várzea. O "gado na f r-o nt e " não 
permitindo roC'ndos, impede do maneira indistinta qualquer 
plantio. A reJJcrc~ssn.o disto v a i. s o f a z c r- ·sentir seriame::n 
te no u.b a e t o c i me nt o d o Santarém, pois a f"oira mais próxima 
ao cais ó a.b a st c c Ld a o m trand0 parte, com maxixe, melancia, 
1°;0.ri1m.rn1 ("que 6 doe e~ a ma r o I o e redondo 11) ~ abÓbor<1. ( 11 sem 
graça1 v o r-d o , compricla"), t.ourac e , :feijão,. ovos 0 aves pro 
vo n í.o n t.o s da VÓ.r?.-ca. Disscl[Jos av o s e ovo!:if porque o plantio 
d o milho é volta.do para a ,~ l .i.ruo n t.a o ?.to ela s galinhas e patos; 
o milho~ um produto de co11sumo produtivo,. n~o sendo vendi 
do d:irotamontc. 
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Ainda que as cabeça~ de gado pertencentes aos~~ 

teiros sejam mantidas nos c arnp o s naturais no yorão, o f'ato de 

seus novos vizinhos não manterem lá seus rebanhos rompe o "acor- 

do" tácito vigente até então: gado no f'und.2,, plantações na fren-· 

~. Por extensão, os novos proprietários, pensando em cercar su- 

as terras no fundo, rompem com outro "acordo11• Até o presente, o 

gado é criado solto nos campos naturais, não há cerca e os rcba- 

nhos se misturam, fazendo uso comum dos bebedouros. Os rebanhos 

só se separam à tarde, quando são recolhidos nos "retiros" (cur- 

ral próximo ao campo) correspondentes. 

See;undo os .•.. ~tej r~, no campo foi f'ei to "acordo" 

para a criação e 11só os donos que tem terreno na I'rente manda no 

fundo" (Ilha do P8.lhão). Assim, a pretensão dos novos pecuaristas 

de cercar o fundo vem encontrando forte oposição: na.o apenas en- 

tre os juteiro s, mas também entre alguns criadores 11 tradicionai s n: 

~ •• se cercar vai prejuducar o bebedouro do gado ••• '' (Vista Lon- 

ge do Tapará). 

Os novos pecuaristas, desta f'orrna, estão dosorga- 

nizando o equil{brio entre as atividades, cercando onde o "acor- 

do" verbal reza para não cercar e deixando de ce . r-c a r- onde se f'a z 

, . n e c e s s a r-a o , 

Trata-se de um processo de individualizaçio de 

uma posse coletiva, pela introdução de um conceito de proprieda- 

do legal prevjsto no c6digo n&cional. to conf'lito entro dois con 

ceitas de propriedade: um, apoiado no ~ontrato verbal e na tradi- 
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çao responsavel pela coexistencia das v~rias atividades na 
, 
area; 

outro, apoiado em disposiç~es escritas e reconhecidas legalmente 

cm nível nacional. 

À nova pecu~ria é inerente uma relação do produ- 

ção apoiada no trabalho assalariado, respons~vel pela introdução 

na ~reade um novo personagem social: o empregado. A categoria 

emprcgad~ designa um indivíduo que recebe remuneração mensal pelo 

seu trabalho, não possuindo terras, nem fazendo roçados e,enquan- 

to tal, é uma c a t e g o r-La estranha aos juteiros. Estes têm sua pro-· 

priedade apoiada no seu pr6prio trabalho e no de sua família, 
~ 

nao 

empregando terceiro~ sen;o eventualmente, ou seja, nos· ~ . p0r1oaots 

de preparação do terreno para o plantio de juta e na época da co- 

lheit~, e n~o vendendo sua força de trabalho para outros senão es 

poradicamente, como §iaristas. 

Neste sentido, os ,iu te iro s distinguem o empT.§E;ª-: 

do do diarista1 e representam o empr~ como uma ocupação infe- 

rior, que conf'ere ao indivÍ.duo pouca mobilidade, pois~ o 

_gado mora nas terras do '1patrão11 e a qualquer hora está traba- 

lhando, 11não tom tompo d0 trabalhot1, a qualquer momento pode ser 

solicitado a fazer qualquer tipo de serviço. O diarista, por sua 

vez, combina o tipo de trabalho qu~ já conhece com o que vai f'a- 

zer, e f'a~ aquele serviço numa hora determinada, 11deu a hora tá 

saindo 11 ~ Nest.a ordem, o dia ri st a ocuparia hierarquicamente, den- 

tro do seus cri t.6rio s, uma p o siç·ao mais elevada que aquol a do 0m- 

prer;ndo. Além do mai s ~ ornprer~a cl o 11ã o trabalha com p La n t a çã o , , 
so 
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cuida do gado. O plantio de capim é feito, inclusive, pelos dia- 

ristas. 

Tal rato recoloca um outro conflito ao nível de 

dois tipos bastante diferentes de propriedade que estão em jogo: 

a propriedade que se baseia no trabalho do próprio produtor 

te iro - e a sua antítese direta, a que se fundamenta na explora- 

ção do trabalho alheio, o do em_l?regado. 

As distinções até agora efetuadas permitem res- 

pender à questão: por que, - nao sendo 
, . a pecuarJ.a uma atividade 

nov.:::; nu vár:z.oa .. , o atrito entre ela e a agricultura se . manifesta 

agora? Pecuária não é um conceito Único, pressupõe vários signi- 

fi c a d o s e d:i :f'erent<') s moda]_ irladP. s de atualização. Portanto: ~ 
nao 

est6 sendo tratada aqui como mera atividade econômica, mas como 

suportada por distintas relações de produção. É para estas dife- 

rentes pecuárias que pretendemos chamar a atenção. Não se trata, 

pois, de uma oposição genérica entre agricultura e pecuária, nem 

de uma opostçio cJissica; mas, sim1 de u1na oposição especÍfica~e~ 

plicativa de porque certa pecuária coexiste com o cultivo da jut~ 

enquanto outra lhe~ antag~nica. Nosso intuito~ o de suustanti- 

var estas v~rias pocuirias e as relações distintas que ·mant~m en- 

tre si e com a agricultura na V~rzca. 

O sistema vicente até oll'tão na Várzea, para ef'ei- 

to de d Lst f n ç á o , pode r-o c e b o r- o atr:ibnto de "pecuária trad:i.cio- 

ri a L 11. Exisi:iam inicialmente d o I s grupos sociais com ativ:i.dades 
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pecuárias: criadores9 grandes proprietários de terras e rebanhos, 

e os .~tei1.~, p o s s u i.d o r-o s de algumas reses, 
, . 

como acescorios ao 

cultivo da jutae Entre eles se estabeleceu uma relação denominada 

~_'.'.:iedade. l~sta relação pode ser estabelecida simultaneamente 1:in- 

tre um criador e vários juteiroi"; riá o .se constitui, no on t a n t o , u 

ma relação exclusiva criador/juteiro9 podendo também ser entre o 

juteiro e outros inài v Ldu o s (marchante, marret0...;i_ro, Lr-máo do 
1ju- 

teiro que mora na cidadef e t c , ) , que disponham de gado. A "sacie- 

dado11 funciona assim: o criador entrega ao juteiro duas vacas já 

I'or~adas, para que ele cuide delas. O gado~ criado solto nos cam 

pos naturais, os rebanhos se conf'undem e o reprodutor geralmente· 

é d.o criador. Passado 4 anos, as crias destas vacas são dividi- 

das igualmente entro os "sócios". Neste caso em que foram entre- 

gues duas vaco.s~ segundo o entrevistado, elas tiveram dois bezer- 

roscada uma. Feita a partilha: 11entreguei ao sócio dois marnotes11 

(bezerro desmamado) e nfiquei com dois11f "o meu Lu c r-o t' , Devolvem 

também ao 11sócio11 as reses que ele lhe entregou no início. Cha- 

mando de "mau lucro" a parte que lhe coube, o pequeno agricultor 

n~o esti incluindo a remuneraç~o da quantidade de trabalho empre- 

gado por seu grupo familiar no tratamento e na rnanutenç~o das 

r0ses nestes quatro anos em que durou a S0cie9-adeo Podemos supor 

que tal categoria é operada ao nível do pequeno produtor com um 

significado distinto daquele que possui na economia nacional. 

Nem sempre ocorre a devoluç;o das reses iniciais, 

e a sociedade~ redeI'inida agorn com as rases iniciais acresci- 

das das novilhas. 



Quem é o 1tsócio" para o "' juteiro? Assimetricamen- 

te coloca do ao juteiro, o "sócio 11 é por vozes chamado "patrão 11• Es 

tabelece sociedade com inúmeros jEteiros e mantém, assim, o seu 

rebanho em contfnuo crescimento, cuidando ele próprio, com sua f~ 

mÍlia, de uma parte do rebanho. Arrenda9 também, terras aos 

teiroso Antes, os juticultores arrendavam do criador terras de ma 

ta para o plantio de juta. O pagamento delas era a limpa do ter- 

~.229. depois de dois anos, para o capim que serviria de pasto ao 

gado. (Itaqui, Ilha de São Miguel). O fim das matas, ainda que te 

nha· alterado tal condição1 nao extinguiu com o arrendamento. E o 

c r-f a do r , que antes aumentava seus pastos com o 11arrendarnento1',Pª.§. 

sou a não dar preço no arrendamento, pedindo apenas urna· "grati:fi- 

cação". Dimin.u~ significativamente o número do arrendatários, en- 

tretunt o. Quem v i.a j a pelo Ituqui o observa a ma.r-g crn esquerda, de 

quem desce o riot não verá qualquer plantação de juta nesta mar- 

gem. Segu;1do testemunho dos habitantes, até 1972 toda esta faixa 

era arrendada para cultivo de juta. 

Este criador, 
, 

porem, sempre entrou em relações 

diretas com os juteiros, 1ace to face. Via de regra sao campa- 

dres, e os criadores tem muitos afilhados, s;o padrinhos de ba- 

tismo de muitos 1ilbos de ~uteiros. Criadores e jutei~os conhe- 

cem-se, 1alam-se~ freqüentam as me~mas 1estas, vestem-se de ma- 

neira similar, não permitindo que um estranho à região distinga, 

A primeira vista, quem 6 o grande propriotirio o quem & o pequ0no 

agricultor. Trabalham no campo lado a lado con1 os s6cios e nio di 

ferem na dieta alimentar (1arinha o peixe). Em circunst~ncias de 

" 



precisno do juteiro, o "patrão" compra uma r~s ou lhe fornece cr6 

dito; note-se, neste caso, que há vezes em que o criado"!'.' e o co- 

mercianto, "patrão"~ constituem o mesmo indiv:iduo (Tapará, Sara- 

cura, Lago Grande do Curuai). 

A relação entre estes grupos sociais não se esgo- 

ta numa relação '' econômica" ' ou o "econÔmico11 que sustenta tal re 

lação implica numa série de compromissos e atribuições mútuas. 

11: a este nível que o 11novo pecuarista11 
, 
e estra- 

nho à área, pois ele separa estas atribuições, restringe o cir- 

cuito da relação. É um npatrão11 num sentido estrito. É "gente de 

fora", como dizem os .• ~kir9..ê_; não mantém relações prirn&rias com 

os jutei_T.9s. SÓ se ctá à mostra quando uma questão é levada à jus- 

tiça; ou quando em briga com os top6grafos, os jut~iros embargam 

a mediçãoº Tendo na pecuária uma atividade econômica exclusiva 

que nio pressup~e outras, apoiada n;o no trabalho-familiar, mas 

na mão-de-obra assalariada, os pecuaristas não concebem possível 

a coexist~ncia com a agricultura num mesmo espaço, propugnando 

sua eliminação pelo aumento dos rebanhos EJ pelo aumento dos pas- 

tos. A produção desta 11nova pecuária11 é destinada nao necessa- 

riamente ao mercado local 25;~ das reses abatidas no matadouro de 

Uruará em Santar6m, sio provcnientQs da regiio de 
, 

varzea mas 

principalmente ao mercado regional de Bel~m e Manaus~ Estio in- 

troduzindos para isto, wn gado de raça, capaz de alcançar 

peso$ o implanta11do pastos ininterruptos capazes de manter 

li brado o peso do rebanho e SUJH~rar a dual idade 11 magro 11 no inver- - - 



( ') r ~ 2 .) ~) 
trajetória está orientada para este objetivo. 

A atividade criatÓria desenvolvida peJ_os .Jyteiros 

designaremos como pecuária de base familiar. As reses que compoem 

o rebanho dos juteiros não são unicamente aquelas da soci0dade. 

Junto com estas, encontramos reses que pertenciam exclusivamente 

aos juticultoresº Como roram obtidas? A resposta a esta pergunta 

é uma outra dimensão da complementariedade entre a agricultura e 

a pecuária ao nível da 11farm11, pois é com o dinheiro obtido na 

venda da produção de juta que o vargeiro adquire suas cabeças dG 

• •• O gado compro com o dinheiro que sobra da juta11• A. gado. u 

aquisição destas reses é a materialização do processo de acumu- 

lação das famílias juticultoras. (Doe. trab. nQ 1). Esta acumula- 

ção é voltada. pa.ra um 11consumo futuro em algo deter.ninado". Ac u-> 

rnulam em gado devido à facilidade deste ser comercializado e con- 

vertido e~ dinheiro, e também pelo fato de apresentar vantagens 

na reprodução. Os marchantes a todo instante estão cortando os pa 

ranás e os rios, comprando gado. Os boiadeiros (barcos de trans- 

porte de gado) são figuras freqüentes no cenário divisado por 

quem viaja pela Várzea. O gado cumpre assim, para o juteiro, o 

papel do um fundo de reserva e além disso funciona como a ti vida- 

de acessória e complementar em relaç;o ~ juta. 

Nes-f:;~s dois Últimos anos alguns juteiros :fizeram 

empréstimos bancários para compra do novas reses e para "custeio 

de criaçio no inverno'', pagiveis em 12 meses com juros anuais de 

15?~ (omprcst:i.mos feitos em 1973) e 10~~ (empréstimos de 197L1). 



O objetivo da criação de gado~está voltado inte~- 

ramente para suprir as necessidades familiares quando nos momen- 

tos do :e,recisão. Seriam momentos de J2.r'ecis~o: quando algum mom- 

Lro da família está doente9 quando falta as _çlcspesas J)rá ~~J- 

etc. 11A precisão chega logo, encosta na gente e não pode deixar 

crescer o gado de 4 anos". (Vista Longe do Tapará). " o • • vende 

na precisão". (Ilha do Palhão). 

As doenças são freqüentes. Representam um dos 

itens mais elevados na coluna de despesas do orçamento da família 

Jl:lteira. "A febre" e a ameba são sempre mencionadas. "Quando vem 

a doença vende uma r~s " (Aritapcra). 11 Semana pas s a da vendi um • • • 

animal por rn i l e seiscentos, tinha dois doentes no Lri t e s ti Lri o , es- 

tava com ameba. Gastei mil e duzentos, o rem~dio ~ caro, o m~dico 

e a aplicação do sôro ••• " (Aritaperal 

Próxima à barraca encontramos vários _gj.rais (ca~ 

teiros suspensos sobre estacas de madeira e adubados com estGr- 

co)e Um destes girais~ para o plantio de plantas medi e inai s , 

ou que pelo menos tem este uso segundo eles. A relação destas 

plantas e sua utilidade permitiu-nos inventariar as "doenças" 

mais :freqüentes. Primeiro vejamos aquelas de que se obtém o chn. 

que cura • 

., 
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Mangaratai "curar mal pegado, doença pegada, es- 

tupura no sangue e resf'riamento". 

Arruda 11resfriamento, :febre, tá com o corpo 

quente" 

Urubuzim "a fe b r e " (malária) 

Pluma "dor de estômago11 

Matroz "para tosse, gripe, negócio de peito 

e verme'' 

Japarana-branca "negócio para q u ern sofre de ameba" 

Há outras que são utilizadas para 11banho", como 

tarepatajá, a:ravaca (serve para banho de cabeça quando pega cons- 

tipação), c a_!i:E.E;.ª de mula ta., etc. E há aqueles para II barriga de 

mulhcr11 como o trevo-raimund\gho, salva-maraió, etc. 

O conhecimento destas plantas e ervas de uso medi 

cinal 6 difundido e cabe~ mãe9 na divisão de tarefas no grupo fa 

mil i.ar, cuicla:r elo _g} ral e p r-o p a r-a r- o "remédio''. O :f'ato de toda :ra 

mÍ.lia cultivar estas plantas, a p o n t a para a extensão ela "doença" 

no mundo do s ..,j1~tej r-os , As condições de trabalho ria juta con t.r-íbucm t.am 

bom para a f'rcqu<3.ncia deSt(;>S males, "d ocn t e elo t.ant.o trabalhar na nguci.'1 

como dir:ia urn iutR:i.ro do Tapará. 



t . "' , a;' Outro periodo de pre~~sao e nos meses que antece- 

dern a colheita da jut~ de praiaº Neste tempo as frutas (melancia, 

ab6bora, maxixe, tomate ••• ) acabaram, o preço da farinha tem se 

elevado nestes dois anos - tr~s cruzeiros o quilo - e o peixe 
, 
e 

também escasso neste período. 

Nestas circunstâncias o fundo de reserva é aciona 

doo "Se não tá dando, vende r~s e cobre a falta". Evitam contudo 

vender as novilhas7 para que seu rebanho possa crescerº A venda 

quando nio para o s6cio ~ feita para o marchante. Este compra ga- 

do para levar ao ~atadouro em Santar~m e abastecer a cjdade. Pos- 

sui um motor para o transporte das reses~ A venda para o marchan- 

te se dá. segundo duas modalidades: pelo 11peso bruto", quando o g§_ 

do 
, 

colocado balanç-a pesa no 11 case o tudo" tt a olho" e numa e com e ou 

sem o uso da balança. 11 Olha o animal, as condições de corpo9 cal 

cula e dá o preço, "no olho pode perder até 20 quilos" (Arita- 

pera). 

Há jut.eiros que preferem a "certeza" da balança, 

e há aqueles que p r-o fe r-ern "a olho II porque a balança sempre per- 

tence ao marchante. 

Seria esta, pois1 a funçio da pecuiria do nível 

familiar; esse fundo de reserva - para atendimento das neccssida- 

des básicas dos membros da familia - voltado para 11m consumo f'u- 

turo e determinado. 
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HFRDETROS 1~ DESERDADOS 

Estudos de Herança e f-.Iigração 

Na ~rea estudada, as regras de transmissio de bens 

referentes às familias dos j_utciros (expressão pela qual se auto- 

denominam os plantadores de juta)~ estão passando contemporanea- 

mente por um processo de mudança que se caracteriza por uma si- 

tuação de passagem de um sistema de herança por partilha,em que 

ocorre a divisão do patrimGnio erigido pelo trabalho ~arniliar,pa- 

ra um sistema de her~nça ê~~ partilha (WolT; 1970, p. 103) em que 

o patrim~nio familiar permance indiviso~ I L ; s e o e, na primeira cir- 

cunst~ncla, teríamos mais de um herdeiro tomando posse dos bens 

que constituem o patrim;nio familiar; que parece ter sido a regra 

vigente em d~cadas imediatamente anterinres5 enquanto que na se- 

gunda que é predominante no tempo presente, teríamos um Único her- 

deiro de posse dos recursos acumulados pelo grupo familiar, tais 

como: a terra, o gado e as chamadas "benfeitorias", a c a :i c a r a (cur __ __.___ - 

ral de madeirat chamada jar~n~, situada~ margem do rio, próximo 

ao porto, local onde se embarca o gado nas che:ias para a "terra 

firme" e onde se embarca o gado vendido ao marchante), a barraca 

(habitaç5o de n1adeira suspensa sobre estocas e coberta com ~olhas 

de palmeiras inajÁ_ ou bacaba, ou então cobertas com lascas de ma- 

doira cortadas em pequenos retângulos)s as :fruteiras (expressão 

genérica que designa os p ó s de mane;~, banana? c;onipapo, pupunha, 

graviola, [~oiaba, e te.), a ro~~ ( d o n omi.n a ç ii o utiliza.da exclusiva- 

mente para n cm e a r- a p La n t o.ç á o de ma n d i.o c a j , o roçado (cxprcs::;ão 

que inclui no seu sieniI'icado as µlantaç5es de várias culturas co 

mo a juta, o feijão e o milho)t etc. 
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Ainda que se verif'iquem do um 11bairro rural11 (Quei 

rós; 1972) paro. outro, variações na determinação de qual dos f'i- 

lhos é o herdeiro Único, observa-se que tais variaçoos1 
~ 

nao = vao 

além de duas regras de herança bem determinadas. Ou seja, o pro- 

cesso de transmissão de bens se manifesta através das seguintes 

regras de herança: a ultimogenitura, ou herança pelo :filho mais 

novo, e a primogenitura, ou herança pelo filho mais velho. Obser- 

vamos casos relativos à primeira regra nos segui.ntes aglomerados 

rurais: Ilha de Saracura, Ilha do Palhão, São Benedito e Concei- 

ção, ambos no Rio Ituqui; 'I'a.p a r-á , Vista Lo n g o do Tapará. Por sua 

vez, aqueles relativos à seeunda regra foram observados em Lagoa 

do Arita~era, Água Preta, Costn do Aritapera e Conceiç5o. O :rato 

de verificarmos a ocorrência de o.rnbas as regras num mesmo aglome- 

rado, leve.-nos a s up o r- q u e ngo h? urna J'.'Pl.A.çÃ.n excJ.us:lva e 
, 

nAcessa 

ria entre determinada regra e certo aglomerado rural. Ainda que 

tenhamos detectado as duas regras num mesmo espaço social, nao 

dispomos de elementos para uma explicação de quando e porque uma 

das regras é pref'erida à outra. Tal explicação implica numa per- 

feita compreensão da estrutura de parentesco local, de que não di~ 

pomos. Seria o p o r-t.un o , num segundo momento de pesquisa, estudar em 

proI'undidade os princípios que norteiam as distinç~es na escolha 

do b e r-d e í.r-o , 

Este momento de transiç~o de um padr~o de herança 

a outro, esti diretnm0nte associado, na área em questao a uma 

maior ou menos di s p o n Lb Lj.dd a d e do r-o c u r-e o terra. Espelha mais p1.'_2. 



cisamente a passagem du uma situaçio em que havia abundincia de 

torras para urna outra em que não há disponibilidade deste f a to::.~ 

de produção. Segundo osta dinimica, a herança por partilha corres 

ponde a um contexto de fronteira agrícola em que existiam terras 

de mata disponíveis. Estas terras ilimitadas permitiam aos filhos 

de juteiro~ estabelecerem-se após o casamento com sua barraca e 

recados próximos aos terrenos dos pais e irmãos, ocupando sempre 

as margens dos rios contiguas. E seus próprios filhos estabele- 

ciam-se no mesmo sentidot e se não contíguamente, fixavam-se na 

margem oposta, de frente para a barraca dos pais. Não~ outra a 

regra de formação dos 11bairros rurais11 que se estendem por toda a 

região de Várzea; quer seja na beira do Rio 4.rnazona.s9 quer seja 

nas margens dos lagos e paraná~ (segundo a def'inição dos jutei- 

~f é o rio que não tem cabeceira~ desmembra-se do Amazonas e 

volta a "desaguar" nele mais abaixo), quer seja nas ilhas. Assimf 

o vizinho mais próximo é sempre um irmão, por consangliinidade, e 

os demais f'azern parte da 11parentagem11, "tudo é parente por Adão e 

Evn.11, diria um jute.iro de Costa do Aritapera; "vizinho bom é o 

mesmo que parente, o mesmo que ser irmãon. Os marcos que distin- 

guem estes aglomerados geralmente são representados pela barraca 

do Último "parente" de cada marg·em do rio. 

A herançR sem partilha por sua.vez, emerge numa 

circunst~ncia om que h~ ocorr~ncia ~e escassez, con~orn10 observa- 

çÕes anteriores, se manjfesta se>gundo uma multjplicidade de aspeE._ 

tos, estando associada a Lmu L't a.n o amo n t.o a urn aumento demográfico 

das I'amilias juticultoras, proporcional~- extens;o de terra cul- 



tivada; ~s transformaç~es ecol6gicas ocorrida~ na Várzea e ao a- 

vanço da pecuária; fatores que atuam limitando o espaço consagra- 

do i agriculturaº Passemos em exame este aumento demogrffico, uma 

vez que os demais já foram analisados. Ele pretende s Lg n.i f Lc a r- que 

a extensio de terras para cultivo torna-se insuficiente frente 
.•. 
a 

quantidade de indivíduos existentes em condição de implantar seu 

próprio recado. _,_ Vejamos, por exemplo, o histórico de uma propr~~ 

dade. Numa primeira geraçio, aquela do sogro de um entrevistado 

(Rio Ituqui), este possuia 200 Eras~ (distância que compreende a 

altura de um homem ereto com o braço esticado para cima); segundo 

o entrevistado, equivalem aproximadamente a uns "400 metros em 

quadra"Q Com a morte do sogro, operou-se o sistema de parti Lh a ; . 

A terra foi dividida em partes iguais para seus 10 filhosº Coube~ 

portanto, a cada um deles, 20 braças. Corria então o • r • a n i.c a.o dos 

anos 50. Uma segunda geração, os filhos e os maridos das filhas, 

com suas respectivas famílias se estabeleceram nas terras herda- 

das. O marido da filha mais velha comprou o "quinhão" (uma das 

partes da herança) de um dos irm;os de sua esposa. Este vendou 

sua parte da herança para se deslocar para outra ,rea. Uma vez com 

seu terreno acrescido em relaç;o ~ parte herdada, o marido da fi- 

lha mais velha cedeu parte deste terreno para o marido de sua ir- 

ma e sua fam{lia conjugal. Se a este tempo um irmio podia ceder 

uma extensão de terra para a I'amÍlia de seu cunhado, marido de 

sua irmãt a t u a Lu.e nt e o terreno deste mesmo Lr-má o tornou-se insu- 

ficiento para sua pr6pria familia. A cxtonsio de terra que possui 

~ insuficiente1 inclusive~ para absorver o atual potencial de tra 

·"" 



balho de seu grupo familiar. Possui 10 filhos: Esta terceira ge- 

raçao, nesta primeira metade da d~cada de 70, nio tem como um to- 

do acesso l terra na ~reae Vale dizer que, numa mesma b a rr-a c a . -----·-' 
sob o mesmo teto, habitam hoje al&m do chefe da família, sua cs- 

posa e seis fLLh o s menores de quinze anos, o seu g cn.r-o (marido de 

uma de suas filhas mais velhas), juntamente com a esposa e três 

filhos. s;o tr~s os filhos que j~ migraram para a cidade, pois o 

terreno possuído não requer o trabalho de todos os membros does- 

toque familiar e, al~m disto, o chefe da família fica impossibi- 

litado de retalhar as 20 bracas1 pois, numa divis;o em partes 

iguais daria 2 braças para cada um dos filhos herdeiros, quanti- 

dade de terra considerada inviivel para constituiçio urna 

"farrn". Aã.n de. que optassem por uma regra de herança em linha mas-- 

o u lLn a , havendo 5 f'ilhos h.omo n s , cada um receberia 4 braças. Po La 

linha feminina, idem. Extens5es por demais diminutas na ároa tor- 

nam-se desaconselháveis, inclusive pela qualidade do terreno, grMé:.., 

dativarnente acrescido de sedimentos, a chamada terra crescida que 

vem a cada cheia •. 

A .questão da escassez de terra deve ser encarada 

também do ponto do vista do equil{brio ecológico interno ' as p,:-o- 

priedades. Cada terreno 6 constituído 11ecessariamentef em toda a 

Várzea, de dois componentes básicos: a f'rente (terras próximas .•. 
a 

margem do rio onde se situam o _r_os_atL~1 a roç'.f._, a barraca, as ~~ 

tas miúdas (geriim.un9 tomate, maxixe, melancia ••• ) e o ~ (á- 

reade campos naturais). Assim sendo, n~o se pode seccionar uma 

propriedade dando o 'fundo para um herdeiro e a f'rcnt~ para outro. 



Não se p o d e , t.arnb ém , fazer "corredores estreitos11, dividindo o ter 

reno em tiras no sentido do I'rcute-I'u11tlo, pois a frente deve ser 

relativamente extensa e paralela ao rio, para f'acilitar a lavagem 

da juta, e não perpendicular a ele. A f'rente que compreende a 

frente&, também, insuficientemente larga para permitir tal per-· 

pendicularidade. O formato da "farm11 se enquadra, pois, neste mo- 

delo harmônico que não pode ser rompido, sem tornar inviável pelo 

menos uma das atividades principais em que se apoiam as famílias 

juticultoras, isto é, juta ou gado. 

Semelhante quadro, acrescido da impossibilidade de 

adquirir novas terras para satis.fazer as necessidades do grupo f'a 

miliar, exige do chero de família um planejamento com o objetivo 

de alocar seus filhos. Isto, a partir rlo mnmP-nto em que se torna 

nítido para ele, que seus filhos não se poderão reproduzir, en- 

quanto jv te iro s, naquela mesma região. }~ nesta circunstância que, 

encerrando a autoridade máxima I'amiliar, o pai opta por adminis- 

trar a migraçio de seus I'ilhos, o que representaria uma dispersio 

1amiliar organizaua; gradativa~ obedecendo a regras determinadas 

para a efetivaçio do deslocamento espacial. 

Assim, a cada 1inal de safra, a família se vê num 

contexto ravorivel de administrar a saída de um de seus membros 

em idade suficiente para desempenhar autonomamente uma atividade 

produtiva. 1t o tempo que há algum dinheiro para a e se gu r-a r- o f'ilho 

nos primeiros pnssos. A saída se dá sem que sejn perturbado o e- 

quilÍbrio da unidade de trabalho f a m í.Ld ar , Antes de uma saida "do 

-~ 



finitiva", este equilíbrio pode ser mantido com a venda da força 

de trabalho de alguns membros do grupo. Criteriosamente pois, os 

filhos "deserdados" vão saindo e assumindo atividades A ' economicas 

na cidade (Santarém) ou em áreas onde haja disponibilidade de te~ 

ras. Como recebem alcurna ajuda do pai para os primeiros passos f2 

ra do reduto familiarj isto p0Asibilita1 por vezes, que as regras 

de herança como a ultimogenitura e a progenitura sejam percebidas 

pelo "herdeiro11 como fundadas no suposto de que"os demais já rece 

beram seu quinhão". (Wolf; 1970). 

A saída do filho deve ocorrer também antes de seu 

c a s arne n t.o , Inclusive SP. desestimula o casamento entre f LLh o s "de 

serdados". Torna-se regra porque uma das circunstâncias de trans 

missão de bens é na r 
epoca do casamento de um filho, em que cabe 

ao pai assegurar um terreno para ele. Neste caso, também ocorrem 

variações de um "bairro rural" para outro; em alguns 
, 
e a filha 

quem recebe do pai um terreno (Conceição) em outros, 
, 
e o filho 

(Aritapera, Vista Lonee ••• ). Ainda que o "dote" não signifique 

necessáriamente transmissão de patrimônio, enquanto terra, o che 

fede família não tem condiç~es de oEert~-lo. Contorna, assim, um 

problema de superpopulaçio em seu terreno, evitando que o filho 

casado venha morar em suas terras já exíguas para o seu crescente 

ou "numeroso" grupo doméstico • 

... 
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O che~e de família opta por orientar a rnigraçao 

dos filhos. E são estes filhos de juticultores que comp~em signi- 

ficativa parte do contingente de jovens solteiros que se tem des- 

locado para Santarém, notadamente nos Últimos quatro anos. E ain- 

da que possa parecer uma vocação individual tanto para o filho 

que saii "dei de seguir meu destino11, como para aquele que fica, 

11os pais me pediram para cuidar deles", podemos dizer que estas a 

ti tudes consti tuom ao nf vel das fam:ilias dos jutei.ro_~- da Várzea 

um modelo levado a cabo para driblar a escassez de terra que gra- 

dativamcnte, desde quase uma década, e agora acelerada 'p e La s 

cheias anormais, tem impedido as famílias juteiras de se reprodu- 

zirem enquanto tal. Ainda que a migração possa ser a "sa{da inevi 

tável da questão111 o fato de ela ser disciplinada e obedecer are 

e;r.qs P- que consubstancia sua Lrnp o r-t ârrc í.a , 

O ato de transmissão de bens se efetua com o pai 

ainda em vida. Em Vista Longe do Tapará e em Água Preta, observa- 

mos casos de filhos que permaneceram com os pais, sendo que estes 

ji se encontravam em idade avançada1 com mais de 65 anos. A an- 

cianidade do:3 pais possibilitou a transferência aos :filhos da :fun 

ção de administrar e assegurar a manutenção da "f'arm". Ainda que 

retendo a autoridade m~xima, o pai nio controla mais e:fetivamente 

o processo decis6rio relativo ~s atividades econ~micas. A trans-- 

:fer;ncia de atribuiç~es contudo niu ~ abrupta, acompanhando a gr~ 

dualidade do ciclo de vida, que nio apresenta uma velhice súbita 

o repentina; o :filho escoJ.hido vai substituindo gradativamente o 

pai na administraçio do patrim6nio. 



Os i'ilhos herdeiros são os Únicos que permanecem 

junto aos pais. Percebem sua condiçio como aquela de atendimento 

a um pedido dos pais. E, como os pais "pediram" a eles o nao aos 

demais irmãos que migraram, eles procedem a uma distinç;o em re- 

laç;o aos demais irmãos, conotando como positiva sua condição. 

Se o filho herdeiro~ caaadq pode habitar uma bar 

raca distinta daquela dos pais, constituindo assim uma i'am{lia ex 

tensa residencialmente separadaº (Vista Longe do Tapar~)º Contu- 

do, nos pareceram mais freqüentes os casos em que os filhos l'i e rv- 

deiros e sua família conjugal habitam a mesma barraca que os pais. 

Esta distinçio perde, no entantoJ seu ei'eito, quando se o b s o r-v a 

que, mesmo morando em barr.§:c~ distintas, possuem todavia uma co- 

zinha comum. Neste contexto, teríamos uma Única unidade familiar 

dei'inida não só pela produção, mas também e simult2.neamonte pelo 

consumo. 

No caso de viuvez de um dos pais, 
~ 

nao observamos 

casos de habitarem em barrac~s separadas. O filho herdeiro, se cn 

sado, passa a morar na barraca dele ou vice-versa. 

Se o filho herdeiro i o mais novo, geralmente ele 

tem um casamento tardio e a esfera dom~stica continua sendo de 

controle de sua rnac: apesar da anciani<lade. 

, ... 
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Por ocasião da morte do pai, â situação de 11her- 

de iro de f a to 11 se transforma em "direi to 11• Segundo um cntrevis- 

tado de Arrua Preta (:filho mais velho; herdeiro) :foi ele quem re- 

construiu a barraca elos pais, quem f'ez a caiçar<;:; e a cerca, quem 

tratou do gado e aumentou o rebanho. Ele somente, porque nao pos- 

suem empregados e o pai j~ est~ impossibilitado de fazer "traba- 

Lh o pesado". Seus Lr-ma o s , sem experi;ncia neste tipo de a ti vida- 

de, pois que exercem atividades urbanas, dificilmente poderiam 

reinvidicar a administração do patrimônio. No caso de requererem 

a partilha, o irmão herdeiro é o comprador pref'erencial. Vale di- 

zer por~m~ que o sistema é feito de maneira tal a fazer com que 

os irmãos1 mesmo que distantes googréÍ:ficamente, mantenham rela- 

çÕes com o grupo familiar original. Estas se ma11ifestam através 

da socjec'Jnde no e;ad0 P-m que os irmãos "dP. :fora" tornam-s0. ; . 
s ()(!]_os 

no rebanho do irmão-herdeiro e através da montagem de um circuito 

de bens em duplo sentido; dos irm~os migrantes para o grupo fami- 

liar e o irmão-herdeiro, e destes para aquelas. No primejro sen- 

tido - vao o a ç uc a r , o café, o sabão, 
~ 

o querosene que sao chamados 

11despesas de casa"; no segundo a :farinba, o leite~ o f'eijão, etc~ 

Ê importante frisar ainda que, não havendo caso 

do compra por parte do irm;o herdeiro, esta herança sem !?.artilha 

n~o lhe conI'ere a propriedade, mas sim a posse do patrimônioº 

Qualquer um de seus irmãos, so mal sucedido no local para onde mi 

grou, tom por direi to utilizar o patrimônio a dm í.n d st r-a do p o Lo ir.- 

m?io, corno urn ponto de apoio, uma reserva Ha estratégia f arn í L j_ ar 

p a r a ele e sua farn l Lri a rru c Le a r , Assim, em Vista Alegro elo T'a p a r-á , 

um dos irmãos que mir,-rara para a cidade e tro.halhava cm constru- 
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ção civil, por estar atravessando um extenso per{odo desemprega- 

do, retornou temporariamente e trouxe a 1amÍlia. O irmão mais no- 

vo, de posse do patrimônio recebeu o irmão e sua fam{lia numa bar 

raca próxima i sua. Então, não haviam decidido que tipo de ativi- 

dade o irmão rec&m-chegado desempenharia at~ o seu regresso. 

O sistema de herança dos ~teiros desta forma, n a o 

se dá segundo o código nacional~ Obedece a razões específicas de 

um modelo de economia 1amiliar. Permite-nos pensar, assim, na es- 

pecificidade deste sistema econômico de pequenos produtores, cujas 

categorias bisicas não são necessariamente as mesmas do sistema e 

conBmico·nacional. 

Há a1e;nin'"'.s 
; ar-o a s da estudada em que verifi 

camas a vigência do sistema de he:i:_~.E,Qr partilha situado em Úl 

tima instgncia9 quer dizer. a divisão de terras foi levada a um 

ponto extremo. Acontece na Ilha de São Miguel. Numa família obser 

vada, o 11q_uinhão" dos herdeiros se restringe atualmente a uma 
, 
a- 

rea que compreende a bo.r~ e um quintal de uns 20 metros nem 

quadra". O arrendamento permanente de terras aos criadores da i- 

lha c o n s t.Lt u í.u s o Lu ç á.o por um p c r Lo d o de tempo. No presente, a qu~ 

da da produç;o de juta e o conseqüente endi~idamento, 
~ 

nao p e r-m í.>- 

tiu o arrendamento. Al~m do mais,toda a famflia adoeceu com llfe- 

bro11 e não pode plantar juta. Atualmente, todo o grupo familiar, 

sem exceçao, vende sua Eorça de trabalho. Trabalham na colheita 

do ~eij;o e no preparo de terras para o plantio de juta do Único 

comerciante do lugar. Pai I maC:! e o f' íLh o ma ís v e Ll i o de 12 anos 



trabalham como d i.o r-Ls t a s . O trabalho para o ub co indivíduo, é de- 

nominado trabaJho particular. O pagamento da diária é de sete 

cruzeiros "a custa da casa", e oito cruzeiros "a custa da gente", 

segundo a muJ.her que trabalhava nbordoando o fcij ão" colhido. 

Entrevistamos vários meninos entre 10 e lJ anos 

que trabalhavam na colheita do Eoijão. O pagamento das crianças~ 

por produção, dependendo da quantidade que conseguirem colher. Re 

cebem vinte centavos pelo quilo de f'eijão colhido~ 11a custa da 

cas~11, isto 
, 
e, ~-lhes fornecido caI'6, merenda das 9 horas e alma- 

ço. Todos eJ.es entregavam integralmente seu "ganho" ' ~ a mae. Poste- 

riormente, entrevistando a mãe de um dos meninos, ela informou 

que o dinheiro ganho por estes, era empregado na 11despesa da ca- 

sa'' (aç~car, caf~, sabão ... ), que ela comprava todas as segun- 

das-feiras de um marreteiro. Constituía uma quantia complementar 

ao montante necessário para cobrir o sustento da família durante 

uma s ern an a , Segundo ela, com a elevação do preço da farinha tudo 

ficou mais difícil. Prosseguindo a narrativa, disse que moram ceE 

ca de 200 pessoas na ilha, que hi muitas famílias que não pos- 

suem terra pr6pria e vivem em terras alugadas, as quais começam 

a preparar sua saída da ilha. Há s e ís - anos nao sai uma família de 

são :MiguBl. E completou: "Tive doze J'ilho, criei onze11• O mais 

velho dot> filhos tem 36 anos e, o mais novo, 13 anos. Seis 
~ 

sao 

casados, sendo dois nornons e~ mulheres. Todos eles e suas res- 

pectivas f'amÍlias moram na ilha e arrendam terras dos criadores. 

As :famÍljas que c orrie ç am a articular s u a s ai d a pretendem se eles- 

locar para Cu r-J caca, mu.nic:Í.pio de Alenquer, 
, 

que e a torra-f'jrmc ------~ •.. -~ 
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mais próxima onde ainda se pode adquirir um pedaço de terra. Esta 

migração, que começa a se esboçar, tenderá a crescer nos anos pró- 

ximos facé ~ impossibilidade de manutenção das f'amflias juticulto- 

ras na ilha. Os dois pecuaristas existentes empregam apenas um va- 

queira, e o comerciante, mal refeito das perdas com a juta, começa 

a ter no feijão o produto preferencial, eliminando assim o crédi- 

to para o f'inanciamento do cultivo de juta. 

6. A V0º-6....QÃO PECUÁRIA DOS HERDEIROS 

O processo que culmina com o filho-herdeiro na 

direção do pa trimÔnio i'ami.liar evita que se atinja uma situação 

em que o grupo familiar tenha uma direção dupla: pai e f'ilho-her- 

deiro. Para contornar tal circunst~ncia, ocorre uma divisão de tra 

balho na organização familiary marcando de maneira bem delimitada 

as tarefas de cada um. Ao nível da ralação pai/filho-herdeiro, ca- 

bo ao primeiro a coordenaç;o da principaJ. atividade do grupo, ou 

seja, o cultivo da juta; enquanto que ao segundo, cabe a manuten- 

çio do fundo de reserva familiar, ou seja, o gado. O filho-herdei- 

ro, desde pequeno, vai se especializando no tratamento do gado, 
, 
e 

o "vaqueiro da casa". Corno observamos no Rio Ituqui, as respostas 

sobre a criaç5.o do gado eram dadas pelo f'iJ_ho de quinze anos. Qua.!! 

do das respostas às perguntas sobre o gado, o pai chamava o filho, 

O pai sabia o número de reses, mas não sahj a e xa t ame n t e a c o mp o s L« 

çao do· rebanho de vacas e n.o v Ll.h.a s , bc z o r-r-o s e "m amo t e s t' , Na ilha 

do Palh~o, um chefe de f'am{lia diasc, sorrindo, que nio sabia nem 

laçar, n~o gostava do gado. Dois dos filhos cuidavam das reses. As 

sim, quem dava inf'ormoçÕes s o La-o o c;aclo eram os filhos e quem .ro s » 
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pendia pela juta 8ra o pai (Tapari, Água Prata, Vista Longe do Ta- 

pará, Ituqui), 
~ 

ou a mae (saracura, Costa do Aritapera). 

Nio socializado plenamente na juta, o filho-herdei 

ro nio tem conseguido trabalhar satisfatoriamente nela na atual 

crise. Embora a divisio de tarefas não tenha um caráter absolut~ 

e este filho fosse sempre recrutado tarnb~m para certas fases do 

cultivo de juta (preparaç;o do terreno para plantio e colhei ta), 

ele não aprendeu devidamente a cultivar o produto. 11Especializa- 

do'' em cuidar do gado, aumentando por vezes o rebanho com o cui- 

dado extremo nas 11doenças11 como aftosa, ou no período de i n v e E'.!:..S?. 

quando o gado perde mu í, to peso, o filho desde pequeno f o í. reunindo 

um conhecimento particular. Em Vista Longe do Tapará um d e Le s , 

hoje já casado e com um rebanho em crescimento, defendeu esta voca 

ção como a r-e a Ld.z a ç a o ele serviço. que sempre aspirou, li desde P.2. 

queno, sempre tive vontade de criar gado''· Diga-se, tamb~m, que o 

gado funciona como o símbolo de prosperidades pois a quanti.dade 

do rebanho revela a quantidade do fundo de reserva da famíliaº 

Nos locais onde os j_]}ticultores mais velhos ainda 

estão administrando (caso Tapará), apesar das coudiçÕcs adversas 

o plantio de juta prossegue. Nos locais onde os filhos-herdeiros 

assumiram a admini~traçio, esti ocorrendo o seguinte: Água Preta,o 

I'ilho n~o planta mais juta. Disbe que, desdo que seus irmios mi- 

graram, o rebanho tem crescido. O en-trcvisi..ado em Vista Lonr;e do 
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Tapará tamb~m nio planta mais juta; mant&m, no entanto, urna 

para obtenção da fa r-Lnh.a . O objetivo de ambos é t r-an s f o r-ma r' o ga- 

do, enquanto fundo de reserva, para ser a atividade fundamental ou 

retirar da criaçio o papel acess6rio e passar a ter na pecu~ria a 

atividade primeira. A agricultura, a E.29}1, funcionaria como compl~ 

mentar, o roç_ado de juta seria suprido. 

Desta forma, pode-se observar que a relaçio entre 

a pecuária e a agricultura se transforma inclusive ao n{vel da or- 

ganização do trabalho familiar. E esta percepção dos 11herdeiros11 

de ver na pecuária uma alternativa, se reforça quando as exigên- 

cias pa~a o cultivo de juta são maiores face ao serrado, cepim mu- 

ri que cresce meio ao plantio de juta, impedindo o crescimento dos 

pGs. Se a...~tcs, com as terras de mata, se fazia apenas 2 capinas~ 

atualmente, com as terras do serrado, são necessárias pelo menos 

quatro. 

As indagações relativas ao êxito ou não desta ten- 

tativa são formuladas pelos pr6prios juteiros mais velhos: li o 

gado até criar r~s, ou até estar pronto para a venda, leva J ou 4 

anos. A juta dá ganho em menus tempo, e dá pra comprar mais gado 

com a "sobra11 da juta e dá prás despesas da casa li 

Segundo um c r-d.a d o r , ( i'ilho herdeiro) 110 gado só da- 

rá para m~nter ele mesmo e sua família depois que conseguir passar 

de 400 resc~~ E at~ li? Se estas ponderaç~os tiverem fundam en -e o , 

& difícil supor que a pecuária, assim entendida, possa ser a alte~ 



nativa para a atual crise da cconomj_a juteira. Seria, no máximo, 

uma saída pa.ra um reduzido número de famílias, marcando assim,pela 

-· ~ r acumulaçao, uma distinçao interna entre as familias j_uteir_~s pois 

estas poucas famílias passariam a integrar o grupo de novos pecua- 

rl.stas que avançam pela Várzea e, assim, perderiam de vez sua con- 

dição de juteiros • 

.. ,.. 

_ _,,, 
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7. Q__S_______'1_DESERDADOS" E A F'A)1ÍLIA 

Ao n{vel familiar se estabelecem regras que permi- 

tem a preseuça de um dos filhos na propriedade, enquanto que os de 

mais migram para áreas onde haja abundincia de terras ou para um 

núcleo urbano. Os fatores que motivam a expulsão nesta região de 

Virzea se conjugam desta forma com aqueles de atração no centro 

urbano e na área de fronteira agr{cola. 

A análise da relação dos filhos que migraram com 

o grupo familiar, permite-nos perceber que a distância geográfica 

nao dilui ou neutraliza os laços econ5micos entre eles. Tais laços 

são redefinidos e ambos, filhos migrantes e ramÍlia, assumem novas 

ob~ieaç~RA m~tuas. Estas obrigaç~es possibilitam aos filhos migran 

tos continuarem partici.pando da receita doméstica. O estabeleci- 

mente desta relação 6 em parte responsável pela resist~ncia dos 

jutec~iros às adversidades da atual crise. 

Em toda a extensão estud2.da~ observamos um inter- 

câmbio entre os filhos que moram na cidade e o grupo :familiar. Em 

Santar~m, eles exercem as seguintes atividades: comerciários, do- 

m~sticas, trabalhadora~ em construç~o civil, feirantess runcionÓ..-· 

rios. Há aqueles que trabalham no BEC, na SUCA.M, no Hotel Tropi- 

cal, na Granja da Varig, na Tccejuta, etc. Constituem um con U.ll- 

g-ente de jovens solteiros que buscam se colocar no mercado de tra-- 

balho local. Sua comunicação com a família na Várzea se dá atra- 

vós do ~notor-de-linh~, que lit;a d í.a r-Lumc n t.o os vários "Ba Lr r-o s Ru-- 
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r a í.s " da Várzea à ~i_dodg_, e também através das mensagens que 
~ 

sao 

transmitidas diariamente pela Rádio Rural, dando avisos e recados 

das pessoas que residem na cidade para aquelas que habitam no in- 

terior (denominaçio que se d~ em Santar~m às rcgi~es afastadas da 

cidade). A 
~ 

mae cumpre o papel de mediadora nesta relação, pois 
, 
e a 

ela que são endereçadas as "encomendas II dos filhos migrantes. 1':ste 

intercâmbio entre os filhos e o grupo familiar, expressa um cir- 

cuito em dois sentidos: o que vai da Virzea para Santarém e vice- 

versa. 

Como cada família possui geralmente mais de um 

filho na cidade, o que estes :filhos r-eme t em é combinado. As.sim, 

uma família de jutei ro-2, do PaJ l1ã.o que tem uma filha e dois f:Llbos 

eia Sct.ntarém~ r-o c e b o deles o seguinte: e f'ilho que trabalhél. no :RF,(;; 

envia mensalmente uma "despesa de casa'' (arroz, 
, 

açucar, sabão, ca- 

fé), o outro que trabalha na SUCAM, manda d í.nh e í.r-o todo mês e a fi 

lha que é doméstica, ou seja, trabalha como cozinheira na casa de 

uma família santarena, envia frutas (alface, pepino) de quando em 

vez. Este ntesmo tipo de combinação observamos também na Lagoa de 

Aritapcra~ o .filho que trabalha no BEC envia a desposa de casa e o 

que é empregado no comércio monda 11a mcia11 do ordenado. 11A mGian 

nio deve ser entendida, corno sugere, como sendo icual ~ metade do 

ordenado; pois, segundo a mãe, este filho ganha muito pouco e qua.!2. 

do sobra alGum ~ que ele manda. Por, outro lado ela enfatiza~ que 

ele sempre envia algo, ainda que varie a quantia. No caso da Ilha 

de Sa r-a cu r a , os .fill1os remetem também s cma na Lmc nt o o p a o , Die;n-sc 

que esta Ilha é tnn dos locais da Várzea, -ma i s próximo a Santarém, 
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cerca de duas horas de moto~. 

Esta combinação revela que a autoridade familiar é 

quem determina o que deve ser enviado, de acordo com as necessida- 

des domésticas. E aponta tarnb6m porque 
~ > 

a mae e o elemento media- 

dor, pois 6 ela quem controla o volume de g~neros necessirios para 

a alimentação da família. Assim, os filhos migrantes permanecem 

vinculados~ família pela esfera doméstica e feminina, no caso sen 

do a esfera do consumo. (Ga~cia, A. & Heredia, B.; 1972). Nio en- 

centramos situações em que os filhos enviassem instrumentos de tra 

balho (tercado, foice), o que certamente, se ocorresse col.ocaria 

também o pai como mediador e os ligaria à esfera da produção. 

A família, por seu lado, envia para os filhos na 

cidade feijão, farinha, peixe, carvâo, leite, melancia, tapioca, 

etc. Representa, desta maneira, uma "fonte de renda" notável para 

a receita do filbo migrante; quando os preços de gêneros alimentí- 

cios em Santarém são bastante elevados; farinha entre três cruzei- 

ros e tr~s e quinhentos e feijão, cerca de seis cruzeiros o quilo. 

O casamento do filho migrante não conduz à ruptura 

' t' f' '1· A f' '1· d . - do vinculo que rna.n em a ama, ia. ama. ia e procrJ.açao p e r'rna n e c e 

vinculada ~quela de origem. O circuito nio ~ interrompido, embora 

cm alguns e a s o e seja r-e d e fLn i.d o , como no c a s o dos qu e ganham poucu 

e_ que cessam de enviar dinheiro (comerciário). 

Esta situaç~o trazida pelo matrlm8nio ainda n5o est~ plenamente es 

tudada, posto que nossos dados a este respeito sio insuriclcntes. 
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Sob este ângulo, a saída de membros do grupo fami~ 

liar e a venda de sua força de trabalho, apesar de ser indício de 

expropriação do juticultor, impossibilitado de se reproduzir en- 

quanto juticul tor, signifj_ca uma forma de resistência dos .JEto:Lros 

para assegurar a manutenção da·".farm". 

Este contingente de "deserdados" que chega a Sant~ 

rém ~ procura de trabalho, não encontra aí um núcleo industrial ca 

paz do uma absorção plena. Santarém ainda é um núcleo comercial, 

basicamente. "Alguns pesquisadores tem encontrado uma relação en- 

't r-o herança sem parti lha e desenvol vimcnto industria]. me d i.d a 

em que o campesinato formou uma leva permanente de .i s e mulhe 

res d e s omp r-e ga.d o s , o s t a b o Lc c e= s e um estágio de d e e e rrv o Lv Lrne n t o da 

indústria, que pode dnr emprego contínuo e em grande escala a uma 

populaç5o antes desprovida de uma base social e econ~mica su~icien 

temente numerosA para mentor o trabalho a baixo custo, proporei o- 

nalm0.nt.e a outros fatores". (Wolr; 1970), p , 107). 
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Não ocorre nesta área do Bai:'xo Amazonas, uma re- 

lação proporcional entre o volume de migrantes da área rural que 

chegam à cidade e a e x.i s t én.cd.a de um parque industrial capaz de 

absorver esta mão-de-obra disponível. As indústrias de benef'ic:La- 

menta da juta, como a Tecejuta, a Jutasa, a Fibrasa, etc., disp;orn 

de uma capacidade relativamentepequena de absorção deste continge~ 

te de migrantes. E muitas vezes, como é o caso da Tecejuta, ~ 
sao a- 

:fetadas pela sazonalidade de algumas mic-raç;es. 

Isto 
, 
e, tempos depois de empregados, quando já e s-- 

tão treinados nas técnicas de beneficiamento da juta, os 11migran- 

tes11 abandoHam a empresa. Esta incidência é maior no período d;:i. 

colheita é maior no período da colheita da juta, quando o grupo fa 

miliar n~o podendo recrutar mão-de-obra localmente, recruta os fi- 

lhos solteiros que migraram para a cidade (homens e mulhere~). Co- 

mo este volume de migrantes tcride a aumentar com o recrudescimen- 

to da crise da economia juteira, é de se supor uma , . . 
seria crise so- 

cial. Principalmente quando as grandes obras, como o aeroporto, o 

porto, o hotel (1), a hidrelét:rica já foram concluÍd~s ou estão 

prestes a sê-lo (2). 

(1) - O Hotel Tropical inclusive, reduziu este ano 
funcionirios, de 240 para l~O pessoas. 

seu quadro do 

(2) - A construtora Andrade Gutierrez esti construindo uma estrada 
de 200 km em Oriximini. O recrutamento dos oc3os ~ ~eito em 
Santarém; mas a seleção na escolha dos trabalhadores recai 
sobre as centenas de ~es, vindos do Mar2,n.hão que mantém su 
p e r-Lo t a d o s os "Ii o t ó ás " e-11pt3l1SÕe!-! próximos à fc Lra B ~ "roc.1,~-: 
t:;om'' (JJH-165). Os J?Jl_rnc!_~.~.::!. rru n c a sêto contraLados. Este qua- 
dro aponta p a r a a impor l:ância do um e s t.u d o sobre "ma r gLn a Ld,» 
dado sociéll11 cm Santarém. 
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Em sua pesquisa sobre estrutura de parentesco rea- 

lizada em l9GJ, na r<,)gião, Woortman dizia: "A Várzea é a rogi.ÊÍo 

que apre senta malor e stabilidadc dcmográf'ica: somente 1.5, 81~ de 

sua populaçio se comp3e de imigrantes~ e apenas 25,24% dos filhos 

adultos havia emigrado11 (Woortman; 1967, p. 214). 

Onze anos são passados e esta estabilidaàe, como 

temos visto, não mais ocorre. A~ ém dos ndeserdados n, f am.lLrl.a s i11- 

teiras se deslocam para a cidade e, preferencialmente, para outras 

regj_Ões de agricultura. Em toda a área estudada se dizia: 11antes 

ali era urna v iLa li 
f o informante apontando para a margem opost.a 

ia f'alando, 11 voltaram para demolir suas barracas n 10 v a r !I 

(Tapará); 11 a plantação tá tendo mui to serviço e nem t o m lucro 11 

a Colônia é mu.i to b o a ..• 1'. 

As famílias se d e sLo c arn , segundo seus ex-vizinrios $ 

para a rodovia San.tarém-Cuiabá (trecho entre Santar&m e 

lis), para a região d a Colônia de Mojuf dos C'amp o s , Muitos q u o mi- 

grarn para a Co Lô n i a já. conhecem bem a região, p o í.s no pe:.~íodo 

colheita do a r r-o z (maio a julllo)j se deslocam para lá como diari~- 

L a s , Eri c o nc r-a.ruo s home11s e mulheres que já b a.v Lam tra b a Lh a d o 0111 

Pd.x aú b a , !"Jo ju:Í. dos Campos, Sn.n ta. Cruz, Neste sentido a v e n d a da 

f'o r ç a de trabalJJo c on st í.t.u í. um elemento de mc d.í aç àc para os ndg-ra!!: 

t e s e suas f am.i L'ía e , Esta J.'G.rJ wx-ão nos conduz também a pensar 11.Ulll 

Calendário Agrícoli1 Co mp Lomc n t o r- entre a região de Várzea e a :ce- 

G:Lão de Vó r-z c a e a rcgi?.í.o d n Co Lo ni a , so n d o <0~u0 o t0rrnino d a co-- 

Ll i e L't a da juta coincide corno inicio d a colheita d e arroz. 'lu L L:1- 

··"" 



to possibilita o deslocamento dos juteiros exatamente no período 

de inverno, quando as cheias atingem os Índices mais elevados. 

No presente caso estaríamos presenciando a trans- 

formação de uma migração sazonal em definitiva. Hoje, as famílias 

se deslocam como um todo e não regressam. 

Levantemos uma hi.pÓtese de que, embora os ex-vi.zi- 

nhos digam que as familias foram para a Colônia, elas tenham se 

deslocado mesmo é para as aproximidades da rodovia Santarém-Cuiab~ 

acompanhando o sentido da frente agrícola na Colônia, que, impedi- 

da de transpassar o Rio Curuá-Una, se deslocou no sentido sul1aco~ 

panhando o traçado da rodovia. A Colônia propriamente dita é tam- 

bém hoje área de expulsão. Nesta ordem, a região agrícola próxima 

a Santarérn-Cuiabá se estaria formando a partir de contingentes o- 

riundos da Várzea e da Col3ni~, que inauguram uma terceira grande 

área de pequena agricultura no Baixo Amazonas (1). 

(1) - Para um entendimento de porque a Col6nia planalto transfor 
mou-se numa irea do expuls5o, o porque a frente agrícola de 
desviou para o sul, sugerimos a leitura do capítulo reI'cren 
te a Migraç;o, contido na pri1n0ira parte do relatório da E 
quipe de Antropologia. 

- ., 



8. SEM . JITTA E SEi\I FARINHA-Rl~LATO SUCINTO SOBRE O 

AVANÇO DA PECUÁRIA NA REGIÃO DE T[~HRA-FIRME 

Nosso propósito nesta parte do trabalho é proceder 

a um relato sucinto de como a crise contemporinea da agricultura 

na Várzea se manifesta nas áreas de terra firme. 

Ainda que constituam áreas não inundáveis e de ter 

ras altas, as terras firmes estão intimamente conectadas com as 

terras de várzea, onde se cultiva a juta. Funcionam como áreas for 

necedoras de gêneros alimentícios para o abasteci~ento das famí-. 

lias juteiras (regi~o compreendida entre o Lago Grande da Franca 

e o Rio Arapiuns, denominada "Colônia" e região de Patos Pau 

d1arco, Moisés, Serra Grande, Cabeceira do Marajá-próxima ao Rio 

Ituqui); funcionam como área que fornecem mão-de-obra para o pe- 

rÍodo da colheita da juta )Passagem, Curral Grande e Miri aglorne- 

rados rurais situados a meio caminho entre o Rio Tapará e o Lago 

Grande (Manicurus) próximos aos limites do município de Santarém 

com o de Monte Alegre) funcionam também 
, 

como areas onde ocorre a 

comercialização da Juta, onde se situam os patr~es que aviam o cul 

tiva da juta (Lago Grande da Franca) e funcionam ainda como pastos 

de inverno para os rebanhos bovinos da Várzea. Neste sentido, terí 

amos uma relação estreita e complementar até c~rto ponto, entre os 

pequenos agricultores <las torras :firn1es, que nio plantam juta o se 

dedicam principalmente ao cultivo de arroz, mandioca e malva, e os 

jutci1.~. Esta relação expressa a ligação da terras do Várzea com 

as torra :firmes que a c ír-cundam e constitui a totalidade V~rzoa, 



tal como estamos conceituando neste estudo. Não se 

?h~ 
det~m pois nos 

limites do Município de Santarém, alcança Alenquer (Curicica), Ó- 

bidos (região da beira do Amazonas pr6xima ao estreito de Nuratuba 

que conduz ao Lago Grande da Fr:c:i.nca), Monte Alegre (Aldeia e Lago 

Grande-Manicurus-) e Juruti;clesenha uma extensa área de pequenos 

agricultores que tem nas reses um fundo de reserva e de criadores 

"tradicionais", cujos rebanhos são de "sociedade" com os juteiros . 

As funções que a terra--firme cumpre em função 
.. a 

, 
varzea estão ameaçadas no presente. A introdução nesta área ( "C~ 

lonia" e Patos) de uma pecuária em grande escala tem conduzido 
.. a 

supressão das atividades agrícolas; o avanço dos r0banhos em ter 

ras de lavouras (Passagem, Curral Grande e Miri) destroça as plant~ 

ções, impedindo o plantio. 

Uma vez que estas áreas são fornecidas das famÍ- 

lias juteiras, o seu colapso pode conduzir a ~m aperto maior dos 

juteiros, que se verao cercados em todos os pontos. A supressao de 

suas fontes mantenedoras apressará sem sombra de dúvida a queda fi 

nal da "cidadela" dos ~teiro.ê_. 

Dito isto, passemos a uma descrição sumária de co- 

mo está ocorrendo em cada área destas o avanço da pecuária. 

·" 
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PASSAGEM 

Os pequenos agricultores de Passagem, Curral Gran- 

de e }!::.ri plantas mandioca, milho, feijão e arroz. A produção de 

arroz e i'arinha vendem para os jutoiros da várzea. Plantam a man- 

dioca no mês de dezembro e colhem a partir de dezembro do ano se- 

guinte. Em setembro j~ fizeram a broca e a derruba.to tempo em 

que ficam à espera de chuva, para que possam plantar a maniva. No 

período desta espera, estes pequenos agricultores vendem sua força 

de trabalho para os jutcirost no preparo do terreno para o plantio 

de juta. Neste ano de 1974 não foram recrutados para o serviço no 

terreno de juta " .. poucos plantaram quem plantou, plantou pou- 

co ..• ". Enquanto aguardavam a chuva, estão trabalhando em desmata- 

menta, preparando a terra para pastagem de um comerciante em San- 

tana do Tapará. Todos os dias vão de pés para suas casas e retor- 

nam de madrugada para o serviço. Gastam hora e meia em cada per- 

curso, de ida e volta. Recebem de diária 15,00 a sêco, i.é., sem 

alimentação. Nos anos anteriores, segundo disseram, na invernada 

vinham colher a juta 

-------- .. 
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(m~s de abril) e cm maio trabalhavam como diaristas nas 
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colheitas 

de arroz no Guaraná e no Una,situados na "Colónia de Mojui dos 

Campos". 

Relataram que no presente ano nio estio podendo 

plantar porque o 11gado invadiu tudo". E explicaram: há mais de 20 

anos, o prefeito de Monte Alegre deu arame e o povo fez a cerca 

que separa o campo geral das lavouras. São eles também, os agricul 

tores, que zelam pela cerca, reparando-a a cada ano. O gado ficava 

de julho a janeiro na frente e de fevereiro a jlillho ficava no cam- 

po geral. Há aproximadamente J anos, o gado não passou mais para o 

campo ge~al e saindo da frente invadiu a área de lavouras. O gado 

agora está sendo mantido permanentemente na beira, na margem do 

Lago Grande - Manicurus - A cerca por sua vez, 
, 
e para defender 

do gado que fica no campo geral. 

Como tivéssemos dificuldade de entendimento geo- 

gráfico; orientaram a feitura do pequeno mapa da página anterior, 

que é de grande valor explicativo. 

11 • tá tudo parado •.. somos partes prejudicadas" 

Buscando uma ~aneira legal de resolver a quesf;o, 

recorreram ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. Nada 

íoi feito, segundo eles. 

11 
••• o sindicato de Snntarém não é um bem de ra- 

Lz " ••• 

"se fo s s e já teria resolvido o problema ... 11 
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Há mais de duas centenas de famílias de 
2 ,;· .---. 

,_) \.) 

pequenos 

agricultores nesta área. SÓ em Passagem há 78 famílias. 

Caso cedam face~ pressão dos pecuaristas (como 

dizem) perderão suas áreas de plantio e não poderão mais abastecer 

os juteiros de arroz e farinha e nem vender sua força de trabalho 

para o cultivo da juta; pois serão deslocados para áreas distantes 

pois não há mais área próxima "sem dono". 

A situação dos juteiros por sua vez ficará mais 

apertada pois, serao obrigados a se abastecer em Santarém onde es- 

tes produtos além de mais caros, ficam com o preço aumentado devi- 

do ao preço da passagem no 11motor-dc-linha11 e ao dia que gastem in 

do até lá para adquirÍ-los. 
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Há l50 famílias de pequenos agricultores na região 

denominada Patos. Esta região compreende os seguintes aglomerados 

rurais: Patos, Santana, Pau d'Arco, Moisés, Serra Grande e Cabecei 

ra do Marajá. Segundo um levantamento feito pela FASE para ser en- 

·viado ao INCRA, a região possui cerca de SJO habitantes. Este le- 

vantamento que está em elaboração no decorrer do presente ano, as- 

sinala também que o tempo do moradia destes agricultores oscila nu 

ma média entre 25 a JO anos~ O tempo r • 
mini mo registrado foi o de 5 

anos de permanência e o máximo 75 anos. Estes pequenos agriculto- 

res impl~ntaram suas rocas e roçados, construiram escolas, e carni- 

nhos que ligam Patos com a Colônia do plantio. São 6 horas de 

até o Guaraná, na Colônia. Um bodegueiro (comerciante~ dono de uma 

bodega) nosdisse e com orgulho que um jipe já havia chegado até 

Patos, vindo de Santarém. 

As benfeitorias de cada família de pequenos agri- 

cultores são inúmeras: fruteiras, cafeeiro, poço, hortas, 
, 

pe de 

seringueira, casas cobertas com palmeira inajá, roça, roçado etc. 

Em Patos os pequenos agricultores cultivam mandio- 

ca milho e arroz, possuem fruteiras ao redor das casas (limão, ba- 

nana) e extraem frutas nativas (aça{, manga .•. ): Vendem sua pro- 

dução para os juteiros do Rio Ituqui e para Santarém. Sua produ- 

çao abastece os plantadores de juta de Conceiç;o, Sio Raimundo, 

São Benedito no Rio Ituqui e abastece também os juteiros de Aracam 
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pina, que fica situada na beira do rio Amazonas. 

Os jutejros concebem assim tal regiio: 

11Se não temo farinha aqui pro almoço, sai pra Pa- 

tos e na hora do almoço vem com a farinha". 

Quase todos os dias vão a Patos para comprar "as 

coisas11• Viajam descendo o Rio Ituqui e depois pegando o 
, 

parana 

Aiaiá, em suas próprias montarias. 

" ••• dessas ter:r.a-f'irme aí o primeiro lugar é Patos 

em legumes e feijão ••• milho, arroz." 

"Pior pra nós é a cidade, porque é mais caro e a 

gente ainda paga passagem." 

Os juteiros levam peixe para Patos e trocam por f~ 

rinha. Segundo dizem no inverno fica mais difícil para os habitan- 

tes de Patos pescarem, é quando levam mais peixes para lá. 

Este intercâmbio de produtos está assentado numa 

rede de relações estabelecidas entre os pequenos agricultores de 

ambas as áreas. 

Os juteiros do Ituqui jogam partidas de futebol 

com os aericultores de Patos; nas ros~as as famílias juticultoras 

se deslocam para Patos , no inverno então 11toda a diversão é de lá 

...• 
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com eles" (de um juteiro de São Benedito); sã-0 inúmeras aqueles 

que contraíram laços de c ornp a.d r-Lo e "o pessoal daqui é mui to conh.s_ 

cido lá" (de um jutoi:i;,2 de Conceição). Há ainda uma outra relação 

entre estes agricultores expressa na sociedade. Para evitar de es- 

tarem comprando farinha o tempo todo em Patos, os juteiros que dis 

põem de um grupo familiar potencialmente superior à extensão cul- 

tivada, organizam a folga de seus membros com tarefas de implanta- 

ção de uma roça em Patos. Fazem estas roças chamando um dos habi- 

tantes de Patos para sócio, pois não podem ass0gurar um cuidado 

permanente no cultivo da mandioca. A produção é dividida entre os 

sócios. Estes vínculos aproximam por demais as familias juticulto- 

ras daquelas de Patos. 

De A 

mes 
A 

em mes os juteiros do Rio Ituqui vão a San- 

tarém para adquirir aqueles produtos que não são e~ontráveis na 

área agrícola vizinha. As compras em Santarém ainda que essenciai~ 

são complementares e se restringem a produto que dependem de um 

beneficiamento que as unidades familiares não desenvolvem mais, 

como é o caso do sabão; ou de um beneficiamento que exige proces- 

sos industriais mais sof'isticados, como é o caso do açúcar, do qu~ 

rosene e do sal. 

A partir de princípios do presente ano, um novo 

elemento se Eez sentir na área afetando seriamente a relaç;o manti 

da at~ entio pelas duas regi5es de pequenos agricultores. Trata-se 

de um projeto agropecu~rio cuja extensão abarca terras que at~ en- 

tio vinham sondo cultivadas pelos agricultores de Patos. Um jutei- 

E.2. narra este fato dizendo que as propriedades de Santana e Patos 
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pertenciam a um ~nico proprietário. Este vendau as terras que fo- 

ram compradas pela SOBOI. O novo proprietário proibiu os ae;ricul- 

tores de colocarem suas roças na mata. Mandou parar todo o serviço 

de fazer roçado na mata, continuou narrando o juteiro. O novo pro- 

prictário disse que as roças s6 poderiam ser feitas nas terras de 

capoeira. E alertou: "Quem derrubou, não pode queimar .•• ". Acres- 

cantando: "Quem queimar será punido". Mui tas e mui tas taref'as de 

roçado em mata foram embargados. São muitos aqueles que estão 

achando duro demais a barreira. 

Os .juteiros percebem que a produção vai diminuir 

tornando mais escassos os produtos como o arroz, o milho e a fari- 

nha. Principalmente a f'arinha que é O alimento básico na dieta.Per 

cebem também que sua situação vai f'icar mais precária, pois 
~ 

serao 

obrigados a adquirirem tais produtos na cidade. Atualmente compram 

o quilo de farinha em Patos a dois cruzeiros (Cr$ 2,00) e n.q u a.n t o 

que em Santarém o preço do quilo varia entre três e três e qui- 

nhentos (Cr$ 3,00 e Cr$ 3,50), fora o preço da passage~ no motor- 

de-linha até Santarém. 

"Assim vai diminuir o legume, mais que a juta ••• " 

A proibição do novo proprietário se junta aquela 

aos pequenos agricultores para não queimarem. Que 

por sua vez, é interpretada pelos agricultores da seguinte manei- 

ra: 
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"Agora os pecuaristas vão lá, tiram as melhores ár 

vores e depois f'azem o pasto ••• quer dizer que pr.Q. 

{be para uns e deixa outros .•• " 

Dizem isto porque o novo proprietário vai instalar 

uma serraria para o aproveitamento da madeira e depois proceder ao 

plantio de pastagens. 

Apesar das proibições os pequenos agricultores que 

há dezenas de anos habitam esta área, continuam a derruba e as 

queimadas subseqüentes. Segundo eles não podem ficar restritos ' as 

capoeiras sem correr o risco de perder grande parte da produção, 

e ameaçar assim a existência de suas famílias. 

Até novembro de 197~ nao havia ainda qualquer de- 

cisão sido tomada para solver a questão. Alguns agricultores di- 

ziam da possibilidade de um loteamento entre eles, de uma pequena 

faixa de terra que os responsáveis pelo projeto pecuário cederiam. 

Nio pareciam concordes com tal medida, pois como falada sugeria 

uma extensão de terra muito diminuta para as 150 famílias da área. 

O projeto agropecuário mencionado assinala um tipo 

de empreendimento até então desconhecido na região estudada. Tra- 

ta-se de um tipo de pecuária que exige extensões do terra superio- 

resa 10.000 hectares, assentada no trabalho assalariado e cuja 

produçio está voltada para o mercado nacional, quando não para o 

mercado mundial. Ainda que apoiadas no trabalho assalariado como 

a pecuária dos comerciantes de Santar6m na V~rzca, ela constitui 

...•.. 
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um empreendimento de proporções in~initamente superiores. Esta 

grandiosidade torna desaconselhável sua implantação 
, 

nas areas r 
agr.!_ 

colas, pois leva a uma desorganização do sistema de abastecimento 

do núcleo urbano mais importante do Baixo Amazonas, a uma desorga- 

nização mais rápida da "sociedade juteira11 já seriamente avariada 

e a um deslocamento massivo de quase mil individues para outras á- 

reas. ( 1) 

O projeto agropecuário mencionado assinala um tipo 

de empreendimento até então desconhecido na região estudada. Tra- 

ta-se de um tipo de pecuária que exige extensões de terra superio- 

resa 10.000 hectares, assentada no trabalho assalariado e cuja 

produção está voltada para o mercado nacional, quando não para o 

mercado mundial. Ainda que apoiadas no trabalho assalariado como a 

pecuária dos comerciantes de Santarém na Várzea, ela constitui um 

empreendimento de proporções infinitamente superiores. Esta gran- 

diosidade torna desaconselhável sua implantação nffi áreas agricolDs, 

pois leva a uma desorganização do sistema de abastecimento do 
, 

nu- 

cleo urbano mais importante do Baixo Amazonas, a uma desorganiza- 

ção mais rápida da 11sociedade .j u t.e i.r-a " já seriamente avariada e a um 

deslocamento mas s í.v o do quase mil individuo s para outras áreas. 

(1) - Posteriormente veri~icamos que o projeto aeropecu&rio citado 
~oi aprovado pola SUDAM cm 20.10.72 e pertence~ Sociedade 
Anônima A{;-ropastoril Doiuna (SOBOI). (in Relação dos Proje 
tos Ae-ropecuários aprovados pela SUDAN1 a t u a Lj.z a d a até 
19. 7. 7 l1 • 
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ll. LAGO GRANDE DA FRANCA 

O Lago Grande geralmente é tomado como uma unidade 

administrativa, um distrito do munic{pio de Santarém, que se es- 

tende da bÔca do lago ( entrada a partir do Rio Amazonas) até ~ Úl- 

tima cabeceira. Segundo o Censo de 1970 esta área possui 17.600 ha 

bitantes. 

A Vila Curuai ocupa o papel de centro do distrito. 

Em 1970 a vila se constituía de 202 casas. Hoje1 em l974, segundo 

o levantamento de um pequeno agricultor há 242 casas na vila. Nes- 

ta vila se localizam a sede da Cooperativa Agropecuária do Lago 

Grande da Franca (COOPERLAGO), uma escola primária, uma igreja com 

um sacerdote em caráter permanentem uma agência do Funrural e uma 

delegacia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. A vi- 

la funciona também como moradia de inverno de muitas famílias ju- 

ticultoras e é no seu cais que atracam barcos de marreteiros vin- 

dos de Manaus e Santarém. É habitada não apenas por agricultores, 

mas também pelos comerciantes de juta e artesão~(seleiros, que tem 

um curtume e que fazem os arreios para os animais; carpinteiros 

que constroem barcos e reparam embarcaç~es). 

Por concentrar a prestação de ~erviços 

nais, rcli.giosos e do previdÔncia social, a Vila desfruta de um 

educacio- 

movimento não conhecido pelos outros aglomerados da beira do Lago. 



Por representar um · importante núcleo ..,, 
2 H .· 

( . · . 
• ..1. 

comercial, 

ela rompe com os limites impostos pela noção de distrito. Esta ruE 

tura se processa em dois sentidos: um, além do lago, alcançando as 

margens do Rio Amazonas, no município de Óbidos; outro no sentido 

inverso, partindo da beira do Lago rumo ~s matas dos lados do Rio 

Arapiuns e simultaneamente do mun í.c Lp Lo de Juruti. 

No primeiro sentido teríamos: os juteiros que ha- 

bitam as margens do Rio Amazonas, em Óbidos, enveredam pelo estrei 

to de Muratuba e vem adquirir farinha no Lago Grande. O preço da 

farinha em Óbidos é muito elevado. Este fato possibilita que os 

patrões do Lago Grande tenham nestas ~reas ribeirinhas sua fregue~ 

sia. Financiam os juteiros com me r-c a do r-Las , sendo a farinha o gê- 

nero principal fornecido. 

"Os juteiros entregavam a juta enfardada, tudo pr~ 

paradim era s6 pesar e receber .•. '', relato de um dos patrões. 

A resposta de porque a farinha é mais barata no 

Lago Grande, assinala a existência de urna quantidade imensa de pe- 

quenos agricultores na terra-lirme. Constituindo este o outro sen~ 

tido da rede comercial da Vila Curuai. 

Os pA.trÕes executam a conexão entre os dois senti- 

dos geogr,licos da circulação do produtos. Adquirem a farinha dos 

pequenos agricultores da terra-firme, isto 
, 
e' aqueles situados na 

~roa denominada ColBnJa, que se estende uns 20 km pelas matas a 
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partir da beira do Lago; e aviam os juteiros ·"" Não ocorre assim um 

intercâmbio direto entre os plantadores de juta e os agricultores 

da terra-~irme. Direrem neste aspecto do caso de Patos - Ituqui, 

quando as trocas de produto se davam diretamente entre agriculto- 

res. Os patrões ocupam uma função mediadora, conjugando simultanea 

mente a expropriação de duas 11comunidades11 de pequenos agriculto- 

r-e s " , que cultivam produtos distintos. 

A juta que é produzida em terras do município de 

Óbi_dos, uma vez comercializada com os patrões do Lago Grande auto- 

maticamente passa a ser registrada como produção do município de 

Santarém. Este fato explicita porque os estudos apoiados em dados 

quantitativos referentes às unidades administrativas não podem 

constituir explicações definitivas. Os dados estatísticos podem in- 

clusive apontar como produção mais significativa de um distrito, 

uma cultura que não é necessariamente cultivada nas terras deste 

distrito, conduzindo o pesquisador desavisado e por demais seguro 

das bases estatísticas, como explicativas, a uma visão totalmente 

equívoca da área. Para que se possa ter um indício do volume desta 

produção, vale dizer que havia até o início dos anos 70, no Lago 

Grande, três importantes 12._atrões e inúmeros patrões menores. Um 

destes Últimos relatou-nos, que no ~inal da década de 60,conseguiu 

de sua rrcguesia 20 tonetaladas de juta. 

Os agricultores da Colania plantam·arroz, milho, 

malva e mandioca. Embarcam sua produç~o nos povoados que ~icam .. 
a 

beira do Lago. 



A região do Grande Lago é grande exportadora de 

farinha para Santarém e principalmente para Manaus. No ano de 1974 

a maior parte da produção está sendo canalizada para a capital am~ 

zonense devido aos preços mais elevados que o produto vem obtendo 

lá. 

Estes gêneros são produzidos na Colônia, também 

denominada Centro. A ocupação da área de matas se deu a partir da 

beira. Duas das fam:ilias mais antigas de Curuai, hoje estão com 

seus respectivos centros distantes 20 km da sede do distrito. O en 

capoeiramento e a constituição de novas unidades familiares pelo 

casamento dos filhos, vão levando filhos e pais a prosseguirem com 

movimento da frente agrícola, Esta faixa de 20 km está palmilhada 

de casas e roçados. Os centrin.hos constituem-se nestas áreas de 

capoeira entre a vila e o centro. E a frente prossegue avançado. 

A ligação entre a Vila e o centro é através dera- 

mais, picadas por onde passam os bois-carreiro transportando a 

produção para a beira. Estas picadas são insuficientes enquanto 

escoadouro da produção. Segundo os agricultores, a produção só nao 

aumenta mais porque falta o transporte. Além da precariedade da 

ligação entre o centro e a vila, a Única via de saída da produção 

é pelo Rio Amazonas, uma vez que não há ligação terrestre com qual_ 

quer outra cidade. 

·"' 



No verao há abundância de pei~e. Porém, o produto 

não pode sair. O lago seca no verão (l) e impede a entrada dos 

motores, tornando difícil a retirada da produção. 

Estas impossibilidades conduziram os agricultores 

a pensar em urna solução para o problema. A solução encontrada foi 

a construção de uma estrada que ligasse os povoados do Lago 
... 
as mar 

gens do Arapiuns e ao município de Juruti. 

A Translago começou a ser construída. Correndo ini 

cialmente paralela ao Lago e depois desviando em direção ao muni- 

cÍpio de Juruti, a Translago beneficia não s6 os 17.600 habitantes 

do Lago, mas também cerca de.12.000 habitantes destas áreas contí- 

guas alcançadas pela estrada. Seriam assim J0.000 pessoas benefi- 

ciadas, em sua grande maioria agricultores que passariam a se in- 

tegrar mais efetivamente no me~cado nacional. 

A construção da Translago iniciou-se por volta de 

1966. Os ramais que são no sentido centro-beira, perpendiculares 

ao Lago são todos eles cortados pela Translago que corre paralela 

a ele. Nesta ordem esta estrada liga todos os povoados do Lago en- 

tre si. 

(1) - 11 ••• há extenso lago, chamado Lago Grande da Vila Franca, que 
comunica com o Amazonas, tanto a montante como a jusante de 
Óbidos e to1n antes a apar8ncia de diverticul~ ou antigo ca 
nal do rio. Tem este lago cerca de 35 milhas de comprimento 
por 4 a 5 de largura; mas suas águns são pouco pro.fundas, e 
na ~poca das secas suas dimcns~cs diminuem muito ..• 11 (Bates, 
194l1; p. 269) 
Anotações de H.W. Bales que viajou pela região entre 18~8 e 
1859. 
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A construção ainda em pauta, é apoiada no trabalho 

voluntário. Cada povoado fica encarregado de derrubar a distância 

entre ele e o povoado vizinho. Os agricultores fornecem a mão-de- 

obra. A Prelazia forneceu dois tratores·e um técnico (padre) que 

confere a direção técnica ao projeto. A Prefeitura de Santarém pa- 

ga salário para 2 tratoristas e fornece o Óleo para os tratores. 

Há cerca de 60 km já conclu{dos, São Vicente,Pais- 

sandu, Centro do Paissandu, Vila Curuai, Bom Futuro, Centro da Se~ 

ra, Terra Preta dos Nogueiras e Diamantino já se beneficia da ro- 

dagern. A Translago, no seu traçado original, vai da Boca do Lago 

até Tabatinga no município de Juruti, de onde se prete~de ligá-la 

à Itaituba e conseqüentemente à rodovia TransamazÔnica. A rodovia 

BR-080 deverá ligar Juruti a Itaituba completando assim a integra- 

ção da região do Lago ~rande do Branca, por via terrestre permane~ 

te, ao mercado nacional de produtos agrícolas. 

Atualmente as pontes são muito precárias e nao de- 

verao resistir ao inverno, pois os igarapés são profundos e alagam. 

A T~anslago abre terras novas para a frente 

cola, terras que antes não haviam sido ocupadas pelo difícil aces- 

soe a subseqüente falta'de transporte da produção . 

. .,; 



Assim começam a chegar~ Col~nia, filhos de jutei- 

ros da várzea e até :famílias de "cearenses" saidas da região da 

Colônia do planalto de Santarém, próximo a .Mojui dos Campos. Regis 

tramas em Pajurá, sete :famílias de "cearenses" que haviam chega- 

do ao Lago Grande entre dezembro de 1973 e abril de 1974. Vieram 

de Açaizal. Estas famílias de "cearenses11 são constituídas 

filhos dos cearenses que migraram nas primeiras décadas do 

pelos 

século 

para o município de Santarém. Definem-se como ~cnses e são re- 

presentados· como tal. Ainda que quase todos sejam paraenses se- 

gundo o local de nascimento. Autodenominam-se cearenses para se 

distinguirem daqueles que chamam caboclos. Consideram-se e sao 

considerados "superiores ao caboclo no trabalho agrícola". 

Os que chegam porém, nao sao apenas agriculi,ores. 

Justamente quando a estrada já está conclu{da em sua maior parte 

e potencialmente capaz de iniciar uma integração efetiva no mer- 

cada nacional, de toda urna extensa região agrícola, surgem na 
, 
a- 

rea personagens estranhos à organização social dos pequenos agri- 

cultores. 11Gente de fora", como dizem. são eles, pecuaristas vol- 

tados para a implantação de projetos agropecuários apoiados em vas 

tas extensões de terra, e na criação de reses de raça, para forne- 

cer carne inclusive para exportaçio. No presente caso, adquiriram 

10.000 hectares de um criador tradicional, segundo relato dos a- 

agricultores. Estas terras estio situadas pr6ximo ao Centro da 

Serra e ao Centro do Nogueira. Trata-se de urna região de campos 

naturais, ando se localizam "ilhas de mata" que constituem uma re- 

serva estrat6gica para os povoados agrícolas. A derrubada destas 

matas para a f'ormação elo pastugens, destruirá de vez com a ativi- 



dade de coleta dos pequenos agricultores e impedirá o avanço da 

frente agrícola, que tem se desenvolvido a partir da margem do La- 

go Grande para dentro; ou seja, em direção ao Rio Arapiuns. É des- 

tas matas que os colonos extraem o cumaru, Óleo de exportação, a 

castanha do pará, a madeira (reserva de ita~ba) para a construção 

e reparo de barcos e casas etc. Esta coleta constitui parte signi- 

ficativa da receita doméstica dos colonos. Basta dizer que JO~~ da 

população do Centro da Serra - povoado rural com aproximadamente 

entre 72 famílias fornece madeira para a Vila Curuai. 

Aguardando uma decisão do INCRA, para efetuarem 

a queima e iniciarem o plantio, os pequenos agricultores observam 

os "picos" passarem em suas roças e roçados. São os topógrafos prS!. 

cedendo à medição. 

Nesta área eles plantam maniva, curuá (fibra da 

qual se obtém a corda), arroz, milho, feijão, abacaxi etc. 

Outros pecuaristas estão se assentando na área em 

propriedades menores, como Ó o caso de Uruari, em que o desmata- 

menta e a criação de gado numa área de 100 hectares já constitui 

uma ameaça para as roças e os roçados. A "firma11, corno dizem os 

colonos, comprou al6m da·grande 
, 
arca, algumas propriedades menores 

na região. Nas áreas adquiridas por esta "firrna11 e em áreas contí- 

guas a elas habitam mais de 500 ramÍlias em povoados rurais dono- 

minados Boa Esperança, Bacanal, Murui, São Jos6, Uruari, etc. 



Segundo os pequenos agricultores a própria estrada 

construída pelas mãos deles, estaria na eminência de se ver trans- 

formada em estrada de pecuaristas e seus rebanhos. 

Este projeto agropecuário é similar 1quele implan- 

tado em Patos. Seus efeitos sobre a economia juteira e o abasteci- 

menta de Santarém e Manaus se farão sentir duramente a partir do 

instante que destroçam os elementos que até então tem permitido um 

equilíbrio entre as distintas atividades econômicas e as necessi- 

dades bfsicas dos centros urbanos. E então Santarém, por exemplo, 

estará às voltas, entre outros, com um problema que viveu há exa- 

tamente ·um século atrás, conformo a observação - de Bates: 

11 de Santarém neste particular. Mas aí tudo era 

muito caro, exceto a carne, e dia a dia se tornava mais caro. Açú- 

car, café e arroz, que podiam ser produzidos em abund~ncia nos ar- 

redores-, são importados de outras províncias por elevado preço; e 

o açúcar é de fato um pouco mais caro agui do que na Inglaterra .•. " 

(Bates; 1944, p. 16, II Vol.) (gri~ nossos) 

E f'inaJ_rnente a cultura da malva, "a juta da terra- 

f'irme'1, que se desenvolve na Col5nia, uma vez atingida, assim como 

a juta, afetará ainda mais o setor t&xtil, tão carente de matéria- 

prima. 
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12. CONCLUSÕES 

A chamada "crise da juta11 não deve ser entendida ap~ 

nas como a queda da produção de juta a partir das grandes cheias, 

mas como a crise de toda a agricultura na Várzea, ameaçada de ex- 

tinção a partir do avanço da "nova pecuária". 

Enquanto as grandes cheias são temporárias e per- 

mitem uma reposição dos elementos desgastados e, mesmo que a 
, 
agua 

não vaze há terras agriculturáveis, a invasão pecuária é de , 
cara- 

ter permanente, .eliminando a agricultura sem qualquer possj_bilida- 

de de reposição. 

Assim a primeira medida para defender o produtor 

deve ser a ordenação desta relação agricultura - "nova pecuária". 

Na Amazônia há várias áreas de grandes projetos a g'r-o p e c u á r-Lo s , nao 

há justificativa econômica razoável, para a implantação destes pro 

jetos em áreas onde a pequena agricultura caminha a passos largos 

para uma estabilidade. Pelo papel que esta área ocupa no abasteci- 

menta de importantes centros urbanos como Santarém e Manaus, pelo 

fornecimento de fibras vegetais para as indústrias tixteis de todo 

o país esta região agrícola assume uma relevância considerável. A 

manutenção desta área de agricultura exige que sejam sustados os 

empreendimentos da "rio va pecuária'; uma vez que a coexistência tem 

se mostrado impossivel. Caso contrário, a eliminação da agricultu- 

ra a:fetará seriamente não apenas o abastecimento das cidades cita- 

das, ou a ind~stria t~xtil nacional ji t;o carente de mat~ria-pri 
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ma, mas principalmente provocará urna migraç;o ainda mais 

para Santarém. Pela inexistência de terras livres próximas e 

incapacidade do mercado de trabalho santareno absorver estes 

massiva 

pela 

con- 

tingentes, uma profunda crise social estaria em pauta. 

Dito isto, vale dizer que para a manutenção da 

área agricola na Várzea e para revigorar a "estremecida" produção 

de juta sugere-se, além da interdição da área a projetos agropecuá 

rios: menor n~mero de exig~ncias ,e reordenação do aparelho burocr~ 
\ 

tico para facilitar o peaido de empréstimos por parte dos jutei- 

~; acelerar os processos de titulação de terras, montando unida- 

des móveis de registro, contribuir substancialmente para projetos 

dos agricultores que vão conduzir a uma integração da irea no mer- 

cacto nacional numa escala maior, (Translago). 

_.,, 


