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RESUMO
Discute-se a política, levada a efeito durante o Estado Novo, de incentivar a migração de
trabalhadores oriundos do Nordeste brasileiro para os seringais amazônicos, no âmbito dos
Acordos de Washington firmados com os Estados Unidos, em 1942, e que previa um
incremento da produção da borracha, necessitando, portanto, de mão-de-obra para reativar
a sua extração nos seringais. Enquanto a política do Estado Novo apregoava que os
trabalhadores teriam "direitos" trabalhistas assegurados, como a assinatura de um contrato
de trabalho, na prática, houve o descumprimento dos benefícios apregoados. No entanto,
os trabalhadores reivindicaram a observância desses "direitos", ao contrário da imagem
recorrente que representa o migrante nordestino como passivo, postando-se no processo
como sujeitos políticos, idéia esta que a memória histórica não preservou.
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ABSTRACT
This paper discusses the policy, which was irnplernented during the "New State" and its
objetive was to encourage the migration of Northesrern works to become rubber tappers in
me Amazon. Such a policy was created in the context of me agreement with me USA in
1942. The agreemente predicted a rise in rubber production and, in order for thar to
happen, there was a need for lab our force to engage in rubber tapping. While the "New
Scate" policy assured that the workers would have their "rights" guaranteed, among those
rights there was me officialization of me labour conract, it did not happen in practice.
However, me workers fought for their righcs and this opposes the image of the Northeastern
migrancs as being passive as they actually engaged in me process as political agencs. Such an
idea was not preserved in me historical memory
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A INVISIBILlDADE DO MIGRANTE NA HISTÓRIA.

POUCOStipos sociais são tão emblemáticos da imagem de Nordeste
do que o retirante. Basta abrir um dos muitos romances que t~maram a
migração como tema, a exemplo de O Quinz.e, de ~chel de Queiroz, .~u A
Bagaceira, de José Américo de Almeida, ou ainda VIdas Secas, de ~ra:l!Jano
Ramos, ape.nas para ficarmos nos mais conhe:idos do. gran~e ~ubllCo. A
literatura regionalista foi considerada, nesse sentido, murro ~als rica do que
estudos de caráter sociológico, já que focou a atenção no mlgrante, segundo
observação de Oliveira", e abriu caminho para o estudo da migração enquanto
fenômeno digno de nota. Bastaria também abrir um folheto de cordel, e as
misérias do migrante no sul maravilha seriam facilmente encontradas. Na
música popular, também é presença obrigatória, pois quem pod~ se esque:er
da Asa Branca, de Luiz Gonzaga? No entanto, esta imagem tem sido essencial
na afirmação desse Nordeste, do modo como foi posto por Albuquerque
[únior", ou seja, como uma tradição inventada.

Apesar de ser o migrante de origem nordestina uma figura recorrente
no nosso imaginário social, não podemos deixar de apontar para o aparente
paradoxo de sua ausência na historiografia, e pergw1tar por que o esrudo dos
movimentos migratórios tão pouco interesse tem provocado nos historiadores.
Um dos pontos de partida possíveis para se pensar essa questão pode ser
ressignificar o lugar destinado para a representação das classes populares na
historiografia brasileira. Para tanto, é necessário entender que a experiência
histórica do trabalho no Brasil destinava aos trabalhadores a condição social
de submissos, nunca postos como interlocutores sociais e políticos, tampouco
como sujeitos da ação coletiva. O migrante ocupa um lugar na figuração
simbólica da ordem social como um não-sujeito; há uma homogeneização em
torno da imagem dos migrantes nordestinos: flagelados da seca, miseráveis
que transitam pelo sertão ressequido, são eles merecedores de assistência,
caridade e favor, mas não de direitos. Subsumido, ao final, a outros processos
que lhe conferem sentido, e que contribui para se criar em torno do migrante
uma invisibilidade. Constitui um "tipo" e, como tal, não tem feições.

Essa representação do migrante vinculou, no mais das vezes, a
migração ao fenômeno da seca. Um recorte que privilegiou o aspecto
ambienta!, explicando a migração como acontecimento trágico,
circunstanciado no tempo, e geograficamente determinado. Como se os
migrantes fossem vítimas, produtos da condição patológica social ou
ambienta], que os tornava fatalmente desestruturados.

Este trabalho tem como preocupação pensar a experiência dos
migrantes, não como vítimas, seja de uma sociedade injusta, ou de um
ambiente hostil, mas como sujeitos na produção e transformação da sociedade
em que viviam. A condição de vítima legitimava as medidas emergenciais
financiadas pelo Estado e controladas pelos grandes proprietários, posto que
o flagelado, vítima da fome, estaria sempre propenso aos saques. Destituído
da condição de sujeito, o flagelado pela seca não saberia discernir prioridades
para o sertão, nem sequer para sua própria vida. No entanto, a migração de
trabalhadores nordestinos, não é demais observar, não ocorreu somente em
períodos de seca, observação esta que permite questionar a primazia e o
ai ance do argumento que os associa indelevelmente. É primordial que se
estabeleça a dissociação entre seca de migração e, para tal, é preciso apontar
algumas conexões de como essa junção se firmou no imaginário social.

Ora, foi justamente a seca que produziu visibilidade para os
problemas sociais do Nordeste agrário, uma visibilidade que, ao longo de
décadas, teria se tornado insuportável, por contribuir para que se firmasse o

INTRODUÇÃO

Cidadania, na história do Brasil, é uma palavra de uso relativame~te
recente, podendo-se atribuir aos movimentos sociais A do~ anos sete~ta te-Ia
posto em circulação, cada vez mais ampla. A ernergencia dos ~~vI~e~tos
que colocavam a cidadania como questão central em suas pautas reivindicativas
suscitou, nos esrudiosos, interrogações que buscavam entender "os ,rroble,?1as

dificuldades da constituição de um domínio público nesta SOCiedade '. e,
e as d . bilid d I'com ele, as condições de possibilidade de constituição a SOClalia e p~ lt1C~
democrática. Um dos passos centrais para o entendimento d~ questao fOI
discutir as representações do povo ao longo da histór~a do Brastl, bem c~mo
o lugar a ele destinado nas figurações da ordem SOCial.. ~cre.scente-se ainda
que novas abordagens vieram mostrar que pro.te~tos.e resl~tenClasperpassav~m
práticas culturais populares, consid~radas tradICl~n:us, ldehneando outro perfil
para o considerado passivo e cordial povo brastlelr~.

É neste ponto de confluências que neste artigo se busca pensar, num
primeiro momento, as representações socia!s co~str~ídas e~. torno .d~
migrante de origem nordestina, para, en: se~U1da, discutir as praticas SOCIaiS
desses migrantes com destino aos senngals: .durante a Se?unda Guer~a
Mundial. Essas práticas questionavam o tradICIOnal paternahsmo que regia
as relações de trabalho do migrante (nas frentes de trabalho, por exemplo)
colocando na ordem do dia os seus "direitos".
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que hoje se consideram os estigmas do Nordeste: seca, migração, misticismo.
Ao mesmo tempo, como apontou Albuquerque júnior", concorreu para
naturalizar esses mesmos problemas sociais.

É importante reafirmar que a migração nordestina é um fenômeno
muito mais rico do que tradicionalmente tem sido tratado. Ainda que não se
descarte a seca como item explicador da migração, já que não se podem
anular os seus efeitos sobre os movimentos sociais migratórios, não lhe
daremos aqui o peso de determinação que tem assumido na literatura e na
historiografia subseqüente.

Quando se trata de migração nordestina, tudo se passa como se
fosse decorrência econômica, social e natural, levando-se em conta a
construção imaginária do tripé Nordeste/seca/migrante. De certo modo,
esta representação social contribui para criar a invisibilidade em torno do
migrante, deslocando as questões para outros campos que não favoreciam o
surgimento de uma história social que os incluísse.

A produção intelectual que buscou pensar os movimentos migratórios
no Brasil é bastante vasta, ainda que tal fenômeno não tenha sido abordado
em sua historicidade.? O olhar do historiador se orientou no mesmo sentido
dos movimentos dominantes, considerados pelos detentores do poder político
como mais importantes para o país como, por exemplo, a imigração
estrangeira para São Paulo, apontada como única solução para a "falta" de
mão-de-obra para a economia cafeeira. A historiografia brasileira tem visto,
com certo desapreço, os movimentos de migração inter?-a, principalmente
aqueles que se dirigiam para o sertão, ou para as frentes de expansão, se
assim se preferir. A ausência de estudos que buscassem pensar as andanças
dos homens livres pobres pelo interior do Brasil é notória e flagrante. Talvez
devêssemos perguntar se o fato de terem sido considerados movimentos
sociais de cunho atávico, de caráter, muitas vezes, messiânico, teria cunhado
um preconceito no "inconsciente acadêmico", orientando a ausência da
questão na seleção dos temas nobres de pesquisas. Isto também tem
contribuído na produção da "invisibilidade" do migrante.

No entanto, os migrantes têm outra história a nos contar, e que
contribui não só para quebrar essa invisibilidade, mas também para
desconstruir as narrativas que desconsideram sua condição de sujeito. Nosso
objetivo é discutir como, em processo sem dúvida ambíguo, em que o Estado
Novo mesclava práticas parernalistas com um discurso sobre os direitos
trabalhistas, os migrantes se aferraram à noção de "direito", e, de formas
diversas. se moveram para garanti-Ios.
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A BATALHA DA BORRACHA: o M1GRANTE SUBSUMIDO AO ARIGó.

Durante o Estado Novo, no contexto da "Batalha da Borracha", e
como parte dos Acordos de Washington, assinados com os Estados Unidos,
em decorrência da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o país
comprometia-se a aumentar para cem mil toneladas por ano a produção de
borracha, matéria-prima essencial para a guerra, cujo fornecimento encontrava-
se ameaçado devido ao domínio japonês na Malásia. Respondendo ao apelo
propagandístico, no sentido de produzir mais borracha para os aliados, como
verdadeiros soldados na batalha do trabalho, cerca de 50 mil trabalhadores
nordestinos dirigiram-se, ou foram dirigidos para a Amazônia, encaminhados
em sua grande maioria para os seringais. A intensa propaganda prometia
encetar novos planos de colonização da região, com distribuição de terra, ao
mesmo tempo em que novamente punha-se em evidência a seca, que, em
1942, assolava o sertão nordestino. O saldo desse apelo patriótico, contudo,
roi um tanto quanto trágico. Estima-se em cerca de 20 mil mortes nos seringais,
provocadas principalmente pela malária e pela fome, conforme publicado
no relatório da CPI sobre a Batalha da Borracha (Boletim Geogrdfico, n.45,
p.1135-1139, dez/1946).

Pode-se entender a política de migração de nordestinos para a
Amazônia, durante o Estado Novo, como uma estratégia política para aliviar
as tensões sociais no campo, simplesmente deslocando o problema para
outro lugar, onde os conflitos sociais poderiam ser abafados mais facilmente.
Por outro lado, supria-se de mão-de-obra barata um setor da economia que
estava em crise. Contudo as autoridades governamentais preocupavam-se
em apresentar o problema como constituinte de um plano global de
colonização da Amazônia, um programa de desenvolvimento da região, no
ontexto de economia de guerra e de crise da produção da borracha. Os

nordestinos que para lá migrassem seriam os "soldados do trabalho",
ontribuindo para a conquista e ocupação de uma grande região esquecida

I elos poderes públicos, incorporando-a definitivamente ao corpo da Nação.
s "soldados do trabalho" seriam os novos bandeirantes. Isto fica claro no

discurso que Vargas profere em Fortaleza, em outubro de 1940, voltando da
região amazônica, quando reifica a ocupação do Acre e a utiliza para justificar
as diretrizes políticas do plano de colonização da Amazônia. Segundo Lenharo:

A razão da fome, da seca, do sofrimento cede lugar à dimensão rnítica de uma
participação que se [Orna impositiva, em face do curso de uma tradição que
converte a migração e a conquista numa obrigação patriótica a ser sempre
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reposta. (..:) Da seca à conquista, o discurso esvazia o primeiro polo, pelo
qual deveria dar conta de suas responsabilidades e acentua o outro, o da
participação obrigatória, rniticamenre formulada, a impulsionar o trabalhador,
somente pelo trabalho, a tomar o seu lugar, intocável, de edificar o corpo do
país. 6

No entanto, em 1942, o Conselho de Imigração e Colonização contava
com algumas falhas e estava sofrendo alguns percalços: recrutava-se gente inapta
par: os trab~~s nos serin~ais, .gente ocupada com misteres citadinos que, ao
inves ~e se dirigir para os senngars, ficava pelo meio do caminho, principalmente
nas CIdades de Belém e Manaus.Este migrante ficou conhecido, na região
amazônica, pela alcunha de "arigó". Assim, o Conselho de Imigração e
Colonização elaborou novo plano que previa não só o melhor recrutamento e
encaminhamento dos "soldados do trabalho", como também a assistência e
fiscalização das relações de trabalho e condições de vida que os nordestinos
enfrentavam nos seringais, plano este que se adequava aos Acordos de
~ashington. Desse modo, o plano de colonização da Amazônia e a política de
migração de nordestinos para os seringais, durante o Estado Novo, mais do
que ocupar uma região vazia para o corpo da Nação, apresentava-se como
u~a Aest~atégia de desterritorialização do nordestino, visando quebrar sua
resistencia cultural, levando-o para um meio hostil e o amarrando a uma cadeia
de trabalho desumano e cruel. É preciso esrarmos cientes de que, como resultado
dos Acordos de Washington, e visando controlar a produção da borracha e
racionalizar a migração, o governo federal criou o Instituto Agronômico do
Norte, a Superintendência do Abastecimento do Vale Amazônico (SAVA), o
Ban~o de Crédito da Borracha, o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), o
Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores (SEMTA) e, mais tarde, a
Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores (CAETA),
bem como o Serviço de Navegação da Amazônia e Administração do POrto do
~ará (SNAPP). Não só o governo federal procurava mostrar que estava
l~t~g.rando a Amazônia ao resto do país, como os migrantes que para lá se
dirigiam não ficavam desprotegidos. A intervenção do governo federal na
prodw~ão g~mífera nada mais fez do que recriar as condições para a exploração
do sennguelro, tal como existia durante os primeiros anos deste século." O
Congresso Constituinte, em 1946, levantou a questão do desaparecimento
dos trabalhadores imigrantes e, conforme destaca DeaJ1, a incerteza quanto ao
número de desaparecidos constitui um dos aspectos da tragédia que tinha se
resumido em dar "sobrevida (..) ao arcaico e reacionário sistema de crédito e
distribuição" da produção extrativa da borracha."
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No entanto, visando melhor arregimentar novos migrantes, a
campanha da "Batalha da Borracha" elaborou a imagem de que o trabalhador
estaria protegido, em primeiro lugar, pela legislação, através de um contrato
de trabalho que seria supostamente e de pronto cumprido pelos seringalistas,
e, em segundo lugar, pela onipresença do Estado Novo, através dos órgãos
criados como CAETA ou SESP O SEMTA, com recursos financiados pela
Rubber Development Corporation - órgão norte-americano responsável pela
política da borracha -, organizou postos que arregimentavam trabalhadores
por todo o interior do Nordeste, com médicos para selecionar os aptos ao
trabalho, alimentação e transporte gratuitos para os pontos de embarque
para a Amazônia. As pequenas cidades e povoados do Nordeste foram
percorridos por recrutadores que reforçaram a propaganda. Os prefeitos
recebiam orientação para cooperar nessa "ação patriótica", conforme circular
do Interventor do Ceará, Menezes Pimentel, publicada no jornal O Povo, de
Fortaleza, em 13.05.1943, e as cidades que recrutavam grande número de
"soldados" recebiam destaque na imprensa. O esforço de propaganda, no
entanto, não foi capaz de silenciar os problemas enfrentados, e que nem
tudo se passava como o prometido. Uma nutricionista informava que a
alimentação dos pousos era bastante deficitária, não só em termos
nutricionais, como chegava mesmo a faltar comida." As condições de saúde,
ainda que não fossem precárias, não correspondiam à propaganda.'?

As primeiras reclamações dos migrantes começaram a aparecer ainda
no Nordeste. Prometia-se ao migrante que receberia, além do equipamento
de viagem, o pagamento de uma diária. Só que, como não se tornavam
explícitas certas condições para o recebimento das mesmas, os trabalhadores
achavam que estavam sendo enganados. A desilusão firmava-se, portanto,
logo no início da viagem, confrontando-se a propaganda com as práticas.
Evródio Irineu de Farias, seringueiro entrevistado por Costa Sobrinho,
afirmou que "a coisa começou a dar com os burros na água desde o início.
A travessia foi uma merda, pois a comida e o alojamento eram piores do
que no meu barraco." O acampamento onde ficou alojado em Belém pareceu-
lhe um "campo de concentração, tudo era proibido". II O excessivo rigor no
controle dos trabalhadores confinados nos pousos, aliado às condições
precárias em que nesses acampamentos se vivia, bem como a morosidade
no transporte para os seringais, fazia com que os ânimos se acirrassem com
bastante freqüência.

Em Belém, além das constantes notícias de brigas e desavenças
provocadas pelos migrantes, ocorreram alguns motins, segundo vários relatos
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dados à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Batalha da Borracha,
em 1946. Em uma dessas rebeliões, houve a necessidade de intervenção da
polícia, o que resultou na morte de dois ou três migrantes, e de um policial
ferido.12 É evidente que muitas dessas brigas ocorridas nos acampamentos
deviam-se a desavenças entre os próprios migrantes, mas não se pode
descartar que outras tantas foram provocadas pelas condições precárias dessas
hospedarias improvisadas. Pode-se inferir que as reclamações dos migrantes,
quando resultavam em brigas com funcionários do SEMTA ou do DNI,
eram tratadas como casos de polícia." Em Belém, foram os trabalhadores
proibidos de sair dos pousos, para se assegurar que não desertassem. Em
Manaus, a situação aflitiva dos pousos fez com que os dirigentes das
instituições permitissem aos migrantes que saíssem para poderem arrumar
emprego e comerem melhor. 14

Ezequiel Burgos, médico da hospedaria em Manaus deu importante
depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, no qual se sobressaem os
relatos sobre a péssima alimentação e higiene, acarretando sérios problemas
para os dirigentes do local. Além das dificuldades que advinham das instalações
provisórias, relacionava dois outros fatores: necessidade constante de se fazer
economia aliada à dificuldade de abastecimento alimentar, e a longa
permanência dos migrantes nas hospedarias uma vez que não conseguiam
dar vazão aos migrantes para os seringais por falta de transporte. Este foi,
aliás, um dos problemas mais sérios enfrentados pela Batalha da Borracha,
já que os Acordos de Washington e a série de instituições criadas em
decorrência não conseguiram aparelhar a contento o deficitário sistema viário
amazônico. Nessas circunstâncias, era preferível dizer que os trabalhadores
desertavam do que confessar a incapacidade das autoridades de efetivarem o
que tinham prometido. Diziam que os arigós eram arruaceiros, que viviam
pelas ruas das cidades amazônicas provocando brigas e desavenças. No
entanto, é preciso desconfiar dessa imagem, e introduzir nesta discussão as
reivindicações de respeito aos direitos apregoados.

o TRABALHADOR, A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E OS DIREITOS

A propaganda fez uma série de promessas que os trabalhadores, ao
longo da viagem, não esqueceram. A principal delas garantia direitos
trabalhistas dentro do seringal.

O Decreto-lei n. 4451, de 9 de julho de 1942, que autorizava a
constituição do Banco de Crédito da Borracha, praticamente estabelecia o
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monopólio das operações de compra e venda da borracha, comprometendo
todo o sistema de aviamento que, havia tempos, dominava a produção
extrativista da borracha e sua comercialização. Mais do que interferir no
mercado, o BCB ampliava o seu raio de ação buscando disciplinar as relações
de trabalho, como pode-se observar no Decreto-lei n. 4.841, de 17 de outubro
de 1942, cujo artigo 4° regulamentava a distribuição do valor líquido da borracha
vendida, na proporção de 60% para o seringueiro, 33% para o seringalista e
7% para o proprietário; o artigo 6° determinava que ficava o seringalista
"obrigado a facultar ao seringueiro, independente de qualquer indenização, o
cultivo da terra, até um hectare, em volta de sua barraca, para consumo pessoal
ou de família"; o artigo 7° assegurava ao seringueiro "a meiação das castanhas
que colher e a propriedade exclusiva das peles dos animais silvestres que abater";
e por fim, o artigo 9° determinava que "as relações entre proprietários de
seringal, seringalista e seringueiros, serão reguladas pelos contratos-padrão
aprovados pelo Banco de Crédito da Borracha."15

Pelo decreto-lei n. 5.381, de 7 de abril de 1943, que aprovava acordo
firmado entre a SAVA e a Rubber, ficamos sabendo que era de
responsabilidade da primeira, "às expensas" da segunda, colocar os
trabalhadores recrutados "com um empregador idôneo", ou seja, que
respeitasse contrato individual de locação de serviços, e que garantisse ao
mesmo tempo condições de trabalho mínimas. 16

É importante ressaltar que nunca o trabalhador rural recebera
atenção legal nesse nível de detalhamento, estendendo-lhe direitos de
cidadania ... Pensar melhor essa questão da legislação trabalhista para o
trabalhador rural e a questão da cidadania, ainda que nominal, é para nós
um ponto importante para entendermos em que o arigó se diferenciava dos
migrantes do passado. É de se estranhar, no entanto, essa ênfase no contrato
de trabalho, haja vista que, por se tratar de um período de guerra, os
trabalhadores urbanos tiveram seus direitos suspensos, e qualquer atitude
reivindicatÓria era considerada nociva aos interesses da segurança nacional. 17

Não basta simplesmente afirmar que o contrato de trabalho era um
elemento a mais na propaganda política do Estado Novo, pois sua utilização
se espraiou por campos mais largos. Relata Costa Sobrinho que um dos
seringueiros arregimentados durante a Batalha da Borracha por ele
entrevistado, quando seguiu para os seringais "tinha em mãos cópia do contrato
padrão que havia assinado, e verificou que não estava sendo cumprido. Fez
uma carta para as autoridades denunciando os abusos e nunca obteve resposta.
Decidiu sair e abandonou o posto de trabalho, sem nenhum remorso por
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estar endividado no barracão, pois se considerava o único roubado." 18

Por outro lado, não há como desconsiderar que se trata de fato
notório que os trabalhadores' rurais foram excluídos da legislação social
trabalhista. Na Consolidação das Leis do Trabalho, promulgada em 1943,
há o processo de consagração dessa exclusão, à medida em que, ao negar-se-
lhes direitos elementares que regulassem as relações de trabalho, também
negavam os mínimos direitos civis e políticos, como o de sindicalização,
assegurando a exclusão dos trabalhadores rurais dos direitos mais elementares
de cidadania.'? O aparente paradoxo, a existência de uma política migratória
de trabalhadores rurais regulada por um contrato de trabalho, cuja
obrigatoriedade era garantida pela Estado que o excluía da legislação
trabalhista, pode ser pensado se, à discussão, anexarmos a política do Estado
Novo para com os proprietários rurais, notadamente a velha oligarquia dos
coronéis nordestinos. Afinal, a hesitação se deve à necessidade de excluir
essa oligarquia como poder controlador, poder que era dos coronéis e que
regulavam desde o tempo de trabalho ao tempo do descanso, e também o
voto. É este o poder que se quer outorgar ao Estado. Não é à-toa que a esse
processo podemos utilizar a expressão de Werneck Viana, "ideologia da
outorga'?", pois também não se queria deixar claro que essa oligarquia estava
sendo objeto de controle do Estado, sob pena de se perder um aliado político.

Ao analisar os projetos de legislação trabalhista elaborados para o
trabalhador rural, notadamente o Código Rural, Lenharo observa que duas
regulamentações especiais chamam a atenção: eram alvo de disciplinamento
o sistema de barracões de engenho e as relações de trabalho nos seringais,
sendo que estas últimas pareciam preocupar particularmente os integrantes
da comissão de elaboração do Código. Acreditava-se que uma legislação
defensiva do trabalhador nos seringais viria facilitar sua fixação na região
dos seringais e garantir a produtividade no esforço da economia de guerra.
Já Lenharo observa que "o regime queria assegurar a vitória na batalha da
borracha; a outra batalha, a da guerra social mostrava-se interminável.'?' O
nordestino, dizia-se, voltava para casa, abandonava as hospedarias e os
seringais, e era mais dado ao espírito de aventura do que à batalha da
produção. No entanto, alguns deles levaram ao pé da letra os direitos
apregoados no recrutamento e supostamente garantidos pelo contrato de
trabalho, e reclamaram diretamente ao presidente Getúlio Vargas, conforme
pode-se verificar nas cartas a ele enviadas, existentes no Arquivo Nacional
(Fundo Soldados da Borracha);"

Não era em um átirno, nem centrando esforço na propaganda, que
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o Estado Novo iria modificar as condições de vida e trabalho nos seringais.
As promessas quebradas foram tratadas como desrespeito aos direitos.
Adentrando os meses, as desilusões se firmavam mais rapidamente, pois os
migrantes que chegavam à Amazônia defrontavam-se com aqueles que desciam
dos seringais em condições precárias.

Para a elite amazônica, o contrato de trabalho apregoado não passava
de instrumento de propaganda, e desde o início da Batalha foi dito que não
seria respeitado. Ao propor que o governo revisasse as condições de produção
do látex impostas pela Comissão de Controle dos Acordos de Washington,
via BCB, as Associações Comerciais da Amazônia afirmavam que dificilmente
se conseguiria aumentar a produção, pois o tipo de trabalhador que se
arregimentava não se adequava aos seringais. Melhor seria se o governo
deixasse essas questões que envolviam o mundo do trabalho no seringal sob
o controle do seringalista, como sempre tinha sido.23

Alguns desses arigós conseguiram romper o muro da invisibilidade
em torno do migrante nordestino que ia para a Amazônia, cuja imagem foi
construída como um indivíduo submisso, que aceitava, ainda que reclamando,
as piores condições de vida. Nós mostramos indícios de migrantes que
reagiram contra todo o processo, de uma ponta a outra, que não aceitaram
calados um destino infenso a seus desejos. Escudados por armas que o Estado
Novo forjou, como o contrato-padrão, tentavam fazer valer seus direitos,
postavam-se não como revoltados diante da vida, mas como cidadãos. Esses
trabalhadores, longe de repetirem rnimética e mecanicamente o discurso
dominante, reformulavam-no a partir de seus parâmetros culturais, bem
.orno de suas condições imediatas de vida"

Enquanto as autoridades do Estado Novo buscaram, ao final da
Batalha da Borracha, brechas jurídicas para não cumprir o que fora prometido,
os trabalhadores continuaram a reivindicar direitos, e o desrespeito para
muitos foi tomado como traição. Muitos não se esqueceram, e continuaram
.1 lutar pelo reconhecimento dos direitos mínimos de cidadania.

Por outro lado, fez-se necessário pensar sobre a produção dos
.1 ontecimentos que relatamos como históricos, ou seja, como resultado,
sobretudo, de um jogo político que envolve a produção e a apropriação de
bens simbólicos. Por que a Batalha da Borracha, enquanto acontecimento
Ili, tórico, não serviu para ser comemorado, não entrou no calendário cívico
(' scolar? Por que os soldados da borracha não puderam ser heróis da Pátria
corno os soldados da FEB, e nunca ganharam medalhas, monumentos e _
poesias enaltecendo seus feitos? Durante décadas, os soldados da borracha
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lutaram para obter algum tipo de reconhecimento, principalmente quanto
ao direito de aposentadoria, concedido ao final pelo Funrural, como
trabalhador rural.

Que importância teriam alguns milhares de nordestinos mortos nas
selvas amazônicas? Este foi um episódio da Guerra de que pouco se falou,
não porque a linguagem se fizesse insuficiente para narrar os horrores do
abandono na selva, mas porque foi destituído de importância, pois não se
tratava de uma guerra com um inimigo externo. Era um problema interno
ao qual não interessava politicamente dar visibilidade. Não nos esqueçamos
de que, nas contas da CPI, em 1946, vinte mil não retomaram, desaparecidos
ou mortos, recobertos de propaganda e banalizados pela nossa memória.
Este trabalho buscou entender como, na origem da própria campanha de
recrutamento, estava contida a banalização e a despreocupação com a vida
dos soldados da borracha, pois, através dos mecanismos da propaganda, a
guerra foi tornada heróica, a morte posta fora do horizonte. Como se a
memória futura pudesse ser apagada de antemão ...

Mas esses migrantes conservaram a memória de sua experiência, e,
na década de 60, a colocaram como história, de importância não meramente
local, na voz dos povos da floresta, na organização dos empates contra a
derrubada dos seringais no Acre."

Ao mesmo tempo em que se comemoravam os cem anos da migração
nordestina para a Amazônia, a floresta começava a ser efetivamente derrubada.
Agora não mais com um projeto romântico de agricultura em pequenas
propriedades. Mas o governo ditatorial incentiva a formação de grandes
propriedades e a derrubada da floresta é feita para dar lugar a pastos destinados
à criação de gado.

Os filhos e netos dos nordestinos que sobreviveram a esses anos
todos na selva, nos seringais e nos castanhais, se recusaram a ceder a floresta
aos "paulis tas", ao progresso capitalista, e os seringueiros dizem "a floresta é
nossa", numa resposta à sempiterna representação da selvageria da vida na
floresta: "aqui nós vivemos, tiramos nosso sustento e aqui queremos continuar
vivendo".
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