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O produto do extrativismo mais importante, para a Amazônia, sob o ponto de vista 

econômico, particularmente no período de 1900 a 1940, sem dúvida foi a borracha. Ao longo 

de décadas o centro das atenções econômicas, principalmente do capital internacional, 

estava voltado para a seringueira da Amazônia a ‘árvore da fortuna’ que produzia o látex, o 

leite de seringa com que se fazia a borracha. A tradicional seringueira é a Hevea 

brasiliensis, a seringueira verdadeira, característica das várzeas altas da margem direita do 

rio Amazonas. 

Outras árvores que produzem o leite (látex) para o fabrico da borracha são: o 

caucho (Castilloa ulei); a seringueira de terra firme (predominante na margem esquerda do 

rio Amazonas), a Hevea benthamiana, cujo látex é inferior; a seringueira espontânea das 

várzeas do baixo e médio Amazonas, a Hevea spruceana, também chamada de seringueira 

branca (de látex menos abundante); e a balata verdadeira (Mimusops bidentata), 

encontrada nos altos cursos dos afluentes da margem esquerda do Amazonas. Os índios 

que conheciam a borracha chamavam-na de “Hevé” ou “Cautchuc”. 

É possível que as primeiras notícias, mesmo imprecisas, sobre esse maravilhoso 

produto, tenham chegado à Europa ainda com Cristóvão Colombo a partir de sua segunda 

viagem ao Novo Mundo (1493-1495), quando aportou na ilha de Hispaniola (atual Haiti). De 

acordo com TOCANTINS (1982), há também referências de autores europeus como 

Anghiera (1525), Sahagum (1529), Oviedo (1536) e Torquemada (1615) sobre o uso de 

‘bolas’ de borracha pelos nativos do Novo Mundo. 

As informações mais detalhadas, entregues à Academia de Ciências de Paris, 

foram dadas pelo cientista francês Charles Marie de La Condamine, geodésio encarregado 

da missão de medir o arco meridiano terrestre e que esteve na América do Sul, passando 

pelo Equador, Peru e Amazônia brasileira, entre 1735-1743. O cientista francês relatou o 

uso da borracha pelos índios do rio Napo e do Amazonas, inclusive o uso pelos 

portugueses, particularmente de seringas, bombas de borracha que dispensavam o êmbolo. 
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Apesar de toda a vigilância dos portugueses em não permitirem a saída do produto 

da seringueira nas mãos de estrangeiros, pequenas amostras chegaram na Europa, de uma 

forma ou de outra. Exportações clandestinas de borracha datam de 1800 e desde 1770 

algumas propriedades do produto tinham sido descobertas. 

No entanto, somente em 1808, com a abertura ao comércio internacional, a 

borracha amazônica alcançou seu lugar no comérico e indústria mundiais. O escocês 

Mackintosh (1823) aperfeiçoou as descobertas dos franceses e montou a primeira fábrica de 

impermeáveis de borracha. Em 1839, Goodyear desenvolveu o processo de vulcanização e, 

em 1888, John Boyd Dunlop descobriu o pneumático. Tais descobertas e inventos tiveram 

imediatas consequências no mercado da borracha, alcançando desde 1853-1854 ótimas 

cotações nas bolsas internacionais e atingindo, em 1855, o maior patamar tanto nas 

exportações do produto quanto nos preços. 

Apesar de ocorrerem oscilações dos preços internacionais, como a de 1856-1857, 

as exportações e os preços da borracha amazônica chegaram ao final do Século XIX em 

ascensão. Em 1912, a produção gomífera da Amazônia brasileira atingiu o seu máximo 

‘pico’ produtivo, decaindo até 1932, quando exportou-se em torno de seis mil toneladas do 

produto, marcando o fim do domínio econômico da borracha na região. 

Uma relativa recuperação da produção gomífera na Amazônia só voltaria a ocorrer 

entre 1934 e 1946, devido aos esforços de guerra (Segunda Guerra Mundial, 1939-1945) e 

à injeção de capital norte-americano, com o ‘pico’ em 1944 atingindo 21.192 toneladas do 

produto. 

 A Opulência e a Miséria do Império da Borracha na Amazônia 

O processo de ocupação da Amazônia, desencadeado pelo estímulo da borracha, 

foi, sem dúvida, mais profundo em comparação com o provocado pela coleta de ‘drogas do 

sertão’. 

Diz TOCANTINS (1982,96) que: 

A miragem do lucro espetacular dominava psicologicamente as 

populações, miragem que foi uma constante na história econômica da 

borracha. 

As conseqüências sobre outras atividades econômicas, principalmente sobre a 

agricultura, foram marcantes. A queda da produção do milho, do feijão e do arroz obrigou à 

importação desses produtos do estrangeiro, bem como o açúcar, o aguardente e a farinha, 

das províncias do sul do país. 
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A economia amazônica, que tinha como base anterior as especiarias extraídas da 

floresta, desde os fins do Século XVIII entrara em decadência. A desestruturação do sistema 

de exploração de mão-de-obra, implantado pelos missionários religiosos, criou uma situação 

de estagnação econômica na região. Alguns produtos do extrativismo, ainda assim, 

continuaram importantes, como o cacau. A agricultura, por sua vez, recebeu incentivos, 

principalmente na época pombalina, com a organização das companhias de comércio. 

Com o advento da borracha, a economia regional ressentiu-se da escassez de 

mão-de-obra, mormente se levarmos em conta a dificuldade de se estruturar a produção 

com base na mão-de-obra indígena local. 

As pressões do mercado internacional sobre a produção de borracha amazônica, 

crescentes nas últimas décadas do Século XIX, forçaram então a busca de soluções a curto 

prazo. Sobre isso escreve FURTADO (1970,130-131) que: 

A evolução da economia mundial da borracha desdobrou-se assim em 

duas etapas: durante a primeira encontrou-se uma solução de emergência 

para o problema da oferta do produto extrativo; a segunda se caracteriza 

pela produção organizada em bases racionais, permitindo que a oferta 

adquira a elasticidade requerida pela rápida expansão da procura mundial. 

A primeira fase da economia da borracha se desenvolve totalmente na 

região amazônica e está marcada pelas grandes dificuldades que 

apresenta o meio. 

É ainda FURTADO (op.cit.) que, ao analisar a problemática da mão-de-obra, nos 

fins do século passado, explica que aparentemente a imigração estrangeira, que se 

direcionou para a região cafeeira do Sul-Sudeste do Brasil, deixou disponível o excedente 

de população nordestina para a expansão da produção da borracha. 

É que a Região Nordeste do Brasil, que sentira um intenso crescimento 

populacional na primeira metade do Século XIX, principalmente devido à diversificação da 

economia e ao desenvolvimento da cultura algodoeira, tinha no sistema de economia de 

subsistência uma estrutura da qual se valia a população nos períodos de menor crescimento 

econômico. 

Entretanto, com a elevação dos preços do algodão, devido à Guerra da Secessão 

Americana, nos anos sessenta, uma etapa de prosperidade no Nordeste, principalmente no 

Ceará, teve como conseqüência uma paulatina desestruturação da economia de 

subsistência. O problema começou a ser mais sentido a partir da segunda metade do 

Século XIX quando, devido ao crescimento vegetativo da população, surgiram os primeiros 

sintomas de pressão demográfica sobre a terra e que se agravaram de forma dramática por 
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ocasião da grande seca de 1877-1880. A dizimação de quase todo o rebanho nordestino e a 

mortalidade de cem a duzentas mil pessoas levaram a uma concentração de população nas 

cidades litorâneas da região, que fugindo do flagelo da seca buscava uma desesperadora 

saída para a sobrevivência. As políticas governamentais de socorro aos retirantes incluíam o 

direcionamento da emigração para outras regiões do país, em especial para a Amazônia. 

 

Ano  nº de imigrantes 

nordestinos 

1877  4.610 
1878  15.300 
1892  13.593 
1893  7.380 
1894  4.443 
1895  9.092 
1896  7.686 
1897  7.312 
1898  25.872 
1899  17.045 
1900  45.792 

TOTAL 158.125 

 Fonte: BENCHIMOL (1977) 

O recrutamento de braços para o trabalho nos seringais da Amazônia foi precedido 

de ampla propaganda subsidiada pelos próprios governos dos Estados amazônicos. 

BENCHIMOL (1977) lembra que a grande imigração de nordestinos para a Amazônia 

coincidiu, de um lado com a grande seca de 1877, no Nordeste, e de outro com a alta dos 

preços da borracha nos mercados internacionais. Assim foi em 1877, 1898 e 1900. De 

acordo com BENCHIMOL (op.cit.) as estatísticas, apesar de falhas, servem para dar uma 

rápida idéia da emigração de nordestinos que se dirigiram à Amazônia. 

Para efeito de comparação com o número de imigrantes nordestinos que foram 

para a Amazônia, lembremos que em 1872 realizou-se o primeiro recenseamento no Brasil, 

resultando um total de 9.930.478 habitantes no país. O censo de 1890 resultou em 

14.333.915 habitantes e o de 1900 em 17.438.434 habitantes no país. 

FURTADO (op.cit.) admite que com este “influxo externo” para a Amazônia, 

somente no último decênio do Século XIX, o número total de imigrantes chegaria a 200 mil. 

Este autor toma como base de comparação os censos de 1890 e 1900. E, ainda o mesmo 
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autor, considerando que se um idêntico influxo ocorreu no primeiro decênio do século atual 

(Séc. XX), a população deslocada para a região amazônica “não seria inferior a meio milhão 

de pessoas”. 

BENCHIMOL (op.cit.), por sua vez, considera que na etapa que ele denomina a I 

Batalha da Borracha, de 1850 a 1915, cerca de 350 mil nordestinos emigraram para a 

Amazônia e na II Batalha da Borracha, de 1941 a 1945, os imigrantes nordestinos 

aproximam-se de 150 mil, significando um total de 500 mil pessoas, número este 

coincidente com o de FURTADO (op.cit.). 

Sobre isso, escreve BENCHIMOL (1977,247) que: 

Quantos eram, ninguém saberá jamais. Nem o número dos nomes, nem o 

nome dos números, pois nunca existiram estatísticas de emigração no 

nordeste, e nem de imigração na Amazônia. As que se encontram foram 

baseadas nos quadros de pessoas saídas do porto de Fortaleza e de 

outras cidades do nordeste, e de pessoas entradas em Belém e Manaus. 

Mesmo assim, as fontes são extremamentes contraditórias e, deste modo, 

o labor censitário dos números perde a grandeza e precisão. 

...................................................................................................................... 

Tanto no primeiro como no segundo ciclo imigrantista, as levas de 

flagelados e retirantes atropelavam-se nos acampamentos no nordeste, 

enchiam os porões dos navios e, nos centros de recepção e nas 

hospedarias de Belém e Manaus, a confusão e a balbúrdia geravam um 

verdadeiro pandemônio. 

Quantos partiram, quantos chegaram, quantos morreram, a crônica não 

registrou. Contudo, o que existe pode dar uma idéia dessa massa crítica 

de homens, mulheres e curumins que largaram os seus lares em busca de 

salvação no exílio amazônico. 

Entretanto, a situação do imigrante nordestino, o chamado ‘arigó’2, ao chegar na 

Amazônia era, desde o início, desfavorável. Além da necessária adaptação a um meio 

diverso do que vivera até então, já começava a trabalhar endividado, pois que, em geral, 
                                                 
2 O termo “arigó”, usado para designar (pejorativamente) o imigrante nordestino que aportava na 

Amazônia, principalmente o que se dirigia para as cidades, é uma gíria. O conteúdo semântico desta 
palavra, conforme BENCHIMOL (op.cit., pp.368-386), em extensa explanação, escreve que: “se 
refere a uma ave de arribação que, ao jeito das avoantes do Nordeste, migra em bandos 
compactos, devastando onde passa”. Também encerra outras conotações, como “o malandro” , “o 
escroncha, o lunfa, aquele que vive de surrupiar os bens dos próximos”. Outros significados 
semânticos se referem a “aves migratórias e de rapina, sem pouso certo, hoje aqui, amanhã acolá, 
sem jamais fixar, e apenas vivendo num lugar enquanto não o despejam”. 
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necessitava reembolsar os gastos da viagem, os instrumentos de trabalho e outras 

despesas que se via obrigado a fazer ao se instalar no seringal. Essas despesas, sempre 

atreladas às necessidades prementes de sobrevivência, como os suprimentos alimentares, 

os produtos de uso doméstico ou para o próprio trabalho, perpetuavam sua dívida contraída 

com o empregador, o patrão e dono do seringal, que monopolizava o comércio e a compra 

da borracha, arbitrando preços e controlando a vida de todos nos seus domínios3. 

A precária situação econômica obrigava o seringueiro a uma jornada de trabalho 

cruel e desumana. Percorria as picadas abertas na mata, as chamadas ‘estradas’, desde a 

madrugada, quando começava a ‘cortar’, isto é, a fazer a incisão no tronco da seringueira 

para extrair o látex, até o final do dia, quando de volta ao seu tapiri, barraco tosco feito de 

materiais retirados do meio local, iniciava a ‘defumação’ do leite retirado das dezenas ou 

centenas de tigelinhas que tinham sido fixadas nos troncos da Hevea, para reter a seiva. 

As tarefas impostas ao homem no extrativismo da borracha obrigavam-no à 

exclusividade do corte. Os roçados de subsistência eram raríssimos e o seringueiro, via de 

regra, submetia-se a um regime alimentar que mais cedo ou mais tarde o levava a um 

desequilíbrio orgânico. Tornou-se hábito o consumo de ‘enlatados’4 adquiridos dos 

‘aviadores’, que eram os intermediários entre o patrão e as casas exportadoras, 

representantes dos grandes grupos econômicos internacionais, nas principais praças de 

comércio da região. Somavam-se a esse processo, nocivo à saúde, o esforço despendido 

das longas caminhadas e o depauperante trabalho num meio físico, senão hostil, mas 

certamente dificultoso. 

Convém observar que o meio ambiente amazônico, por si, não pode ser 

considerado insalubre às populações que demandavam se fixarem naquelas paragens. O 

sistema sócio-econômico que estruturou a sociedade da borracha, durante decênios, criou 

condições para o surgimento de doenças epidêmicas e endêmicas, num meio que 

apresentava um frágil equilíbrio entre seus componentes físicos mais representativos, ou 

seja, o clima, a floresta e os rios. 

                                                 
3 Era comum os seringais possuírem “regulamentos”, verdadeiras “leis e regras” de convivência 

estabelecidas pelos patrões, de maneira a regular as relações de trabalho no âmbito da propriedade 
extrativista. Os “deveres” (não se observam “direitos” nesses regulamentos) eram específicos 
para cada função: “Deveres dos gerentes encarregados dos depósitos”; “Deveres do guarda-livro ou 
encarregado da escrita”; “Deveres dos empregados de balcão”; “Deveres dos comboieiros”; 
“Deveres dos fiscais”; “Deveres dos empregados de campo e diaristas”; “Deveres a que está sujeito 
o extrator”; “Deveres da casa com o pessoal extrator”, etc. (ver BENCHIMOL, op.cit., pp.231 a 244) 

4 Os alimentos em conserva correspondiam aos itens mais numerosos nas notas de fornecimento das 
‘casas aviadoras’ para os seringais. Eram: sardinhas portuguesas, carne de bife, salmão, toucinho, 
chouriço, leite condensado, camarões em conserva, manteiga francesa, queijo holandês, bacalhau 
português, atum, ervilha, etc., a maioria importados. 
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A postura determinista alimentou a idéia da insalubridade natural de certas áreas da 

Amazônia, como nos chamados “rios doentios”, onde a malária e o beribéri se alastravam 

sobre a população, em geral dispersa na mata ou vivendo ao longo das margens dos 

afluentes e subafluentes, no trabalho de extração do látex e da produção da borracha. 

Estudos de medicina tropical, e em particular sobre o saneamento da Amazônia, 

como os realizados por Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Afrânio Peixoto, nas primeiras 

décadas deste século, indicam que o carapanã, mosquito vetor do plasmódio de Laveran, 

sofreu a infectação a partir da presença do conquistador branco naquela região. O beribéri, 

por sua vez, encontrou corpos humanos debilitados pela avitaminose, provocada por uma 

alimentação rica em toxinas das conservas e carente de alimentos frescos e verduras, 

capazes de compensar a falta de vitaminas e sais minerais. 

É sintomático observar que as áreas de colonização e povoamento mais intenso, 

onde havia o plantio de árvores frutíferas, o cultivo de hortas e o criatório de pequeno ou 

médio porte, correspondiam aos “rios saudáveis”, onde as doenças epidêmicas ou 

endêmicas, comuns na região, ali não eram relevantes ou mesmo inexistiam. 

A perversidade do sistema implantado pelo capitalismo internacional, através do 

extrativismo da borracha, impôs ao homem, na Amazônia, uma das mais ignóbeis formas de 

exploração das condições de trabalho, neste século. 

A opulência e o progresso observados nas duas grandes cidades da região, Belém 

e Manaus, com a reurbanização e modernização dos transportes, a instalação da luz elétrica 

e da telefonia, a construção de palácios, teatros e outros edifícios públicos, em estilos 

copiados do neoclássico europeu, levavam à admiração do visitante e ao nítido contraste 

com a miséria e o abandono do interior amazônico. 

Sobre isto, já em 1871, escrevia o Presidente da Província do Pará, Abel Graça, em 

relatório para a Assembléia Legislativa (apud TOCANTINS, 1982,97) que: 

A prosperidade da capital não significa de modo algum o progresso da 

província; pelo contrário, denuncia um verdadeiro contraste, e para 

conhecê-lo basta sair da capital, penetrar no interior e examinar as 

condições econômicas das povoações e da população. 

A situação de penúria não se alterou mesmo após 1900. Num outro relatório, 

publicado em 1910, desta vez pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, ao descrever as 

condições sanitárias do rio Madeira, enfocou como exemplo a vila de Santo Antônio do 

Madeira, situada a 1.034 quilômetros da embocadura deste rio com o Amazonas. 

Originalmente esta vila foi uma missão jesuítica fundada em 1737 e, na passagem daquele 

ilustre médico pela localidade, registrava uma população de 2000 habitantes, mas chegando 
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a 3000 habitantes por ocasião da descida da safra da borracha, em batelões, quando então 

esta população flutuante se alojava precariamente em barracas, às margens do rio. 

Escreveu Cruz que aquela vila não tinha esgotos, nem água canalizada, nem 

iluminação. Observou que o lixo e outros dejetos eram atirados diretamente às ruas, se é 

que se podia chamar ‘ruas’ as vielas esburacadas e enlameadas que cortavam a vila. As 

“colinas de lixo” jaziam apoiando-se às paredes das habitações e no centro da vila existiam 

grandes buracos que recebiam as águas das chuvas e das cheias do rio, transformando-se 

em pântanos, criatórios de mosquitos transmissores da malária e do impaludismo. Notou a 

ausência de um matadouro na vila, de modo que o gado era abatido em plena via pública, a 

tiros de carabina e com a agravante de serem abandonadas no local as porções não 

aproveitadas do animal (cabeça, vísceras, couro, cascas, etc.). O terrível mau cheiro dos 

restos apodrecidos empesteavam o ar. As doenças como o impaludismo não cessavam de 

aumentar os óbitos e a mortalidade infantil era tamanha que quase não existiam crianças e 

as poucas que viviam tinham baixíssima expectativa de vida. 

Este patético quadro descrito por Cruz sobre uma vila na Amazônia não raro era 

repetido em dezenas e centenas de outras vilas, num reflexo pavoroso de um sistema sócio-

econômico que, ligado aos interesses do capital internacional e das elites burguesas da 

região, desdenhava dos mais simples princípios de humanidade, insensível às populações 

que constituíam a base de toda a estrutura de exploração da borracha. 

O imigrante, que fugindo da seca do Nordeste brasileiro se dirigia à Amazônia, ia na 

maioria das vezes iludido pela fortuna fácil e pelo destemor, próprio do sertanejo, 

imaginando poder dominar a selva, o rio e o clima com a mesma destreza que domava o 

gado irritadiço nas vaquejadas. Ao chegar na Amazônia e ao se transformar em seringueiro 

era o “brabo”, assim denominado o ‘novato’ que se deslumbrava com a terra, com o 

trabalho e que sentia saudades da família que deixara no Nordeste. Pensava em amealhar 

um bom dinheiro para voltar logo. Em geral, ia ficando mais um pouco. Se constituía família 

e com o tempo se adaptava ao meio, virava “manso”. Este, via de regra, não deixava mais 

a Amazônia. Os poucos que davam sorte de juntar um dinheiro para buscar parentes que 

ficaram ou simplesmente para irem ‘a passeio’ eram os “paroara”. Desacostumados com a 

vida no sertão nordestino, depois de anos de trabalho duro nos seringais, e recebidos com 

despeito pela falsa impressão de estarem ricos, em geral eles voltavam para a Amazônia e 

para o seringal. 

Ao descrever a mão-de-obra trabalhadora nos seringais, TOCANTINS (1982,103) 

explica que: 

Nas próprias especializações funcionais, no seringal, destaca-se a 

simbiose: além do seringueiro que corta a árvore de seringa, do caucheiro 
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que abate a árvore do caucho e lhe tira o leite, o balateiro que sangra a 

árvore da balata, existem, ainda, várias pessoas engajadas em tarefas 

ancilares, em associação íntima com as espécies vegetais e animais. São 

os mateiros, grupo de homens que penetram na selva para descobrir 

seringueiras. São os toqueiros, que ajudam os primeiros e abrem a 

‘estrada’ na floresta. São os comboieiros, que conduzem os burros de 

carga para o centro e trazem a borracha para a beira. São os homens de 

campo, que tratam do pequeno criatório e da limpeza do terreno ao largo 

do barracão. São os caçadores e mariscadores. Todos figuras integradas 

no sistema social do seringal. 

A sociedade da borracha, na Amazônia, transformou quase totalmente o processo 

econômico, refletindo assim na vida das populações anteriormente engajadas em outras 

atividades. Afastou grandes parcelas de trabalhadores que se dedicavam à agricultura e 

‘aristocratizou’ a figura do patrão, dono do seringal, que na linguagem posterior a 1920 

passou a ser denominado ‘seringalista’. 

O seringueiro aviltou-se frente à expansão, estimulada pelo grande capital do 

latifúndio. Sobre este aspecto, ainda TOCANTINS (1982,104) escreve que: 

(...) o seringueiro, embora livre fisicamente, constituíra-se num escravo 

moral do patrão pela dependência econômica, rígida, e às vezes, até 

mesmo num genuíno escravo, vítima de castigos corporais, tolhido nas 

liberdades que fundamentam a existência livre. 

A expansão do processo mono-extrator do látex da seringueira, depois de atingir o 

auge nas Ilhas e no Baixo-Amazonas, deslocou-se para a Amazônia Ocidental, alcançando 

o Acre, transformado-o no novo “Eldorado” da borracha, após 1900. 

Não se pode esquecer que o extrativismo da borracha criou as bases da sociedade 

amazônica, ainda observadas na atualidade. O fortalecimento das cidades de Belém e 

Manaus, como pólos centralizadores da vida política, social e econômica da região, foi um 

fato. Através de Belém e Manaus, o capital internacional, em conluio com as elites 

burguesas regionais, comandava todo o sistema extrativista da borracha, na Amazônia. As 

grandes safras eram assim direcionadas para aqueles centros que sofreram grandes 

transformações urbanísticas, principalmente entre os últimos anos do Século XIX e o 

primeiro decênio do século atual (Séc. XX). 

As chamadas ‘casas aviadoras’, que funcionavam como verdadeiros bancos de 

crédito para financiar a produção da borracha, “amarravam” os donos de seringais com o 

sistema de empréstimo em gêneros e mercadorias, resgatável com a entrega da safra 
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produzida no período. Essas ‘casas aviadoras’, que chegaram a mais de 36, após 1900, 

estavam ‘presas’ às firmas exportadoras, todas elas representantes das grandes empresas 

com sede em Nova Iorque, Liverpool, Hamburgo, etc., que monopolizavam o comércio da 

borracha no mundo. O controle dos preços internacionais do produto era feito a partir dos 

centros mundiais do capital internacional. As praças européias e norte-americanas 

chegaram a ficar ligadas através de cabo submarino com Manaus e Belém, para onde as 

cotações das bolsas do mercado internacional eram prontamente transmitidas e com o total 

controle das firmas exportadoras, agentes do monopólio e que exerciam o poder de 

manipular as informações, de acordo com seus interesses. 

Entre 1900 e 1940 (para ficarmos apenas no período de tempo em que 

enfocaremos nossos maiores interesses), o capital estrangeiro controlava na Amazônia 

brasileira uma enorme gama de atividades. Por exemplo, os ingleses, através da 

Companhia Manaus Harbour, controlavam o porto de Manaus; em Belém controlavam o 

sistema de transporte coletivo, luz e gás com a Pará Electric e ainda a estrada de ferro de 

Bragança. 

Os franceses, desde 1906, tornaram-se credores do Estado do Amazonas, através 

da Societé Marsellaise de Crédit Industrielle et Commerciale, e controlavam os impostos da 

borracha, os bondes e as rendas sobre a energia elétrica de Manaus através dos 

banqueiros parisienses (Mayer Fréres e Comp.). Os norte-americanos eram proprietários de 

300.000 hectares de terras no Amazonas e mais 1.500.000 hectares no Pará, na região do 

rio Tapajós (Henry Ford). Além disso, controlavam o porto de Belém com a Companhia Port 

of Pará. Monopolizavam a compra da borracha, madeira e parte da produção de castanha 

(60%) do Pará, assim como também eram proprietários de plantações de cana-de-açúcar e 

da produção da cachaça, neste Estado. 

A navegação fluvial e a navegação marítima na Amazônia estavam, até 1940, nas 

mãos estrangeiras. Os ingleses controlavam a Amazon Steam Navigation, posteriormente 

Amazon River Steam Navigation Company (1911), que mais tarde foi estatizada, 

transformando-se em autarquia federal, em 1940, a SNAPP (Serviço de Navegação da 

Amazônia e Administração do Porto do Pará), atual ENASA (Empresa de Navegação da 

Amazônia S.A.). 

O cosmopolitismo de Belém e Manaus podia ser medido pelos elogios de ilustres 

personagens que estiveram na região, de passagem, fossem nacionais ou estrangeiros. A 

intensa ligação com a Europa trouxera os hábitos de “finesse”, o gosto apurado, a 

predileção pela moda e pelos autores franceses. As casas comerciais ostentavam nomes 

sugestivos como “Bon Marché”, “Au Palais Royal”, “Bazar Paris”, “La Corbeille”, etc. No 

primeiro decênio do atual século (Séc. XX), era comum Companhias de óperas italianas se 
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apresentarem em Belém e Manaus. Espetáculos no estilo “vaudeville” eram apresentados 

por Companhias de danças espanholas, italianas e portuguesas, numa reedição do “Moulin 

Rouge” nos trópicos. 

A vida literária e intelectual da região podia ser medida pelo número de jornais que 

se editavam em Manaus (seis) e Belém (seis) nesta época, após 1900. Grande era o 

número de escritores, jornalistas e poetas que agitavam a vida boêmia e literária nestas 

duas capitais. 

Comum era a freqüência com que as pessoas viajavam para a Europa, fossem elas 

abastados donos de seringais ou jovens intelectuais, filhos da burguesia, que se dirigiam 

principalmente à França. Como explica TOCANTINS (1982,126): 

Centenas de paraenses e amazonenses, (...), atravessavam o Atlântico, 

uns para estudar, outros em busca de saúde nas estações termais, outros 

pelo prazer de viajar, de enriquecer a alma de sensações e 

conhecimentos. A Europa representava, naquele tempo, o que hoje 

significa o Rio de Janeiro para as populações regionais. Aliás, quase 

ninguém conhecia a capital do país, de onde só se irradiava uma influência 

nitidamente oficial, do interesse de Governo a Governo. 

Esta colossal contradição oferecida pelo quadro econômico e social da Amazônia, 

principalmente entre 1900 e 1940, apresentando as cidades de Belém e Manaus como 

‘vitrines’ do progresso e das benesses do capitalismo moderno, e a hinterlândia amazônica 

como a periferia explorada e miserável com relações de trabalho pré-capitalistas, reproduzia 

na escala regional o processo de ação do capital internacional. 

A produção máxima da borracha amazônica foi atingida em 1912. A partir daquele 

ano a concorrência da borracha asiática começou a se fazer sentir no mercado mundial. As 

“rubber plantations” instaladas na Malásia, Índias Holandesas, Ceilão, Indochina, Bornéu, 

Burma e Índia, passaram a ser cultivadas a partir da década de 70 do Século XIX, quando 

foram contrabandeadas mudas da planta para o Jardim Botânico de Kew, em Londres, por 

Henry Alexander Wickham. 

Os anos seguintes a 1913 foram de sucessivos desastres. A borracha asiática, 

mais barata, suplantava sobejamente a borracha amazônica, mais cara. Os anos de 1929-

1933 marcam o apogeu da crise com profundos reflexos na vida econômica e social da 

região. Os incentivos estrangeiros, retirados rapidamente da Amazônia, só voltaram à 

borracha no período da Segunda Guerra Mundial, desta vez com exclusividade de capitais 

norte-americanos, devido ao esforço de guerra e na tentativa de contrapor-se aos grupos 

europeus que controlavam o mercado mundial da goma. Contudo, a euforia do extrativismo 
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da borracha não retornaria à Amazônia. A depressão econômica, motivada pela quebra da 

hegemonia e do monopólio de produção do produto pela Amazônia, só não foi um completo 

desastre para as populações envolvidas diretamente com o extrativismo devido aos esforços 

de se buscar outros produtos da floresta, como a castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa), 

por exemplo, que se não foi um substituto à altura da borracha, ao menos diminuiu o 

impacto depressivo daquela. 

A surpresa inicial do impacto econômico, motivada pela concorrência e pelos 

preços, evidentemente manipulados pelo International Rubber Regulation Committee, deu 

lugar às falências das casas aviadoras e em sequência ao abandono de seringais e ao 

desemprego. O pessimismo e o declínio da vida social nas camadas burguesas de Belém e 

Manaus, no período após 1913, se estenderiam após 1940. A Amazônia havia deixado de 

ser o ‘Eldorado’ do arigó e voltava ao ostracismo dos espaços periféricos abandonados pelo 

capital internacional, depois deste ter usufruído ao máximo dos recursos naturais e dos 

recursos humanos que ali estavam para servi-lo. 

A VISÃO DE EUCLIDES DA CUNHA SOBRE OS SERINGAIS 

Euclides da Cunha esteve na Amazônia entre dezembro de 1904 e dezembro de 

1905. Isto significa que a experiência do escritor com a região foi de pelo menos um ano, 

muito mais do que teve com o sertão baiano. E sua vivência na Amazônia não foi de um 

turista ou mero visitante, mas de um pesquisador e um observador que viveu o dia a dia das 

populações não só nas capitais, mas principalmente nas do interior, viajando pelos rios e 

atingindo os rincões mais distantes daquelas paragens. Escreveu muita coisa sobre a 

região, publicadas, principalmente, em jornais de Manaus e do Rio de Janeiro, que foram 

mais tarde reunidos em Contrastes e Confrontos e À Margem da História. Mas existem 

alguns escritos dispersos, como o artigo “ENTRE OS SERINGAIS”, publicado na revista 

Kosmos, ano III, nº 1, Rio de Janeiro, 1906. 

Neste artigo, Euclides da Cunha descreve a organização dos seringais do Purus e 

as deploráveis relações de trabalho a que estão submetidos os seringueiros. Descreve o 

processo de ‘implantação’ de um seringal através de homens, cujos trabalhos 

‘especializados’ são requisitados pelo dono do seringal. São eles: o mateiro, o piqueiro e o 

toqueiro, contratados para avaliar o sítio, abrir as ‘estradas’ e ‘marcar’ as ‘madeiras’ (as 

seringueiras). Em seqüência, relata a dura realidade do cotidiano do seringueiro, na sua 

“faina desgastante, prisioneira e sem perspectiva”. Este imigrante nordestino, explica 

Euclides, é um solitário que vive naqueles “desolamentos de desertos”, numa sociedade 

onde “um dos mais funestos atributos” é “o da dispersão obrigatória”. 
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Nota-se, neste trabalho, a clara intenção de denúncia do escritor, que ao entrar em 

contato íntimo com a região conheceu a bárbara exploração do latifúndio gomífero sobre o 

homem. 

A visão do engenheiro foca com precisão o que ele chamou de “uma original 

medida agrária”, a “estrada”, e a unidade não métrica que corresponde à seringueira. Desta 

forma, uma ‘estrada’ é constituída por cem árvores (seringueiras), espalhadas ao acaso, ao 

longo de um espaçoso trecho da selva. 

E, um seringal médio, como tantos que existem na bacia do rio Purus, chega a ter 

300 ‘estradas’, num espaço de 20 léguas quadradas, exigindo cerca de 150 homens para 

explorá-lo. Euclides discorre da imperiosa necessidade do dono de um seringal em 

demarcá-lo, para então poder iniciar sua exploração efetiva, sem o que sua empreitada 

tornar-se-á inútil. 

Para tanto, o primeiro intento é fazer o traçado do seringal, depois de erguido o 

barracão, sempre a beira do rio principal. O concurso de um sertanista contratado para tal 

empresa é fundamental. É o mateiro que “lança-se sem bússola no dédalo das galhadas, 

com segurança de um instinto topográfico surpreendente e raro”. 

A descrição das características fisiográficas do seringal, espelha o olhar de um 

genuíno geógrafo, levando o leitor a percorrer, junto com o mateiro, aquelas paragens 

amazônicas. Atravessa os igapós (alagados) e os “firmes sobranceiros às enchentes”, isto é, 

as terras altas nunca alcançadas pelas cheias dos rios. Acompanhamos o sertanista a traçar 

os ‘varadores’ que serão percorridos pelo seringueiro imigrante e a avaliação rigorosa das 

‘estradas’. 

Tudo isso sem a necessidade de registrar e “traduzir complicadas cadernetas”, 

usadas comumente pelos agrimensores e topógrafos de profissão. A vivência do mateiro lhe 

dá toda a segurança de escolher os locais certos, à beira dos igarapés, para erigir as 

barracas dos trabalhadores. 

A visão do geógrafo e do engenheiro é refinada pela sensibilidade do literato e 

Euclides da Cunha trás ao leitor a presença de figuras muitíssimos peculiares na sociedade 

da borracha, em especial na preparação de um sítio, em plena selva amazônica, rico em 

Hevea brasiliensis, a seringueira verdadeira das várzeas altas da margem direita do Rio 

Amazonas. São eles, além do mateiro, o toqueiro e o piqueiro, esses últimos, “dois 

auxiliares” indispensáveis do mateiro na demarcação e preparação de um seringal. 

Magistralmente, Euclides descreve todo o trabalho desses caboclos amazônicos 

com a familiaridade de um verdadeiro amazônida. O conhecimento da flora e do modo de 

vida do caboclo são expressos ao descrever a feitura de um tapiri (que ele chama de 
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“papiri”, forma alternativa e mais antiga para designar os toscos e provisórios abrigos 

construídos na mata), cobertos pelas longas palmas da jarina (palmeira nativa da 

Amazônia). 

Enquanto o mateiro vai assinalando as seringueiras a partir da “boca da estrada”, 

isto é, o início do caminho demarcado na mata, é seguido pelo toqueiro e pelo piqueiro. O 

primeiro vai ‘marcando’ os pés de seringa, o segundo vai abrindo a facão a estrada, que 

deve ficar “em pique”, isto é, aberta para futuro uso do trabalhador que ali vai labutar, o 

nordestino imigrante, o ‘brabo’ recém-chegado, o seringueiro. 

Todo o processo de demarcação é descrito passo a passo, levando o leitor a 

caminhar pela selva, através da ‘estrada’, picada feita ao longo da mata, de trajeto sinuoso e 

irregular, de seringueira em seringueira, sentindo a sensação de ali presenciar o dia a dia 

daqueles trabalhadores desafortunados. 

Na visão determinista de Euclides, a fatalidade dos processos econômico e social 

do seringal pode ser consubstanciada na configuração física do próprio seringal. Utiliza para 

isso a imagem figurada de um imenso polvo com seus tentáculos que tudo envolvem, 

delineando a sorte inapelável daqueles que tiveram a desventura de ali entrar. Sobre o 

assunto escreve ele: 

É a imagem monstruosa e expressiva da sociedade torturada que moureja 

naquelas paragens. O cearense aventuroso ali chega numa desapoderada 

ansiedade de fortuna; e depois de uma breve aprendizagem em que passa de 

brabo a manso, consoante a gíria dos seringais (o que significa o passar das 

miragens que o estonteavam para a apatia de um vencido ante a realidade 

inexorável) –ergue a cabana de paxiúna à ourela mal destocada de um igarapé 

pinturesco, ou mais para o centro numa clareira que a mata ameaçadora 

constringe, e longe do barracão senhoril, onde o seringueiro opulento estadeia o 

parasitismo farto, pressente que nunca mais se livrará da estrada que o enlaça, e 

que ele vai pisar durante a vida inteira, indo e vindo, a girar estonteadamente no 

monstruoso círculo vicioso da sua faina fatigante e estéril. 

A pieuvre assombradora tem, como a sua miniatura pelágica, uma boca 

insaciável servida de numerosas voltas constritoras; e só larga quando, extintas 

todas as ilusões, esfolhadas uma a uma todas as esperanças, queda-se-lhe um 

dia, inerte, num daqueles tentáculos, o corpo repugnante de um esmaleitado, 

caindo no absoluto abandono.(p. 510) 

Assim, em contato direto com os acontecimentos, tal como ocorreu em Canudos de 

Antônio Conselheiro, no Alto Sertão Baiano, Euclides da Cunha muitas vezes avança sobre 
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sua ideologia e consegue entender e explicar a realidade que descreve, despida dos 

preconceitos darwinistas sociais e deterministas. Ao nosso ver, este artigo expressa um 

desses ‘relances’, quando o autor assume uma postura relacionada à visão do socialismo 

utópico, consonante com a dos positivistas românticos. 

Euclides da Cunha ao escrever “ENTRE OS SERINGAIS”, já possuía grande 

vivência na região amazônica. O pequeno artigo, porém magistralmente rico em detalhes e 

em imagens, mostra a visão crítica do escritor sobre uma das mais cruéis formas de 

exploração do homem, na sociedade moderna. 

O seringal, unidade sócio-econômica fundamental da sociedade da borracha, 

expressa uma das mais sórdidas relações entre capital-trabalho, na exploração da miséria 

humana que contribuiu para a opulência de uns poucos e a penetração do Capitalismo 

Internacional numa da regiões mais periféricas de um país periférico, o Brasil. 

Na importância dada ao homem, mas ao homem despossuido, o imigrante 

nordestino que fugindo da calamidade da seca é levado a viver nas brenhas mais profundas 

da imensa floresta higrófila da Amazônia brasileira, Euclides da Cunha avança sobre seu 

ideário positivista. Ele nos surpreende e mostra sua genialidade frente ao seu tempo 

histórico. 

Usando metáforas que conduzem a percepção do leitor a ‘ver’ a paisagem ali 

descrita e a ‘sentir’ a dramática situação daquela gente, Euclides da Cunha lembra que a 

sociedade da borracha apresenta “um dos mais funestos atributos, o da dispersão 

obrigatória”. Ali o homem é um solitário, amarrado a uma faina dispersiva, atrelada a outras 

anomalias, contribui para criar uma sociedade estagnada, “sem destino, sem tradições e 

sem esperanças”. 

E ao compararmos este precioso escrito com outros trabalhos sobre o mesmo 

tema, como por exemplo o de Plácido de Castro, o gaúcho aventureiro, libertador do Acre, 

que acusou Euclides da Cunha de plágio, torna-se difícil mesmo fazer comparações. A 

superioridade literária, a beleza da descrição de um assunto triste e árido, torna o artigo 

“ENTRE OS SERINGAIS” uma pequena obra prima que expressa a verdadeira face da 

chamada sociedade da borracha. Euclides aí supera-se. E se foi um plágio (que duvido), 

convenhamos, bendito plágio. 

‘A SELVA’ DE FERREIRA DE CASTRO 

José Maria Ferreira de Castro nasceu em 1898, em Portugal, sendo considerado 

um dos maiores representantes da corrente realista na literatura portuguesa. Na 

adolescência, viveu no Brasil, onde se inspirou para escrever os romances Emigrantes 
(1928), A Selva (1930) e O Instinto Supremo (1968). Nas suas obras, ambientadas em 
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Portugal, sempre enfatizou a vida e as lutas da classe operária. Entre essas obras 

destacamos: A Eternidade (1933), Terra Fria (1934), A Tempestade (1940), A Lã e a 

Neve (1947) e A Curva da Estrada (1950). 

Publicado em 1930, A Selva aproxima-se de um romance auto-biográfico, já que o 

autor viveu na Amazônia, num seringal do rio Madeira, numa fase em que a economia 

borracheira já demonstrava sua decadência na região. 

O livro, dentro do enfoque do Realismo, apresenta uma contundente crítica à 

desumana ‘sociedade seringueira’ que havia se implantado na Amazônia há mais de um 

século e que, naquele momento de refluxo econômico, tornava mais dramática ainda a 

existência de milhares de seres humanos que compunham aquele universo. Com a 

concorrência da borracha do Oriente, deixara a borracha da Amazônia de ser um meio de 

“elásticas fortunas”, limitando-se agora “a perspectiva das ambições”. Contudo: 

(...) ninguém, ninguém, se dava por conformado dentro dos estreitos aros 

da nova verdade. A recordação do esplendor ainda tão próximo incitava os 

ambiciosos, tornando-os mais febris, mais dinâmicos e esvaziava-os dos 

últimos escrúpulos. (p.37) 

É dentro deste quadro pessimista que surge Alberto, um jovem português, 

estudante de Direito e monarquista convicto, que lutara contra a implantação da república 

em Portugal. Por causa disso, fora obrigado a abandonar os estudos e buscar refúgio no 

Brasil, em Belém do Pará, agora como um desesperançado exilado político a viver às custas 

de um tio, com duvidosa boa-vontade em hospedá-lo. 

Obrigado a procurar um emprego, aceita ir trabalhar num seringal no longínquo rio 

Madeira, no Amazonas, pois, apesar da situação decadente, “era ainda a borracha que 

movia tudo na Amazônia”. 

É no vapor onde viaja para o seringal, na “3ª classe”, que o jovem português entra 

em contato com os emigrantes nordestinos, aqueles: 

(...) tabaréus ignaros, gente destinada a vários seringais do Madeira, lá 

longe, onde o mistério insinuava bom futuro. Alguns levavam as mulheres 

e os filhos e, mesmo antes de aninhar-se, davam sensação de 

promiscuidade - farraparia, miséria errante, expressões mortiças de 

sofredores.(p.44) 

Nota-se aqui a primeira evidência ideológica do romance numa abordagem objetiva, 

sem idealização das personagens, claramente pessimista e com uma certa ironia que 

parece querer chocar o leitor. Tudo isso são expressões de valores relacionados com as 
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visões naturalista e realista que o autor adota como ideário e expresso na postura de Alberto 

com relação àquela gente. 

Esta forma de conduzir a narrativa também serve para o autor expressar sua crítica 

contra a monarquia, vista por ele como um sistema político-social da aristocracia e 

antidemocrático, entretanto, ideologia defendida inicialmente pelo protagonista da história, 

na expressão de valores e idéias que, aos poucos, no decorrer da narrativa, entram em 

conflito com a vivência do personagem, levando-o a mudar as suas concepções. 

Dentro deste contexto, para o jovem monarquista português, a degradação social e 

humana a que aqueles coitados estavam submetidos era resultado do regime contra o qual 

lutara e pelo qual fora exilado. Ironizava os “defensores da igualdade humana”, os que 

pregavam a democracia, e que pretendiam restaurar o mundo com aquela “humanidade 

primária”. Indagava: 

Possuíam alma essas gentes rudes e inexpressivas, que atravancavam o 

mundo com a sua ignorância, que tiravam à vida coletiva a beleza e a 

elevação que ela podia ter?(p.49) 

E concluía que: 

Só as seleções e as castas, com direitos hereditários, tesouro das famílias 

privilegiadas, longamente evoluídas, poderiam levar o povo a um mais alto 

estádio. Mas tudo isso só se faria com autoridade inquebrantável - um rei e 

os seus ministros a mandarem e todos os demais a obedecer. O resto era 

fantasia maléfica de sonhadores ou arruaceiros.(p.49) 

Com relação ao caboclo amazônico, a idéia que o livro passa é de conformismo e 

alheamento. Sobre ele, expressa o autor que: 

A mata era sua. A terra enorme pertencia-lhe, senão de direito, por moral, 

por ancestralidade, da foz dos grandes rios às cabeceiras longínquas. Mas 

ele não a cultivava e quase desconhecia o sentimento da posse. Generoso 

na sua pobreza, magnífico na humildade, entregava esse solo fecundo, 

pletórico de riqueza, à voracidade dos estrangeiros - e deixava-se ficar, 

pachorrento e sempre paupérrimo, a ver decorrer, indiferentemente, o friso 

dos séculos.(p.55) 

O enredo também é enriquecido com descrições sobre a paisagem natural, sobre a 

peculiaridade dos rios e a vida humana na Amazônia, com seus hábitos e costumes 

característicos. Contudo, é na exposição dos conflitos e contradições, decorrentes das 
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relações humanas, quando os sentimentos e as necessidades, os valores sociais e o poder 

se interagem, que a trama da história parece adquirir plena maturidade. 

Dentro desta perspectiva, presumivelmente realista, própria também do 

Naturalismo, o enredo proporciona interessantes exemplos: 

O navio, antes de seguir para o Madeira, aporta em Manaus, última réstia de 

civilização que aqueles homens vislumbrarão por muito tempo ou para sempre. Proibido, 

assim como todos os outros, de desembarcar para conhecer a cidade, expediente este 

usado para evitar fugas de arrependidos, Alberto revolta-se, ferido nos seus brios. É o único 

que se aventura a ir em terra. Não faz isso para conhecer a cidade, mas para tentar a sorte 

de conseguir algum emprego e se livrar do seringal. Busca, então, a ajuda de um rico 

português, comendador, dono de estabelecimentos comerciais e que na sua história de vida 

teve de enfrentar os mesmos percalços que ele. Chegara ali pobre e fizera fortuna. Quem 

sabe, pensava Alberto, em razão do seu passado, teria a sensibilidade de compreender sua 

situação e ajudá-lo. Contudo, o jovem encontra naquele homem o desprezo e a recusa, 

obrigando-o, humilhado, a voltar ao navio e enfrentar o destino incerto que o seringal 

representava. 

A obra apresenta o mérito de contar com a experiência do autor que vivera e 

conhecera a vida na Amazônia e nos seringais do Madeira. Sem deixar de expressar fina 

ironia, o livro consegue apresentar, com muita precisão, um quadro representativo da vida e 

organização do seringal, aliás, uma característica dos escritores vinculados às correntes 

naturalistas-realistas. 

Ali, no seringal “Paraíso”, denominação que não deixa de ser um paradoxo, Juca 

Tristão, o patrão, os aguardava na sede da propriedade extrativa, o ‘barracão’, em geral 

localizado nas margens dos grandes caudais. Sobre isso há interessante observação: 

A chegada de 'brabos', os novos legionários que o Ceará e o Maranhão 

enviavam à selva, provocava sempre risos e chocarrices daqueles que já 

se tinham amestrado na vida da terra insubmissa e de costumes 

singulares. (...); e os remoques só terminavam depois de o 'brabo' se ter 

familiarizado com os segredos da vida local e resignado ao extermínio das 

suas próprias ilusões.(p.86) 

Alberto, o português monarquista, era também um ‘brabo’. E foi designado para 

trabalhar num dos ‘centros’ do seringal. Em geral, os seringais tinham muitos ‘centros’, 

distantes da sede muitos quilômetros, onde um ou mais seringueiros, cada qual com sua 

‘estrada’, labutavam na extração do látex. A precariedade era total. Além dos apetrechos 

próprios para o trabalho, fornecidos pelo ‘armazém’, do patrão, o seringueiro tinha só o 
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essencial para sobreviver. Tudo que o patrão lhe fornecia era marcado no ‘talão’ como 

dívida a ser paga com a sua produção de borracha. Deste modo, todos aqueles homens 

estavam sempre em ‘haver’. 

Trabalhava-se a semana toda e aos domingos todos se dirigiam ao ‘barracão’ para 

entregar as borrachas e receber novos ‘aviamentos’, cujos preços, sempre maiores que os 

valores do trabalho, impediam-nos de fazer ‘saldo’. 

Alberto custou a adaptar-se, mas contou com a paciência e a prestatividade do 

experiente Firmino, preto cearense que com o tempo cativou o português e o ajudou a 

suportar os dias monótonos na solidão da selva. 

Reconhecendo as belas virtudes do companheiro, Alberto começava a questionar 

seus valores ideológicos. Via que aqueles pobres homens, verdadeiros escravos da miséria 

e de um sistema cruel, possuíam almas, muitas vezes nobres na sua simplicidade. A 

humilhação, o tratamento indigno que recebiam, a exploração a que eram submetidos, a 

degradação que os levava a se refugiar na ‘cachaça’, tudo isso que ele presenciava dia-a-

dia foi levando-o a uma paulatina mudança de conceitos, de valores e da própria visão do 

mundo. 

Teve ele de sofrer o mesmo sofrimento, sentir os mesmos temores, o mesmo 

desprezo, para começar a perceber que a justiça e a liberdade extrapolam regimes políticos 

e sistemas econômicos. Afinal, refletia ele: 

Era certo que os homens são bons ou maus conforme a posição em que 

se encontram perante nós e nós perante eles; e falso o indivíduo-bloco, o 

indivíduo sem nenhuma contradição, sempre, sempre igual no seu 

procedimento.(p.265) 

O livro descreve a sociedade dos seringais, basicamente masculina onde, segundo 

a concepção dos patrões, o solteiro ou o homem sem a família próxima trabalha mais. Sua 

força é dirigida para o extrativo, não há tempo para se preocupar em encontrar alimento 

para a família, seja na caça, na pesca ou na roça. Desta forma, são raras as mulheres num 

seringal. E este fato gera muitas vezes crimes, brigas e compensações incomuns na busca 

de satisfazer os instintos. Alberto sentiu na própria carne essa sensação, a mesma que 

levava alguns seringueiros à insensatez de atos bestiais ou à violência criminosa. No início 

sentia repugnância e desprezo pelos que perdiam o controle e a dignidade e se deixavam 

dominar pelos instintos. Viu o assassinato do caboclo Lourenço pelo seringueiro Agostinho, 

só porque aquele não quis lhe dar ‘a mão’ da filha de nove anos. Ele mesmo, Alberto, com 

toda a ‘sua leitura’ e educação, chegara a tentar nhá Vitória, uma preta velha, lavadeira do 
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pessoal do ‘barracão’, e tinha sonhos eróticos com D. Yayá, mulher do guarda-livros do 

seringal, aliás, seu único amigo verdadeiro naquele maldito lugar. 

Mas, vivendo ali, naqueles rincões distantes, num universo à parte, seus valores 

foram perdendo o sentido. Soube cada vez mais ser tolerante e menos orgulhoso. Esse 

processo de transformação continuou em Alberto, mesmo quando foi chamado para 

trabalhar no escritório do ‘barracão’, sede do seringal. Tinha ali mais conforto e segurança, 

num trabalho mais ameno, que lhe dava o acesso às notas de compra e venda e aos 

‘aviamentos’. Percebeu então, com mais nitidez, a violenta exploração a que eram 

submetidos os seringueiros. A ‘casa aviadora’, em Manaus ou Belém, enviava ao seringal os 

pedidos de mantimentos necessários, cobrando um preço por si já bastante alto. Por sua 

vez, o patrão vendia esta mercadoria com novo aumento para os seringueiros. 

O processo se repetia com a borracha. Principalmente agora que os preços 

oscilavam quase diariamente. O patrão pagava-lhes menos da metade do preço que 

revendia para as casas importadoras. O lucro era grande para ele e a dívida crescente para 

o seringueiro. Não havia saída. Só a fuga era uma opção, mas raramente dava certo. Entre 

os donos de seringais havia um acordo tácito de não dar emprego a seringueiros com 

‘haver’ e, nas cidades, a polícia era cúmplice dos patrões, encarcerando os fujões. 

Refletindo sobre tudo o que via, Alberto sentia que mudara, agora dava valor às 

coisas que antes não lhe importava. Acreditava agora nos que desejavam um mundo mais 

justo. A antiga paixão política desvanecera. Tinha aprendido muito ali no seringal. 

Entre os habitantes do “Paraíso”, havia um preto velho, ex-escravo, que vivia ali 

desde o tempo de outros donos da propriedade. Era um inútil e ao patrão dedicava lealdade 

extrema. O velho Tiago tinha o apelido de “Estica”, decorrente da perna coxa, herança dos 

tempos de escravidão e do tronco. Ficava colérico quando assim o chamavam. Vivia só, 

numa mísera cabana ao lado do barracão, e era assim tolerado pois não constituía despesa. 

Quando Juca Tristão, o dono do seringal, viajava a Belém para rever a família ou 

sua fazenda de gado em Marajó, o velho Tiago chorava de tristeza, na despedida do patrão. 

Só incomodava quando bebia, aí xingava a todos os que caçoavam dele ou então ficava 

cantando noite adentro. O único que ele admitia chamá-lo pela alcunha era o patrão. 

No mais, a vida de Alberto, se não era tão sofrida como a dos seus companheiros 

de viagem, era apenas suportável. E quando recebeu a notícia, através de carta da sua 

mãe, de que fora dada a anistia aos monarquistas, não via a hora de pegar o primeiro navio 

e voltar a Portugal. Seu substituto já tinha chegado de Humaitá, era um jovem judeu, filho de 

um comerciante amigo do patrão. Alberto, perdoado das dívidas que ainda tinha, esperaria 
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mais um mês antes de partir, de modo que pudesse ensinar ao substituto os deveres do 

escritório. 

A ansiedade de partir era imensa e o tempo parecia mais lento. Navios vinham e 

iam pelo rio. Alguns com uma gente entranha para aquelas paragens amazônicas. Eram os 

primeiros imigrantes japoneses para o Madeira. A borracha esgotara-se e o governo 

resolveu, enfim, “oferecer o cadáver do gigante ao paciente braço nipônico”. Bastava 

lembrar o que aquela gente fez por São Paulo, um milagroso desenvolvimento. Agora 

entregavam “grandes territórios amazonenses ao gênio agrícola do japonês”. 

Nota-se aqui, neste trecho, a visão do autor na valorização de uma raça cujo 

estereótipo é relacionado com o trabalho metódico, perseverante e incansável. Ao contrário 

do índio, um indolente e do ‘cearense’, vencido pela desilusão, o japonês é visto como uma 

saída para vencer a selva indomável e desenvolver a Amazônia. 

Neste meio tempo, o antigo companheiro de Alberto, Firmino, junto com mais 

quatro seringueiros, consegue roubar uma canoa e fugir. Alberto havia fornecido a lima para 

cerrar as correntes que prendiam as canoas. Era um ato justo, pensava o português. Na 

impossibilidade de livrar-se das dívidas, tentariam a vida em outro lugar, em outro seringal, 

onde as ‘estradas’ produzissem mais. 

Entretanto, a lei era implacável na sociedade seringueira. Como acontecia nesses 

casos de fuga, o patrão avisava outros patrões. Por mais absurdo que fosse, os cincos 

fugitivos do “Paraíso” foram capturados por outros cinco seringueiros, a mando do seu 

patrão. Os fujões foram então levados de volta, escoltados. 

Sobre o episódio, Alberto pensou: 

Que idéia faziam da solidariedade esses grandes analfabetos? Que idéia 

tinham da sua própria situação? Mas a culpa seria verdadeiramente 

deles?(pp.279-280) 

Foram presos e surrados, a mando de Juca Tristão, o que revoltou ainda mais 

Alberto. Mas foi o velho Tiago, o ex-escravo inútil e bajulador do patrão que, naquela 

madrugada, veio gritando acordar todos os habitantes do ‘barracão’. Havia fogo na parte da 

casa, exatamente onde Juca Tristão habitava. O incêndio se alastrou rápido e, no esforço 

para dominá-lo, até os seringueiros fujões que estavam amarrados e presos foram 

convocados para o trabalho. 

O resultado trágico daquele incêndio foi a morte de Juca Tristão, senhor e patrão 

daquelas terras, a quem o velho Tiago tanto amava. Porém, não suportara ver os cinco 

homens capturados serem torturados e humilhados, amarrados e presos. 
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Desculpou-se ele, assumindo a autoria do crime: 

Era mesmo amigo dele. Mas seu Juca se desviou... Estava a escravizar os 

seringueiros. Tronco e peixe-boi no lombo, só nas senzalas. E já não há 

escravatura... 

.............................................................................................................. 

"Eu é que sei o que é ser escravo ! Ainda tenho aqui nas costas, o sinal do 

chicote do feitor, lá no Maranhão. Branco não sabe o que é liberdade como 

negro velho. Eu é que sei !(p.293) 

O ápice deste drama que se densenrolava na selva, na desumana sociedade da 

borracha implantada no coração da Amazônia, expressa na revolta do velho Tiago uma 

cruel e dura denúncia, válida especialmente por vir no momento em que fatos semelhantes 

ainda estavam ocorrendo na Amazônia. 

Ficava claro para Alberto, o ex-monarquista cheio de orgulho, que aprendera muito 

ali na selva. Aprendera que uma sociedade, para ser mais justa, tem que ser fundamentada 

na liberdade do homem. 

E o velho ex-escravo, autor daquele insano, mas consciente ato de rebeldia, antes 

de silenciar-se, diz: 

Não estava bêbado, não estava, branco. Seu Juca era meu amigo, eu lhe 

queria muito e lhe choro a alma dele; mas não era amigo da 

liberdade.(p.293) 

Ao avaliarmos a visão do autor na obra, concluímos que ela se embasa nos 

postulados do Naturalismo e do Realismo, expressos no espírito crítico que sua obra 

contém, na fidelidade das descrições do cotidiano, das ações e sentimentos humanos que 

retrata e na denúncia e ironia com que conduz a narrativa para seu desfecho. 

Poderíamos entender como ‘resquícios’ ou ‘traços’ de uma visão romântica do 

autor, a busca da justiça social e a valorização da liberdade do indivíduo como apanágio da 

humanidade. Neste caso, essas idéias e posturas constituiriam ‘contradições’ no 

pensamento do autor, considerando a ideologia dominante embutida na sua visão do 

mundo. 
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