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I ·0 VALE DO RIO TAPAJOS

1. A Historia

A area objeto deste ensaio, se inscreve na bacia hidrografica do rio Tapaj6s,

rnais especmcamente, no municipio de Itaituba, Estado do Para, Brasll.(Fig.1) A

cidade de Itaituba teve sua origem com a conquista do rio Tapaj6s pelos portugueses

em 1636, quando Pedro Teixeira 0 alcaneou pela primeira vez. A partir de 1639, os

jesultas chegaram com a misslo de catequizar os Indios Mundurucus e fundaram

vanes aldeamentos, dando inlcio a coloniza~lo ao lange do rio Tapaj6s. Somente em

1856, em 15 de novembro 0 povoado de Itaituba foi elevado a categoria de Vila e em

1900 foi elevada acategoria de cidade pela Lei no 648 de 25 de novembro.(1).

Naquela epoea, 0 extrativismo vegetal valtado a exporta~lo se constitula a

base da economia da regilo amazOnica e no Vale do Tapaj6s, nlo era diferente. 0

municipio de Itaituba apresentava-se como urn entreposto para a comercializa~lo e

troca de produtos e desta fonna, a sua sede experimentou urn rapido crescimento

econOmico como a instala~lo de empresas seringalistas e casas comerciais. A

popula~lo aumentou signmcativamente com a chegada dos migrantes nordestinos

destinados a coleta da borracha, denominados de soldados da borracha.

Naquela epoca a borracha se destacava entre os produtos que eram

exportados pelo municipio, tanto que em 1908 chegou a alcancar uma signmca

produClo de 733.600 kg de borracha.(2). A1em da borracha, produtos tais como,

cacau, tabaco (nicotiana tabacum), castanha(Bettholletia excelsa) , entre outros,

participavam em menor escala da sua pauta de exporta~lo. Mesmo com a quebra na
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produclo da borracha, 0 municfpio de Itaituba ainda se manteve por mais alguns

anos, economicamente apoiado na exploraclo da borracha e na coleta de castanha e

61eos vegetais. Uma agricultura de subsistGncia completava a sua base

econOmica.(3).

Apesar das informacOes sobre as ocorrGncias de aura na regUlo do Vale do

Tapaj6s datarem do Seculo XVIII. somente neste seculo, em 1958. 0 Sr. Nilcon

Pinheiro descobre aura no rio das Tropas, aftuente da margem direita do rio

Tapaj6s.Com esta descoberta, 0 Vale do rio Tapaj6s demonstrava sua vocaclo de

provfncia mineral.

Nos anos seguintes. outras ccerrsnclas de aura foram descobertas ao longos

das drenagens maiores e as primeiras pistas de pouso foram abertas. Com estas

plstas, se facilitava 0 abastecimento dos garimpos que antes se realizava apenas

atraves dos rios.

No municipio de Itaituba. com a descoberta do ouro, inicia-se um perlodo de

transiclo econOmica. Com 0 decllnio dos seringais. 0 cicio da borracha da lugar ao

cicio do ouro.

Na atividade extrativa - garimpagem - durante 0 perlodo compreendido entre

1958 ate 0 final da decada de 70 eram utilizados equipamentos rudimentares. com os

extratores explorando as cabeceiras das pequenas drenagens. No perfodo acima

referido. a garimpagem no Vale do Tapaj6s desenvoMa-se apoiada por fatores que a

favoreciam. A distAncia dos centros urbanos, 0 desconhecimento do conjunto da

Naclo. 0 isolamento econOmico e a aussncla dos aparatos do poder publico foram

fundamentais para que a garimpagem prosperasse.(4). Outros aspectos tambem

contribuiram para que as frentes garimpeiras se espalhassem por todo 0 Vale do
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Tapalos, a exemplo cita-se que. as terras do municipio de Itaituba nlo possuiam

propriedade fllndiaria definida. ou seja, nlo existam limites legais ou convencionais

para a busca das ocorrencias minerais.(5)

Nestes primeiros anos, 0 municlpio de Santarem. localizado na foz do rio

Tapaj6s. margem direita do rio Amazonas. supria todas as necessidades dos

garimpos do Vale do Tapaj6s. enquanto que a cidade de Itaituba. nlo tinha quase

nenhuma influencia e portanto, obtinha poucos beneflcios. As pollticas impostas a

AmazOnia viriam modificar sobremaneira a economia e a sociedade de Itaituba.

Iniciaram-se nows intercAmbios comerciais com os demais centros urbanos do pals,

facilitado pelo acesso rodoviario e a cidade se incrementou enquanto estrutura de

apoio aos garirnpos.(6)

Instalaram-se casas comerciais, casas de compra e venda de ouro, bancos,

agencias de 6rglos pOblicos federais e estaduais. etc... Itaituba se cristalizava mais

uma vez, como entreposto de compra e venda para 0 extrativismo, agora uma

central de abastecimento dos insumos necessanos ao desenvoMmento da

garimpagem. Em 1975. de acordo com 0 Centro Brasileiro de Estudos Demograficos

a populaclo de Itattuba estava estimada em 15.656 habitantes. Ja em 1980. essa

populaclo cresceu mais que 0 dobro chegando a alcancar, 38.584 habttantes e na

decada seguinte, em 1990, a populac1o foi estimada em 116.541 habitantes.(7)

o incremento populacional de Itaituba se expressa por uma taxa anual maior

que 10% a.a, taxa bastante elevada que a media brasileira, refletindo 0 fasclnio que

o garimpo exerce sobre diversos segmentos populacionais, especialmente aqueles

do Nordeste.

9



Bairros inteiramente con51ituldos por migrantes nordestlnos foram sendo

implantados e a infraestrutura dos servi~os basicos se tomou insuficiente para

atender a demanda. Com uma significativa popula~lo e a despeito de ainda ser 0

maior produtor de aura do Estado do Para parcela significativa dos habitantes do

municipio de Itaituba sobrevive em condi~Oes de exterma pobreza, carente dos mais

elementares servi~os de sauce, saneamento, educa~lo e seguran~a.

Atualmente, os reflexos de uma economia em base na extra~lo dos recursos

naturais estlo presentes no municIpio de Itaituba. Os dep6sitos secundanoe de aura

estlo cada dia mais raros e as ocorrlncias de aura primario exigem tecnologias que

estlo fora do alcance dos proprietanos de garimpo. 0 cicio do aura no Vale do rio

Tapaj6s caminha com passos largos a fase de exuastlo de recursos.

o franco decHnio da economia aurlfera se reflete no fechamento de bancos,

de inumeras casas comerciais, hoteis, etc... Nota-se que Itaitllba hoje experimenta

urn certo refluxo populacional. Significativa quantidade de casas residencias e51lo

sendo postas a venda, antigos propnetartos de garimpo e donos de tradicionais

casas comerciais estlo deixando a cidade ap6s a perda quase total de seus bens. A

migra~lo hoje e praticamente nula.

2. As Areas Reservadas

o Govemo Brasileiro como a implementa~lo dos sucessivos pianos na

tentativa de organizar 0 espaco arnazenlco, desenvolveu urn acelerado processo de

federaliza~lo de suas terras.(8) Atraves de Decretos e Leis foram dispostos a

6rglos publicos e empreendimentos privados, a administra~lo de extensas areas

com fins especlficos, denominadas de areas reservadas.
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As areas reservadas podem ser concebidas como extensos domlnios

territoriais delimitados e a disposiClo administrativa de 6rglos publicos do Govemo

Federal. Tem por finalidade resguardar esses territ6rios para fins geopolfticos, da

preservacao dos recursos naturais, do extrativismo e do reconhecimento dos direitos

immemoriais das sociedades indfgenas.

Todo esse movimento teve inlcio ainda na decada de 60, atingindo seu ponto

maximo em fina.is da decada de 80. Com isto, os govemos estaduais perderam 0

controle do processo de ocupaclo de seus territ6rios. A exemplo, cita-se 0 Estado

do Para que possue 18.465.499,0000 hectares sob a denominaclo de areas

reservadas, equivalente a cerca de 15% de seu territ6rio.(9)

Para efeito de demonstraclo deste modele de ocupaclo do espaco

amazOnico, observa-se como estAo dispostas as areas reservadas do municipio de

Itaituba, ainda com sua superflcie original de 16.557.900,0000 hectares. Em 1992,

em seu territ6rio foram emancipados tres distritos administrativos, mas este rate, nAo

alterou os objetivos inicia.is do estudo.

Tomando como referancia dados relativos a estrutura fundiaria e ao controle

do solo e do subsolo, foi elaborada a caractenzacac cartografica de Itaituba.(10)

Com este exercfcio, demonstrou-se a importAncia dada a regilo, pelo

Govemo Federal, seja pela ocorrencia de minerais de alto valor econOmico, seja pela

posiCAo geografica estrategica que ocupa.

Os territ6rios no municipio de Itaituba slo administrados pelo Ministerio do

Exercito(ME), Estado Maior das Forcas Armadas(EMFA), Fundaclo Nacional do

fndio(FUNAI), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
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Renovaveis(IBAMA), Ministerio da Agricultura(MA) e 0 pelo Departamento Nacional

da Produ~lo Mineral(DNPM) que administra a concesslo de uso do subsolo.

o Govemo Central, atraves de seus organismos acima referidos controla

9.465.474,0000 hectares equivalentes a 57,2% do territ6rio do municipio de Itaituba.

Chega-se a 11.467.707,0000 hectares, 69,2% do term6rio municipal, se

considerarmos a superposi~lo de areas, que alcanca 2.002.233,0000 hectares. Esta

superposi~lo se caracteriza quando urn mesmo territ6rio se encontra sob domlnio de

diferentes 6rglos e com finalidades distintas.

As areas reservadas especificamente para fins mnitares correspondem a

aproximadamente 4.114.813,0000 hectares (24,8%) e compreende 0 Campo de

Provas das For~as Armadas e mais cinco glebas afetas ao uso especial do Exercito

Brasileiro. Para a Reserva Florestal MundurucAnia sob administra~lo do Ministerio

da Agricultura, se destinam 1.377.000,000 hectares (8,3%). 0 Parque Nacional da

AmazOnia administrado pelo IBAMA detern 655.700,5198 hectares (3,9%). As Areas

Indlgenas Sai-Cinza, Kayabi, Mundurucu e Andira-Marau ocupam 2.445.694,1333

hectares (14,8%) e a Reserva Garimpeira do Tapaj6s esta contemplada com

2.874.500,000 hectares (17,4%).(11)(Fig.2)

Convem ressaltar que 0 restante das terras do municipio de Itaituba slo de

terras devolutas sob jUrisdi~lo do Instituto Nacional da Reforma Agraria-INCRA e

correspondem a cerca de 7.289.906,4000 hectares, 43,9% de sua area total. Em

mlos da propriedade particular se encontram 1.024.443,5000 hectares, ou seja,

6,18% da superflcie de Itaituba.(12)
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As dimensOes e a disposi~lo espacial das areas reservadas sob controle do

Estado parece ter como fundamento principal, Iimitar 0 acesso ao uso dos recursos

naturais, especialmente 0 ouro.

A maneira como estlo dispostas as areas para fins militares, as inumeras

tentativas de regulariza~Ao das terras devolutas como pretensos domlnios territoriais

pelos propnetancs de garimpo e do predomlnio de grandes propriedades rurais,

permite-se pensar 0 municfpio de Itaituba, tendendo a concentracao fundiaria que

fatalmente conduzira a situa~Oes de conflito.

Esta configura~lo territorial impede que a pequena agrlcultura se desenvolva

por falta de terras para assentamentos e Iimita tarnaern que a garimpagem que nlo

pode se expandir para alem dos domfnios da area legalmente reconhecida para este

fim, sem crtar tensOes sociais. A tradicional articula~Ao entre a agricultura familiar e a

atividade garimpeira tambem pode encontrar dificuldades para manter-se.(13)

As terras do Vale do rio Tapaj6s sem propriedade fundiaria definida,

passaram a se constituir urn mosaico de territ6rios controlados e sob domlnio de

particulares, nem sempre possuidores do tftulo de propriedade. Desaparecem de

fato, as terras publicas e a presslo sobre as terras ditas privadas tende a aumentar.

Assim,o Municlpio de Itaituba se torna urn campo fertil para as situa~Oes de conflito

e de tenslo social.
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II • 0 GARIMPO

1. A Garlmpagem, 0 Gar1mpo e 0 Galtmpelro

Atualmente. 0 extrativismo mineral de Duro no Brasil - garimpagem - se

encontra sem uma defini~lo legal que possa dar conta das varia~Oes que os termos

genericos garlmpagem, garlmpo e galtmpelro sofreram ao longo dos anos. Estas

varia~Oes slo resultados das modifica~Oes ocorridas na propria atividade. que

tomaram as defini~6es atuats, sejam elas legais. sejam nlo oficiais. vastas e

heterog6neas.

A Legisla~lo Mineral Brasileira objeto do C6digo de Minera~lo

regulamentado pelo Decreto-Lei no .227 de 08 de fevereiro de 1967. apresenta

defini~6es ja ultrapassadas para os referidos termos, conforme observa-se a seguir.

A Garlmpagem

o artigo 70 do Decreto-Lei no 227 define a garimpagem da forma como

segue:

«Consldera-se garlmpagem, 0 trabalho individual de quem utilize instrumentos

rudimentares. aparelhos manuais ou maquinas simples e portateis, na extra~lo de

pedras preclosas, semipreciosas e minerais metalicos ou nac-metaaccs. valiosos. em

dep6sitos de eluvilo ou aluvilo. nos alveos de cursos d'agua ou nas margens

reservadas, bem como nos dep6sitos secundarios ou chapadas(grupiaras).

vertentes a altos de morros•...»(1)
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A atividade extrativa minera.l que se desenvoMa no Vale do Tapaj6s nos anos

80, quando a ediclo revisada do C6digo de Mineraclo foi publicada, ja nlo possufa

as caracterfsticas que Ihes atribufa a definiclo legal. 0 carater individual do trabalho,

sempre por conta pr6pria, a natureza dos dep6sitos e principalmente, a forma

rudimentar dos instrumentos utilizados, simples e portateis, faziam parte do garimpo

dos primeiros tempos. A garimpagem dos anos 80, experimentava novos

procedimentos nas tecnicas de extraclo e nas relacl5es de trabalho. utilizava-se

motores de elevada potencla e os trabalhadores passavam a ser remunerados em

base aproduclo. Apenas a definiclo quanta a natureza dos dep6sitos poderia ainda

ser interpretada como aplicavel.

Nos anos seguintes, as alteracOes no C6digo de Mineraclo foram objeto da

Lei nO 7.805 de 20 de julho de 1989, regulamentada pelo Decreto no 98.812 de 4 de

janeiro de 1990.

Convem observar, 0 que diz 0 Artigo 10 da Lei no 7805 sobre a garimpagem.

«Considera-se garimpagem a atividade de aproveitamento de substancias

minerais garimpaveis, executadas em areas estabelecidas para este fim, exercida

por brasileiro, cooperativa de garimpeiros, autorizada a funcionar como empresa de

mineraclo, sob 0 regime da Permisslo de Lavra Garimpeira.

Paragrafo 1° - Sio considerados minerais garimpaveis 0 ouro, 0 diamante, a

cassiterita, a columbita, a tantalita e wolframita, nas formas aluvionar, eluvionar e

coluvial.»(2)
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Nesta nova versAo, 0 legislador ao definir garimpagem deixou ao lade a forma

rudimentar de extra~Ao que fazia uso de equipamentos simples e portatels. A

tecnologia empregada dependia agora exclusivamente de qual a substAncia mineral a

explorar. A nova reda~Ao tamoem Iimitava os trabalhos de garimpagem a areas

legalmente reservadas para essa finalidade.

Apesar da certa flexibilidade que a garimpagem experimenta com a nova

defini~Ao, ainda existem situa~aes que merecem ser analisadas. Cita-se a exemplo,

que a pratlca de garimpagem no Vale do Tapaj6s nAo se limita a Reserva

Garimpeira. Relatos sobre a invasAo de territ6rios indfgenas e areas de prote~Ao

ambiental sAo registrados com certa frequ6ncia. Pode-se ainda levantar outros

aspectos que demonstram a inaplicabilidade em sua totalidade, da defini~Ao vigente.

Atualmente, inicia-se no Vale do Tapaj6s, a explora~Ao de aura em dep6sitos

primartos, que deveriam ser mais apropriadamente explorados pela minera~Ao

organizada. Tambem e bastante discutfvel a forma sugerida pela Lei para a

promo~Ao s6cio-econOmica dos garimpeiros. A cooperativa parece ser um

instrumento de usa corrente para organizar economicamente, uma categoria

socialmente organizada.

o Garlmpo

Tal como a garimpagem, a defini~Ao de garimpo esta contida no Artigo 70 do

C6digo de Minera~Ao, quando reza que:

«Considera-se 1- Garimpagem (...); dep6sitos esses genericamente

denominados garimpos.»(3)
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Observa-se que esta no~lo s6 diz respeito a natureza do dep6sito, ou seja,

qualquer area onde houvesse a ocorr6ncia desses dep6sitos poderia ser considerada

como garimpo. A Lei naquele momento, nlo se preocupava com os Iimites

geograficos da area de lavra, nem tampouco como os nucleos populacionais que

emergiam em meio a atividade extrativa.

A Lei no 7.805/89 modificou sobremaneira 0 pensamento do C6digo de

Minera~lo. 0 paragrafo ~ do Artigo 10 da referida Lei, diz que:

«0 local em que ocorre a extra~lo de minerais garimpaveis, na fonna deste

artigo, sera genericamente denominado garimpo.»(4)

Reduzindo ainda mais os Iimites das areas garimpaveis e observando

determnades cmerios, 0 Artigo 11 da mencionada Lei disp6e que:

«0 Departamento Nacional da Produ~lo Mineral - DNPM estabelecera as

areas de garimpagem, levando em consideracao a ocorr6ncia de bem mineral

garimpavel, 0 interesse do setor mineral e as razOes de ordem social e

ambiental.»(5)

Apesar dos avan~os, a legisla~lo mineral continua entendendo 0 garimpo

apenas como 0 local definido pela lavra da substAncia mineral. No entanto, diversos

autores e alguns deles de fonna pioneira, procuraram caracterizar os garimpos do

Vale do Tapaj6s numa concep~lo mais abrangente. 0 ge610go Elmer Prata Salomlo
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caracteriza 0 garimpo nAo s6 no contexto da atMdade extrativa, mas tamoem,

naquele da comunidade envolvente.

«Denomlna-se garimpo l comunidade definitiva ou provis6ria constitufda a

partir da atMdade de garimpagem»(6)

De iqual modo, 0 jornalista Luiz Fernando Sadeck em relato sobre suas

viagens aos garimpos do Tapaj6s, os define assim:

«Na regiAo do Tapaj6s, Maraba e Mato Grosso e chamada de garimpo uma

regiAo onde epovoada, possuindo algumas casas de morada e principalmente boites

e mercearias. Mas, nAo e s6 isso que tern. A alguns qUilometros estAo situadas as

areas onde sAo extrafdos os quilos e quilos de ouro, que sAo conhecidas por

baixOes.»(7)

Com base nessas defini~Oes, 0 garimpo de modo distinto do do que

reconhecia 0 C6digo de Minera~Ao e do que reconhece a Lei no 7.805/89, se

constitue simultaneamente de areas de apoio l atMdade extrativa e areas onde

efetivamente se extrai 0 bern mineral.

o Gartmpelro

Os trabalhadores envoMdos na garimpagem, genericamente denominados de

garimpeiros, deveriam possuir 0 perfil delineado pelo Artigo 71 do C6digo de

Minera~Ao.
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«Ao trabalhador que extra.i substancias minerais uteis. por processo

rudimentar e individual de minera~lo. garimpagem. faisca~lo ou cata, denomina-se

genericamente garimpeiro.»(8)

A categoria garimpeiro pre-definida pelo conceito de garimpagem tamoem

encontra dificuldades no enquadramento dos atuais trabalhadores. Os limites desta

defini~lo coloca na i1egalidade um conjunto apreciavel de indivfduos. considerando

que atualmente. os extratores manuais slo raros,

Preocupa~Oes em tome da defini~lo da categoria garimpeiro. tem side

levantadas por parte de alguns estudiosos. Dentre estes. destaca-se Salomlo. que

ao apresentar propostas para a revisAo do C6digo de Minera~lo. se expressou da

seguinte maneira:

«Considera-se garimpeiro:

- a pessoa flsica que presta servi~os em frentes de extra~lo mineral por

garimpagem. mediante remunera~lo de qualquer especie; e

- ao produtor de bens minerais que. sem empregados. trabalha no garimpo

individualmente, em regime de economia familiar ou, ainda. de trabalho coletivo

associado ainda que sazonalmente»(9)

o mencionado aetor, preocupou-se tambem em definir a posi~lo ocupada

pela categolia no processo de trabalho.
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«Convenciona-se aplicar a denominaclo garimpeiro ao operano do garimpo,

caracterizado por ser 0 agente da converslo direta de trabalho em produclo.»(10)

Sem uma definiclo legal que contemple a multiplicidade de posiCaes ocupadas

pelos trabalhadores na garimpagem, tal como esta e executada atualmente, a

categoria garimpeiro se encontra em tota.1 i1egalidade. Toma-se diflcil aos trabalhores

recorrerem as instituicaes trabalhistas devido nlo serem legalmente reconhecidos

enquanto categoria. Durante a vigencia do C6digo Mineraclo, os trabalhadores eram

identificados pelo Certificado de Matrlcula de Garimpeiro/CMG conforme rezava 0

Artigo no 173 do referido C6digo, extinto pela Lei no 7.805/89. Esta Lei, ao extinguir 0

regime de Matrrcula e criar 0 Regime Permisslo de Lavra Garimpeira permisslvel a

membros associados, objetivava fomentar a organizaclo dos garimpeiros em

cooperativas. Com visto anteriormente, as cooperativas estao sendo vistas como a

unica maneira posslvel para promover s6cio-economicamente os garimpeiros e

preservar 0 meio ambiente. No entanto, parece diflcil pensar em cooperativas de

garimpeiros, diante da carencla de uma identificaclo mais rigorosa do verdadeiro

perfil dessa categoria.

o trabalhador de garimpo, de modo distinto daquele expresso na legislaclo

anterior, deixou de se constituir uma figura individual e transformou-se em membro de

uma coletividade, embora continue ate 0 momento, sem uma definiclo que Ihe

permita ser reconhecido pela legislaclo.

A Lei no 7.805/89, concebe a garimpagem como atividade que pode ser

organizada de forma associativa, mas, nlo menciona 0 carater individual do lrabalho,

embora 0 garimpeiro continue a ser 0 agente principal do garimpo.(11)
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Mas afinal, quem e 0 garimpeiro? Aquele trabalhador que detern apenas a

for~a de trabalho ou 0 propnetano dos meios de produ~lo e dos instrumentos de

trabalho?

Durante a vig!ncia do Certificado de Matrfcula ate os pilotos das aeronaves

que transportavam bens e passageiros para as frentes de lavra se auto

denominavam de garimpeiros, possuindo inclusive, 0 CMG que os identificava com

tal.

Ainda hoje, qualquer indivfduo pode se auto-denominar de garimpeiro, haja

vista, nlo existir nenhum instrumento legal que facilite a identifica~lo dos

trabalhadores diretamente envolvidos no sistema produtivo.

As sucessivas reformula~Oes ao C6digo de Minera~lo, em quase nada

contribuiu para 0 ordenamento da atividade de garimpagem, que ainda hoje se

desenvolve no Vale do Tapaj6s nos mesmos moldes da decada passada. Eevidente

que a earsnela de uma no~Ao realista do que seja gar1mpagem, gar1mpo e

garlmpelro por parte da legisla~lo, dificl.llta enormemente este ordenamento. Trata

se de uma atividade sazonal e possuidora de tal mobilidade, que contrasta com a

lentidlo na implementa~Ao das leis com as quais se pretende sUbmetA-la, sem deixar

de mencionar, que estas mesmas leis parecem inadequadas e de diffcil aplica~lo.

2. Os Gar1mpos do TapaJos

Os garimpos em sua esssncle, nlo sofrem modifica~Oes significativas de uma

regilo para outra, quando se trata dos metedos de lavra. No entanto, os garimpos

podem ser compreendidos de distintas formas e por isso, recebem uma serie de



r6tulos, reforcando 0 anteriormente dito: a carsncla de uma no~Ao realista daquilo

que se convecionou denominar de garimpos.

Neste sentido, convem observar 0 que diz Lima a este respeito.

«Oentre outras coisas, imputa-se ao garimpo e ao garimpeiro uma serie de

tftulos e adjetivos:«Campo de extermfnio hurnanoa, «antro de prostituir;lo de

menores», «Valhacuto de lupens e marginais», «responsaveis por correntes

migrat6rios», «desarticulador da fronteira agricola», «maior agente de

desagrega~Ao ambientab>, «responsavel pela polui~Ao mercurial», «dilapidador de

jazimentos minerais», <<favela da minerar;lo», cb6ias-frias do ouro», «agente

agravador de saude», «responsavel-mor pela evasAo e descaminhos do ouro,

responsavels pelo entesouramento».(12)

A citar;Ao anterior expressa de maneira singular como as re11ex6es sobre os

garimpos seguem diversos caminhos, alguns ate contradit6rios. No entanto, para 0

objetivo desta monografia, utiliza-se algumas das inumeras interpretar;6es sobre

garimpos, como base das considerar;aes a serem apresentadas na Quarta Parte.

Em sua maioria, os garimpos do Vale do Tapaj6s estAo isolados no interior do

Bosque Tropical permitindo apenas 0 acesso aereo. Oal, as tentativas de alguns

autores de associar garimpo com a pista de pouso.

SalomAo obedecendo esta otlca, observa os garimpos do Vale do Tapaj6s da

seguinte forma:

«Em urn espacc da ordem de 50.000 Km2 localizado no interfluvio Tapaj6s

Jamaxim, distribuem-se mais de 50 pequenas pistas de pouso, no entomo das quais,
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um namero estimativo de 30.000 homens desenvotve uma das mais notavels

atividades extrativas minerais do paJs».(13)

Na mesma Iinha do raciocJnio de Salomlo, Lestra & Nardi dizem que:

<fA implanta~lo da pista criou focos a partir dos quais os garimpeiros se

espalhavam pesquisando e produzindo ouro, vindo se abastecer na «currutela» onde

o dono da pista mantinha armazens e casas de diversOes...»(14)

A partir destas defini~Oes, toma-se possrvel compreender os garimpos como

areas constituJdas por dois espaces distintos em conformidade com as atividades

desenvoMdas em seu interior. Assim sendo, tem-se os balxoe. que slo os locais

onde se encontram as frentes de lavra e a moradia habitual dos trabalhadores e as

currutelas, as vilas de apoio as frentes extrativas.(Figs.3 e 4)

Nas currutelas, instalam-se os estabelecimentos comerciais e de servi~os, as

casas de moradia e 0 Estado, quando presente. Geralmente se localizam as

margens das pistas de pouso e/ou das principais drenagens.

Alem desta no~lo de organiza~lo do espaco da produ~lo, reprodu~lo e

comercializa~Ao nos garimpos, outras no~oes mais relacionadas como a organiza~lo

social tem side resgatadas.

Salomlo ao completar a descri~lo anteriormente mencionada dos garimpos

do Vale do Tapaj6s, os caracteriza como:

24



«... urn mosaico social caracterizado pelo exacerbamento de contradi~Oes,

onde a miseria e permeada pela riqueza, 0 sofrimento se mescla i alegria, a

espolia~lo e acompanhada pela solidariedade e, principalmente, onde as regras de

convfvio e relacionamento entre os homens pautam-se por urn codigo etico que se

sobrepOe as proprias leis. Este eo domfnio que se convencionou chamar «Provfncia

Aurffera do Medio Tapajos» ou simplesmente «Garimpos do Tapajos.»(15)

Outros autores tambem relacionam aos garimpos, distintas formas de

violGncia. Ressalta-se 0 que dizem Almeida e Paixlo a este respeito.

«As provlncias aurfferas garimpadas, que se localizam na regilo amazOnica,

tern se constitufdo em zonas crfticas de conflito e tenslo envolvendo diferentes

grupos sociais com interesses os mais colidentes.»(16)

«Nos garimpos os conflitos sociais se evidenciam, envolvendo mulheres e

trabalhadores, em oposi~lo is formas de endividamento.»(17)

3. As Tecnlcas de Extra~io

Os metoeos de lavra utilizados nos garimpos do Vale do Tapajos slo

classificados de acordo com os instrumentos de trabalho. Assim, os garimpos podem

ser conhecidos como Garimpo Manual aquele que utiliza equipamentos rudimentares,

Garimpo de Baido e Garimpo de Balsa, aqueles que utilizam equipamentos mais

tecnicamente evolufdos.
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o Gartmpo Manual

Os instrumentos de trabalho utilizados na garimpagem ate os finais da decada

de 70, eram rudimentares, pas, peelas e picaretas. A extra~lo de aura se

desenvoMa predominantemente nos paleo-aluviOes, nas planfcies de inunda~Oes dos

cursos d'agua, embora os aluviOes ativos pudessem tambem ser lavrados. Ainda

hoje, apesar de raro, se extrai aura manualmente, nos garimpos do Vale do Tapajos.

Os trabalhos da lavra manual se iniciam apos a escolha do local mais

apropriado. Esta escolha se baseia nos resultados obtidos na sondagem,

denominada de prancheta. Prancheta slo pequenos pecos, dos quais e retirado 0

material para a avalia~lo do potencial aurffero do local. Estes pecos possuem no

geral, dimensOes em tomo de 1,00 x 0,80 metros. Caso a avalia~lo do ouro contido

seja sanstatorta, 0 local de lavra, tradicionalmente denominado de barranco e com

dimensoes de 1OX1 0 metros, e escolhido e os trabalhos prosseguem conforme a

descri~lo a seguir.

Prepara-se a area a ser lavrada retirando-se toda a cobertura vegetal sem

queima-Ia, apenas com auxflio de machados, facoes, ou mesmo moto-serras. A esta

etapa dos servi~os se denomina de ro~agem. Em seguida, retira-se a camada de

material esteril, etapa denominada de debrear. Apos 0 debrelo, inicia-se a retirada

do cascalho que contern 0 aura e que e colocado proximo ao local escolhido para a

lavagem. De modo geral, 0 aura se concentra na base da camada de cascalho e na

retirada deste e possfvel que parcela nao desprezfvel de aura fique presa na rocha

afterada. Arocha alterada recebe a denomina~lo de lagrese, daf ser esta etapa

do processo de trabalho, conhecido como raspagem da lagrese. 0 cascalho e as
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raspas da lagrese sAo beneficiados seguindo etapas. A primeira delas se denomina

de tra~ar 0 matertal e significa misturar 0 cascalho com as raspas da lagrese e

acrescentar agua para fonnar a polpa. Em seguida, a polpa a lavada para

concentrar 0 aura e para lsto, utiliza-se urn equipamento rudimentar feito em madeira

denominado calxa ou cobra-fumando.

Ao material concentrado se acrescenta 0 mercuric metaaco, que em seguida a

bateado para a obten~Ao do aura amalgamado. Usando urn pedaco de tecido como

filtro, a amalgama e expremida para retirar 0 excesso de mercuric. Finalmente,

chega-se ao ponto final do processo, a quelma da amalgama. Com 0 auxmo de

macancos e colher, aquece-se 0 amalgama para liberar 0 restante do mercOrio.

o Garlmpo de Balxao

Neste tipo de garimpo, a lavra a realizada atraves do desmonte hidraulico,

mediante 0 usa de moto-bombas. A lavra se desenvolve em paleo-aluvi6es e

coluvii5es, dep6sitos nos quais a camada de cascalho se encontra sob uma camada

expressiva de material estaril.

Os passos iniciais no desmonte hidraulico sAo iquais aqueles descritos para a

lavra manual. As modifica~i5es ocorrem a partir da retirada da camada de material

estaril, 0 debrelo, que a realizado auxilio de moto-bombas, denominados pares-de

maqulnas. Estes conjuntos de maquinas sAo compostos de tr~s m6dulos.(Fig.5)

o primeiro m6dulo a utilizado para 0 desmonte e desagrega~Ao do barranco,

que em madia possue dimensi5es em tomo de 20 x 20 metros. Se constitue de urn

motor acoplado a uma bomba d'agua com mangueira de 2 a 3 polegadas de
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dilmetro e que atraves blco-:lato, joga agua sob pressao nas paredes do barranco.

o blco-:lato e um equipamento metalico acoplado na extremidade da mangueira,

utilizado para regular 0 fluxo de agua.(Fig.6)

o segundo m6dulo, semelhante ao primeiro, e utilizado para succionar a polpa

do fundo da cata atraves de uma mangueira e transporta-Ia a cobra-fumando. Esta

mangueira e denominada de maraca e em sua extremidade esta acoplado um

cilindro metalico compartimentado conhecido como abacaxl que seleciona 0 material

da polpa.

o ultimo m6dulo e formado pela cobra-fumando. Trata-se de um

equipamento construfdo de madeira que possue em sua parte superior uma calha

perfurada onde se realiza a sele~a.o granulometrica do material. Uma rampa inclinada

reduz a velocidade da descida do material, que passa a seguir por uma calha forrada

por sarrapilha ou carpete, presos por ripas de madeira, denominadas de

tariscas.(Fig.7).

De modo geral, 0 mercuric metauco e espalhado na cobra-fumando para

auxiliar na recuoeracac do ouro. A quantidade de mercuric utilizado em cada

operacao depende da avalia~ao do teor de Duro na prancheta. Em alguns locais, 0

mercuric s6 e colocado no recipiente onde se encontra 0 material retirado da cobra

fumando.

o material acumulado no carpete e nas tarlscas pode ser retirado

diariamente ou ap6s 0 desmonte total do barranco e colocado num recipiente

plastico. Esta etapa do processo e conhecida como despescagem e ocorre entre 0

eo e 120 dia do infcio dos trabalhos no barranco.(Fig.8)
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Com auxllio da batela e realizada a apuraCao do aura amalgamado, que em

seguida, e expremido para retirar 0 excesso de mercuric. 0 procedimento final, se

constitue na quelma da amalgama.

o Garlmpo de Balsas

As balsas de mergulho sao equipamentos f1utuantes destinados a lavra dos

sedimentos ativos das drenagens principais. Estes equipamentos sao cobertas com

toldos de nylon e se deslocam ao longo dos rios auxiliadas por motores de 15 HP.

Estao montadas sobre dois botes de madeira ou charutos de ferro que chegam a

alcancar seis metros de comprimento assoalhados com pranchas de madeira. Sobre

o assoalho estao acomodados motores maritimos a diesel com potencias que

variam de 40 a 65HP. Estes motores movimentam uma bomba centrffuga adaptada a

duas mangueiras de diametro diversos, entre 4 a 6 polegadas. Na mangueira cuja

extremidade permanece dentro d'agua, se encontra acoplado 0 abacaxl que permite

a succac selecionada do cascalho. Ao passar pela bomba, 0 cascalho e jogado por

outra mangueira a uma calxa que contern uma peneira, que novamente seleciona 0

material. Esta calxa e semelhante aquelas utilizadas na concentracao nos garimpos

de baixOes.(Fig.9a e Fig.9b)

A concentracao e a apuraCao final do aura segue os mesmos passos dos

outros metodos.

Merguladores equipados com roupas especiais de borracha, controlam a

mangueira que suga 0 cascalho do leito das drenagens.(Fig.10)
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Os leitos ativos dos rios maiores podem tameem ser explorados pelas

denominadas dragas, embora no Vale do Tapalos, este tipo de equipamentos seja

raro.(Fig.11 )

As diferencas entre as denominadas balsas de mergulho e as dragas ficam

por conta das dimensaes dos tubos de ferro, do ditlmetro das mangueiras, da

potencia dos motores e pela nac utilizaclo de mergulhadores. A sucClo do material

dos leitos ativos das drenagens e realizada por um tubo de ferro manejado por um

trabalhador denominado de operador. A concentracao e a apuraclo final do aura se

realizam nos mesmos moldes que os anteriormente descritos.

Usualmente, nas dragas se utilizam mangueiras de 8, 10 e ate 12 polegadas,

e motores com potenelas que variam de 100 a 315HP. Cascos de alumlnio onde

estlo acoplados motores com potencias de 40 a 45HP slo utilizados para 0

deslocamento destes equipamentos ao lange das drenagens.

4. A Unldade de Produ~io

o Levantamento Nacional dos Garimpeiros realizado em 1990, pelo

Departamento Nacional da Produclo Mineral-DNPM estima que 88.870

trabalhadores estejam diretamente envoMdos como a garimpagem no Vale do

Tapalos, A grande maioria destes trabalhadores slo migrantes dos Estados do

Nordeste, principalmente do Estado do Maranhlo.

Os trabalhadores oriundos do Estado do Maranhlo chegam a atcancar

49,11% do total de traba.lhadores. Em sua grande maioria, possuem origem
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camponesa e compreendem 0 trabalho no garimpo como uma atMdade acessona a

agricultura.(18).

Estes trabalhadores se encontram envoMdos nas unidades produtivas,

integrando as denominadas equlpes. Nos garlmpos de balxio est~o envoMdos em

media 4 trabalhadores, designados de acordo com a especialidade de suas tarefas.

Assim, uma equipe de trabalho das unidades de produ~~o nos balxoes, integra 0

blco-:latelro que e 0 trabalhador mais especializado e possuidor de urn certo nlvel de

Iideran~a. 0 trato com 0 blco-:lato exige rorca, equillbrio, destreza, etc... e na

maioria das vezes, 0 blco-:latelro pode ser designado para orientar os trabalhos no

barranco.

o maraquelro e 0 trabalhador encarregado de controlar a entrada da polpa

na maraca e da regulagem do fluxo de agua na bomba de suc~~o.

o catarlno e 0 especialista na Iimpeza do barranco, retirando ralzes, galhos,

gravetos, pedras, toco de arvores, etc..., tudo aquilo que possa vir atrapalhar a

atMdade do blco-:latelro e do maraquelro.

o ralelro trabalha na caixa de eoneentracao. Tern obriga~~o de manter 0 ralo

Iimpo e a calha da cobra fumando na inclina~~o considerada rnais apropriada para

concentrar a maior quantidade de ouro. Periodicamente retira os rejeitos, uma

especle de lama denominada de melechete que se acumula na extremidade da

calha.

A jomada de trabalho varia de 10 a 12 horas com intervalo de 45 a 60 minutos

para 0 almoco. Nos garlmpos de balxoes, a remeneracac da equlpe e cerca de

30% da produ~~o.
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A equip. de trabalho nas balsas esta composta tambem de 4 trabalhadores,

incluindo ainda, 0 gerente. Os mergulhadores revezam entre sl, uma jomada de

trabalho de 10 a 12 horas. Em media cada mergulhador, pennanece 4 horas sob as

aguas. No sistema das balsas, os mergulhadores dividem entre si 40 % da produ~lo.

A equlpe de trabalho nas dragas esta composta por 3 operadores e urn

gerente. A jomada de trabalho e ininterrupta com revezamento de operadores a

cada 6 horas e a remunera~lo da equipe, esta em base de 20% da produ~lo.

As equlpes de trabalho nas frentes de lavra se completam com as

cozinheiras. Esta mulher e responsavel pela area de reprodu~lo da unidade de

produ~lo e considerada pelos trabalhadores como urn elemento imprescindfvel para

urn born rendimento da equipe. A remunera~lo mensal da cozlnhelra esta em tomo

de 15 a 20 gramas de ouro, apenas pelo exerclcio de cozinhar. Nonnalmente, ela

ainda lava as roupas dos trabalhadores e autere por este servi~o uma grama de aura

mensalmente de cada trabalhador.
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III • A DiViDA E AS RELACOES DE TRABALHO

Mecanismos institufdos para 0 controle de mlo-de-obra em areas rurais da

Amelica Latina tem sido objeto valias investiga~lSes. Estas investiga~lSes relatam que

no seculo passado e nas plimeiras decadas deste seculo, prancas coercitivas eram

inerentes a determinadas rela~Oes de trabalho. Em decadas mais recentes e mesmo

nos dias de hoje, no contexto da regilo amaZOnica, apesar da carencia de alguns

elementos constitutivos, rela~Oes de trabalho alicercadas em tais mecanismos

coercitivos, ainda fazem parte de valios sistemas de produ~lo.

A titulo de introdu~lo, apresenta-se a seguir, considera~Oes a respeito

dessas rela~Oes de trabalho, no sentido de embasar as discusslSes posteliores,

destacando-se, 0 enganche, 0 sistema do avlamento e a peonagem da divlda.

1. 0 Enganche

o enganche se constitue uma forma de trabalho na qual 0 trabalhador

recebe um emprestimo antecipado em troca de uma futura presta~lo de servi~os.

Com este emprestimo, tem-se entlo, 0 infcio de uma dfvida, que tanto pode ser

individual ou recair sobre 0 grupo familiar.(1) Os trabalhadores recrutados nessas

condi~i5es possuiam a obliga~lo de permanecer nos locais onde executavam suas

tarefas ate que suas dfvidas fossem totalmente canceladas. Desta forma, estaliam

desperdi~ando 0 direito pessoal de comercializar livremente sua for~a de trabalho.

Neste sentido, 0 endividamento se contextualizava como 0 plincipal mecanismo

utilizado pelos empregadores no controle da mlo-de-obra. Para tanto, arranjos eram



postos em pranca com 0 objetivo de tomar a dlvida em nfveis tAo elevados a ponto

de ser diffcil cancela-la em curto perfodo de tempo.

A administra~Ao da dlvida, se daria atravss dos preeoe dos bens de

consumos praticados pelos armazens, que por serem sobrevalorizados, os salarios

presentes nessas rela~6es de trabalho nlo seriam suficientes para cobrir os custos

necessanos a suoslstencla do traba.lha.dor.

Envolto no espa~o entre 0 poder de compra e os custos da subsistGncia, ao

trabalhador nlo restaria olltra altemativa senlo incorrer em novas dfvidas. Este

endividamento progressivo afetaria sua habilidade pessoal de comercializar sua for~a

de trabalho.

Neste contexto, 0 armazern desempenharia papel central na gera~lo do

endividamento posterior dos trabalhadores e contribuiria na reprodu~lo econOmica

da dfvida. Isto porque, 0 armazem possufa a habilidade de sempre cobrir os

posslveis aumentos de salarios obtidos pelos trabalhadores.(2)

o enganche, enquanto institui~Ao de controle do trabalho se encontrava

envolto na estrutura das rela~6es de poder. Ate finais do seculo passado, era tido

com instrumento legal para recrutar trabalhadores em alguns pafses da America

Latina. A exemplo, cita-se que ate os anos 40, ja na i1egalidade, 0 enganche ainda

se fazia presente em algumas regiOes do Peru e contava com 0 apoio de autoridades

locais e regionais. Ainda em finais dos anos 70, 0 enganche era utilizado como

instrumento de controle de mlo-de-obra na selva Peruana, tanto que, nas fazendas

de cha e cafe, muitos dos trabalhadores eram enganchados. Nas fazendas em Tingo



Maria foram recrutados atraves do enganch., 60% do total de seus

trabalhadores.(3)

De acordo com Bedoya, dos trabalhadores enganchados estaria sendo

apropriado excedente exlraordinario, sob a forma de: bens de consumo

sobrevalorizados, juros sobre emprestimos e de uma comisslo que variava entre

15% a 30% paga aqaeles que os recrutavam.(4)

Analisando os arqllivos dos anos de 1961 a 1967, de uma das Empresas

investigadas no Peru, Bedoya verificou que os valores monetanos das comiss6es

pagas pelos trabalhadores nlo eram os mesmos que a Emprensa pagava aos

recrutadores. Em 1965, a Empresa pagava 0 equivalente a 100 soles ao recrutador

para cada trabalhador recrutado, no entanto, inclufa 150 soles na dfvida do

trabalhador. Isto significava que 0 trabalhador enganchado deveria trabalhar durante

um tempo maior que aquele que havia side estabelecido no cumplimento da tarefa

para qual fora contratado, diante da necesidade de cancelar totalmente sua

divida.(5)

Com estes mecanismos, a Empresa beneficiava-se nlo somente da mais valia

obtida atraves dos salarios dos trabalhadores, mas tambern, auferia beneffcios

provenientes das comiss6es, dos juros e dos precos sobrevalorizados das

mercadorias que eram pagos com 0 trabalho nas plantacOes

A partir das pratlcas presentes nestas relacOes de trabalho, e permitido

pensar que nesse tipo de arranjo, os empregadores tarnoern auferem beneffcios ao

espoliar a mlo-de-obra imobilizada pela dfvida. Cesta forma, toma-se diffcil pensar

tais relacOes como arranjos trabalhistas, ausentes de qua.isquer forma de sujeiclo,



sendo mais apropriado entend6-las como uma rela~lo de trabalho que envolve

formas de escravidlo por dfvidas.(6)

Outros autores, entre estes destaque para Cotlear, Bauer, Knight, a quem

Brass denomina de revisionistas, procuram demonstrar que 0 enganche se constitue

urn arranjo trabalhista, no qual os trabalhadores ingressam voluntariamente e

escolhem livremente seus empregadores. Este arranjo voluntario estaria sendo criado

pela for~a de urn mercado competitivo e portanto, beneficiaria tanto empregadores

como trabalhadores. Em base a esta forma de interpreta~lo, 0 enganche passa a

ser visto como uma rela~Ao de trabalho livre.

Para rejeitar 0 carater negativo do enganche como uma forma de servidio

por dlvidas, estes autores, se utilizam de aspectos ditos positivos no intuito de

classifica-Io como uma rela~lo livre. Argumentam que no contexto do grupo de

parentesco e possivel observar arranjos contratuais similares aqueles presentes no

enganche e que com a habilidade dos trabalhadores demonstrada atraves das

contlnuas migra~Oes parece ser muito diflcil mante-Ios imobilizados. Outro aspecto

que demonstra 0 poder de negocia~lo dos trabalhadores esta no fato de que em

muitos casos e 0 empregador quem tern dfvidas com 0 trabalhador.

A voluntariedade para ingressar nessa rela~lo de trabalho e seu papel como

forma de assegurar economicamente a subsist!ncia individual ou do grupo familiar

tambern sAo citadas para caracterizar 0 enganche como rela~lo trabalhista de

matuos beneffcios. Para estes autores, em presence a estas condi~Oes ou apenas

em uma delas, 0 enganche pode ser definido como lima rela~lo de trabalho em

aussncla total de qualquer elemento coercitivo.
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A dlvida, elemento sobre 0 qual se baseia toda a coerCao que caracteriza 0

engache como servidio por divldas, e reconhecida pelos revisionistas como urn

elemento de atracac. Trata-se apenas de urn incentivo que opera intemamente ao

aspecto volunt(uio com 0 qual os camponeses pobres entram no sistema de

enganche, ao compreenderem que as condicOes de trabalho, os salarios oferecidos

e 0 adiantamento sao satlstatoncs. Esta compreensao impulsionando a

voluntariedade seria a melhor evid@ncia de relacOes livres.(7)

Os revisionistas tambem nao concordam que 0 ma.nejo nos preeos dos itens

de consumo praticados pelos armazens possa ser considerado como mecanismo

utiliZado pelos empregadores para imobiliZar os trabalhadores. Estes autores,

entendem que sao os trabalhadores que ao gastarem por cima de suas rendas,

estariam incrementando suas dlvidas sempre mais. Cesta forma, nac haveriam

precos sobrevalorizados, mas sim, nlveis de consumo mais elevados do que 0 poder

de compra dos salf:lrios.

Em contrano, Brass afinna que ao defenderem 0 ponto de Vista antes

mencionado, os revisionistas estariam se reportando apenas ao momenta do

recrutamento e ignorando a natureza das relac6es de produCao que se seguem. Para

este autor, nao e a disponibilidade do acesso dos bens de subsist'ncia no armazern

que causa a endividamento, mas, as relac6es administrativas posteriores.(8)

Ainda relacionado ao enganche, Brass se refere a urn determinado

mecanismo denominado de reverse bondagem que tamoern seria utiliZado no

controle da mao-de-obra. Trata-se de uma pratica que diz respeito ao nao

pagamento no final do contrato, daquilo que e deVido ao trabalhador.(9)
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Este fato poderia ser analisado sob diferentes aspectos. Em primeiro lugar.

sem ter acesso aos seus ganhos. 0 trabalhador invariavelmente seria for~ado a

continuar adquirir os bens de subsistencia como os empregadores. ou seja. mesmo

que cancele sua dlvida anterior. nlo Ihe epermitido adquirir bens em outros locais.

Em segundo lugar. 0 trabalhador. na espectativa de receber 0 que Ihe e

devido. permanece em seus locais de trabalho executando outras tarefas.

Com a permanencia do trabalhador nas fazendas, 0 empregador estaria

garantindo um futuro suprimento de mlo-de-obra. sem necessitar de novos

recrutamentos. Desta forma. parece evidente que a «drvida do patrlo para com 0

trabalhador» e a «divlda do trabalhador para com 0 patrio» possuiriam 0 mesmo

objetivo. ou seja. 0 controle da mlo-de-obra. que imobilizada. estaria ausente do

mercado de trabalho.

2. 0 Sistema de Avlamento

A Amazonia Brasileira. desde a conquista tem se caracterizado por uma

economia baseada na extra~lo de recursos naturals, especialmente produtos

f1orestais. 0 que permitiu 0 desenvolvimento de um modele primario-exportador que

estimulou mecanismos proprios utilizados para recrutar e imobilizar mac-de-cora,

atraves do denominado sistema de avlamento.(10)

Utilizando-se do avlamento. os donos de seringais e das casas aviadoras

mobilizavam recursos e mlo-de-obra necessaries para manter a industria extrativa

da borracha especialmente no perfodo denominado de Fase da Expanslo Gomffera.

o avlamento. se estabeleceu enquanto institui~lo. a partir do contato da sociedade



amazenlca com 0 capitalismo industrial europeu. Isto s6 foi posslvel, no momenta em

que a borracha encabeeava a lista de produtos exportados, 0 que aconteceu no final

do seculo passado.(11)

o fornecimento de bens de consumo e instrumentos de trabalho • credito

. para serem pagos posteriormente com os produtos extraldos se constituia 0 principal

mecanisme do avlarnento. Este sistema obedecia uma cadeia verticalizada em cUja

base se encontrava 0 extrator e no ponto final, 0 mercado internacional. Como elos

intermediarios, se instalavam os chamados aviadores, as casas aviadoras e

exportadores. Nesta cadeia, poderia ter lugar aviadores em diferentes nlveis,

cabendo ao aviador em contato direto com 0 extrator, 0 fornecimento das

mercadorias e recebendo em troca, a borracha. Os precos dos bens comercializados

pelo aviador eram demasiados elevados. Nestes, estariam inclllidos alern dos custos

do transporte, urn determinado percentual que rendia ganhos extraordinarios para os

aviadores. Como 0 avlamento estabelecia-se em cadeia, tarnoern do aviador de 1°

nlvel. eram cobrados juros elevados.(12)

Instituldo enquanto mecanismo para a acumula~lo de capital. 0 avlamento

gerava lim excedente extraordinario. subtraldo em sua maior parte da mlo-de-obra,

obligada que era, a receber urn pagamento mlnimo por uma produ~lo maxima.

Para tanto, determinadas prancas foram desenvoMdas no sentido da gera~lo

desse excedente extraordinario. 0 preeo que 0 aviador de 1° nlvel pagava pela

borracha ao extrator, nlo era 0 mesmo daquele com 0 qual a borracha era

repassada ao aviador estabelecido no nlvel mais elevado. Os custos e a reposi~lo

dos instrumentos de trabalho eram assumidos inteiramente pelos extratores e nlo
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pelos donos dos seringa.is. E os precos dos bens necessanos a subsist8ncia dos

seringueiros eram considerados abusivos.

As pratlcas espoliativas e concentradoras de renda do avlamento, foram

objeto do relato de influentes senhores da epoca, que demonstravam profunda

revorta pelas condi~Oes impostas aos trabalhadores envoMdos. Para tanto, a nlvel

de i1ustra~lo, destaca-se como se expressava Euclides da Cunha.

«... 0 homem, ao penetrar as duas portas que 0 levam ao parafso diab61ico

dos seringais, abdica as melhores qualidades nativas e fulmina-se a sl pr6prio, a rir,

com aquela ironia formidavel. E que, realmente, nas paragens exuberantes das

haveas e castilloas, 0 aguarda a mais criminosa organiza~lo do trabalho que ainda

engenhou 0 mais desacarnadc egofsmo. De feito, 0 seringueiro (...) realiza uma

tremanda anomalia: ehomem que trabalha para escravizar-se.» (13)

A dfYida institufda pelo avlamento, teva a fl.ln~lo principal de controlar a mao

de-cora coletora de borracha nos seringais da AmazOnia no seculo passado. No

entanto, ainda hoje e utilizada como mecanisme de submetimento de trabalhadores,

sejam em atividades extrativas ou produtivas.

Importante ressartar que quase um seculo depois, em muitos seringais no

Estado do Acre, os atuais patrOes ainda fazem usc do avlamento para garantir a

produ~lo de borracha. 0 sistema de avlamento, mesmo distitufdo dos seus

elementos mais coercitivos, ainda esta presente na extra~lo da borracha. 0



endividamento ainda rnantern inumeros trabalhadores imobilizados por dezenas de

anos na selva.(14)

Os atuais seringalistas continuam a utilizar-se de diversos mecanismos para a

reprodu~lo econOmica da drvida. A produ~lo, os precos, 0 peso da boracha e os

ltens dos bens de consumo adquiridos pelo trabalhador slo frequentemente

modificados pelo aviador. Tambem slo cobrados juros e as balan~as sofrem

adultera~5es. Estes mecanismos visam em primeira instlncia, a mallipula~lo dos

valores da produ~lo e do consumo e assim, manter os seringueiros quase sempre

individados.

Os elementos da dlvida, no contexto atual dos seringais fazem parte de um

chamado aRegulamento dos Seringais" que se mantem intacto atraves dos anos. Os

principais elementos constituintes da dlvida nos seringais, seriam a sobrevaloriza~lo

dos precos dos bens de consumo em mais de 200% e a fixa~lo do preco da

borracha abaixo da tabela oficial.(15)

Alegreti ainda credita ao estfmulo ao consumo de produtos de pre~os mais

elevados, (bebidas, perfumes, etc...) quando a produ~lo individual for considerada

suficiente para cancelar a dlvida, como urn elemento importante na quase

perpetuaeso do endividamento.

A divida e 0 respeito as «leis dos seringais» alicer~am urn c6digo de conduta

nlo escrito que permeia de gera~lio a gera~lo e que ainda tern expresslo na

imobiljza~Ao de seringueiros.
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3. A Peonagem da Divlda

As poHticas de ccupacao da AmazOnia estimularam a implanta~lo de grandes

empresas agropecuarias, que em cumprimento as exig8ncias do pr6prio Govemo

para a titula~lo definitiva das terras, necessitavam dotar as mesmas de benfeitorias.

Como benfeitorias, entendia-se tarnoem a retirada da floresta para diversos fins, tais

como, construcao de casas, de estradas, defini~lo de Iimites entre propnedadee,

etc..., atividades estas, que demandavam urn contingente expressivo de mao-de

obra. Davido a escassez de mlo-de-obra local, as empressas contratavam

indivlduos para recrutar trabalhadores em outros locais da regilo. inclusive em outros

Estados. No recrutamento era concedido ao trabalhador urn emprestimo,

denominado de abono. Neste momenta eram postos em pratlca, determinados

mecanismos destinados ao controle da mlo-de-obra, institufdos a partir de uma

rela~lo de trabalho, denominada de peonagem da divlda.

Definida como uma «forma particular de sUbordina~lo do trabalho», a

peonagem da dlvida foi introduzida na AmazOnia Oriental ainda na decada de 60, no

entanto, foi mais amplamente utilizada na decada seguinte. Os mecanismos de

coercao na peonagem slo exercidos a partir de urn conjunto de elementos, dentre

os quais, destacam-se a intermedia~lo, a remunera~lo por produ~lo e 0

endividamento.(16)

A intennedia~lo na peonagem diz respeito aos indivfduos contratados pela

empresas para a fun~lo especffica de recrutar e controlar a execu~lo das tarefas

dos trabalhadores. Para tanto, estes indivlduos se utilizavam de argumentos
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enganosos para facilitar 0 recrutamento e eram tidos como responsaveis pelos erros

nas medicOes das tarefas e acertos de contas incorretos. 0 acreselmc de alguns

itens nlo adqlliridos pelos trabalhadores ou de outros que nlo deveriam ser pagos,

tamoem figuram como pratleas costumeiras dos intermediarios.(17)

Contratados para desempenhar essa funclo de intermediarios entre os

empregadores e os trabalhadores, estes indivfduos, tambem conhecidos como

gatos, se constituiam em instrumentos fundamentais no exercfcio dos mecanismos

de imobilizacloda mlo-de-obra.(18)

o satano por produClo tameem e considerado por Esterci como um tator

importante na peonagem, posta que, estimulava aos trabalhadores ao usa intensivo

de sua forca de trabalho. A intensificaclo no usa da forca de traba.lho tenderia a

reduzir 0 tempo de cumprimento da tarefa.(19)

Ao possuir a percepcao de que nao poderia deixar a fazenda enquanto nlo

resgatasse sua dlvida, 0 trabalhador escolhia dentre as taretas, aquelas mais diffceis

e que conseguentemente, geravam maiores ganhos. Assim, trabalhando uma jomada

maior e com a possibilidade de melhores ganhos, 0 trabalhador imaginava ser

posslvel resgatar sua dfvida em curto espaco de tempo. Apesar desse movimento,

nem sempre no final da tareta, 0 trabalhador auferia ganhos suficientes para tal tim.

Isto significava que ao nlo cancelar totalmente a dlvida, 0 trabalhador permanecia

imobilizado na fazenda, perdendo temporariamente 0 direito de comercializar

livremente sua torca de trabalho.

Como pode ser visto, tarnbern na peonagem, 0 endividamento aparece como

a base das relacOes de trabalho, se estabelecendo como 0 principal mecanisme de



controle e explora~Ao da mAo-de-obra. 0 endividamento se originava com abono, e

sofria acrescimos com as despesas do deslocamento, os custos dos bens de

consumo e com a comissao paga ao recrutador.(20)

Nesta cadeia de endividamento dos trabalhadores envolvidos na peonagem,

ainda se encontrava, os estabelecimentos comerciais dos povoados pr6ximos. Estes

estabelecimentos comerciais eram locais privilegiados para 0 consumo do saldo que

proventura os trabalhadores viessem a auferir. Muitas vezes, as dlvidas contrafdas

eram negociadas com os intermediarios, que as resgatavam e assim, toma-se uma

obriga~Ao do trabalhador 0 retorno as fazendas. Para Esterci, esses

estabelecimentos comerciais figuravam como elemento importante na recondu~Ao

dos trabalhadores a peonagem.

u... os comerciantes eram um elo imprescindlvel na cadeia de explora~Ao da

forca-de-trabaltic das empresas representada pelos peOes»(21)

A institui~Ao da dlvida e todas as prances coercitivas estabelecidas em seu

nome, parecem conterlr ao enganche, ao avlamento e a peonagem atributos de

trabalho escravo, reconhecido como aquelas rela~Oes de trabalho disciplinadas pela

ccercse e violencia.

Observa-se quais as rela~Oes de trabalho compreendidas por Almeida como

trabalho escravo.
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«o conjunto daquelas ccorrsncas em que sao verificados atos de emprego

de for~a, de recursos a constrangimentos fisicos e morais para manter trabalhadores

submetidos a jomadas nao fixadas e a execu~ao de atMdades, quaisquer que

sejam, sem que Ihes seja permitido uma livre lccomocao incluJ-se nesta classifica~ao

de trabalho escravo.»(22)

Em epocas mais recentes, inumeros casos de trabalhadores que se

encontram submetidos a condi~Oes de trabalho escravo tem side registrados em

vanas areas rurais da AmazOnia. Moraes expressa de maneira significativa as

condi~Oes impostas aos trabalhadores de diversos im6veis rurais na AmazOnia

Oriental

«... existe a mercantiliza~ao de trabalhadores bracais, efetuada por um

intermediario-gato-que os alicia nas cidades e, depois de varios dias de viagem, os

entrega as fazendas onde, diutumamente, sao vigiados por pistoleiros.Normalmente

os trabalhadores sao transferidos de um estado para outro. 0 aliciamento e feito

atraves de propostas de remeneracao atrativas, que nao passam de engodo. As

despesas de viagem, passagens e alimenta~ao sao custeadas pelo gato. Cesta

forma, 0 trabalhador ja chega devendo antes mesmo de iniciado 0 trabalho... As

ferramentas de trabalho sao cobradas do trabalhador. Os precos praticados nas

cantinas -armazens- seguem uma tabela muito particular. A dlvida se transforma em

um instrumento eficaz para prender os trabalhadores.» (23)
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o controle de mAo-de-obra, independente da regiAo, da cronologia e do nome

que recebe, tem no endividamento 0 principal mecanismo de imobiliza~Ao, e sobre 0

qual, se exerce uma administra~Ao rigorosa. A administra~Ao da dlvida requer

tecnicas especlficas para que esta se mantenha a um nlvel tal, que demonstre ao

trabalhador queao dispender mais de esfor~o, intensificando mais sua capacidade

produtiva, e posslvel resgata-Ia. Isto significa dizer, que esta dlvida nAo deva ser tAo

pequena a ponto de ser facilmente cancelada, nem tAo grande, a ponto de

desestimular 0 trabalhador no uso de sua for~a de trabalho.

Rela~Oes de trabalho em que 0 endividamento aparece como instrumento

normalizador, ainda podem ser vistas em varios sistemas produtivos na AmazOnia,

inclusive na garimpagem tal como se estabelece no Vale do Tapaj6s.
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