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         Papo de Índio 1 
 

Txai Terri Valle de Aquino 
 
 O Txai Macêdo passando por aqui, depois de ter viajado novamente pela Inglaterra e Noruega, junto 
com o líder Poyanawa, Mário Cordeiro de Lima, para participarem do seminário "Colheitas da Floresta" e serem 
recebidos pelo Príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, me convidou para visitar a Reserva Extrativista do 
Alto Juruá, a primeira criada oficialmente no Brasil, ou no mundo Terra, como ele costuma falar, com 506.186 
hectares, localizada na bacia do rio Tejo, no Município de Cruzeiro do Sul.  
 Ouvi atentamente o relato de sua viagem à Europa e no final de nosso papo ele me entregou um artigo 
do antropólogo Mauro Almeida, professor da Unicamp e assessor do Conselho Nacional dos Seringueiros, 
pedindo que fosse publicado nesta coluna, que gosta de ler e de sempre dar a sua contribuição pessoal. Ao 
passar o "papel" do nosso amigo Mauro, Macêdo foi logo me dizendo: "Olha, Txai, é importante que todos os 
acreanos leiam esse artigo, pois se trata de um documento que explica porque todas as tentativas de 
modernização da produção de borracha fracassaram na Amazônia". O "seu Maceda", como dizem os 
seringueiros do Alto Juruá, não é mole, não! Está sempre com boas idéias na cabeça e quer partilhá-las com todo 
mundo. É um cara "pai d´égua", que o Mauro respeita e admira muito. Por isso, seu pedido é uma ordem, lhe 
respondi prontamente. 
 O artigo do Mauro Almeida, "História Ambiental e História Social da Amazônia" é uma resenha de 
dois livros publicados, em meados da década de 80, por duas universidades norte-americanas. O primeiro deles 
é de autoria de Warren Dean: Brasil e a luta pela borracha - um estudo em história ambiental (Cambridge 
University Press, 1987). O segundo, de Barbara Weinstein, é O boom da borracha amazônica (Stanford 
University Press, 1984). 

Mauro critica o primeiro autor por tentar responder a questão do fracasso da produção gomífera na 
Amazônia utilizando-se de argumentos meramente ecológicos, sem levar em conta os fatores sociais, como "o 
papel das elites oligárquicas amazônicas". O segundo é criticado justamente pelo inverso, por realçar apenas as 
relações de produção isoladamente, sem considerar os fatores ecológicos envolvidos nesta questão. Ao contrário 
dos autores citados, ele propõe, então, que se estude o fracasso das tentativas de modernização da produção de 
borracha na Amazônia combinando adequadamente "ecologia e relações sociais numa síntese que se poderia 
chamar de sócio-ecológica". 

Por motivo de espaço nesta coluna, o artigo do Mauro vai ser publicado neste e no próximo domingos. 
Não deixem de ler, caros leitores! E para o Txai Macêdo, que está atualmente realizando um levantamento 
sócio-econômico e ecológico da Reserva Extrativista do Lato Juruá, mando o seguinte recado: "a resenha do 
Mauro já está no Papo".  

.  

                                                           
1 A Gazeta, Rio Branco, 8 de julho de 1990, pg. 13.  
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 A produção de borracha nas selvas amazônicas constitui até hoje um livro por escrever sobre um 
episódio fascinante da história sul-americana e mundial. E um capítulo desse livro é, sem dúvida, o fracasso 
das várias tentativas de modernizar a atividade gomífera no Brasil. O livro de Warren Dean é dedicado a este 
tema. Escrevo esta resenha para mostra que a abordagem deste autor é insatisfatória por deixar de incluir uma 
"história ambiental" à "história social" exemplificada por Barbara Weinstein, em seu livro The Amazon 
rubber boom (1984).  
 Warren Dean apresenta seu livro como uma "história ambiental". Sua preocupação é trazer os fatores 
ecológicos para o primeiro plano na explicação tanto da expansão da coleta do látex das seringueiras 
silvestres (não cultivadas) como do fracasso da implantação de seringueiras domesticadas (cultivadas) na 
Amazônia. A tese exemplifica porque anos de pesquisas e instituições como a Embrapa, a pesados 
investimentos como o do Probor, somados às experiências de Fordlândia e Belterra, resultaram em nada. Não 
adianta lutar contra a maré ecológica, diz a tese de Dean. O boom da borracha começou na Amazônia porque, 
ecologicamente, essa região detinha a maior vantagem comparativa para a borracha silvestre. E saiu da 
Amazônia porque, uma vez implantados seringais cultivados, tornou-se ecologicamente não competitiva.  
 Esta tese parece polêmica quando é apresentada em oposição à argumentação da "história social", 
segundo a qual são fatores sociais, como a ausência de um mercado de trabalho capitalista e os interesses das 
elites locais, que explicam o fracasso da modernização da produção amazônica de borracha. Ela parece pôr 
também um limite "ecológico" à modernização tecnológica. Mas a tese soa menos polêmica para os 
brasileiros familiarizados com a questão da borracha. No Brasil sempre houve críticos ferozes que tinham em 
mente claramente o "fator ecológico" -em miúdos, o "mal das folhas"- como barreira à expansão do cultivo da 
Hévea Brasiliensis. Para estes, o papel dos "fatores sociais" (leia-se papel das elites oligárquicas amazônicas) 
foi o de captar apoio do Estado para um empreendimento de antemão fracassado.  

Há então duas questões. A primeira é explicar, por uma história política, como uma elite socialmente 
anacrônica e superficialmente supérflua (a dos patrões da borracha) conseguiu obter a perpetuação dos 
seringais silvestres depois que estes se demonstraram obsoletos face aos seringais de cultivo do oriente.  
 A segunda é explicar por que os seringais de cultivo não prosperaram na Amazônia. Warren Dean 
dedica-se à segunda questão. O problema é que acha que uma "história ecológica" é suficiente para explicar a 
segunda questão. Argumento, ao contrário, que ainda é preciso recorrer a uma "história política" para explicar 
esse fracasso.   
 Acho que tanto a perspectiva de Warren Dean, enfatizando a ecologia isoladamente, como a de 
Barbara Weinstein, enfatizando as relações de produção isoladamente, são limitadas pela incapacidade de 
combinar adequadamente ecologia e relações sociais numa síntese que se poderia chamar sócio-ecológica.  
 Minha experiência de pesquisa com os seringueiros sugere que uma síntese desse tipo é 
indispensável para uma compreensão histórica. Quero mostrar que o fracasso das experiências de 
domesticação da seringueira são fracassos de um determinado sistema de manejo (com cultivo homogêneo e 
de grande escala, mais estratégias genético-químicas de defesa face ao "mal das folhas") e de relações sociais 
(sistema de plantation com trabalho assalariado, gerido por patrões tradicionais). 
 Experiências de domestificação com diferentes sistemas de manejo (cultivo não homogêneo e de 
pequena escala, com estratégias ecológicas de defesa do "mal das folhas"), associadas a outras relações 
sociais (gerenciamentos por seringueiros) poderiam ter resultados bem diferentes. 

Identificamos, assim, na raiz do fracasso da borracha amazônica, uma "ecologia social" da borracha, 
cuja sustentação por décadas requer uma explicação política.   
 
A argumentação central 
 
 Em minha opinião, não há base empírica adequada para a idéia de que o obstáculo essencial para a 
introdução de cultivo da Hévea Brasiliensis no Brasil foi a presença de um fungo, o Microcyclus ulei. Que 
significa dizer que há uma barreira ecológica à implantação de cultivo de Hévea Brasiliensis na Amazônia? 
Certamente a Hévea Brasiliensis e outras espécies do gênero Hévea prosperam na floresta tropical. É 
igualmente certo que a mesma espécie é atacada pelo fungo microcyclus ulei, quando plantada em áreas 
homogêneas. Há também a evidência de que esse resultado negativo se mantém quando se utiliza a clonagem 



e defensivos químicos. Que é que se pode concluir? Que a Hévea Brasiliensis é incompatível com a 
domestificação? A resposta é não.  
 O problema está em que, entre a ocorrência da Hévea na mata tropical e plantações homogêneas de 
seringueiras - dois sistemas ecologicamente contrastantes - há uma ampla variedade de ecossistemas 
intermediários, resultado da interação entre homem e floresta. Pesquisas em matas utilizadas por grupos 
indígenas apontaram a existência de "manejo florestal" indígena. O mesmo se pode dizer dos seringueiros que 
utilizam suas capoeiras em ciclos agrícolas de 10 anos no Estado do Acre, em ciclos de coleta de até 40 anos.  
 Especialistas deram-se conta de que populações florestais, como os índios e os seringueiros, não se 
contentam em extrair recursos da floresta, agindo em vez disso como engenheiros florestais "folk". As 
análises que se limitam à dicotomia entre um hipotético ecossistema de mata virgem e um idealizado 
ecossistema de plantation é, portanto, míope não apenas ecologicamente (ignorando, por exemplo, os 
ecossistemas antrópicos do roçado extensivo e das capoeiras), mas também antropologicamente cego (para 
quem os únicos atores da história são os patrões "donos da floresta" ou os empresários "donos das 
plantations"). 
 Vários indícios levam a crer que a Hévea Brasiliensis pode ser domesticada com sucesso em 
ecossistemas de capoeira, de mata antrópica, de roçados perenes de pequena escala, com variedades nativas e 
controle natural do "mal-das-folhas", em unidades de produção modestas, mas comparáveis com suas 
congêneres asiáticas. Nessas unidades "agroflorestais" a borracha não seria o único produto extrativo. O 
mecanismo óbvio para sustentar esta hipótese é que, se o Microcyclus ulei é controlado naturalmente na 
floresta, ele poderá ser similarmente controlado em ecossistemas antrópicos que mimetizam a floresta. Para 
testar essa hipótese seria necessário experimentar localmente - em diferentes ecossistemas amazônicos - com 
Hévea Brasiliensis em condições quase-florestais. Fases de semeadura, germinação e crescimento teriam 
intervenção humana (a já antiga proposta de "adensamento" é um exemplo). A melhor maneira de realizar tais 
experimentos seria dar liberdade a seringueiros para experimentar, com investimentos paralelos em saúde, 
educação e tecnologia.  
 
O caso do Vale do Ribeira 
 
 O Microcyclus ulei é presente no Estado de São Paulo e foi, no início da década de 60, o responsável 
pelo abandono de projetos governamentais de introdução de seringais cultivados no Vale da Ribeira. 
Elaboram-se mapas de aptidão geográfica para cultivo de seringueira no Estado de São Paulo, excluindo-se 
áreas como o Vale do Ribeira, cujas condições pluviométricas são similares às amazônicas. Hoje, porém, 
quase trinta anos após o fracasso das primeiras experiências no Vale da Ribeira e o conseqüente abandono 
governamental de projetos gomíferos, o Vale da Ribeira é produtor de látex de boa qualidade. Essa produção 
é feita por pequenos empresários familiares, predominantemente japoneses. Retomou-se, além disso, a 
implantação de seringais de cultivo na área, contra a orientação técnica governamental. 
 Minha explicação para esse sucesso deve-se ao fim da intervenção governamental e do controle 
técnico, combinado à intervenção de unidades familiares de produção. Os grandes exemplos de "fracasso" se 
caracterizam por pesados investimentos técnicos e grandes unidades de produção. A lógica é simples. As 
áreas plantadas foram abandonadas e deram origem a florestas não homogêneas onde as árvores prosperaram. 
Os primeiros viveiros transformaram-se em densas florestas de seringais em combinação com outras espécies. 
Após 30 anos de abandono, as famílias que se ocupavam com o chá e a banana descobriram que possuíam um 
recurso precioso, e passaram a utilizá-lo em escala familiar. Essa situação não foi planejada, e ocorreu por 
acidente. 
 
Razões do fracasso: o PROBOR no Vale do Juruá 
 
 O livro de Barbara Weinstein colocou em primeiro plano, como razão para o fracasso das tentativas 
de modernização do cultivo de seringueira na Amazônia, a dificuldade de controle da força de trabalho, bem 
como questões de gerência. Eu mesmo utilizei essa interpretação ao escrever sobre a história do sistema de 
seringais na região do Alto Juruá, durante a vigência do PROBOR. Esse é o segundo caso que quero 
comentar.  
 O PROBOR foi o último plano importante para implantar o cultivo de Hévea Brasiliensis em 
plantações amazônicas, combinando empréstimos subsidiados a orientação técnica obrigatória, tendo como 
destinatários tradicionais proprietários de seringais.  



 O projeto enfrentou dificuldades de gerência, de custo de oportunidades econômicas, de orientação 
técnica e de mão de obra, finalmente enfrentou o crônico problema brasileiro de descontinuidade 
administrativa.  
 Os planos de modernização incluíam financiamento a seringalistas regionais, ou "patrões". Esses 
patrões não tinham experiências de empresários agrícolas ou industriais. Com raras exceções, comerciantes, 
os quais tradicionalmente forneciam mercadorias em troca de borracha aos verdadeiros produtores: 
seringueiros operando em escala familiar. Cabiam aos seringueiros as despesas de infra-estrutura na floresta, 
de abertura de estradas de seringa, de pontes, escadas, tigelas de metal, processamento, instalações, etc. Os 
patrões desestimulavam, quando muito, as tentativas de inovar tecnologicamente. Os patrões sabiam que o 
sistema tradicional dava lucro, logo, alguns transferiram parte dos recursos destinados para investimentos nos 
novos "seringais de cultivo", que ninguém sabia se dariam resultado, para financiar os seringais tradicionais 
com recursos extra. Houve, em conseqüência, um aumento na oferta de bens "de valor" para os seringueiros, 
com conseqüente aumento na produção. 
 Por uma lógica semelhante, o dinheiro fácil que vinha do PROBOR - a custo baixo, juros negativos, 
prazos de carência que excediam os planos dos patrões - era, num período de aceleração da inflação, investido 
no mercado financeiro, ou em gado. Como os preços subsidiados para a borracha vegetal tornavam lucrativos 
os seringais tradicionais, com retorno imediato, seria irracional investir no duvidoso êxito do programa. 
 Outro fator em jogo era a justificada desconfiança quanto à adequação da tecnologia imposta 
obrigatoriamente. Os poucos empresários que de fato investiram recursos públicos para implantar seringais de 
cultivo e seguiram rigorosamente as instruções recebidas, limparam corretamente o terreno e plantaram 
mudas enxertadas protegidas por defensivos químicos. Estes empresários viram hectares e hectares de 
seringueiras definharem e morrerem, em alguns casos, não por ação do "mal-das-folhas", e sim em 
conseqüência do tratamento de defesa. Visivelmente a tecnologia não era apropriada para a região.  
 É inevitável dar razão aos patrões que racionalmente utilizaram os recursos de maneira mais lógica, a 
não ser pelo fato de que tais recursos eram públicos. Esses fatos significaram que, de fato, mesmo onde houve 
gerenciamento adequado e o problema da mão-de-obra foi resolvido, o projeto teria fracassado em 
conseqüência da tecnologia inapropriada entregue a pessoas inapropriadas. Mas, devemos também considerar 
o problema da mão-de-obra.  
 Os poucos exemplos de patrões que investiram em seringais de cultivo utilizaram seringueiros (de 
seringais tradicionais) como reserva de mão-de-obra, operando um sistema dual. Mas os patrões que 
investiram apenas em seringais de cultivo enfrentaram sérios problemas. Havia no município uma situação de 
pleno emprego florestal. Quem quisesse trabalhar na floresta tinha emprego. Havia uma profusão de 
mercadorias (resultado da política de preços e incentivo para o setor tradicional, e de desvios do setor "de 
cultivo"). E seringueiros da floresta podiam contar com seus roçados de subsistência, bem como caça, pesca e 
coleta, como fonte de renda. Como conseguir que esses seringueiros abandonassem a floresta para trabalhar 
como peões na derrubada das matas e no trato de seringueiras domesticadas? Isso mostrou-se muito difícil.  
 Sempre se considerou que os seringueiros viviam em miséria absoluta e se mudariam da floresta para 
atividades "modernas" se tivessem a oportunidade. Portanto, seria de esperar que, embora havendo pleno 
emprego nos seringais nativos, os seringueiros seriam levados a abandoná-los por melhores condições de 
trabalho, melhores salários e melhores condições de vida em geral.  

Há o exemplo de um empresário que investiu os recursos do PROBOR não apenas no desmatamento, 
mas constituiu uma pequena vila no interior da mata, onde os trabalhadores poderiam contar com escola, 
remédios, igreja, água encanada, calçamento de madeira, energia elétrica, casas de madeira serrada alinhadas 
e pintadas, providas de banheiro - um "Recanto do Amor" inusitado, anunciado constantemente em 
mensagens radiofônicas em seus méritos extraordinários. Seus empregados, porém, deviam renunciar a 
roçados e caçadas, trabalhando sob um regime de trabalho que se iniciava às quatro da manhã sob o comando 
de um empresário equipado com walkie-talkie e incansável disposição de trabalho. O empresário nunca 
resolveu seu problema de mão de obra. A razão era muito simples. Os seringueiros recebiam na mata ganhos 
nominais superiores aos dos assalariados. Trabalhavam na mata em liberdade, à sombra da florestam, e 
intermitentemente nas seringueiras, nos roçados e em caçadas e pescarias, obtendo alimentação variada e 
suficiente. Mário Lobão, um empresário com experiência industrial no sul do país, tentou contornar seu 
problema de mão de obra recrutando cerca de 50 índios Kampa, pagando a estes salários superiores ao salário 
mínimo regional (por exigência dos índios), mais alojamento e vestuária abundante ( subsidiada pela Igreja 
graças a doações oriundas da Alemanha). Os Kampa utilizaram esses recursos e, como costumam fazer, 
abandonaram a área após uma estadia rápida.  



Em suma, enquanto o caso do "Recanto do Amor" exemplificaria a tese do fracasso por fatores 
sociais (falta de mercado de trabalho capitalista), o caso do seringal "13 de Maio" exemplifica a tese do 
fracasso por razões eco-tecnológicas, os demais investimentos, como o do "Flora", exemplificam o fracasso 
por causas "empresariais" (desvio de recursos para outras finalidades por patrões tradicionais).   
 
 


