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Resumo

Nos anos 40, a Europa foi protagonista da guerra que mudaria para sempre a história 

política,  econômica  e  social  do  mundo  moderno.  No  Brasil,  o  Governo   vivia  momentos  de 

indecisões. As autoridades não sabiam se apoiavam os Países Aliados, tendo na linha de frente a 

Inglaterra,  França e  União Soviética ou os países do Eixo com a Alemanha, Itália  e  Japão no 

comando. Depois da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra e o bombardeio dos navios 

brasileiros pela esquadra Alemã o Presidente da República de então, Getúlio Vargas, optou por 

apoiar os Países Aliados.

Os  americanos,  preocupados  com  a  produção  de  matérias-primas  necessárias  a 

manutenção da guerra, logo procuraram os países da América Latina. Para Washington, o Brasil 

tinha  uma  importância  estratégica,  já  que  era  o  segundo  maior  produtor  de  borracha  vegetal, 

produto necessário para o armamento bélico. O maior produtor estava nas mãos dos japoneses no 

Sudeste Asiático. 

Vários acordos foram assinados entre o Brasil e os Estados Unidos, conhecidos como os 

“Acordos  de  Washington”.  Dentre  esses  acordos,  a  maioria  dizia  respeito  à  produção, 

comercialização e exportação da borracha vegetal. Para cumprir rigorosamente os compromissos, o 

Brasil  necessitou  urgentemente  aumentar  o  número  de  trabalhadores  no  Vale  Amazônico.  No 

entanto, isso só foi possível quando o Governo convocou mais de 50 mil brasileiros, oriundos do 

Nordeste  do  Brasil,  para  o  serviço  militar  e  os  encaminhou  para  a  inóspita  Floresta 

Amazônica.Estes se tornaram os “Soldados da Borracha”.  Segundo estudiosos  do assunto,  pelo 

menos 20 mil  morreram naquela Região.  Até hoje os sobreviventes da conhecida  “Batalha da 

Borracha”, buscam o reconhecimento do Governo brasileiro pela contribuição que, juntamente com 

os ex-combatentes de guerra, prestaram para a vitória dos Países Aliados.

Palavras-chave: Soldados da Borracha, Segunda Guerra Mundial, Parlamento, Batalha 

da Borracha; Getúlio Vargas, Floresta Amazônica, Silêncio.

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO



9

Abstract 

During the Forties, Europe played a major role in the war that would change forever the 
political  history, economic and social  of the modern world.  In Brazil,  the national Government 
faced uncertain moments. The authorities did not know what decision to make: if Brazil would 
support the Allies, leaded by England, France and Soviet Union or the countries of the Axis, leaded 
by Germany, Italy and Japan. After the entry of the United States into World War II and the german 
attacks on brazilian merchant ships, the President Getúlio Vargas made his choice and supported the 
Allies. 

Americans were concerned about the production of raw materials needed to maintain the 
war, asked for help in Latin America. According to Washington, Brazil had a strategic position, 
because it was the second largest country producer of rubber plant, which was necessary to the war 
industry. The first largest producer was occupied by the Japanese forces.  Several agreements were 
signed between Brazil and the United States, known as the "Agreements of Washington." Among 
these agreements, most were related to the production, marketing and export of rubber plant. 

To comply strictly with the commitments, Brazil needed urgently increase the number of 
workers  in  the  Amazon  Valley.  However,  this  task  was  only  achieved,  when  the  government 
requested  more  than  50  thousand  Brazilians  from  northeast  to  go  to  the  unknown  Amazon 
rainforest. They became the “Rubber Soldiers”. According to researchs, at least 20 thousand people 
died in that region. So far, the survivors of the famous “Battle of the rubber” look for recognition of 
their contribution to the efforts of war by the brazilian Government. 

Keywords: Rubber Soldiers , Second World War, Parliament, Battle of the rubber; Getúlio Vargas, 
Amazon Forest, Silence.
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Introdução

Discriminação, doença, fome, abandono e morte

Em 2002 tomei conhecimento de um assunto que me era pouco familiar, apesar de ser 

oriunda da região Amazônia - a história dos Soldados da Borracha e sua participação na Segunda 

Guerra Mundial. Uma jornalista queria publicar a história desses homens, no entanto, seu editor 

somente concordaria na publicação se ela tivesse um gancho no presente. Assim, o assessor de 

imprensa  do  gabinete  parlamentar  da  Deputada  Vanessa  Grazziotin,  do  Partido  Comunista  do 

Brasil,  representante  do  Estado  do  Amazonas,  me  solicitou  uma  opinião  a  respeito  do  que 

poderíamos fazer para publicar a matéria, incluindo o nome da titular do gabinete.

        

Ao pesquisar o assunto, me deparei com uma história rica em detalhes e que, no entanto, 

pouco divulgada e conhecida do povo brasileiro. A primeira providência do gabinete foi apresentar 

uma proposta de emenda à constituição modificando o artigo que trata da pensão previdenciária 

desses soldados.

Coincidentemente,  estava finalizando o curso de História  e  resolvi  pesquisar  mais  a 

fundo  a  luta  desses  cidadãos  brasileiros,  que  aceitando  um  chamado  do  então  presidente  da 

República Getúlio Vargas, foram servir à Pátria em plena guerra mundial nos confins da misteriosa 

e pouco explorada Floresta Amazônica, no início da década de 40.

A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi um acontecimento de extrema 

importância.  Porém,  poucas  são  as  pesquisas  que  tratam da  participação  desses  brasileiros  na 

extração  da  borracha  durante  o  período  do  conflito  bélico.  A  borracha  era  matéria-prima 

fundamental  para  a  fabricação  dos  produtos  estratégicos  de  combate,  influenciando, 

conseqüentemente, no resultado final da guerra.  No entanto, é importante observar que existe um 

leque de oportunidades para desenvolvermos um estudo mais aprofundado sobre o tema, que já foi 

objeto de pesquisa para monografia  de final  de curso,  em outra oportunidade,  mas que deixou 

perguntas não respondidas e que agora será tema de uma nova pesquisa1.

1COSTA, Mariete. Monografia Intitulada “O Exercito da Borracha” – Uma análise da participação dos Soldados da 
Borracha na Segunda Guerra Mundial (1942 – 2003)
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O fim  da  Primeira  Guerra  Mundial  determinou  um novo  cenário  na  geopolítica  do 

mundo.  De um lado,  acentuou o declínio da hegemonia  inglesa e  viabilizou o surgimento dos 

Estados Unidos como uma grande potência econômica, política e militar. Do outro, a Alemanha 

derrotada, que iniciava sua recuperação baseada em uma política nacionalista de cunho fascista. 

Diante desse quadro internacional, o governo de Getúlio Vargas adotou uma posição indefinida, não 

se aliando inicialmente a ninguém e ainda buscando tirar vantagem comercial da rivalidade entre 

esses países. 

Foi um período em que a Alemanha teve uma participação significativa no comércio 

exterior do Brasil. Ela foi a principal compradora de algodão e a segunda de café nesse período. O 

governo Norte Americano do Presidente Franklin D. Roosevelt cautelosamente observava o avanço 

alemão no  comércio  brasileiro  –  alguns  grupos  econômicos  americanos  desejavam adoções  de 

represálias contra o Brasil. Entretanto, o presidente americano evitou qualquer ação mais extrema, 

com receio do Brasil aliar-se à Alemanha. 

Os  rumos  da  política  externa  brasileira  foram definidos  com a  eclosão  da  Segunda 

Guerra Mundial. O avanço comercial alemão na América sofreu um recuo por conta do bloqueio 

inglês,  o  que  ajudou  emergir  a  presença  americana  no  Continente.  Os  americanos  avançaram 

também em uma ofensiva político-ideológica, se concretizando na Conferência Pan-americana em 

janeiro  de  1942,  que  tinha  como  principal  objetivo  a  defesa  das  Américas,  sob  o  comando 

americano. No plano econômico, seus interesses voltaram-se para as matérias estratégicas, como o 

minério de ferro, o manganês e a borracha vegetal.2

Com a entrada dos Estados Unidos da América na guerra, em dezembro de 1941, sua 

política econômica externa em relação ao Brasil  ficou evidente,  em virtude da necessidade das 

matérias-primas oriundas do país. Naquele momento, os Estados Unidos precisavam assegurar o 

fornecimento da borracha, essencial para a confecção dos materiais de combate.

Depois  de  um período  de  incertezas  e  diálogos  realizados  pelo  governo  através  da 

diplomacia brasileira, o Presidente Getúlio Vargas começou a definir-se pelo lado americano. Seu 

2FAUTO, Boris. História do Brasil. A Política Externa. Editora da Universidade de São Paulo. SP.2003.p. 381
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discurso, de então, passou ter uma linguagem do  pan-americanismo,  exigindo ao mesmo tempo 

equipamento econômico e militar para o Brasil como condição de apoio aos Países Aliados. Não 

demorou muito e  os  Estados  Unidos  chegam ao Nordeste  brasileiro,  e  logo em seguida vários 

acordos são assinados entre os dois países. A maior parte desses acordos diziam respeito às matérias 

primas,  em  especial  a  borracha  vegetal,  e  que  ficaram  conhecidos  como  os  “Acordos  de 

Washington.” (Anexo A)

A Segunda Guerra Mundial vem sendo discutida e pesquisada amplamente em todo o 

mundo. Apesar disso, muito ainda pode ser questionado e analisado. O objetivo desse trabalho é 

analisar   a  participação  de  milhares  de  soldados  brasileiros  convocados  para  a  guerra,  não 

diretamente  no  front  da  Europa,  mas  na  extração  do  látex  da  borracha  vegetal  na  Região  da 

Amazônia, pelo governo de Getúlio Vargas. Um acontecimento histórico de grande magnitude que 

não está registrado devidamente nos anais da história brasileira. Uma lacuna a ser preenchida e que 

poderia trazer um novo olhar sobre a historiografia da Segunda Guerra, principalmente a respeito da 

historiografia  brasileira.  Nosso  foco  será  a  contribuição  do  Parlamento  Brasileiro  nesses 

acontecimentos,  com  ênfase  na  CPI  da  Borracha,  criada  durante  os  trabalhos  da  Assembléia 

Constituinte de 1946 para analisar a situação dos sobreviventes da “Batalha da Borracha” e os 

supostos responsáveis pelo abandono dos mesmos; da inclusão de um artigo na Constituição de 

1988, tratando de indenização aos Soldados da Borracha e da PEC 556, de 19 de junho de 2002, de 

autoria da Deputada do Estado do Amazonas Vanessa Grazziotin, do Partido Comunista do Brasil 

(Anexo B), reconhecendo a participação desses soldados nesses conflitos bélicos e que, se aprovada 

a modificação, será dado o merecido reconhecimento a esses homens que muito fizeram pela defesa 

do seu país.

Para tanto, utilizaremos nos moldes da “Nova História” ou História Cultural (estudo que 

permite  abordar  temas  que  não  estão,  necessariamente,  nos  documentos  oficiais,  mas  sim,  no 

cotidiano; no imaginário ou no dito popular), o método da Análise de Discurso,  utilizando como 

fonte, principalmente, os Anais da Câmara dos Deputados.

Como já  foi  frisado anteriormente,  a História Cultural  busca resgatar a memória de 

pessoas comuns, desconhecidas ou que foram excluídas da história tradicional ou, ainda, daquelas 

que não fazem parte da “Memória Oficial” como é o caso dos Soldados da Borracha. Como bem 
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afirma Pollak, 

ao  privilegiar  a  análise  dos  excluídos,  dos  marginalizados  e  das  minorias,  a  Nova 
História ressalta a importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante das 
culturas minoritárias e dominadas, se opõem à “Memória Oficial”, no caso a memória 
nacional.3

O estudo da História Cultural vem sendo defendido por historiadores renomado como 

Peter Burke, que afirma não ser simples defini-la e que essa nova forma de se estudar a história vem 

se consolidando nos últimos anos, pelo menos no sentido institucional e que:

a história cultural se fragmentou ainda mais que antes. A disciplina da história está se 
dividindo em cada vez mais subdisciplinas e que a maioria dos estudiosos prefere 
contribuir  para  a  história  de  “setores”,  como ciência,  arte,  educação  ou a  própria 
historiografia, em vez de escrever sobre culturas totais.4

Outro historiador que buscou definir a História Cultural foi Roger Chartier. Em sua obra 

“A história Cultural: entre Práticas e Representações” ele afirma que

a história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto identificar o modo 
como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, 
pensada,  dada  a  ler. Uma tarefa  deste  tipo  supõe  vários  caminhos.  O  primeiro  diz 
respeito  às  classificações,  divisões  e  delimitações  que  organizaram  a  apreensão  do 
mundo  social  como categorias  fundamentais  de  percepção  e  de  apreciação  do  real. 
Variáveis consoante as classes sociais ou os meios intelectuais, são produzidas pelas 
disposições estáveis e partilhadas, próprias do grupo. São estes esquemas intelectuais 
incorporados que criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o 
outro se tornar inteligível e o espaço ser decifrado 5

Para  Chartier,  História  Cultural  pode  ser  analisada  por  meio  das  representações  do 

mundo  social  que,  embora  racionais,  são  determinadas  pelos  interesses  dos  grupos  que  as 

representam. As percepções do social não são discursos neutros, mas discursos e práticas que têm 

como objetivo justificar ou legitimar ações e condutas para a aceitação dos outros indivíduos da 

sociedade.  

3 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2. 1989;
4BURKE, Peter. Variedades de História Cultural. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro. 2000;
5 CHARTIR, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Ed. Difel. Memória e Sociedade.
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E é embasado na Nova História que utilizaremos o Método da Análise de Discurso. 

Método esse que faz parte do campo da lingüística e da comunicação, especializado em analisar 

construções ideológicas presentes em um determinado texto, ou como bem nos lembra M. Pêcheux , 

na obra de Dominique Maingueneau6

Análise de Discurso pretende construir procedimentos que exponham o olhar-leitor a 
níveis opacos à ação estratégica de um sujeito (...) O desafio crucial é o de construir 
interpretações,  sem jamais  neutralizá-las.  Assim sendo,  é  um método de  estudo que 
depende  das  ciências sociais  e  seu aparelho está  assujeitado à  dialética  da  evolução 
científica que domina este campo.

Outra estudiosa que nos esclarece sobre o método de Análise de Discurso (AD) é a 

professora Céli Regina. Para ela, a Análise de Discurso trata o social como um conjunto múltiplo de 

discursos  e  não  como  uma  totalidade  organizada  a  partir  de  um  centro  que  determinaria  seu 

funcionamento.7

A autora afirma ainda que nos últimos anos a noção de discurso tem adquirido um papel 

de  destaque  nos  trabalhos  científicos,  em  especial  na  Ciência  Política  e  Antropológica, 

desenvolvendo áreas como a história  das  mentalidades  e  a  história  do cotidiano,  envolvendo a 

interdisciplinaridade e o abandono de modelos teóricos rígidos, contribuindo assim para uma maior 

possibilidade de apreensão por parte do cientista social. Ela afirma que o discurso tem o poder de 

modificar o comportamento das pessoas através da potencialidade do exercício da sanção negativa. 

E isso se dá em maior ou menor grau, dependendo do tipo de discurso.  Ela define os discursos 

como os de senso comum, científico e político.

 O discurso de senso comum está presente nos chamados ditados populares, metáforas 

tão  arraigadas  nas  tradições  que  são  repetidas  de  gerações  a  gerações,  como  se  não  fossem 

metáforas. Suas características são bastante marcantes, não estão articuladas a nenhum discurso que 

pretenda construir uma visão de mundo unificado e tem uma circulação generalizada no interior da 

sociedade.

6 MAINGUENEAU, Dominique. Novas Tendências em Análise do Discurso. São Paulo. Editora da Unicamp.3ª Edição. 
1997, p 11
7 PINTO, Céli Regina Jardim. Com a palavra o Senhor Presidente José Sarney. O discurso do Plano Cruzado. SP. 
Editora Hucitee, 1989. p. 9

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO



17

O discurso  científico  se  mistura  como diferenciador  dos  demais  porque  se  constrói 

explicitamente como o antidiscurso. Busca construir separadamente o sujeito e o objeto do discurso, 

procurando apagar as marcas do sujeito dando mais importância ao objeto do discurso.

O discurso político é por princípio o discurso do sujeito, seu local é a luta política, seu 

objetivo é vencer a luta através do jogo da desconstrução e reconstrução de significados. Ele não se 

forma apenas buscando sujeitos já presentes na pluridiscursividade do social, ele busca construir no 

interior do próprio discurso sua nova posicionalidade.8

Outra autora que discute o método da Análise de Discurso é Eni Orlandi, ela esclarece 

que

A Análise de Discurso leva em consideração o homem na sua história, considerando 
dessa forma os processos e as  condições de produção na linguagem pela  análise  da 
relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e as situações em que se 
produz o dizer. Assim, o analista de discurso relaciona a linguagem à sua exterioridade 9.

Eni Orlandi também comenta que a Análise de Discurso visa fazer compreender como 

os objetos simbólicos produzem sentidos,  analisando assim os próprios gestos de interpretação, 

como atos no domínio simbólico, visto que eles intervêm no real do sentido. 

Ao propor  fazer  uma pesquisa nas bases  metodológica da Análise  de Discurso,  não 

podemos esquecer de mencionar as afirmações de Michel Foucault

na  sociedade  a  produção  do  discurso  é  ao  mesmo tempo   controlada,  selecionada, 
organizada e redistribuída por certos números de procedimentos que têm por função 
evitar seus poderes e perigos, dominar seu conhecimento aleatório, afastar sua pesada e 
temível materialidade (...) Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, 
as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com 
o poder. Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso não é simplesmente aquilo 
que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto do desejo; e visto 
que  o  discurso  não  é  simplesmente  aquilo  que  traduz  as  lutas  ou  os  sistemas  de 
dominação,  mas  aquilo  por  que,  pelo  que  se  luta,  o  poder  do  qual  nos  queremos 
apoderar. 10

8Idem, ibidem, p. 35.
9ORLANDI, Eni Pulcinelli. Análise de Discurso. Princípios e Procedimentos. 4.ª Edição. SP. Editora Brasiliense.  2002,

p. 16.
10FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. 8ª Edição. SP, Edições Loyola, 2002. p. 9/10.
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Foucault comenta que as pessoas não têm o direito de dizer tudo e que elas não podem 

falar de tudo em qualquer circunstância. Para ele, as formas de controle do discurso são a exclusão e a 

interdição 11.

Esse controle pode ser observado tanto nos períodos em que os regimes ditatoriais estão 

no  poder  como  nos  governos  democráticos,  pois  quem  está  no  poder  tem  muito  receio  das 

conseqüências dos discursos e fazem de tudo para mantê-los sob controle.

Foucault  esclarece  que  “a  Análise  do  Discurso  se  articula,  não  com  a  temática 

tradicional que os filósofos de ontem tomam ainda como a história viva, mas com o trabalho efetivo 

dos historiadores”.12 

Baseado nesse estudo e na metodologia da AD, esse trabalho será dividido em quatro 

capítulos. O primeiro será dedicado a um breve histórico da origem da borracha vegetal e a sua 

importância para a Segunda Guerra, com ênfase na Batalha  da Borracha.

No segundo capítulo analisaremos as razões que levaram o governo, a classe política e a 

sociedade organizada a se silenciar por tanto tempo, frente a um fato histórico tão significativo para 

o  Brasil.  Também  analisaremos   a  reação  do  Parlamento  diante  desse  silêncio.  Alguns 

questionamentos serão abordados como: Qual o significado político do “silêncio”? Porque nunca 

nenhum Governo reconheceu oficialmente a “Batalha da Borracha”? Porque o número de mortos 

não está  devidamente  registrado nos  Anais  Oficiais  da  História  Brasileira? Qual  a  resposta  do 

Parlamento para tanto silêncio? São perguntas que procuraremos responder,  também,  ao longo 

desse capítulo.

No terceiro capítulo analisaremos os trabalhos da CPI da Borracha, instalada durante a 

Assembléia  Constituinte  de 1946,  criada com a finalidade de  averiguar  os  acontecimentos  que 

levaram milhares de brasileiros a alistarem-se como soldados durante a Segunda Guerra. Nesse 

contexto,  procuraremos  mostrar  se  ao  final  dos  trabalhos  da  CPI  foram  identificados  os 

responsáveis  e  se  esses  “responsáveis”  foram punidos.  Para  tanto,  analisaremos  os  discursos  e 
11 Idem, ibidem, p. 10.
12 Idem, ibidem. P. 57
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depoimentos de parlamentares e cidadãos convocados durante os trabalhos da CPI, retirados dos 

arquivos de Anais e Diários da Câmara dos Deputados. 

Finalmente, no quarto capítulo faremos uma retrospectiva do período correspondente a 

quarta e quinta República. Abordaremos, também, as modificações feitas no Ato das Disposições 

Constitucionais  Transitórias  da  Constituinte  de  1988,  que  estabelece  pensão  aos  Soldados  da 

Borracha, mas ainda deixa uma lacuna do reconhecimento oficial, que poderá ser modificada com a 

aprovação da PEC 556/2002. 

Se o Parlamento é a legítima Casa dos representantes do povo, seria possível um novo 

olhar  sobre  a  historiografia  da  participação  do  Brasil  na  Segunda  Guerra,  reconhecendo  que 

efetivamente os Soldados da Borracha foram partícipes dos acontecimentos beligerantes?  Porque 

até hoje não o fez? São questionamentos que apresentamos nesse trabalho acadêmico e que ao final 

procuraremos responder.
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1 . A História da Borracha e sua Importância para Guerra

Pietro Martyre d’Anghiera, capelão da corte de Fernando e Isabel, é considerado pelos 

estudiosos no assunto como sendo a primeira  pessoa a  escrever  sobre a  utilização da borracha 

vegetal. De acordo com seus escritos em seu “De Orbi Novo” (publicado em segmentos a partir de 

1515), bolas de borracha eram confeccionadas pelos astecas para a prática de jogos. 13

As viagens de Cristóvão Colombo marcaram o início de uma transferência deliberada e 

generalizada de plantas domesticadas e animais silvestres para outros continentes, o que resultou: a) 

em uma grande mudança no comércio mundial; b) no aumento da população dos novos territórios 

recém descobertos e; c) na ampliação do Império Europeu. Um bom exemplo dessa transferência 

foi a cana-de-açúcar, levada do Mediterrâneo e das Ilhas do Atlântico para o Brasil e o Caribe.  

Durante  os séculos  XVI e  XVII,  as  condições para a  Europa mercantil  incorporar a 

borracha ao seu desenvolvimento econômico não haviam sido criadas. Isso ocorreu somente  no 

século XVIII, quando a borracha foi redescoberta por Charles Marie de La Condamine, durante 

expedição geográfica ao Peru. Ele descreveu em seus relatórios como os nativos extraiam leite de 

árvores para a confecção de objetos.

Em meados do século XIX, a transferência de plantas exóticas, bem como a busca de 

plantas selvagens para os mais variados fins começa a ser uma atividade organizada a serviço do 

capitalismo industrial. A Europa mandava coletores às mais distantes regiões do planeta em busca 

de espécies desconhecidas que pudessem servir como matérias-primas, remédio ou ornamento.14  

A  domesticação  da  seringueira  pode  ser  considerada  como  uma  das  descobertas 

botânicas mais grandiosas daquele século. Os habitantes do Novo Mundo apresentaram a borracha 

aos primeiros exploradores, inclusive Cristóvão Colombo. No entanto, por ser um produto estável, a 

borracha  permaneceu,  por  mais  de  três  séculos,  como  uma  simples  curiosidade.  Em  1839, 

descobriu-se que as propriedades elásticas da borracha podiam tornar-se mais duradouras por meio 
13PINTO, Nelson Prado Alves. Política da Borracha no Brasil. A falência da borracha vegetal. Editora Hucitec. CRE. 
São Paulo. 1984. p. 10.
14 DEAN, Warren. A Luta pela Borracha no Brasil. Um estudo de história ecológica. Editora Nove, 1989, p. 24.
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de um tratamento com enxofre e calor.  Assim, sua utilização se multiplicou e intensificou-se a 

exploração de várias árvores silvestres produtoras de borracha, inclusive as descobertas na Ásia e 

África. Mas a árvore silvestre que produzia a borracha mas pura, elástica e com maior abundância 

era a nativa da Bacia Amazônica.15

A primeira metade do século XIX encontrou uma Amazônia pouco habitada e com uma 

economia próxima da simples subsistência. O breve surto de prosperidade que marcou a segunda 

metade do século XVIII foi seguido por uma sensível estagnação, onde o cacau representava uma 

das poucas atividades comerciais de importância. A baixa densidade demográfica somada à extrema 

dificuldade de transporte tornava a Amazônia uma região de poucos recursos econômicos.

Segundo Nelson Prado foi nesse contexto – começo do século XIX –  que a Região 

Amazônica  iniciou  seu  desenvolvimento  econômico  com um pequeno  comércio  exportador  de 

artefatos de borracha, na cidade de Belém,  Estado do Pará. Mas foi a partir da segunda metade do 

século XIX que a atividade gomífera adquiriu importância para a Região,  quando o americano 

Charles Goodyear descobriu, no final da década de 1839, um novo processo de aproveitamento da 

borracha vegetal, conhecido como vulcanização. 16

Nesse período, a Amazônia atravessava um penoso processo de consolidação política, 

seriamente abalada pela revolta popular de 1835 a 1837 (a Cabanagem). Menos de duas décadas 

mais tarde, precisamente em 1851, a Primeira Exposição Internacional marcava, em Londres, a 

definitiva aceitação da borracha vulcanizada, que culminou com a aprovação, no ano seguinte, dos 

Estatutos da Companhia de Navegação do Amazonas, dirigida pelo Visconde de Mauá.17     

A borracha, que em 1848 representava apenas 10,7% dos produtos exportados, passou, 

em 1872, a 71,9%. Esse crescimento agravou o já crônico problema de escassez de mão-de-obra na 

região, desarticulando-se a produção local de alimentos, bem como aumentando o caráter predatório 

do extrativismo gomífero. Na segunda metade do século XIX, à medida que as áreas de exploração 

próximas de Belém e Manaus se esgotavam, a exploração prosseguia ao longo dos rios Madeira e 

Purus, dificultando também o remanejamento da população interna ativa.  Isso causou um fluxo 

15 Idem,ibidem. p. 24
16 PINTO, Nelson Prado Alves. Política da Borracha ... op. cit. p. 13
17 Idem, ibidem, p. 20
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migratório  espontâneo,  intensificado pela  longa estiagem nordestina  dos  anos  de  1877 a  1880, 

ocasionando  um crescimento  considerável  da  população  na  Região.  Isso  foi  considerado  pelos 

estudiosos no tema o fator responsável pelo aumento da produção da borracha. 18

O comércio da borracha tornou-se um sustentáculo da economia brasileira – em seu auge 

significou quase 40% das receitas de exportação – quase se igualando ao café em importância.  Esse 

período, de 1891 a 1918 significou o primeiro “surto” da borracha no Brasil e contribuiu para o 

desenvolvimento social e econômico da Região Norte, particularmente das cidades de Manaus, no 

Estado do Amazonas e de Belém, no  Estado do Pará. 19

Apesar disso,  o Brasil  sofreu uma queda na comercialização da  hevea brasiliensis – 

nome científico da borracha – pois o cultivo nos seringais do Brasil era muito caro, em virtude da 

distância, da escassez de mão-de-obra, do capital, das técnicas extrativistas e, principalmente, por 

causa de um fungo que atacava a seringueira em seu  habitat natural. Problemas como esses não 

ocorreram com as  sementes  cultivadas  nas  colônias  britânicas  do  Sudeste  Asiático  –  Malásia, 

Ceilão, Sumatra, Java e Cochinchina – retiradas do Brasil de forma clandestina pelo inglês Henry 

Wickhan e que já liderava, na época, o comércio internacional da exportação da borracha.20 

No ano de 1941, durante os conflitos bélicos da Segunda Guerra Mundial ocorreu o 

“segundo surto” da borracha brasileira. Esse fato ocorreu em virtude dos países do Sudeste Asiático 

estarem sob o domínio japonês, aliados da Alemanha na guerra. Essa situação exigiu providências 

urgentes do governo Norte Americano, que necessitava da borracha como matéria-prima estratégica 

para a fabricação de material bélico. Com isso, o Brasil passou a ser o principal país exportador do 

produto para aqueles países, principalmente os Estados Unidos. Em pouco mais de dois meses o 

Brasil já havia assinado mais de quarenta acordos com os Estados Unidos, e desses, cerca de vinte 

tratavam especificamente da borracha. 

Segundo  a  jornalista  Denise  Assis,  no  Jornal  do  Brasil  do  dia  25  de  junho  de 

2002(Anexo C), os “Acordos de Washington” determinavam, dentre outras coisas:

18 Idem, ibidem, p. 22
19 DEAN, Warren. A Luta pela Borracha ... op. cit. p. 24
20 Idem,ibidem. p. 29
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A criação do Banco de Crédito da Borracha, para o qual toda a produção do látex deveria ser vendida;

1.A  criação  do  Serviço  de  Abastecimento  do  Vale  Amazônico  –  SAVA,  responsável  pelo 

suprimento de gêneros alimentícios, tanto para os seringais quanto para as cidades da região;

•A Rubber Reserve Company – RCC ficaria responsável pelo transporte fluvial e aéreo, 

pelo  financiamento  do  abastecimento  de  gêneros  alimentícios,  pela  construção  de 

estradas e aeroportos, além do comando do sistema de comunicação com a Amazônia; 

•O Serviço Especial de Saúde Pública deveria realizar a seleção médica e a inspeção da 

saúde do trabalhador no trajeto até o seringal.

O objetivo primordial dos acordos era estimular ao máximo as produções extrativistas 

na Amazônia, aumentando assim os excedentes exportáveis para os Estados Unidos. A meta era 

produzir  60  mil  toneladas  de  borracha  por  ano,  o  que  exigiu  um  aumento  substancial  de 

trabalhadores na região. 

O estímulo concretizou-se mediante a garantia de um preço de compra razoável (US$ 

0,39 por libra-peso de borracha), além do valor estabelecido pelas empresas americanas  Rubber 

Reserve Company –  RCC – substituída  depois  pela  Rubber  Development  Corporation –  RDC, 

empresas  estas  responsáveis  por  representar  o  governo  Norte  Americano  nos  “Acordos  de 

Washington” e que investiram mais de  US$ 5 milhões no desenvolvimento produtivo da seringa 

brasileira. Em troca, o governo brasileiro se comprometeu em empregar seus melhores esforços no 

sentido de expandir a extração gomífera, que provisoriamente, ficou na responsabilidade do Banco 

do Brasil para depois ser substituído pelo recém criado Banco de Crédito da Borracha – atualmente 

Banco  da  Amazônia,  criado  pelo  Decreto-Lei  nº  4.451,  09  de  junho  de  1942  (Anexo  D)  e 

modificado posteriormente pelo Decreto nº 5.185, de 12 de janeiro de 1943 (Anexo E).

O  Banco  de  Crédito  da   Borracha;  a  Superintendência  de  Abastecimento  do  Vale 

Amazônico (SAVA), criada pelo Decreto-Lei nº 5.044, de 04 de dezembro de 1942 (Anexo F), a 

Comissão de Controles dos Acordos de Washington, a Agência Americana Rubber Development 

Corporation (RDC) e  o Serviço Especial  de Mobilização de Trabalhadores  para a Amazônia – 

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO



24

SEMTA, substituída depois pela Comissão Administrativa do Encaminhamento de Trabalhadores 

para a Amazônia – CAETA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º  5.813, de 14 de setembro de 1943 

(Anexo G) e extinta em 1945, pelo Decreto-Lei nº 8.416, de 21 de dezembro de 1945 (Anexo H), 

formaram o núcleo central da “Batalha da Borracha.” 21

A SEMTA tinha como tarefa o recrutamento dos soldados – com a meta de trazer 50 mil 

trabalhadores  para  a  região  –   recebendo  como  pagamento  US$  100  por  indivíduo  engajado. 

Começou, então, campanha de recrutamento de milhares de trabalhadores para a Amazônia.

A Floresta Amazônica era um lugar pouco conhecido e muito misterioso para as outras 

regiões do Brasil e o restante do mundo. A distância e o difícil acesso, somados às muitas histórias 

sobre  índios  canibais,  doenças  tropicais  sem cura  e  animais  ferozes,  não  animavam  muito  os 

brasileiros a se aventurarem no Vale Amazônico.

Por  esses  motivos,  o  Governo  brasileiro  da  época  enfrentou  muitas  dificuldades  no 

recrutamento. Foi então que resolveu equiparar a atividade ao serviço militar, conforme Decreto-Lei 

nº 5.225, de 1º de fevereiro de 1943. (Anexo I) 

O trabalhador alistava-se por dois anos como soldado da borracha, recebia um pequeno 

salário durante a viagem e um adiantamento financeiro para deixar com seus familiares. Além disso, 

recebia uniforme composto por duas calças, um blusão, um par de sandálias, uma rede, uma caneta, 

um prato, talheres, uma mochila e uma patente de soldado (com direito ao reconhecimento oficial 

após a guerra). Uma vez no seringal, o seu contrato de trabalho seria regido pela legislação em 

vigor.

Como a urgência no recrutamento era um fator preponderante, o governo começou esse 

“recrutamento” nas cadeias públicas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, 

onde até dissidentes políticos foram “recrutados”. O Nordeste brasileiro engajou-se na luta e desta 

vez  não  foram  os  criminosos  nem  inimigos  políticos,  mas  os  moradores  das  cidades  que 

enfrentavam uma das piores seca na época, principalmente no Estado do Ceará. 

21 PINTO, Nelson Prado Alves. Política da Borracha ... op. cit.. p.  94
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O Governo investiu todos os seus esforços  na “Campanha Nacional da Borracha”. A 

propaganda foi tão intensa que poucos foram os que não se convenceram a alistar-se. O pintor suíço 

Jean Pierre Chabloz foi contratado para ser o responsável pela propaganda. Milhares de cartazes e 

cartilhas,  descrevendo  as  vantagens  que  a  Região  Amazônia  poderia  trazer  para  aqueles  que 

aceitassem  o  “convite”  foram  impressas,  e  distribuídas  aos  milhares.  Havia  fotos  mostrando 

caminhões para o transporte do látex e homens com sacos cheios de dinheiro.

Em 1943, Getúlio Vargas utilizou “A Hora do Brasil”, programa oficial do Governo e 

que era transmitido para todo o país para conclamar os brasileiros a se engajarem na luta contra os 

nazi-fascistas da Europa. Dizia ele: “Brasileiros! A solidariedade de vossos sentimentos me dá a 

certeza prévia da vitória”, conforme publicou a jornalista Ariadne Araújo na revista “Isto É”, de 30 

de dezembro de 1998. (Anexo J)

No  interior  do  Ceará,  postos  de  recrutamento  foram  instalados,  caminhões  para  o 

transporte do pessoal foram colocados à disposição. Médicos, padres – como Dom Hélder Câmara – 

que na época serviu de guia espiritual aos trabalhadores e enfermeiros completavam o “time do 

convencimento”  dos  novos  candidatos  ao  “Exército  da  Borracha”.  Só  em  Fortaleza  foram 

recrutados em torno de 30 mil soldados. 

No entanto, o recrutamento feito de forma rápida e desordenada  não deixou tempo para 

que os trabalhadores pudessem ter um período de treinamento e adaptação no novo  habitat. Eles 

seguiam  por  via  terrestre  ou  fluvial  até  a  cidade  de  Belém  e  quando  lá  chegavam,  o  que 

encontravam eram hospedarias que mais pareciam campos de prisioneiros; alimentação deteriorada; 

assistência médica deficiente; viagens a pé que podiam levar dias ou meses até o seringal, além das 

condições de trabalho desumanas. 

Ao final  da  guerra,  a  situação  dos  sobreviventes  era  tão  grave  que  foi  criada  uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembléia Constituinte de 1946, para analisar a situação 

desses brasileiros, assim como procurar identificar os responsáveis.
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2. O Brasil em Silêncio 

Como o Parlamento reagiu diante desse silêncio constrangedor! 

Neste capítulo abordaremos o “silêncio” prolongado do Brasil em relação à participação 

de  milhares  de  trabalhadores  brasileiros  nos  conflitos  bélicos  na  Segunda  Grande  Guerra, 

especificamente na “Batalha da Borracha”, abordando sua importância para o resultado final da 

guerra e a reação do Parlamento diante desse silêncio. 

Nossa intenção não é condenar ou justiçar quem quer que seja, apenas mostrar os fatos 

ocorridos durante a participação do Brasil naquela guerra. Como já dito anteriormente, utilizando o 

método  da  Análise  de  Discurso  procuramos  analisar  o  significado desse  silêncio  que  se  fez  e 

continua a se fazer em torno de um fato tão importante para a história do Brasil e que poderá, 

inclusive, modificar a historiografia brasileira em relação a sua participação na Segunda Guerra 

Mundial.

Mesmo após o fim do Estado Novo, quando a democracia mostra sinais de retorno, o 

Congresso Nacional é reaberto e a imprensa pôde expressar suas opiniões com maior liberdade, as 

autoridades, os parlamentares e os movimentos sociais mantiveram-se em silêncio a respeito do 

assunto. Um silêncio, aparentemente proposital, significando que o calar apagaria os erros ou as 

omissões cometidas no passado.

Há  mais  de  sessenta  anos  que  os  sobreviventes  vêm  buscando  o  reconhecimento 

prometido pelo governo da época. E, como resposta, tiveram um enorme silêncio. Um silêncio que 

tem uma razão de ser e que, portanto, deve-se investigar sua significação porque “o silêncio pode  

ser um lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido faça sentido. O  

silêncio pode indicar que o sentido pode ser outro”. 22

Orlandi, com essas palavras, considera que as relações de poder em sociedade, tendem a 

produzir sempre a censura. Por isso, na maioria das vezes há sempre um silêncio acompanhando os 

discursos e, sendo assim, devemos observar nas pesquisas analisadas os discursos “não-ditos”, bem 

como os discursos que não podem ser ditos. Para ela, tanto os discursos como os “silêncios”, devem 

22ORLANDI, Eni Pulcinelli. Análise de Discurso... op. cit p. 83
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ser estudados como uma importante fonte de pesquisa. Pois assim como os discursos, os “silêncios” 

também são explicados pela situação e o meio em que esses acontecimentos estão inseridos. Os 

acontecimentos da “Batalha da Borracha” são prova dessa afirmativa, pois somente o medo pela 

responsabilidade pode explicar os discursos nunca pronunciados.

Outro autor que trata dos discursos “silenciosos” ou do “não dito” é Michael Pollak, 

para ele:

 existem nas lembranças de uns e de outros, zonas de sombras, silêncios, os “não-
ditos”. As fronteiras desses silêncios e “não-ditos” com o esquecimento definitivo e o 
reprimido  inconsciente  não  são  evidentemente  estanques  e  estão  em  perpétuo 
deslocamento.  Essa  tipologia  de  discursos,  de  silêncios  e  também  de  alusões  e 
metáfora , é moldada pela angústia de não encontrar uma escuta, de ser punido por 
aquilo que se diz, de se expor a mal-entendidos23

Portanto, o “silêncio” do Governo brasileiro, dos movimentos organizados e da própria 

imprensa durante todos esses anos parece ter como significação ou a própria inexistência dos fatos 

ou medo pela cobrança. Nos parece que dar pouca importância a fatos que não queremos lembrar é 

a forma perfeita para considerá-los insignificantes e sendo assim, eles passarem despercebidos pela 

história.

No entanto, esse foi um acontecimento que de fato ocorreu e é preciso fazer o resgate da 

sua  memória.  A intenção  desse  capítulo  é  trazer  para  a  discussão  o  papel  de  Instituições  que 

poderiam ter cumprido esse papel de resgate, neste caso específico, o Parlamento Brasileiro.

Nesses mais de sessenta anos dos acontecimentos da Batalha da Borracha, os governos 

que se revezaram no poder vêm utilizando-se do silêncio para se manter afastado de tão espinhoso e 

difícil assunto.  Falar significa reconhecer que os responsáveis pela reparação são eles próprios. 

Assim, a melhor estratégia é manter esse assunto sob controle. 

Apesar disso, coube ao Parlamento Brasileiro, em alguns momentos da sua história, a 

responsabilidade de quebrar o silêncio e trazer o assunto à tona. Foi nas tribunas desse Parlamento 

23POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2. 1989, p.3-15
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que  ocorreram  os  mais  importantes  debates  sobre  o  destino  desses  homens,  convocados  para 

participar  da  Segunda  Guerra  Mundial  na  inóspita  Região  Amazônica  onde  muitos  morreram 

doentes, abandonados e esquecidos naquelas terras.

Durante os trabalhos da Assembléia Constituinte de 1946, várias ações foram tentadas 

pelos parlamentares, como foi o caso da Indicação nº 82, no dia 22 de maio de 1946 (Anexo L), de 

autoria  dos  deputados  Gentil Pinheiro  Barreira;  Egberto de  Paula  Pessoa  Rodrigues e  Plínio 

Pompeu de Sabóia Magalhães, todos da União Democrática Nacional – UDN do Estado do Ceará, 

sugerindo ao Poder Executivo que fizesse retornar ao Ceará os Soldados da Borracha. Também, 

vários discursos foram proferidos pelos parlamentares em relação à Batalha da Borracha. Desses, a 

maioria era oriunda da região Nordeste do Brasil, de onde saiu a maior parte desses trabalhadores 

da borracha. Um dos que mais levou o assunto ao debate foi o Deputado do Rio Grande do Norte 

João  Fernandes  Campos  Café  Filho,  do  Partido  Social  Progressista  –  PSP.  Em  um  dos  seus 

discursos ele afirmou ter recebido das mãos do pai de um soldado da borracha, uma carta do filho, 

na qual dizia estar contente com o trabalho,  porque o seu patrão estaria depositando seus salários 

no Banco da Borracha e que pelos cálculos já teria cerca de alguns mil cruzeiros. Infelizmente, 

quando o pai desse soldado – querendo recolher uma prova de que o dinheiro estaria realmente 

depositado – pediu o extrato do Banco,  nada tinha sido depositado em nome do filho.24

Outro parlamentar que se pronunciou foi o Deputado do Ceará, Manoel do Nascimento 

Fernandes Távora, da União Democrática Nacional – UDN

É  profundamente  lastimável  que  essa  gente,  que  foi  para  a  Amazônia  sob  as 
promessas mais falazes do Governo Federal, não receba nem a terça parte do que a 
América do Norte lhe prodigalizava. Contraiu apenas moléstias. 25

Em outro discurso, o Deputado Café Filho afirmou:

 Sr. Presidente, deputado pelo Rio Grande do Norte, fui testemunha da remoção de 
grande  número  de  trabalhadores  do  meu  estado  para  a  Amazônia,  na  tão  falada 
“Campanha  da  Borracha.”  Meus  conterrâneos  alistaram-se   como  soldados  da 
borracha, recebendo do Governo da República a garantia de assistência no trabalho e a 
promessa  de  que  essa  se  estenderia  às  respectivas  famílias  que  permaneciam  no 
território do Estado. Eleito deputado a esta Assembléia, interpelei o Governo sobre a 

24 Diário da Assembléia Nacional Constituinte. 18/07/1946. p. 373
25 Idem, ibidem. p. 373
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situação dos referidos trabalhadores, e hoje, Sr. Presidente, chegam às minhas mãos 
informações  incompletas  do Sr.  Ministro  do Trabalho,  porque contam como esses 
trabalhadores, em número superior a cinqüenta mil, foram removidos, mas não dizem 
em que situação se encontram. Negam até a existência de um inquérito, efetivamente, 
procedido,  no  qual  depuseram,  estou  informado,  inúmeras  pessoas  na  zona  de 
Mossoró e Areia Branca. Continuamos a ignorar como se encontram esses modestos 
trabalhadores do Nordeste,  transladados  por um sentimento patriótico para  o  Vale 
Amazônico, pensando deixar para atrás de si as famílias amparadas e acreditando que 
concorreriam com seu trabalho para o ressurgimento do grande Vale, proporcionando, 
dali, a grandeza do Brasil. (...) O Ministro do Trabalho, através do Departamento de 
Imigração, declara que, dos cinqüenta mil trabalhadores, regressaram apenas dois mil, 
setecentos e poucos a Belém do Pará. Desses, dois mil trezentos e quarenta e três 
voltaram para seus estados. E a informação silencia – o que é muito grave – sobre a 
sorte, destino, vida ou morte dos trabalhadores da borracha que penetraram o Vale 
Amazônico. 

Outros deputados, em vários apartes, completaram dizendo que:

os outros ou morreram na Amazônia ou estão pedindo esmolas no nordeste, tal o seu 
estado de penúria física. Foi verdadeira catástrofe a batalha da borracha. Causou ao 
nordeste mais prejuízo em material humano do que a campanha da Itália ao material 
humano do Brasil (Deputado Paulo Sarasate Ferreira Lopes da UDN/Ceará);

Em minha banca de jornal, na Bahia, tive oportunidades de entrar em contato com 
dezenas de trabalhadores da borracha, que voltaram em péssimo estado da Amazônia 
formulando  as  maiores  queixas  sobre  o  tratamento  que  lhes  fora  ali  dispensado. 
(Deputado Ruí Santos da  UDN/Bahia)

E as promessas tinham sido maiores. (Deputado Egberto de Paula Pessoa  Rodrigues 
da UDN/Ceará) 

O Deputado Café Filho continua seu discurso agradecendo as intervenções dos seus 
pares, afirmando: 

Encontrava-me em Natal, precisamente ao chegar uma viúva de um trabalhador da 
batalha da borracha, com um filhinho nos braços. Soube que fizera o percurso desde o 
Amazonas a  pé,  pedindo esmolas  para  prosseguir  a  travessia.  Sr.  Presidente,  meu 
comentário nas cores vivas, já não digo de minhas palavras, mas dos representantes do 
Ceará à Bahia e todo o Brasil, da onde partiram os trabalhadores da borracha, pretende 
que  o governo atual  considere  que  a  desorganização econômica  do nordeste  e  de 
outras regiões do país pode ser atribuída, em grande parte, à remessa desse elemento 
humano para a Amazônia. Nem deve o governo negar  às mulheres, aos filhos, aos 
pais desses trabalhadores informações segura sobre a situação de cada um deles, para 
que saibam ao menos, se os seus parentes estão vivos ou mortos. 26

No  entanto,  em  outros  momentos  da  Assembléia  Constituinte,  houve 

pronunciamentos dos representantes da região Amazônica, que demonstravam  mais preocupação 

com os preços da borracha no mercado internacional e com a solução do Governo Federal para os 
26 Diário da Assembléia Nacional Constituinte. 18/07/46,  p. 358/359
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“problemas” dos seringalistas do que, propriamente, com a situação dos trabalhadores convocados. 

A situação desses cidadãos brasileiros passava longe de suas preocupações. O Deputado  Cosme 

Alves Ferreira Filho, do Partido Social Democrático – PSD, representando o Estado do Amazonas 

foi à tribuna para exigir do governo que o preço da borracha fosse aumentado para que pudesse 

competir com o mercado asiático. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a colaboração que o Brasil  proporcionou ao poderoso 
grupo  das  nações  democráticas,  no  decurso  da  última  guerra  mundial  (...)  foi 
sobretudo, decisiva, no que tange ao fornecimento de matérias primas e nenhuma mais 
importante que a  borracha (...)  Aos angustiosos apelos  dos comandos aliados,  por 
intermédio  e  seus  governos,  respondeu  o  nosso  governo  organizando,  com  a 
participação  direta  dos  Estados  Unidos,  aquilo  que  se  convencionou  a  chamar  a 
batalha  da  borracha  (...)  Nem todos  sabem,  entretanto,  que  não  foi  sem enormes 
sacrifícios  e  não  menor  espírito  de  renúncia  aos  seus  próprios  e  fundamentais 
interesses,  que  a  região  mobilizou seus  homens  e  seus  recursos,  para  a  produção 
exclusiva daquela matéria prima. Quatros safras consecutivas de castanha, essência de 
pau  rosa,  valendo  mais  de  meio  bilhão  de  cruzeiros,  foram  abandonadas,  sem 
nenhuma reparação pela enorme perda daí resultante. Depois de ter contribuído para a 
libertação da ocupação nipônica, é chamada agora, a enfrentar a dura competição das 
safras asiáticas e os poderosos contingentes da produção de borracha sintética.27

Em um outro do momento da Assembléia Constituinte, o Deputado Leopoldo Amorim 

da Silva Peres do PSD/Amazonas e representantes das bancadas do Amazonas, Pará, Mato Grosso e 

Goiás apresentaram proposta, para ser incluída na futura Carta Magna, de um artigo que garantiria a 

valorização econômica da Amazônia pós-guerra. Essa proposta foi debatida por vários deputados, 

entre eles José João da Costa Botelho do PSD/Pará, Agostinho de Menezes Monteiro do PSD/Pará, 

Manuel  Severiano Nunes daUDN/Amazonas,  Dário Délio  Cardoso do PSD/Goiás,  Álvaro Adolfo 

da  Silveira do  PSD/Pará,  Manuel  do  Nascimento  Fernandes  Távora  do  UDN/Ceará  e  Álvaro 

Botelho Maia do PSD/Amazonas.28 Entretanto, em nenhum momento foi mencionado a situação dos 

milhares de trabalhadores da borracha, que  contribuíram para alavancar novamente a economia 

gomífera na Região durante o período da guerra e que morreram, abandonados e esquecidos no 

Vale Amazônico após o término dos conflitos.

São  discursos  que  demonstram  que  o  assunto  não  era  uma  unanimidade  entre  os 

constituintes. E que somente aqueles que representavam os estados dos quais saíram os milhares de 

trabalhadores que se pronunciaram buscando uma solução. Desses parlamentares, alguns foram à 
27Diário da Assembléia Nacional Constituinte. 19/07/46,  p. 23 a 28
28 Diário da Assembléia Nacional Constituinte.18 /07/46,  p. 142 a 156
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tribuna defender a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os fatos, o que 

acabou acontecendo. No dia 03 de julho de 1946 o Deputado Café Filho apresentou o Requerimento 

nº 268/46 com esse objetivo.(Anexo M).29

Com as pressões aumentando entre os constituintes, a solução foi a imediata instalação 

da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Borracha –, que duraria enquanto a Assembléia 

Constituinte  estivesse  funcionando  e  que  deveria  apurar  a  situação  dos  que  tomaram parte  do 

chamado  “Exército  da  Borracha”,  bem como  identificar  os  responsáveis  pelos  erros  e  abusos 

cometidos durante a Campanha, assunto que será objeto de estudo no próximo capítulo.

3. O Parlamento com a Palavra
A CPI da Borracha

29 Diário da Assembléia Nacional Constituinte. 03/07/46,  p. 256
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Neste  capítulo  analisaremos  os  discursos  proferidos  na  Comissão  Parlamentar  de 

Inquérito  –  CPI  da  “Campanha  da  Borracha”,  criada  durante  os  trabalhos  da  Assembléia 

Constituinte de 1946, de autoria do Deputado Café Filho (RN), na época pertencente ao Partido 

Social Progressista. Os trabalhos da CPI seriam conclusos no final do processo constituinte. 

Quando da apresentação, pelo então Deputado Café Filho, do requerimento requerendo a 

instalação de uma Comissão Parlamentar incumbida de proceder à abertura de inquérito para apurar 

a  situação  dos  que  tomaram  parte  no  chamado  “Exército  da  Borracha”,  outros  deputados  se 

pronunciaram, uns contra outros a favor da matéria.

O Deputado, autor do requerimento, reitera: 

Sr. Presidente, os discursos pronunciados nesta Casa pelos representantes do Ceará, Pará 
e Amazonas justificam perfeitamente o requerimento cuja V. Exa. Anuncia, de minha 
autoria.  Ainda  há  poucos  dias,  o  presidente  do  Banco  da  Borracha,  prestando 
depoimento à Comissão de Investigação Parlamentar, referiu que o homem convocado 
ao  trabalho  nos  seringais  precisava  de,  pelo  menos  um ano  de  adaptação  ao  meio 
ambiente. No entanto, os do meu estado; do Ceará; da Bahia; da Paraíba e de vários 
pontos do Território Nacional foram desembarcados, em Belém e Manáos, metidos até 
em verdadeiros campos de concentração, mandados imediatamente aos seringais sem 
essa prévia preparação.

O Deputado Francisco  Pereira da Silva/ PSD/AM discorda das informações que estão 

sendo repassadas aos parlamentares e declara: 

Senhor  Presidente,  felizmente,  esta  debatida  questão  da  batalha  da  borracha,  foi 
colocada  nos  seus  devidos  termos,  tendo  aqueles  que  a  agitaram,  neste  recinto, 
excluído  da  região  amazônica  qualquer  responsabilidade  pelas  irregularidades 
verificada no encaminhamento das levas de trabalhadores para a produção da goma, 
no período conturbado da guerra (...) Posso pois trazer meu depoimento de que nem 
morreram aqueles trinta mil trabalhadores, conforme aqui foi dito, nem, tampouco, os 
chamados soldados da borracha estão estendo à mão a caridade, nas ruas de Manaus e 
Belém, onde tive durantes dias, sendo realidade patente a que esses homens continuam 
nos seringais, trabalhando.

Questionado pelo Deputado Paulo Sarasate, quanto à veracidade de suas afirmações, o 

Deputado Francisco Pereira da Silva afirmou que traria, em pouco tempo, provas incontestáveis de 

que os trabalhadores continuavam nos seringais trabalhando e que não havia morrido o número de 
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trinta mil como fora dito por outros deputados.

O Deputado Paulo Sarasate  disse:  “V. Exª  mostre todos os dados,  que é  isso o que 

queremos, para que saibamos, desta maneira, quais os trabalhadores extraviados”. Em resposta, o 

Deputado Pereira da Silva disse que se o Deputado Paulo Sarasate conhecesse a Amazônia saberia 

que  pessoas  correm  o  risco  de  desaparecer  naquela  imensidão  e  que  ele  não  ficaria  fazendo 

demagogia. Um grande debate se seguiu entre os deputados Pereira da Silva e Paulo Sarasate, com 

apartes  dos  deputados  Luis  Carlos  Prestes do  Partido  Comunista  do  Brasil  (PCB)  do  Distrito 

Federal e José Antônio Flores da Cunha da UDN do Rio Grande do Sul sobre o assunto30. Ao final, 

foi aprovado o requerimento do Deputado Café Filho e a CPI da Borracha foi criada, sendo seus 

componentes escolhidos de forma que contemplassem todos os partidos, de acordo com o número 

de suas bancadas.  Com esses critérios, a CPI ficou composta pelos seguintes partidos:

1) Partido Social Democrático (PSD): os Deputados  Álvaro Botelho  Maia e Francisco 

Pereira da Silva do Amazonas; Hermelindo de Gusmão Castelo Branco Filho , do Acre; 

José Janduí Carneiro, da Paraíba; José João da Costa Botelho, do Pará; Oswaldo Stuart e 

Crisanto Moreira da Rocha, do Ceará; e José Neiva de Souza , do Maranhão;

2)  União Democrática Nacional  (UDN):  os  Deputados  Manuel  Severiano Nunes,  do 

Amazonas; Paulo Sarasate Ferreira Lopes, Egberto de Paula Pessoa Rodrigues e Manuel 

do Nascimento Fernandes Távora, do Ceará;

3) Partido Social Progressista (PSP): o Deputado João Fernandes Campos Café Filho, do 

Rio Grande do Norte;

4)  Partido  Trabalhista  Brasileiro  (PTB):  o  Deputado  Euzébio  Rocha Filho  ,  de  São 

Paulo;

5)  Partido  Comunista  do  Brasil  (PCB):  o  Deputado  Agostinho Dias  de  Oliveira,  de 

Pernambuco.31   

No dia 31 de julho de 1946, foi eleito para Presidente da CPI da Borracha o Deputado 

Fernandes Távora,  como Vice-Presidente o Deputado Álvaro Maia e como Relator o Deputado 

Paulo Sarasate.32 

30 Diário da Assembléia Nacional Constituinte. 18/07/46,  p. 373 a 376
31 Diário da Assembléia Nacional da Constituinte. 20/07/1946. p. 3600
32 Idem, ibidem. 01/08/1946. p. 3775
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Vários depoimentos foram tomados durante os trabalhos da CPI. O primeiro depoente a 

prestar  esclarecimentos  sobre  os  fatos  foi  o  senhor  Bartolomeu  Guimarães,  chefe  do  Serviço 

Especializado  da  Borracha  na  agência  de  Manaus,  que  entre  outras  coisas,  disse  que  um dos 

motivos do fracasso da campanha teria sido o fato do Banco de Crédito da Borracha ter-se desviado 

do seu objetivo pelo qual ele havia sido criado, que era o de administrar todas as vendas do látex.33

O senhor Bartolomeu Guimarães denuncia a difícil situação dos trabalhadores quando 

afirma que 

a  falta  de  assistência  a  que  eles  foram submetidos  é  ao  meu  ver,  o  aspecto  mais 
importante  do  problema.  Há  muita  gente  sacrificada.  Há  muitos  lares  sem  os 
respectivos chefes. Há muitas perdas de vidas. E o castigo se impõe. A propaganda 
mais habilidosa foi feita em todos os recantos nordestinos, propaganda essa que, pelos 
rádios  e  pela  imprensa  atingiu  a  todos  os  quadrantes  da  pátria  e  desinquietando  e 
animando os nossos  conterrâneos com promessas das mais absurdas e  irrealizáveis, 
conseguiu arrebatar milhares de patrícios para encaminhá-los às selvas amazônicas  (...) 
Recrutamento processado sem bases técnicas,  sem outro motivo que a  obtenção de 
quantitativo para justificar as despesas astronômicas e saldar compromissos assumidos.

Reforça seus argumentos ao declarar que 

a  empresa  americana  Rubber  Development  Corporation,  estava  encarregada  do 
problema do abastecimento da região. Dirigida por homens estrangeiros desprovidos de 
experiência do meio (...) tinha por essa razão, seu objetivo prejudicado (...) Originou-se 
o fracasso da campanha da falta de recursos financeiros? Da falta do elemento humano? 
Não.  Recursos  financeiros  havia  em  abundância;  somas  fabulosas  –  verdadeiro 
Panamá. A revista Time, de Nova Iorque, menciona como cerca de 500 milhões de 
dólares. Falta de braços? Não! O elemento humano, por infelicidade, foi muito solícito 
em atender ao apelo do governo e deixou-se iludir pela propaganda (...) A Amazônia, 
meus ilustres senhores, nunca mais deverá servir de cobaia para experiência apressadas 
e criminosas. 34

O senhor  Péricles de Carvalho,  diretor  do Departamento Nacional  de Imigração,  foi 

outro convidado a ser ouvido na CPI e ao ser questionado sobre o número exato de trabalhadores 

encaminhados para a Amazônia e  o porquê dos seringalistas cobrarem o transporte do soldado 

quando lá chegavam e, ainda, se isso era responsabilidade do governo, afirmou que o número de 

trabalhadores teria sido mais de 52 mil homens e que pelo contrato estabelecido, o transporte dos 

trabalhadores  era  de  inteira  responsabilidade  do  governo,  mas  que  em determinados  locais  da 

33 Idem, ibidem. 17/08/1946. p. 4153
34 Idem, ibidem. 17/08/1946. p. 4153 e 4154
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região, isso não se cumpria:

Porém, na parte dos altos rios, os créditos do governo, não poderiam ser utilizados, 
porque  os  transportes  eram  feitos  por  barcaça  particulares,  e  não  se  pode  dirigir 
requisição aos particulares (...) De qualquer forma, os transportes correram por conta 
do governo. Os trabalhadores, além de passagem, recebiam mais uma quantia inicial de 
200 cruzeiros, justamente para o primeiro estabelecimento,além de diária de 3 cruzeiros 
e despesas e alimentação. 35

Questionado se  havia  fiscalização  das  cláusulas  contratuais  e  se  o  Departamento de 

Imigração era o órgão fiscalizador dos cumprimentos dessas cláusulas respondeu expondo a frágil 

situação administrativa em que se encontravam.

Nós não tínhamos uma fiscalização efetiva nesse sentido, mas procuramos cercar os 
trabalhadores  de  todas  as  garantias,  porque  os  contratos  foram  elaborados  com  a 
cooperação  do  Banco  da  Borracha.  Qualquer  notícia  que  tivéssemos  de  não 
cumprimento do contrato, por parte do seringalista, através dos depoimentos tomados 
dos  que  retornavam,  dava  lugar  a  um  processo  (...)  Aliás,  previamente,  não 
encaminhávamos  trabalhadores  sem  ter  obtido  do  Banco  da  Borracha  informações 
acerca do seringalista, inclusive quanto ao adimplemento de seus contratos. 36

O Dr. Ezequiel Burgos, que trabalhou como médico na campanha foi outra testemunha 

que prestou informações na CPI e em seu depoimento disse:

(...) Os nossos soldados da borracha, em esforço de guerra, vão para o front parecendo 
degredados,  sofrendo privações em todos os sentidos (...)  no nordeste brasileiro,  os 
navios  de  transportes  aguardam no  porto  que  se  inspecionem os  migrantes  para  o 
embarque, por ser considerado um serviço importante; entretanto aqui, o transporte do 
migrante é relegado abaixo do secundário (..) Só quem conhece a navegação no Vale 
Amazônico,  o  que  seja  viajar  sem  coberta,  junto  a  bois,  porcos  e  etc...,  numa 
promiscuidade de condoer aos mais duros. 37

O Dr. Ezequiel Burgos relata ainda aos deputados o teor de uma carta que ele havia 

encaminhado ao Delegado Regional do Trabalho, em Manaus, onde destacamos:

É com profundo pesar que venho à presença de V. S., para reiterar os meus constantes 
pedidos de  referência  à  péssima qualidade e  insignificante  quantidade de  alimentos 
distribuídos  ao migrante  da  Hospedaria  do Pensador  do Departamento Nacional  de 
Imigrantes em Manaus (...)  Pelos mapas do movimento da enfermaria V. S. poderá 

35 Idem, ibidem, 20/08/1946. p 4215 e 4216
36 Idem, ibidem. p. 4216
37Idem, ibidem, 23/08/1946. p. 4283 
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verificar que tem aumentado consideravelmente o número de hospitalizados, em grande 
parte devido a sub-alimentação (...) Como bem sabe V. S., nos transportes, esse pessoal 
é tratado da pior maneira, viajando ao relento, sem comida, fazendo-nos lembrar os 
navios negreiros. Enfim a história se repete e ficarão esses pioneiros como mártires de 
uma região que se desbrava. Aqui, no último Quartel General do Front da Borracha, 
sendo praticamente nula  a  assistência que tem o trabalhador,  imaginemos o que se 
passa daqui para frente, quando essa gente fica entregue à sua própria sorte.38

Em um outro momento de seu depoimento, o médico menciona o surto de meningite que 

ocorreu durante a campanha da borracha:

Com relação  ao  surto  de  meningite,  quero  salientar  um outro  fato,  que  reputo  da 
máxima grandeza:  constatada  a  existência  do surto  da  meningite,  fazia-se  mister  a 
suspensão  incontinenti  da  corrente  migratória.  Sugeri  a  medida,  que  acarretaria,  é 
verdade,  para  o  Governo  prejuízos  de  algumas  centenas  de  milhares  de  cruzeiros, 
porque  se  perdiam algumas viagens  de  navios,  mas,  em compensação  salvavam-se 
muitas vidas (...) Foi apurado, pelo inquérito processado, que o surto epidêmico, teve 
sua origem em Santa Tereza, Paraíba (...) Ainda sobre o fato do surto da meningite, 
quero ressaltar que aconselhei ao Dr. Dória, que parassem a corrente migratória, no 
entanto, ele continuou. 39

Esclarece ainda que encaminhou uma carta ao Presidente Getúlio Vargas, dizendo onde 

dizia que “somente Vossa Excelência, poderia ir em defesa dos infelizes nordestinos suspendendo 

essa  corrente  migratória  que  tem causado mais  perdas  de  vidas  ao  Brasil  que a  Campanha da 

Europa”. 40  

No decorrer de seu depoimento,  o médico informou aos deputados que a assistência 

médica era precária em função dos poucos recursos financeiros dispensados para esse trabalho e que 

os contratos de trabalhos não eram respeitados. 

O  senhor  Paulo  de  Assis  Ribeiro,  responsável,  na  época,  pelo  Serviço  Especial  de 

Mobilização  de  Trabalhadores  para  a  Amazônia  –  SEMTA,  também  foi  ouvido.  Segundo  ele 

durante a existência do SEMTA (cerca de um ano), o número de trabalhadores encaminhados para a 

batalha teria sido em torno de 13.000 mil homens, não sabendo informar como os trabalhadores 

eram tratados quando lá chegavam, porque a responsabilidade do SEMTA era só do recrutamento, 

cabendo ao Serviço de Abastecimento do Vale Amazônico – SAVA a responsabilidade de receber 

os trabalhadores. Disse ainda que a cláusula que garantia assistência material às famílias não foi 
38Idem, ibidem. 23/08/1946. p. 4283
39Idem, ibidem. p. 4284
40Idem, ibidem. P.4285
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cumprida, que era de responsabilidade da empresa americana  Rubber e que durante o tempo que 

esteve em Fortaleza guardou os recibos dos que tiveram essa quota. E que depois:

A  Rubber  suspendeu  o  pagamento  dessa  quota,  e  não  compreendo  como  nosso 
Governo consentiu  nisso,  porque  é  coisa muito séria  (...)   Como não era  do meu 
serviço nada podia fazer. Acentuei que as famílias iriam ficar abandonadas (...) Penso 
que o maior erro, na Campanha da Borracha, consiste na disseminação dos homens  
pela  Amazônia  (...)  Tenho  dois  documentos,  nos  quais  se  protesta  contra  essa 
concentração: uma carta de todos os chefes de serviços e, uma outra, do Padre Hélder  
Câmara,  pedindo que  se  encerrasse  o  serviço  (...)  Os  americanos  não nos  deram  
nenhum auxílio. Ao contrário, fizeram bom negócio. Não obstante, passam como tendo  
auxiliado o Brasil, nessa Campanha. 

O senhor Carvalho Leal, à época, ex-deputado Federal pelo Amazonas, foi convidado 

para prestar esclarecimentos como testemunha, na sua fala, denunciou que o insucesso da

Campanha da Borracha residiu no otimismo descabido, na incompreensão ou mesmo 
na ignorância dos planificadores e executores da iniciativa (...) aos leigos improvisados 
em técnicos, aos estratégos undécima hora, se deve o discutido desfecho da Campanha 
da Borracha que, em lugar de resolver um problema veio criar outros mais, problemas 
angustiosos do homem seduzido pela propaganda fácil e depois abandonado em plena 
selva, sem assistência e sem recursos. 41 

O senhor Rui Mário de Medeiros relatou aos deputados da Comissão os seguintes fatos:

Com as Costas brasileiras bloqueadas pelo inimigo, como atesta o número de navios 
afundados,  a  escassez  de  gêneros  e  utilidades  essenciais  por  pouco  não  venceu  a 
resistência  e  a  coragem daqueles  brasileiros  e  norte  americanos,  sob  cujos  ombros 
recaíam  o  peso  das  responsabilidades  na  Campanha  da  Borracha  (..)  Era  preciso 
produzir  borracha para  alimentar  a  máquina  da  guerra.  As exportações do governo 
americano através de seus órgãos oficiais e até mesmo um dramático apelo subscrito 
pelo próprio general Eisenhower chegavam ao Brasil que, por sua vez, além de figurar 
honrosamente entre as Nações Unidas, assumira o compromisso solene de incentivar a 
produção e a exportação da borracha. Portanto, fossem quais fossem os riscos, deveria 
se produzir. 42  

Um dos depoimentos mais importante, segundo os deputados integrantes da CPI, foi o 

do  senhor  Valentim  Bouças,  Diretor  Executivo  da  Comissão  de  Controle  dos  Acordos  de 

Washington. Disse ele:

41Idem, ibidem. 28/08/1946. p. 4395
42Idem, ibidem. 31/08/1946. p. 4517
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Cumpre frisar que, se não tivéssemos obtido nesta guerra qualquer vantagem; que dessa 
onda de  sacrifícios,  dos  valentes  nordestinos  arriscando suas  vidas,  abandonando a 
civilização e atirando-se as selvas formidáveis da Amazônia, não resultando frutos mais 
amplos teríamos ainda assim, assistido a esse fato memorável de ter sido o Brasil a 
única Nação no mundo a não possuir mercado negro de pneumáticos no período difícil 
da  guerra  (...)  ainda  é  cedo  para  que  possamos  admirar  a  obra  da  Reunião  dos 
Chanceleres, em janeiro de 1942, mais a verdade é que o Brasil  naquele momento, 
marcava uma nova era de independência econômica, financeira e política. Rompendo 
com o Eixo, o Brasil reafirmava sua política de solidariedade, de mais um século, com 
a política de liberdade sempre adotada pelos Estados Unidos. 43

Do  extenso  relatório  que  o  senhor  Valentim  Bouças  fez  sobre  as  atividades 

desenvolvidas  pela  Comissão  dos  Acordos  de  Washington  durante  a  Campanha  da  Borracha, 

destacamos: 

Com a  Conferência  de  Chanceleres,  realizada  no  Rio  de  Janeiro,  em 1942,  foram 
assumidos compromissos  morais,  militares,  econômicos e  financeiros.  Surgiu daí  o 
apelo para  a produção da borracha (...)  e  a  região amazonense,  que pouca atenção 
merecera dos norte-americanos e que há mais de trinta anos permanecia abandonada 
pelos nossos governos era solicitada por um mundo, como que de joelhos, a produzir 
algo vital para a defesa da Civilização. 44

Ele informa que no ano de 1942 foi organizada a Missão Souza Costa, da qual fazia 

parte, que seguiu para os Estados Unidos a fim de fechar os acordos relacionados com a questão da 

borracha. Segundo ele, as autoridades americanas estavam tão inquietas com a escassez do produto 

que  até  já  haviam  elaborado  um  projeto  com  o  nome  de  “Amazon  Valley  Developement  

Corporation” e que era intenção dessa organização americana realizar, ela própria, o programa no 

Brasil, o que não foi aceito pela Missão Brasileira e ainda:

Num momento de exaltação,  ao verificar  existir  quase uma imposição da parte dos 
técnicos daquele país, opus-me veementemente à fórmula alvitrada e, em nome de meu 
governo, afirmei não ser tal sugestão aceitável, por possível de interpretar-se como um 
ato de política imperialista. 45

Segundo seu depoimento, por causa da expressão “imperialista”, os representantes do 

governo americano ficaram desapontados e as negociações foram suspensas, sendo retomadas após 

48 horas e já com a concordância dos americanos de que a responsabilidade do programa seria dos 

43Idem, ibidem. 10/09/1946. p. 4763
44Idem, ibidem. p. 4764
45Idem, ibidem.
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brasileiros  e  acentuou  que  “mais  uma  vez,  a  tarefa  era  de  competência  dos  brasileiros;  não  

obstante estávamos prontos a receber toda e qualquer colaboração da parte daquele povo”. 46

O  depoimento  do  senhor  Valentim  Bouças  foi  voltado  inteiramente  para  a  questão 

econômica,  que  segundo  ele,  foi  bastante  positiva,  dando  um  novo  impulso  à  região  norte, 

principalmente com a criação do Banco de Crédito da Borracha, que teve seu lucro dividido em 

60%  para  o  governo  brasileiro  e  40%  aos  americanos,  por  meio  da  Rubber Development  

Corporatin.   Comentou,  também, que os  acordos  celebrados  com os  Estados Unidos  foram de 

grande interesse para o Brasil. Entre os compromissos assumidos pelos americanos, estavam o de 

fornecerem armas, munições, ferramentas, medicamentos, materiais ferroviários e fluviais e tudo o 

mais que fosse necessário para a indústria brasileira.

As atividades desenvolvidas pelo Comando da Batalha da Borracha, segundo o senhor 

Valentim Bouças, sempre foram coroadas de grande sucesso, e que no fim do ano de 1943:

o Serviço Especial de Saúde Pública – SESP, já dispunha de um quadro de mais de 
3.000 funcionários, dos quais 65 eram americanos e 2.941 eram de brasileiros (...) só do 
medicamento  de  atebrina  foram  distribuídos  mais  de  15.000.000  milhões  de 
comprimidos. A par disso, havia um serviço de consulta médica e vacinação, num total 
de dezenas e dezenas de milhares de casos.47

Questionado  pelos  deputados,  a  respeito  dos  recursos  humanos,  o  senhor  Valentim 

afirmou que houve alguns erros que deveriam ser solucionados com a distribuição do fundo de 

reserva do Banco de Crédito da Borracha aos Estados brasileiros que se envolveram na batalha e 

para isso

todo o norte deve industrializar-se, porque a industrialização significa civilização. Com 
esta  convicção apresentei  um plano aos  norte-americanos  há  poucos meses,  com o 
objetivo de em vez de reembolsá-los do capital empregados no Banco de Crédito da 
Borracha, correspondente a 40% do total, eles deveriam distribuir esses três milhões de 
dólares  entre  os  estados  participantes  da  chamada  Batalha  da  Borracha,  isto  é, 
Amazonas, Pará, Acre, Guaporé, Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso e Paraíba. 
48  

Destarte, depois de mais de um mês ouvindo várias autoridades que tiveram participação 

46Idem, ibidem.
47Idem, ibidem. p. 4766
48Idem, ibidem, p. 4768
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direta nos acontecimentos da Campanha da Borracha, a CPI concluiu seus trabalhos no dia 17 de 

setembro de 1946 – como já havia sido acordado inicialmente – coincidindo com o encerramento 

dos trabalhos da  Assembléia Constituinte.

Segundo o relatório da CPI,  foi impossível fixar um número dos que morreram ou se 

perderam na Batalha da Borracha e que “  não há algarismos positivos a este respeito  ”  . Além disso, 

uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos soldados foi, segundo a CPI, a falta de alimentação, 

“resultando daí graves e dolorosas conseqüências”. Que a assistência médica foi deficiente e não 

atendeu às necessidades dos trabalhadores e por isso “o   grande número de óbitos resultou da falta   

de assistência médica nas hospedarias.  ”  

A CPI também concluiu que uma das principais razões do insucesso, no que diz respeito 

aos recursos humanos recrutados para a Batalha da Borracha,  foi a falta de unidade na chefia dos 

serviços e  a  ausência  de uma maior  cooperação entre  os responsáveis  das diversas  frentes.  As 

precárias  condições  de  transportes,  principalmente,  quando os  trabalhadores  chegavam ao  Vale 

Amazônico, também foram  apontadas no Relatório. 

O Relator em seu pronunciamento final concluiu que:

I  –  Foi  das  mais  oportunas  e  proveitosas  à  campanha  que  se  fez,  na  Assembléia 
Nacional e fora dela, em torno da situação dos soldados da borracha, pois teve o mérito 
de  despertar  para  o  problema a  atenção dos  Poderes  Públicos  que,  já  agora,  estão 
diretamente interessados na sua solução;
II – Impõe-se, como já reconheceu o próprio Governo através de medidas recentes, o 
amparo imediato aos soldados da borracha, que por quaisquer motivos, não se hajam 
ambientado  na  Amazônia  e  pretendam retornar  aos  pontos  de  origem,  bem assim 
aqueles que, por doentes, não se acham em condições de trabalhar após o regresso;
III – As famílias que ficaram no nordeste e cujos chefes pereceram no Vale Amazônico 
ou ali  ainda permanecem,  fazem jus,  igualmente,  à assistência oficial que lhes fora 
prometida na fase da propaganda;
IV  –  Um  plano  geral  de  Assistência  social  e  econômica  deve  ser  elaborado  e 
executado, sem demora, em benefícios dos que continuam a produzir borracha na selva 
Amazônica.49  (destacado pelo compilador)

Foi  definido  que  o  Relatório,  juntamente  com toda  a  documentação  e  depoimentos, 

fossem encaminhados à Mesa da Câmara dos Deputados para as providências legislativas julgadas 

necessárias e ao Poder Executivo para a apuração de responsabilidades. 
49Idem, ibidem. 26/0901946. p. 37 e 38
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Muito  embora  a  CPI  tenha  identificado  várias  irregularidades  em  relação  ao 

recrutamento  e  ao  acompanhamento  assistencial  material  e  moral  dos  milhares  de  soldados, 

ninguém foi responsabilizado diretamente, muito menos punido. Nem um número oficial de mortos 

foi definido pela Comissão, que de acordo com os estudiosos do assunto, pode ter ultrapassado a 

casa dos vinte mil. Apesar das determinações da CPI, as providências indicadas no Relatório não 

foram efetivadas nem pela Câmara dos Deputados nem pelo Poder Executivo.

No entanto, mesmo sem as determinações da CPI terem cumprido sua finalidade, o fato 

é  que  o  Parlamento  utilizou-se  de  suas  prerrogativas  e  trouxe  à  tona  este  assunto,  deixando 

registrados nos Anais do Congresso Nacional uma valiosa contribuição, resultando, inclusive, na 

iniciativa  do  Executivo  em  autorizar  a  elaboração  de  um  “Plano  para  a  Assistência  aos 

Trabalhadores da Borracha”, conforme Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 1946 (Anexo 

N).

 Outras iniciativas foram tentadas pelo Parlamento, como a apresentação do Projeto de 

Lei nº 509, de 25 de julho de 1947 (Anexo O) de autoria dos deputados comunistas Agostinho de 

Oliveira, José Maria Crispim,  Maurício Grabóis e Diógenes Alves de Arruda Câmara (este eleito 

pela  sigla  do  Partido  Social  Progressista  –  PSP,  pelo  Estado  de  São  Paulo)  que  determinava 

concessão de auxilio financeiro aos Soldados da Borracha incapacitados, e às famílias dos ausentes 

ou falecidos em virtude da mobilização do esforço de guerra na Amazônia. E, apesar da Comissão 

Executiva (art.167) opinar pela deliberação do referido projeto, ele nunca se transformou em Lei. 

Em função da  cassação do Partido Comunista  do Brasil,  esses  deputados tiveram seus  direitos 

políticos anulados, o que resultou no arquivamento do referido Projeto de Lei..

4. Retrospectiva da Quarta e Quinta República (1946 a 1988)

O Parlamento revisando a historiografia
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Neste capítulo faremos uma pequena retrospectiva da história brasileira entre os anos de 

1946 até 1988, abordando os aspectos políticos e sociais dos governos, bem como a contribuição 

política  que  o  Parlamento  do  Brasil  prestou,  nesses  mais  de  sessenta  anos,  para  o  efetivo 

reconhecimento  social  dos  milhares  de  trabalhadores  brasileiros  que  morreram nos  confins  da 

Floresta Amazônica, contribuindo no esforço de guerra.

 Nesse aspecto, cabe relembrar que o fim do conflito bélico entre as Nações coincidiu 

com a  entrada  do  Brasil  na  denominada  “Quarta  República”  ou  república  liberal-conservadora 

(1946-1967). As eleições de dezembro de 1945 demonstraram que o prestígio de Vargas continuava 

em alta, pois além de eleger seu candidato a presidente da República – General Eurico Gastar Dutra 

–, ainda se beneficiou da lei eleitoral, que permitia um candidato concorrer por vários Estados, 

conseguindo eleger-se ao mesmo tempo Senador em cinco estados e Deputado Federal em sete 

outros. Ele escolheu assumir a cadeira de Senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Outro registro 

importante  dessas  eleições,  foi  à  expressiva  votação  da  candidatura  comunista,  atingindo  um 

percentual de 10% do total dos votos. 

As eleições legislativas foram realizadas para a Câmara e para o Senado. As duas Casas 

se reuniriam conjuntamente como Assembléia Constituinte até ser aprovada uma nova Constituição. 

Segundo o historiador  Boris  Fausto a  votação mostrou como a  máquina política  montada pelo 

Estado Novo, com o objetivo de apoiar a ditadura, podia ser também muito eficiente para captar 

votos, sob regime democrático.50

Muito  embora  os  constituintes  de  1946  tivessem  feito  opção  pelo  modelo  liberal-

democrático em alguns pontos da Constituição, ficou mantida a continuidade do corporativismo.  O 

Brasil passou a ser definido como uma República Federativa, com atribuições da União, Estado e 

municípios,  bem  como  para  os   Três  Poderes:  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário.   O  Poder 

Executivo  seria  exercido  pelo  Presidente  da  República,  eleito  pelo  período  de  cinco  anos.  O 

exercício  do  Poder  Legislativo  caberia  ao  Congresso  Nacional,  composto  pela  Câmara  e  pelo 

Senado, que teriam seus membros eleitos de forma proporcional para os deputados e majoritária 

para os senadores. 

50FAUTO, Boris. História do Brasil. A Política Externa. Editora da Universidade de São Paulo. SP.2003.p.399
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No que se referiu aos direitos sociais dos trabalhadores, foi assegurado a participação 

dos  trabalhadores  no  lucro  das  empresas,  fato  que  não  foi  posto  em prática,  porque   não  foi 

aprovada nenhuma lei a esse respeito nos anos  posteriores.

O governo Dutra  era  conhecido com um governo legalista.  Nesse aspecto,  qualquer 

dúvida que o Presidente tinha, buscava a resposta na Assembléia Constituinte, a exceção era quando 

se tratava dos comunistas e dos trabalhadores organizados. No caso dos trabalhadores (em fase de 

organização) que serviram na Segunda Guerra nas terras da Amazônia, o Governo Dutra realizou, 

pelo menos, um ato de justiça ao assinar o já referido Decreto Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 

1946, que autorizava a elaboração de um Plano de Assistência aos Trabalhadores da Borracha. Esse 

decreto  foi  criado  no  período  em  que  o  Congresso  elaborava  a  nova  Carta  Magna  do  país, 

infelizmente ele nunca foi  colocado efetivamente em prática. Em 1989, após a promulgação da 

Constituinte de 1988, o governo do então Presidente José Sarney regulamentou a Lei nº 7.986, de 

28 de dezembro de 1989 (Anexo P), assegurando a concessão de benefícios, previsto no artigo 54 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dessa Carta Magna, onde fazia referência ao 

referido Decreto-Lei. Mas ainda assim, pouca coisa mudou na vida dos infortunados trabalhadores 

da borracha.

No  ano  de  1946,  o  Parlamento  respondendo  às  pressões  dos  familiares  desses 

trabalhadores,  cria  e  instala  a  CPI da Borracha.  No entanto,  antes da instalação da CPI vários 

deputados já denunciavam as mazelas provocadas pela Batalha da Borracha. O Deputado Aureliano 

Leite/UDN/SP, assim se pronunciou sobre o assunto:

Sr. Presidente, pedi a palavra para endereçar a Mesa requerimento em que solicito a 
inserção nos Anais da Assembléia Constituinte, do tópico de um jornal desta Capital (...) 
circunspecto e conservador “Jornal do Brasil”. “A tragédia dos soldados da borracha”. A 
ditadura cavilosa e desumana arrancou de seus labores rurais, em plena guerra, 50.000 
nordestinos, e fê-los marchar para a fome e para a morte, com a legenda negaceadora de 
– soldado da borracha – seduzindo-os com lérias  de patriotismo e falsas promessas às 
regiões inóspitas da Amazônia, onde os abandonou de maneira impiedosa. (...)  Deles, 
23.000 mil apodreceram na lama, sem pão, sem assistência médica, sem remédios para 
atenuar  o  febrão,  a  avitaminose,  o  assalto  e  parasitas.  Os  outros  27.000  mil  que 
sobreviveram  àquela  batalha  sem  glórias,  que  não  tiveram  sequer  as  passagens  de 
retorno para os seus estados de origem, empreenderam longas caminhadas, venceram 
(nem todos) distâncias imensas,  fugindo à desolação e a miséria dos seringais,  onde 
foram despejados como prisioneiros nazistas em campos de Dachau, Belsen...  .  Essa 
gente vai reaparecendo nos estados do Nordeste, nesta capital, ostentando as cicatrizes 
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da  luta  desesperada  que  dirigia  o  instinto  de  conservação,  vendo-se  nesses  trapos 
humanos um dos pequenos episódios de um Governo Malvado e impiedoso (...) Frente à 
desgraça infinita dos brasileiros, eles deliram na euforia marcada de egoísmo e ao preço 
da  calamidade  econômica  e  financeira  que  legaram  ao  país.  Sr.  Presidente,  Srs. 
constituintes, quero especialmente dedicar esta edificante página ao pai dos pobres, que, 
por acaso, está presente, nesta hora, na gloriosa Assembléia Nacional Constituinte. 51

Outro parlamentar a tratar do assunto foi  o senhor Egberto Rodrigues/UDN/CE, que 

juntamente  com os  Deputados  Gentil Pinheiro  Barreira/  UDN/CE e  Plínio  Pompeu de  Sabóia 

Magalhães/ UDN/CE apresentaram a Indicação nº 82, de 21 de maio de 1946 (Anexo 5), solicitando 

do  Governo  o  retorno  imediato  dos  Soldados  da  Borracha.  Assim  se  pronunciou  o  Deputado 

Egberto Rodrigues:

 Sr. Presidente. Não me achava no recinto, na última sessão, quando ocupou a tribuna 
o nobre representante  pelo rio  Grande do Norte,  Sr.  Café Filho.  (...)  Assim como 
nobre  colega  que apresentou indicação  pedindo providências  do governo,  também 
nesse sentido, juntamente com os nobres colegas Gentil Barreira e Plínio Pompeu, 
apresentei uma indicação, solicitando dos poderes competentes providências urgentes 
para o retorno dos chamados “soldados da borracha”. A mortandade entre eles foi 
terrível. Agora mesmo, uma comissão de acadêmicos cearenses mandada a Amazônia 
para  averiguações  constatou,  segundo notícias  publicadas,  que  morreram cerca  de 
23.000 mil coestaduanos nossos. Os que lá se encontram estão morrendo à mingua. A 
campanha da borracha foi uma das páginas mais negras do governo ditatorial,  que 
para  felicidade  do  Brasil  terminou  a  29  de  outubro.  (...)  Os  estados  nordestinos, 
principalmente o Ceará, estão muito necessitado da volta de seus filhos, agora que 
cessou o motivo patriótico de sua convocação.52

Cabe  ressaltar  que  foi  um  período  de  grandes  turbulências  internacionais  que 

influenciaram bastante do governo brasileiro, como os conflitos entre China e Grécia, que estavam à 

beira de uma guerra civil; a hegemonia dos Estados Unidos ameaçada pela União Soviética, que 

iniciava sua ocupação aos países do leste europeu, trazendo medo e insegurança aos trabalhadores e 

partidários do bloco soviético. Foi também nesse período que o Partido Comunista do Brasil – PCB 

teve  seus  direitos  cassados  e  vários  sindicatos,  além  de  uma  Central  Sindical,  dirigida  pelos 

comunistas, sofreram intervenções. Para Boris Fausto, o governo Dutra aproveitou a real influência 

que os comunistas tinham nos sindicatos para quebrar a espinha das organizações de trabalhadores 

contrários a sua orientação. Era o início da “guerra fria”.

51Diário da Assembléia Nacional da Constituinte. /07/1946. p. 291/292
52 Diário da Assembléia Nacional da Constituinte. /07/1946. p. 175
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Findo o governo Dutra, Getúlio Vargas se elege novamente, mesmo sem o apoio da 

máquina governamental. Agora, com um governo eleito de forma democrática, o Presidente Getúlio 

Vargas  busca desempenhar  o  papel  de árbitro  diante  das diferentes  forças   sociais,  como  os 

conservadores e os trabalhadores. Em um de seus comícios incentivou a organização sindical dos 

trabalhadores  ao  mesmo  tempo  em que  abolia  a  exigência  do  “atestado  de  ideologia”  para  a 

participação sindical.  Fato que favoreceu o retorno dos comunistas e dos excluídos do governo 

Dutra. No entanto, mesmo sendo o responsável direto da convocação dos Soldados da Borracha, 

nenhuma  palavra  foi  proferida,  nenhum gesto  foi  feito  para  reconhecer  a  difícil  situação  dos 

sobreviventes  e  dos  familiares  dos  mortos  para  amenizar  seus  sofrimentos.  Foi  um período de 

completo silêncio tanto pelo Poder Executivo como pelo Poder Legislativo.

Com o suicídio de Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954, toma posse o então vice-

presidente, ex-deputado constituinte de 46 e autor do Requerimento que criou a CPI da Borracha, 

Café  Filho.  No curto  período  em ficou  na  Presidência,  Café  Filho  nada  fez  ou  falou  sobre  a 

“Batalha da Borracha”. 

As eleições de 1955 deram vitória a Juscelino Kubitschek por uma margem pequena do 

segundo colocado Juarez Távora. Foi uma eleição tumultuada, exatamente porque Juscelino não 

obteve uma margem de votos das grandes cidades como São Paulo e Distrito Federal. O seu vice 

João  Goulart  obteve  uma  votação  superior  a  dele  (a  lei  eleitoral  da  época  permitia  a  eleição 

separada de Presidente e vice). As forças contrárias à eleição dos eleitos articularam uma campanha 

para impedir as posses dos dois, o que somente foi possível porque o Congresso aprovou medidas 

excepcionais como o estado de sítio por trinta dias, prorrogado por igual período. 

O governo de Juscelino, se comparado ao de Vargas foi considerado de estabilidade 

política.  Houve alta nos índices do crescimento econômico, principalmente pela concretização do 

sonho de construir a capital no centro do país, como já era prevista nas constituições anteriores. Seu 

grande  lema  foi  “cinqüenta  anos  em  cinco”.  O  Presidente  Juscelino  conseguiu  controlar  os 

revoltosos, principalmente os militares, que comandaram a tentativa de renúncia de Vargas e o 

impedimento da posse de JK. As Forças Armadas haviam se comprometidos em garantir o regime 

democrático,  dentro de certos limites,  que dizem respeito à  preservação da ordem interna e ao 

combate ao comunismo. No entanto, havia  militares que não seguiam a maioria, como era o caso 
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do grupo de oficiais nacionalistas, próximos das idéias comunistas de um nacionalismo radical, em 

confronto do imperialismo americano.

Para  manter  obtendo  o  apoio  da  alta  cúpula  militar,  Juscelino  Kubitschek  atendeu 

algumas reivindicações específicas da corporação, no plano dos vencimentos e equipamento. Foram 

oferecidos  aos  militares  cargos  de  grande  relevância  na  Petrobrás  e  no  Conselho  Nacional  do 

Petróleo. Na medida do possível, também manteve o movimento sindical sob controle.

No Congresso  o  acordo  entre  o  Partido  Social  Democrático  e  o  Partido  Trabalhista 

Brasileiro garantiu o apoio aos principais projetos do governo. Mas para que isso se mantivesse, foi 

preciso  que  os  dois  partidos  não  radicalizassem em seus  desejos  políticos,  como afirma Boris 

Fausto.

 
Era preciso, de um lado, que o PSD não se tornasse tão conservador a ponto de se 
chocar com a burocracia sindical e as reivindicações operárias; de outro lado, que o 
PTB não fosse muito longe nessas reivindicações, no avanço sobre os postos mais 
disputados  do Estado,  e  não  convertesse  o  nacionalismo em bandeira  de  agitação 
social. 53

A política econômica do governo JK caracterizada como nacional-desenvolvimentista – 

em vez de nacionalismo – foi definida no Programa de Metas. Foi ampliada a atividade do Estado 

tanto no setor de infra-estrutura como no incentivo direto à industrialização,  atraindo  empresa 

privadas nacionais e o capital estrangeiro. Como resultados a indústria nacional cresceu em torno de 

80%, o PIB cresceu a taxa anual de 7%, sendo a maior da América Latina naquele período. Na 

memória dos brasileiros, os cinco anos do governo JK são lembrados como um período de grandes 

realizações, cujo símbolo maior foi a construção de Brasília.  E mais uma vez os nordestinos foram 

chamados para esta difícil tarefa, desta vez eles ficaram conhecidos como “candangos” e não mais 

como “soldados da borracha”.

No  final  do  seu  governo,  Juscelino  pressionado  pela  oposição  de  olho  na  sucessão 

presidencial rompe com o FMI, significando o abandono ao final do plano de estabilização. Com 

essa decisão, Juscelino obteve apoio do PTB e dos comunistas, que vinham ganhando novamente a 

expressão política de outros tempos, apesar de continuarem na ilegalidade. O rompimento também 

53 Idem, ibidem, p.425
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teve apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e da cúpula militar. Em discurso 

proferido  no  Clube  Militar,  Juscelino  afirmou  “a determinação  de  caminharmos  isolados  se  

necessário  for”  e  acusou  o  FMI  e  os  “inimigos  do  Brasil  independente  de  tentarem  uma 

capitulação nacional, a fim de que a indústria caísse em mãos forasteiras”. 54 

No  entanto,  as  massas  populares  não  responderam  ao  entusiasmo  do  Presidente 

Juscelino, seu candidato, o general Henrique Batista Duffles Teixeira Lott, foi derrotado com 28% 

dos votos contra 48% de Jânio Quadros, conseguindo apenas eleger o seu vice-presidente João 

Goulart.  E  diante  de  assuntos  sempre  mais  prioritários,  ainda,  não  foi  nesse  governo  que  o 

reconhecimento  dos  fatos  ocorridos  durante  a  Segunda  Guerra  em  torno  da  participação  dos 

soldados da borracha foi trazido à tona. Nenhum congressista se pronunciou sobre o tema durante 

esse período.

A  posse  do  Presidente  Jânio  Quadros  foi  a  primeira  a  acontecer  na  nova  capital  – 

Brasília. Significando esperança para o futuro, que infelizmente seriam desfeitas rapidamente, visto 

que seu governo começou de forma atrapalhada preocupando-se de assuntos desproporcionais à 

importância do cargo que ocupava, como a proibição do lança-perfume, do biquíni e das brigas de 

galos. No plano das medidas mais sérias, combinou iniciativas simpáticas tanto com a esquerda 

como com os conservadores.

Nesse período aconteceu um fato de grande importância para toda a América Latina: a 

vitória da Revolução Cubana contra a ditadura de Fulgêncio Batista e no comando estava Fidel 

Castro, que tendia para o socialismo comunista. A ameaça comunista convertia-se em realidade. A 

situação foi-se agravando, primeiro com visita do Presidente Jânio Quadros à Ilha de Fidel, depois 

com a condecoração do companheiro de Fidel, Che Guevara, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, o 

que acabou por provocar a fúria dos conservadores.

No  campo  financeiro,  o  Presidente  Jânio  Quadros  procurou  enfrentar  os  problemas 

herdados do governo JK. Assim, optou por um pacote radical de estabilização, com desvalorização 

do câmbio, contenção dos gastos públicos e da expansão monetária.  Essas medidas foram bem 

recebidas pelos credores do Brasil e pelo FMI. Jânio era encarado como uma via para impedir que o 
54 Idem, ibidem, p.435/436
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maior país da América Latina caminhasse para instabilidade e para o comunista. 

No entanto, não chegou a pôr em prática uma mudança de rumos.  Seu governo não 

tinha uma base política de apoio. O Congresso era dominado pelo PSD e o PTB, o próprio Lacerda 

havia passado para a oposição. A UDN, apesar de apoiá-lo tinha muitas queixas, a principal era que 

o Presidente agia sem nunca consultá-los. Jânio não agüentou as pressões e em agosto de 1961 

renunciou à  Presidência  da  República pondo fim a seu governo.  Como no caso de renúncia  o 

Congresso não precisa votar, ao tomar conhecimento do ato, recomeçou a disputa pelo poder.

A Constituição de 1946 não deixava dúvidas de quem deveria assumir a Presidência – 

nesse o caso, o vice-Presidente João Goulart, o Jango. A questão era que João Goulart não era visto 

com bons olhos por setores militares, que viam nele a volta do sindicalismo, deixando brecha para 

os comunistas chegarem ao poder. Como ironia do destino, o vice-Presidente encontrava-se fora do 

país, em visita a China comunista. O presidente da Câmara, Deputado Pascoal Ranieri Mazzilli, do 

PSD de São Paulo, assumiu provisoriamente a Presidência da República. Os ministros militares 

vetaram a volta do Presidente João Goulart ao país por motivos de segurança nacional. Porém eles 

tiveram oposição dentro da alta cúpula, capitaneado pelo governador do Rio Grande do Sul, senhor 

Leonel de Moura Brizola, do Partido Trabalhista Brasileiro.

A  situação  se  agravava  e  o  Congresso  Nacional  procurou  adotar  uma  solução  de 

compromisso. Votada uma proposta de Emenda à Constituição, o sistema de governo passou de 

presidencialista  para  parlamentarista  e  assim,  João  Goulart  tomou  posse,  com  seus  poderes 

diminuídos, em 7 de setembro de 1961. “Desse modo, parlamentarismo, proposto por muitos como 

fórmula capaz de dar maior flexibilidade ao sistema político, entrou em vigor pela porta dos fundos. 

Utilizado como simples expediente para resolver uma crise, não poderia durar muito, como de fato 

não durou”.55

O governo de Jango proporcionou um avanço significativo nos movimentos sociais e 

novos  atores  sociais  surgiram.  Os  camponeses,  sempre  esquecidos  pela  política  populista, 

começaram a organizar-se nas Ligas Camponesas, sendo seu líder principal Francisco Julião. Em 

1963 houve um ganho legislativo importante quando Jango sancionou a Lei que dispunha sobre o 
55Idem, ibidem, p.443
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Estatuto  do Trabalhador Rural. Foi uma conquista significativa para os trabalhadores do campo, 

apesar de não ser ampliada para aqueles que continuavam nas terras da Amazônia, os trabalhadores 

da borracha. 

O movimento estudantil, por meio da União Nacional dos Estudantes – UNE, foi outro 

setor que cresceu bastante durante o governo Jango. Os estudantes radicalizaram suas propostas de 

transformação social e passaram a intervir diretamente no jogo político.

A Igreja Católica modifica seu comportamento e começa a ter uma maior participação 

na vida política do país. Vários setores começam surgir, indo do ultraconservadorismo de bispos 

como Dom Geraldo Sigaud e Dom Castro Mayer até a esquerda da Juventude Universitária Católica 

(JUC), que entusiasmada com o radicalismo do movimento estudantil começou a assumir posições 

socialistas, entrando em choque com a hierarquia eclesiástica. Nascendo desse movimento a Ação 

Popular (AP).

As pressões e as mobilizações sociais foram muitas maiores no governo de Jango do que 

no  período  de  Vargas.  Os  dirigentes  sindicais  trataram  de  fortalecer  o  movimento.  Esse 

fortalecimento deveria assentar-se na colaboração entre o Estado, que incluía os oficiais das Forças 

Armadas,  os intelectuais formuladores da política do governo,  a classe operária organizada e a 

burguesia  industrial  nacional,  cuja  ideologia  básica  seria  o  nacionalismo  e  as  reformas 

sociopolíticas denominadas de reformas de base. Eram medidas nacionalistas, que previam uma 

intervenção mais ampla do Estado na economia; a nacionalização das empresas concessionárias de 

serviços  públicos,  dos  frigoríficos  e  da  indústria  farmacêutica;  a  estreita  regulamentação  das 

remessas de lucros para o exterior; e a extensão do monopólio da Petrobrás.

Boris Fausto esclarece que as “reformas de base não se destinavam a implantar uma 

sociedade socialista. Era apenas uma tentativa de modernizar o capitalismo e reduzir as profundas 

desigualdades sociais do país, a partir da ação do estado. Isso significava uma grande mudança à 

qual as classes dominantes em geral, opuseram forte resistência”. 56

No  Congresso  Nacional,  surgiram  dois  agrupamentos  interpartidários:  A  Frente 
56Idem, ibidem, p.448/449
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Parlamentar Nacionalista, composta em sua maioria por deputados do PTB; e a Ação Democrática 

Parlamentar,  financiada  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Ação Democrática  (IBAD),  associação  que 

obteve recursos da Agência Central de Inteligência Americana – CIA.

Nesse  contexto,  observou-se  uma mudança  da  mais  elevada  importância  nas  Forças 

Armadas. Essa mudança consistia na formulação de uma nova doutrina elaborada pelos militares 

em relação à guerra fria e que ganhou maior relevância com a ascensão de Fidel Castro ao poder. 

Para alguns desses militares, a vitória da Revolução Cubana significava a implantação, no mundo 

subdesenvolvido, de uma guerra revolucionária que caminhava junto ao confronto entre os dois 

grandes Blocos de Potências – Estados Unidos e  União Soviética – cujo objetivo final seria a 

implantação do comunismo.  Para combater  esse perigo seria  necessário  utilizar  todas  as  armas 

possíveis. Nascia, então, a doutrina da segurança nacional, gerada dentro da Escola Superior de 

Guerra (ESG), que tinha como conselheiros os governos francês e americano.  

Em janeiro de 1963, cerca de 9,5 milhões  de um total  de 12,3 milhões  de votantes 

responderam “não” ao Parlamentarismo. Retorna novamente o Sistema Presidencialista com João 

Goulart  na  chefia  do  governo.  Os  problemas  econômicos  do  governo  aumentaram 

consideravelmente o que obrigou o governo a lançar o ”Plano Trienal” combinando o crescimento 

econômico, as reformas sociais e o combate à inflação. No entanto, isso não impediu que o governo 

do Presidente João Goulart fosse perdendo apoio. O próprio Leonel Brizola começou a organizar 

sua própria base de ação. Também, no meio dos militares começou a crescer a conspiração contra 

Presidente Goulart.

A direita ganhou os conservadores moderados para a idéia de que somente com uma 

revolução a democracia seria purificada, pondo fim assim na luta de classe, no poder dos sindicatos 

e os perigos do comunismo. A situação de Presidente João Goulart se agravou quando ele propôs ao 

Congresso Nacional que decretasse estado de sítio por trinta dias e teve que retirar a proposta pouco 

tempo depois devido às pressões contrárias no Congresso Nacional.

 Imaginando que poderia contornar a situação o Presidente Jango realiza um comício, 

para cerca de 150 mil pessoas onde propôs algumas reformas de base. Este ato acabou por agitar 

ainda mais as forças conservadoras, que organizaram, também, logo em seguida, em São Paulo, 
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uma  marcha com a presença de pelo menos 500 mil  pessoas,  conhecida como a “Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade”. 

Mesmo sendo visível  o  avanço dos  movimentos  sociais  no  país,  politicamente  João 

Goulart  ficou  “suspenso  no  ar”.  Com  ele  ficou   apenas  um  ministro  de  Guerra  que  já  não 

comandava; líderes sindicais alvo da repressão e alguns amigos. Assim findou o governo de João 

Goulart, dando inicio a duas décadas de regime autoritário comandado pelos militares e com apoio 

das forças de direita do país e dos Estados Unidos. O governo de Jango foi conflituoso desde o seu 

início, pois nunca conseguiu o apoio da maioria dos setores necessários a um equilíbrio político. 

Diante desse quadro e com tantas questões prioritárias para tratar, o assunto “Batalha da Borracha” 

não mereceu atenção alguma desse governo. Mas uma vez o tão esperado reconhecimento não veio. 

O início do governo dos militares e a posterior Constituição Federal de 1967 representou 

o fim da quarta república e do processo democrático ainda em fase de reconstrução. Este governo, 

aparentemente, tinha como princípio livrar o país da corrupção e do comunismo, buscando restaurar 

a democracia. No entanto, o que se verificou no novo regime foram mudanças nas Instituições do 

país  através  de  decretos,  chamados  de  Atos  Institucionais  (AI).  Eles  eram  justificados  como 

decorrência  “do exercício do Poder Constituinte, inerente a todas as revoluções”. 

A ditadura militar se estendeu de março de 1964 até janeiro de 1984, quando as forças 

democráticas  finalmente  conseguiram  peso  político  suficiente  para  fazer  a  transição.  As  duas 

décadas  comandadas  pelos  militares  e,  como  já  foi  dito,  com  o  apoio  irrestrito  das  forças 

conservadoras do país e dos Estados Unidos deixaram profundas marcas na sociedade brasileira, 

que repercutiu para a toda América Latina. Muitos brasileiros que se opuseram ao regime ou foram 

sumariamente mortos, torturados ou foram exilados do país. Comunistas, amigos de comunistas, 

conhecidos de comunistas eram as principais vítimas do regime.

Durante os vinte anos da ditadura militar os movimentos sociais dos estudantes, dos 

sindicalistas do campo e da cidade, dos intelectuais ou de qualquer um que ousasse opôr-se ao 

poder constituído era considerado inimigo do Estado. Mas nunca, em nenhum momento, as forças 

de resistências fugiram à luta. Foram muitos os heróis e heroínas que a Nação perdeu nos porões da 

ditadura e que até hoje continuam anônimos.
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Os direitos foram cassados, as eleições para Presidente, vice-presidente, governador e 

vice-governador passaram a ser de forma indireta por maioria absoluta das Casas respectivas. O 

Congresso Nacional foi fechado em várias vezes e tudo era rigorosamente controlado. Foram anos 

em que não se podiam expressar pensamentos que pudessem perturbar a “ordem”. Mas mesmo 

diante desse quadro, os movimentos sociais não perderam seu rumo. Na cidade, a resistência era 

maior  no  meio  dos  estudantes,  no  campo  a  organização  dos  sindicatos  rurais  começou  a  agir 

independente do governo.  A própria Igreja Católica,  através da Comissão Pastoral da Terra, vê 

surgir várias lideranças contrarias ao regime. 

Foi somente no governo do general João Baptista de Oliveira Figueiredo,  no final dos 

anos setenta e início dos oitenta, que a sociedade se vê diante de uma possibilidade de abertura 

democrática.  Surgem novos partidos, como o Partido dos Trabalhadores (PT)  de Luiz Inácio Lula 

da Silva e o  Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Leonel Brizola. Em janeiro de 1985, ainda 

de forma indireta é eleita a chapa:  Tancredo de Almeida  Neves e  José Sarney de Araújo Costa 

contra a de  Paulo Salim  Maluf e o Deputado pelo Ceará  Flávio Portela  Marcílio . E como disse 

Boris Fausto “mesmo que por caminhos complicados e utilizando-se do sistema eleitoral imposto  

pelo regime autoritário, a oposição chegava ao poder”.57

Foi um período de grande instabilidade política, onde o próprio Congresso Nacional foi 

mantido sob controle. Onde os direitos dos trabalhadores foram completamente usurpados, sendo 

assim, não se podia imaginar que direitos como dos ex-soldados da borracha pudessem ter sido 

tema de debates. 

O retorno da democracia significou esperanças renovadas para todos os trabalhadores, 

incluindo  aqueles que continuavam a creditar que pudessem ter seus direitos reconhecidos.  E essa 

esperança foi reforçada com a convocação de uma nova Assembléia Nacional Constituinte. Nela foi 

depositada novamente as esperança de um reconhecimento oficial, mesmo que tardio para a maioria 

daqueles brasileiros.

Durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, quando é colocada em pauta 

57 Idem, ibidem, p.512
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o  tema  “Soldado  da  Borracha”,  o  Presidente  dos  trabalhos  constituintes,  Deputado  Ulysses 

Guimarães, do Partido Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, representante do Estado de 

São Paulo, anuncia que

subscrita  pelos  Constituintes  Assis  Canuto/PFL/RO,  Nabor Teles  da  Rocha 
Júnior/PMDB/AC,  Aluízio  Bezerra de  Oliveira/PMDB/AC,  Rachel  Cândido e 
Silva/PFL/RO e  Geraldo Reis  Fleming/PMDB/AC propuseram a seguinte fusão, que, 
segundo  a  Mesa  foi  informada,  trata-se  de  acordo  firmado  pelos  Líderes  e  setores 
representativos da Assembléia Nacional Constituinte da seguinte redação 58

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Nacional Constituinte. 
Os firmatários, autores dos destaques e emendas abaixo-assinado, vêm requerer, nos 
termos do § 2º do artigo 3º da Resolução nº 3/88, a fusão das proposições para efeito de 
ser votada,  como texto substitutivo artigo 21 do Projeto (art  20,  do Substitutivo nº 
2.045). 
Art.  21.  Os  seringueiros  recrutados  nos  termos do Decreto-Lei  nº  5.813  de  14  de 
setembro de 1943, e amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 1946, 
receberam pensão mensal vitalícia no valor de dois salários mínimos, quando carentes. 
§ 1º. Os benefícios estabelecidos no presente artigo são transferidos aos dependentes 
reconhecidamente carentes.
§ 2º. A concessão far-se-á conforme lei a ser proposto pelo Poder Executivo dentro de 
cento e cinqüenta dias.
Sala das Sessões ,    de junho de 1988.

Como  bem  informou  o  Presidente  da  Assembléia  Deputado  Ulysses  Guimarães,  o 

acordo foi firmado pelos líderes dos partidos e setores representativos da Assembléia, portanto, não 

houve discussão. A votação foi, então, a seguinte: Sim – 351; Não – 22; Abstenção – 28; no total 

votaram 401 constituintes na referida Emenda.

Apesar de ter sido um grande avanço a nova Constituição ter assegurado uma pensão 

para os ex-soldados da borracha e seus dependentes, ainda não foi o reconhecimento esperado. A 

inclusão dos direitos deles foi bem diferente do que foi garantido aos pracinhas. Desmerecer o ato 

de  heroísmo realizado pelos  ex-Combatentes  de  Guerra  é  negar  a  própria  história,  no entanto, 

também negar  o  importante  papel  desempenhado pelos  ex-Soldados da  Borracha nessa  mesma 

guerra, da qual morreram milhares de cidadãos, é deixar uma lacuna sem preenchimento nesse fato 

histórico que mudou os rumos político e econômico do mundo inteiro.

No ano de 2002 a Câmara dos Deputados trouxe novamente o tema para discussão. A 

Deputada  Vanessa  Grazziotin,  do  Partido  Comunista  do  Brasil,  representante  do  Amazonas  e 

58Diário da Assembléia Nacional Constituinte.  22/06/1988, p. 11492/11493
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subscrita por outros Deputados, apresentou a Proposta de Emenda a Constituição – PEC nº 556, de 

19  de  junho de  2002,  assegurando os  mesmos  direitos  dos  ex-Combatentes  de  Guerra  aos  ex-

Soldados  da  Borracha.   Por  isso  no  ano  seguinte  à  apresentação  desta  PEC,  a  Comissão  da 

Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional realizou uma Audiência Pública no 

dia  16  de  setembro  de  2003 e  nela  compareceram representantes  do  Ministério  da  Defesa,  da 

Previdência Social e um representante do Sindicato dos Seringueiros Aposentados do estado do 

Acre.

O  senhor  Synésio  Scofano  Fernandes,  Chefe  do  Departamento  de  Administração  e 

Legislação do Ministério da Defesa, em seu depoimento afirmou: 

Inicialmente, desejamos afirmar o nosso reconhecimento de que essa proposição procura 
fazer justiça àqueles que foram recrutados em diversas regiões do País, principalmente 
na Região Nordeste, em particular no Ceará, até mesmo no interior da Amazônia, para 
trabalhar como seringueiros, visando a obter o máximo de borracha no mínimo tempo, 
no esforço de guerra de que o Brasil participou na década de 40. Entendemos esse ato 
como meritório por tentar reparar uma situação social que se produziu em função do 
desenvolvimento político da época. A nossa Constituição Federal de 1988 confirmou os 
direitos  desses  chamados  soldados  da  borracha  —  na  época,  quase  55  mil.  (...) 
Entendemos que, no mérito dessa proposição, pretende-se resgatar uma dívida social do 
Estado brasileiro. Mas também queremos apresentar nossas dificuldades estruturais.59

O senhor  João  Donadon,  Coordenador-Geral  de  Legislação  e  Normas  do  Ministério  da 

Previdência Social foi o representante deste Ministério. Assim se pronunciou: 

o Ministério da Previdência se faz presente — represento o Ministro Ricardo Berzoini 
—, com a maior disposição de discutir  o  tema e  apontar  as  questões que considera 
relevantes para  o aperfeiçoamento das instituições brasileiras.  No caso específico da 
PEC nº  556,  da  nobre  Deputada  Vanessa  Grazziotin,  percebemos  que  ela  pretende 
estender  aos  ex-soldados  da  borracha as  vantagens  e  benefícios  concedidos  aos  ex-
combatentes (...) A guerra acabou em 1945, a Constituição foi promulgada em 1988, e a 
lei  que assegurou o direito a  esses trabalhadores,  que regulamentou esse dispositivo 
constitucional foi a Lei nº 7.986, de 1989. Significa dizer que, a partir da sua edição, no 
dia seguinte 100% dos chamados soldados da borracha poderiam ir ao INSS comprovar 
o exercício da atividade e obter o benefício, desde que comprovassem a sua condição de 
ex-soldados da borracha e apresentassem atestado de comprovação de que não tinham 
condições de prover as suas próprias necessidades e as de sua família (...) Assim, para se 
conseguir algum tipo de vantagem, será preciso repensar o projeto, pois, da forma como 
está, não vai beneficiar ninguém (...) Aos poucos vai se reduzindo a quantidade de ex-
combatentes. Alguns receberam valores mais elevados, mas de acordo com as primeiras 
leis, porque depois a própria lei que estabeleceu as regras para o ex-combatente — Lei 

59Câmara dos Deputados. Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação. Audiência Pública da Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. 16/09/2003. 
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nº  5.698,  de  1971  —  dispôs  sobre  os  valores  e  ainda  estabeleceu  como  teto 
previdenciário 100% do salário de benefício. Então, particularmente, não vejo grandes 
vantagens quanto a essa questão.

Em seguida, o representante dos seringueiros senhor José Paulino da Costa, Presidente do 

Sindicato dos Seringueiros Aposentados do Acre afirma o seguinte:

 Em  primeiro  lugar,  acredito  que  o  soldado  da  borracha  está  sendo  um  pouco 
desestimulado.  Sou  acreano,  vivo  no  Acre.  Meu  pai  era  mateiro.  Então,  a  própria 
portaria, no art. 3, refere-se à questão dos filhos carentes devido à morte do beneficiado. 
No Acre, só pude enquadrar até hoje 22 pessoas como inválidas. No meu Estado, para 
ter direito à pensão social, a pessoa tem de ser inválida, tem de passar pelo médico, uma 
série de coisas. (...) O Sr. Ministro da Guerra enviou circular — tenho a circular aqui, de 
1944.  Ele  não  está  excluindo nenhum, está  incluindo todos na  região  amazônica:  o 
amazonense ou o acreano, o soldado da borracha ou o nordestino etc. Todo mundo está 
colocando  nessa...  (...)  Então,  estou  aqui  defendendo  esse  caso  para  criar  esse 
mecanismo, a fim de que tenhamos algo mais. O povo acredita muito na minha pessoa, 
porque sabe que sou um lutador. Gostei muito do que foi dito coronel, mas não quero 
que isso aconteça lá na frente, conforme está pela Previdência Social.

Depois  dos  convidados  pronunciarem,  as  Deputadas  comunistas  Vanessa  Grazziotin  e 

Perpétua Almeida, esta última representando o Estado do Acre – para onde foram a maioria dos 

Soldados da Borracha – também se pronunciaram. 

De  acordo  com  a  Deputada  Vanessa  a  Audiência  Pública  teve  um  significado  muito 

importante porque trouxe de volta ao Parlamento o debate sobre os Soldados da Borracha, que não 

era debatido, pelo Congresso, desde a última Assembléia Nacional Constituinte. Para a parlamentar 

é significativo também porque assim será possível para o Parlamento conhecer a posição do Poder 

Executivo  em  relação  à  situação  dos  ex-Soldados  da  Borracha.  Por  isso,  as  presenças  dos 

representantes  dos  Ministérios  da  Defesa  e  da  Previdência  Social  foram  consideradas  muito 

oportunas para a parlamentar.

A Deputada Vanessa afirmou que, assim como ela, a Deputada Perpétua Almeida e outros 

parlamentares também já tomaram consciência da importância de se debater o assunto, para dessa 

forma buscar encontrar uma solução que faça justiça a esses brasileiros, “que tanto contribuíram o 

País”. A parlamentar lembrou ainda que, além da Audiência Pública, foram realizadas reuniões nos 

Estados do Amazonas e do Acre, com a presença de cerca de quatro mil sobreviventes e onde foram 

ouvidas suas reivindicações. 
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A Deputada Perpétua Almeida fez outro depoimento expressivo. Para ela “o Brasil tem uma 

dívida  social  muito  grande com esses  homens,  que  foram para os  seringais  da  Amazônia”.  A 

parlamentar destacou sua preocupação em relação ao futuro desses brasileiros que podem não mais 

assistir “o reconhecimento social e político”, em função de sua adiantada idade. 

A Deputada Perpétua Almeida lembrou, que “muitos homens se curvaram para atender 

a um chamado do Presidente da República e foram alistar-se para servir a Pátria”. E no entanto, o 

que  eles  ganharam  foram  a  ingratidão  e  o  esquecimento.  Em  outro  momento  de  seu 

pronunciamento, a Deputada lembrou dos depoimentos os participantes das reuniões realizadas nos 

estados do Acre e do Amazonas, 

foi impressionante como muitos deles, tanto no Amazonas como no Acre, choraram de 
tanta emoção ao relembrar tudo que passaram no momento em que foram transferidos, 
quando saíram dos seus estados de origem em direção à Amazônia para enfrentar as 
feras, as doenças, as correrias entre seringueiros e índios, que acabavam em muitas 
matanças. Foi impressionante ver como eles se emocionaram relatando essa situação. 

Ao  final  de  seu  pronunciamento  a  Deputada  Perpétua  Almeida  leu  um  trecho  do 

“Lamento dos Seringueiros” – documentos entreguem as deputadas durantes reunião no Estado do 

Amazonas, assinados pelos ex-soldados entre 70 e 90 anos –, para que ficasse registrado nos Anais 

da Câmara dos Deputados, do qual destacamos:

Os arigós — ou seja, os cearenses — que se alistaram para vir à Amazônia  
quando aqui chegaram não tinham conhecimento do trabalho da borracha  
nem conheciam a seringueira, porque eles eram brabos. Não eram soldados 
nem seringueiros, eram recrutas.  eram soldados da borracha ainda, pois  
não tinham a experiência, nem o exercício, nem o trabalho da seringa. Não 
havia democracia; havia somente o imperialismo dos coronéis, que usavam 
e abusavam dos pobres seringueiros (...) Aqueles que não sabiam ler ou  
escrever nunca pagavam a conta. E sempre no final do ano continuavam 
devendo. Os que sabiam ler e escrever prestavam conta com os patrões. Em 
caso de saldo, o patrão pagava no balcão, mas quando o pobre voltava 
para a casa os capangas do patrão estavam no caminho, esperando para  
matá-lo, e traziam o dinheiro de volta para o patrão. Esse é um passado 
verídico não considerado hoje para recebermos os nossos direitos. 

A iniciativa das duas parlamentares, em trazer novamente o debate à Câmara dos Deputados, 
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teve  um grande  significado  para  os  ex-Soldados  da  Borracha  que  viram  suas  esperanças,  em 

conquistar o tão almejado reconhecimento, se renovarem.

Esta  Audiência  Pública  realizada  em  2003  pela  Comissão  da  Amazônia,  Integração  e 

Desenvolvimento Regional, teve como objetivo debater a PEC nº 556/2002, que ficou esperando 

para  entrar  na  pauta  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  até  os  meados  de  2007,  quando 

finalmente o Deputado Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, apresentou o parecer favorável pela 

sua admissibilidade. Aprovado por unanimidade pelo plenário dessa Comissão, ficou aguardando a 

criação da Comissão Especial para proferir o mérito da proposição, que somente aconteceu no final 

do ano de 2007, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo 

e que deverá ter seu funcionamento iniciado com os trabalhos legislativos de 2008. 

Essas  foram  as  contribuições  que  o  Parlamento  prestou  ao  caso  dos  trabalhadores  da 

borracha nesses últimos sessenta anos. Muito ainda poderá ser feito para que a reparação social 

desses brasileiros de fato aconteça e, mais uma vez, o Parlamento poderá fazer diferença. 

5. Considerações Finais

A Segunda Guerra Mundial foi um acontecimento que marcou profundamente os povos de 
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todos os continentes. Nela foi travada uma batalha pela hegemonia do pensamento moderno. A 

América Latina não ficou a margem desse processo. Tanto os países Aliados como os do Eixo 

tinham muito interesse nesses países, especialmente por conta das matérias-primas existentes.  

Sendo o Brasil o maior e o mais rico país em biodiversidade da América Latina, era um dos 

mais  cobiçados.  Logo  após  a  confirmação  da  entrada  dos  Estados  Unidos  na  guerra  contra  a 

Alemanha  e  seus  aliados,   o  Brasil  também  se  define  pelo  bloco  dos  Países  Aliados.  Sua 

contribuição foi feita com o que o país tinha de melhor – soldados e matéria-prima. Assim, centenas 

de soldados foram encaminhadas aos  fronts de guerra nos campos da Europa. Além disso, vários 

acordos foram assinados entre os Governos do Brasil e dos Estados Unidos para o fornecimento 

dessas  matérias-primas,  tão  necessárias  para  a  fabricação  de  material  bélico.  A principal  era  a 

borracha vegetal, extraída da seringueira, em abundância no Vale Amazônico.

Nos acordos, o Brasil se comprometia em produzir cerca de 60 toneladas de borracha por 

ano, o que exigiu um aumento considerável de trabalhadores na extração da hevea. Sem ter como 

conseguir um contingente expressivo de trabalhadores no menor prazo possível, o governo criou 

uma campanha de recrutamento em massa dos homens em idade de participar da guerra. Não nos 

campos da Europa, mas sim nos campos brasileiros, em plena Floresta Amazônica. Chamados de 

“Soldados da Borracha”, esses homens foram cumprir um esforço de guerra, tão importante para o 

desfecho do conflito mundial. Mas de 50 mil homens atenderam o apelo de seu presidente e se 

embrenharam em uma viagem que para a maioria só teve a passagem de ida.  

Esses homens cumpriram sua missão, mesmo sem uma prévia preparação. No entanto, a 

contrapartida prometida pelo governo que era o retorno aos seus lares e o reconhecimento de terem 

dado sua contribuição à vitória dos Aliados nunca foi cumprida.  Pelos registros não oficiais e ainda 

nos  pronunciamentos  de  várias  autoridades  especialistas  no assunto,  mais  de  20 mil  morreram 

esquecidos e abandonados naquela Região.  O jornal “O Estado de São Paulo” do dia 12 de maio de 

1974 (Anexo Q), chegou a publicar que esse acontecimento teria sido o maior genocídio cometido 

no Brasil.

Para muitos políticos da época, a “Batalha da Borracha”, apesar de ter cumprindo seu papel 

se  tornou  um  grande  desastre  para  as  autoridades  de  então.  Não  tiveram  como  consertar  os 
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desacertos político-administrativos, preferindo o silêncio e o esquecimento ao enfrentamento das 

suas responsabilidades. Esquecer foi a solução encontrada para não ter que responder perante a 

opinião pública do Brasil e do mundo.

 Durante as pesquisas alguns questionamentos foram feitos, como: Por que nenhum governo, 

até hoje, reconheceu oficialmente a batalha da borracha?. Porque o número de mortos não está 

devidamente  registrado  nos  anais  oficiais  da  história  brasileira?  Nossa  conclusão  é  que,  ao 

reconhecer os fatos, o Brasil teria que reescrever sua história e ao reescrever teria, concretamente, 

uma  dívida  incalculável  para  com todos  os  participantes  daquela  batalha.  Não  só  uma dívida 

financeira,  mas  particularmente  moral  e  social.  Teria  que  reconhecer  o  quanto  foi  omisso  e 

irresponsável ao mandar milhares de cidadãos para o abandono, a miséria e a morte certa. Quanto 

ao fato do número de mortos não estar nos documentos oficiais, isso só será possível quando este 

acontecimento for definitivamente incluído na história oficial do Brasil.

Um outro questionamento feito durante o trabalho foi a respeito do papel do Parlamento 

brasileiro nesse episódio, que nos parece ser o mais importante. O Parlamento, como representante 

legítimo do povo, tem poderes para modificar a historiografia da Segunda Guerra? Se o tem, porque 

não o fez?  Nossa pesquisa constatou que de todos os três Poderes existente do Brasil: Executivo, 

Legislativo e Judiciário, o Parlamento foi quem mais contribuiu para a discussão do tema. Em 

vários momentos da sua história seus parlamentares foram à tribuna denunciar a situação daqueles 

“soldados” e exigir do Poder Executivo providências para resolver a situação daqueles homens e 

suas famílias. No entanto, sempre esbarrou nas forças poderosas contrárias ao reconhecimento e nos 

próprios conflitos políticos emergenciais. 

Mas,  entendemos  que  o  Parlamento  tem  o  poder  e  o  dever  de  trazer  novamente  esta 

discussão ao debate e a esperança desses brasileiros de volta. Seus congressistas têm nas mãos a 

oportunidade  de revisar a  historiografia  da participação do Brasil  na Segunda Guerra  e  assim 

reescrever uma nova página na história brasileira. Desta vez, incluindo a Batalha da Borracha como 

um acontecimento real, que mudou para sempre a vidas de milhares de homens simples que um dia 

sonharam com uma vida melhor.

Esta esperança ressurgiu recentemente com a instalação da Comissão Especial, criada para 
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analisar o Projeto de Emenda à Constituição – PEC nº 556/2002, que propõe os mesmos direitos 

dos ex-soldados da borracha ao ex-combates de guerra. Com este ato o Parlamento poderá, enfim, 

trazer dignidade à memória de milhares de brasileiros que souberam na hora precisa honrar o seu 

país.

Como representante legítimo do povo brasileiro, o Parlamento tem a responsabilidade de 

reparar  essa  injustiça  social  que  se  abateu  sobre  seus  cidadãos  há  mais  de  sessenta  anos. 

Acreditando estarem cumprindo ato de patriotismo e de heroísmo atenderam o apelo do Chefe da 

Nação e partiram para uma viagem sem volta, em terras completamente desconhecidas e inóspitas, 

para serem soldados da Segunda Guerra Mundial, nos confins da Floresta Amazônia. Suas armas 

não eram as metralhadoras e sim os facões para a tirada do leite da seringa. Seus inimigos não eram 

os nazistas e sim a própria natureza selvagem e seus próprios compatriotas (os seringalistas). A 

maioria  pereceu  abandonados  pelas  autoridades  responsáveis  pelas  suas  vidas.  Atualmente  os 

sobreviventes esperam o merecido reconhecimento.

Nossa  intenção,  ao  pesquisar  assunto  tão  inquietante  –  que  se  bem  analisado  poderá 

modificar  a  historiografia  brasileira  –   é  contribuir  para  futuras  pesquisas.  Assim  sendo,  não 

consideramos o tema esgotado.
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Anexo A

ACORDO DE WASHINGTON

O Presidente da Comissão de Controle dos Acordos de Washington, o Coordenador da Mobilização 
Econômica e a Rubber Development Corporation, agência oficial do Governo Norte-Americano, 
que passou a substituir a Rubber Reserve Company nos acordos assinados por esta com o Governo 
Brasileiro e entidades autárquicas federais, pelo seu representante especial no Brasil, 
considerando:a conveniência de manter os serviços de recrutamento, encaminhamento e colocação 
de trabalhadores nos seringais da Amazônia, com o fim de incrementar a produção de borracha; e, 
tendo em vista as obrigações assumidas para com as famílias de trabalhadores já encaminhados por 
força de acordos anteriores firmados entre a Rubber Development Corporation e o Serviço Especial 
da Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia (SEMTA) e a Superintendência de 
Abastecimento do Vale Amazônico (SAVA),
Resolvem, devidamente autorizados pelos seus respectivos governos, celebrar o presente Acordo, 
na forma das cláusulas seguintes:
1ª A Rubber Development Corporation se compromete a depositar em conta especial no Banco do 
Brasil, à disposição do Governo brasileiro, a importância de US$ 2.400.000.00 (dois milhões e 
quatrocentos mil dólares), além da importância de US$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil 
dólares) que se comprometeu a entregar ao Departamento Nacional de imigração (DNI), nos termos 
da carta que dirigiu à Comissão de Controle dos Acordos de Washington, em 15 de dezembro de 
1942;
2ª  O depósito da importância de US$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil dólares) a que 
se refere a cláusula anterior, será feito da seguinte forma: US$ 300.000,00 (trezentos mil dólares) na 
data da entrada em vigor do presente Acordo, e os restantes US$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem 
mil dólares) a partir dessa data, em 7 (sete) parcelas, mensais de US$ 300.000,00 (trezentos mil 
dólares) cada uma;
3ª  O Governo brasileiro se compromete a aplicar a importância de US$ 2.400.000,00 (dois milhões 
e quatrocentos mil dólares), mencionada na cláusula 1ª, no recrutamento e encaminhamento de 
aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) trabalhadores, os quais deverão ser colocados nos 
seringais em tempo de iniciar a extração da borracha na safra de 1944, bem como na assistência às 
famílias dos trabalhadores já recrutados pelo SEMTA e dos que o forem em virtude do presente 
Acordo;
4ª  Para a execução do presente Acordo o Governo brasileiro designará uma Comissão, cujos 
membros serão indicados pelo Presidente da Comissão de Controle dos Acordos de Washington e 
pelo Coordenador da Mobilização Econômica, à qual caberá movimentar a conta especial a que se 
refere a cláusula 1ª bem como administrar e fiscalizar a aplicação da importância de US$ 
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil dólares),na forma prevista na cláusula 3ª;
5ª  O recrutamento, encaminhamento e colocação de trabalhadores, mencionados na cláusula 3ª 
continuarão a ser feitos por intermédio do SEMTA e da SAVA, cabendo à Comissão prevista na  
cláusula anterior a administração geral desses serviços, bem como de acervo do SEMTA e da 
SAVA, até que o Governo brasileiro julgue conveniente e oportuno dar outra forma administrativa 
aos serviços de que é objeto o presente Acordo;
6ª  Com a entrada em vigor do presente Acordo, ficam canceladas, satisfeitas e liquidadas todas as 
responsabilidades financeiras e demais obrigações assumidas pela Rubber Development 
Corporation nos termos do contrato assinado em 22 de dezembro de 1942 entre o SEMTA e a 
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Rubber Reserve Company e do acordo assinado em 1º de março de 1943 entre a SAVA e a Rubber 
Development Corporation, aprovado pelo decreto-lei nº 5.381, de 7 de abril de 1943, ficando 
também cancelados, satisfeitos e liquidados quaisquer outros compromissos assumidos pela Rubber 
Development Corporation relativos ao recrutamento, encaminhamento e colocação de trabalhadores 
e à assistência às famílias destes, decorrentes dos ajustes e acordos celebrados com o SEMTA, com 
a SAVA e com o DNI;
7ª  O presente Acordo será aprovado pelo Governo brasileiro e entrará em vigor na data da 
publicação do ato que o aprovar.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1943.
A. de Souza Costa
Presidente da Comissão de Controle 
dos Acordos de Washington
João Alberto
Coordenador da Mobilização Econômica
James Russel Jr.
Representante especial da Rubber Development Corporation no Brasil
Testemunhas: Valentin Boucas. - Walter J. Donnelly. - C. A. Sylvester.
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Anexo B

Proposta de Emenda à Constituição Nº 556, de 21 de maio de 2002
(Da Senhora Vanessa Grazziotin e Outros)

Dá  nova  redação  ao  artigo  54  do  Ato  das 
Disposições  Constitucionais  Transitórias,  da 
Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60,  § 3º 
da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art.  1º  -  O  artigo  54,  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,  da 
Constituição Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 54 – Aos seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei nº 5.813, de 14 de 
setembro de 1943, e amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 1946, 
serão assegurados os mesmos direitos concedidos pelo anterior aos ex-combatentes”. 
(NR)

Art. 2º - Esta emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Após  relevantes  serviços  prestados  aos  país,  na  defesa  da  Pátria  e  da  Segurança 
Nacional, os seringueiros recrutados para trabalhar na Amazônia, no período que durou a Segunda 
Guerra  Mundial,  estão  vivendo  de  forma  quase  miserável,  sem  terem  reconhecidos  de  forma 
realmente merecedora os seus atos de heroísmo. Hoje lutam para ter garantido os mesmos direitos 
que os ex-combatentes de guerra conseguiram na Constituição Federal de 1988.

É com esse  objetivo que  propomos  a  mudança  no texto  do artigo  54 dos  Atos  das 
Disposições  Constitucionais  Transitórias,  para  que  seja  feita  justiça  a  esses  homens,  que  se 
embrenharam na Selva amazônica num momento tão adverso e contribuíram efetivamente para a 
vitória das tropas aliadas, mesmo sem estar no front de batalha.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2002.

Deputada Vanessa Grazziotin
PCdoB/AM
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Decreto-Lei nº 4.451, de 09 de Julho de 1942

Autoriza a constituição do Banco de Crédito da Borracha, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, 
Decreta: 

     Art. 1º Para desenvolvimento da produção da borracha e sua defesa econômica, bem como para 
execução do convênio celebrado em Washington, a 3 de março de 1942, entre o Governo Brasileiro 
e a Rubber Reserve Company, representante do Governo dos Estados Unidos da América, fica o 
Ministério da Fazenda autorizado a promover todos os atos necessários à constituição do Banco de 
Crédito da Borracha. 
      Parágrafo único. O Banco de Crédito da Borracha será organizado sob a forma de Sociedade 
Anônima, cujos estatutos obedecerão às linhas gerais fixadas no presente decreto-lei, e dependerão 
de prévia aprovação do Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda. 
     Art. 2º Respeitados os princípios fixados no presente decreto-lei, a organização e funcionamento 
do Banco de Crédito da Borracha reger-se-ão pelos dispositivos do decreto-lei n. 2.627, de 26 de 
setembro de 1940. 
     Art. 3º O Banco de Crédito da Borracha terá por sede a cidade de Belem, Capital do Estado do 
Pará, podendo instalar filiais, dentro e fora do território nacional, onde for julgado conveniente. 
     Art. 4º A duração da sociedade será de 20 (vinte) anos, a contar da sua instalação. 
      Parágrafo único. A prorrogação desse prazo dependerá de autorização do Presidente da 
República. 
     Art. 5º Os recursos do Banco de Crédito da Borracha serão constituidos do seguinte: 
    a) capital social; 
    b) depósitos nas condições que os Estatutos fixarem; 
    c) prêmios sobre a exportação de borracha, nos termos do acordo a que se refere o art. 1º e 
condições a serem fixadas pelo Governo; 
    d) lucros verificados nas suas operações e outras vantagens. 
      Parágrafo único. O capital do Banco será de 50.000:000$0 (cinquenta mil contos de réis), 
dividido em ações comuns, nominativas, de 1:000$0 (um conto de réis) cada uma, das quais o 
Tesouro Nacional subscreverá no mínimo 55% (cinquenta e cinco por cento), no valor de 
27.500:000$0 (vinte e sete mil e quinhentos contos de réis), e a Rubber Reserve Company 40% 
(quarenta por cento), no total de 20.000:000$0 (vinte mil contos de réis), ficando a parte restante 
aberta à subscrição pública, exclusivamente de pessoas físicas ou jurídicas de nacionalidade 
brasileira. 
     Art. 6º O Banco de Crédito de Borracha será administrado por uma Diretoria composta do 
Presidente e dois diretores. 
      § 1 º A Presidência só poderá ser exercida por brasileiro nato, livremente nomeado pelo 
Presidente, da República. 
      § 2º Dos Diretores um será brasileiro nato e outro, norte-americano, escolhidos ambos por 
forma e prazo a serem prescritos pelos Estatutos. 
      § 3º As resoluções da Diretoria serão tomadas por maioria de votos, reservado ao Presidente o 
direito de veto. 
     Art. 7º O Banco de Crédito da Borracha prestará, por meio de empréstimos, assistência 
financeira aos produtores e a pessoas e firmas dos Estados produtores diretamente interessadas na 
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extração, comércio e industrialização da borracha, em bases que serão definidas em seus estatutos e 
regulamento interno, especialmente para: 
     a) aviamentos destinados aos seringais; aquisição de mequinismos, utensílios e materiais 
necessários à colheita, beneficiamento e guarda da borracha; 
     b) desenvolvimento dos meios de transporte entre os centros produtores e as praças de Belem e 
Manaus; 
     c) saneamento e colonização das melhores zonas produtoras de borracha expressamente para 
nela serem plantados e cultivados seringais das espécies de hevea de maior resistência e 
rendimento, indicadas pelo Instituto Agronômico do Norte; 
     d) organização de cooperativas de seringueiros e pequenos seringalistas. 
     Art. 8º Ao Banco de Crédito da Borracha ficará assegurada a exclusividade das operações finais 
de compra e venda de borracha, de qualquer tipo ou qualidade, quer se destine o produto à 
exportação, quer ao suprimento da indústria nacional. 
     Art. 9º Dos lucros apurados em cada semestre, feitas as deduções para o Fundo de Reserva, será 
distribuido um dividendo máximo de 12% (doze por cento) ao ano e o excedente dos lucros líquidos 
creditado a um Fundo Especial, para incentivo e aperfeiçoamento da produção da borracha, assim 
como para saneamento e colonização das regiões produtoras. 
     Art. 10. Instalado que seja o Banco de Crédito da Borracha, cessarão as atribuições que, pelo 
decreto-lei n. 4.221, de 1 de abril de 1942, foram conferidas à Carteira de Exportação e Importação 
do Banco do Brasil. 
     Art. 11. Dada a forma especial por que se constituirá o Banco de Crédito da Borracha, de acordo 
com o presente decreto-lei, fica o mesmo enquadrado no que dispõe o de n. 3.786, de 1 de 
novembro de 1941. 
     Art. 12. Ao Banco de Crédito da Borracha não se aplicam as disposições constantes do decreto n. 
23.322, de 3 de novembro de 1933, e do decreto-lei n. 4.328, de 23 de maio de 1942. 
     Art. 13. O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 1942, 121º da Independência e 54º da República. 
GETÚLIO VARGAS
 A. de Souza Costa
Oswaldo Aranha 
Publicação: 

Diário Oficial da União - Seção 1 - 11/07/1942 , Página 10961 (Publicação)
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Decreto-Lei nº 5.185, de 12 de Janeiro de 1943

Modifica o decreto-lei n. 4451, de 09 de julho de 1942, que autoriza a constituição do Banco de 
Crédito da Borracha, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituirão, 
Decreta: 
Art. 1º Os Arts. 1º, 6º e 7º do decreto-lei n. 4.451, de 9 de julho de 1942, passam a ter a seguinte 
redução: 
"Art. 1º Para desenvolvimento da produção da borracha e sua defesa econômica, vos termos do 
acordo celebrado em Washington, em 3 de março de 1942, entre o Governo Brasileiro e a Rubber 
Reserve Company, representante do Governo dos Estados Unidos da América, fica o Ministério da 
Fazenda autorizado a promover todos os atos necessários à constituição do Banco de Crédito da 
Borracha S.A. 

Parágrafo único. O Banco de Crédito da Borracha será organizado sob a forma de Sociedade 
Anônima, cujos Estatutos obedecerão às linhas gerais fixadas no presente decreto-lei, e dependerão 
de prévia aprovação do Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda."
"Art. 6º O Banco de Crédito da Borracha S.A. será administrado por uma Diretoria composta do 
Presidente o cinco Diretores. 

§ 1º A Presidência só poderá ser exercida por brasileiro nato, livremente nomeado pelo Presidente 
de República. 

§ 2º Dos Diretores três serão brasileiros natos e os dois outros de nacionalidade norte-americana. 
escolhidos todos por forma e prazo a serem prescritas pelos Estatutos. 

§ 3º As resoluções da Diretoria serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente o voto 
de qualidade."

 
"Art. 7º O Banco de Crédito da Borracha S.A. prestará, por meio de empréstimos, assistência 
financeira aos produtores e a pessoas e firmas dos Estados produtores diretamente interessados na 
extração, comércio e beneficiamento da borracha, em bases que serão definidas em seus Estatutos e 
Regulamento Interno, especialmente para:
a) aviamentos destinados aos seringais; aquisição de rnaquinísmos utensílios e material necessário à 
colheita, beraficiamento e guarda da borracha; 
b) plantio e cultura sistemática de hevea, por processos racionais, de acordo com a técnica 
moderna; 
c) desenvolvimento dos meios de transporte entre os centros produtores e as praças de Belém e 
Manaus; 
d) saneamento e colonização das melhores zonas produtoras de borracha expressamente para nelas 
serem plantados e cultivados seringais de espécies de hevea de maior resistência e rendimento, 
indicadas pelo luatituto Agronômica do Norte; 
e) organização de cooperativa de seringueiras e pequenos seringalistas. 
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Parágrafo único. O Banco de Crédito da Borracha S.A. poderá fazer adiantamentos aos produtores, 
sobre títulos descontaveis, ou outras garantias, a juizo da Diretoria, por conta de contrates de 
financiamento ajustados e a serem firmados posteriormente." 
      Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1943, 122º da Independência e 55º da República. 
GETÚLIO VARGAS
A. de Souza Costa

          
Publicação: 

Diário Oficial da União - Seção 1 - 14/01/1943 , Página 513 (Publicação)
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Decreto-Lei nº 5.044, de 04 de Dezembro de 1942

Cria a Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico (S.A.V.A.), e dá outras 
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da 
Constituição, 
DECRETA:
    Art. 1º Fica criada a Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico (S. A. V. A. ), com 
sede em Belem, no Estado do Pará, subordinada à Comissão de Controle dos Acordos de 
Washington e encarregada de superintender o abastecimento de gêneros alimentícios e outros de 
primeira necessidade no vale Amazônico, em face do programa da produção de borracha e outros 
produtos, determinada pelos Acordos firmados com o Governo dos Estados Unidos da América.
    Parágrafo único. Para os fins do presente decreto-lei a região que ficará sob a jurisdição da 
Superintendência, compreende os Estados do Amazonas e do Pará, o Território do Acre, a zona sul 
do Estado do Maranhão e o norte dos Estados de Mato Grosso e Goiaz.
    Art. 2º A Superintendência será constituida com representantes dos Estados do Pará, Amazonas e 
do Território do Acre, e dirigida por um superintendente nomeado pelo Presidente da República.
    Art. 3º No desempenho das funções que lhe são atribuidas, compete ao Superintendente:
    a) coordenar as medidas a serem tomadas conjuntamente pelos Estados da região amazônica 
visando ao abastecimento e incremento da produção de gêneros alimentícios e outros de primeira 
necessidade;
    b) providenciar sobre a aquisição e o transporte, dentro ou fora do país, dos gêneros necessários 
ao consumo da região sempre que o abastecimento pelos canais normais do comércio se mostrar 
insuficiente;
    c) controlar os stocks e preços dos gêneros de primeira necessidade, estabelecendo o sistema de 
racionamento, se tanto for preciso;
    d) controlar a exportação de gêneros de primeira necessidade produzidos na região amazônica;
    e) controlar o transporte dos gêneros necessários na Amazônia, tendo em vista os propósitos do 
presente decreto-lei em colaboração com os orgãos especializados de transporte;
    f) providenciar no sentido de serem formados stocks de gêneros e estabelecidos os armazens e 
frigoríficos que forem indispensaveis à sua conservação;
    g) propagar e estimular a utilização de gêneros alimentícios de produção local (como sejam a 
castanha do Pará, os óleos de mesa e de cozinha e outros);
    h) estimular a pesca, a pecuária, a agricultura e as indústrias diretamente ligadas ao problema da 
alimentação da região amazônica (como sejam, o sal, o açucar e outras) em colaboração com os 
orgãos competentes da administração pública;
    i) entrar em entendimento no Brasil com agências da Rubber Reserve Company ou outras 
entidades do Governo dos Estados Unidos da América, sobre questões relativas ao recebimento e 
distribuição de gêneros e mercadorias destinadas ao fomento da produção de borracha na 
Amazônia;
    j) providenciar no sentido do encaminhamento de trabalhadores às regiões produtoras de gêneros;
    l) executar as instruções que lhe sejam transmitidas pela Comissão de Controle dos Acordos de 
Washington relativamente às atribuições a seu cargo.
    Parágrafo único. Para o desempenho de suas atribuições e efetivação das providências a que se 
refere este artigo, a Superintendência poderá entrar em entendimento com os órgãos da 
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administração pública federal, estadual e municipal dos territórios e do Distrito Federal, ou com 
entidades particulares, observada a legislação em vigor.
    Art. 4º A Superintendência terá uma Secretaria formada por funcionários públicos e de entidades 
autárquicas, para-estatais ou equiparadas, requisitados na forma da legislação em vigor, e, bem 
assim, por pessoal extranumerário admitido nos termos da lei.
    Art. 5º Fica aberto ao Ministério da Fazenda o crédito especial de trezentos mil cruzeiros (Cr$ 
300.000,00) que será distribuido ao Tesouro Nacional para atender às despesas (Serviços e 
Encargos) com a instalação da Secretaria da Superintendência e seu funcionamento neste e no 
exercício de 1943.
    Art. 6º O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1942, 121º da Independência e 54º da República.
GETÚLIO VARGAS
A. de Sousa Costa.
Alexandre Marcondes Filho.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Oswaldo Aranha.
Apolonio Salles.
Gustavo Capanema.
J. P. Salgado Filho.
Publicação: 
Diário Oficial da União - Seção 1 - 07/12/1942 , Página 17765 (Publicação)
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Anexo G

Decreto-Lei nº 5.813, de 14 de Setembro de 1943

Aprova o acordo relativo ao recrutamento, encaminhamento e colocação de trabalhadores para a 
Amazônia, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere a artigo 180 da Constituição, 
DECRETA: 

     Art. 1º. Fica aprovado o Acôrdo sôbre recrutamento, encaminhamento e colocação de 
trabalhadores para a Amazônia celebrado pelo Coordenador da Mobilização Econômica e pelo 
Presidente da Comissão de Contrôle dos Acôrdos de Washington com a Rubber Development 
Corporation em 6 de setembro de 1943. 

     Art. 2º. A Comissão Administrativa do Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia (C. 
A. E. T. A.) de que trata a cláusula 4ª do Acordo aprovado por este decreto-lei, constituir-se-á de 
três (3) membros, nomeados por decreto do Presidente da República. 

     Parágrafo único. Dirigirá os trabalhos da Comissão, na qualidade de presidente, o membro que 
para isso for expressamente designado no ato de nomeação. 

     Art. 3º. Todos os atos administrativos da C. A. E. T. A. serão firmados por dois dos três 
membros, ou por um dêles conjuntamente com o assistente de qualquer dos demais. 

     Art. 4º. Os membros da C. A. E. T. A. nada perceberão como honorários, vencimentos ou 
gratificações, mas o desempenho de suas funções será considerado como serviços relevantes 
prestados à Nação. 

     Art. 5º. O presente decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação. 

     Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1943, 122º de Independência o 55º da República. 
GETÚLIO VARGAS 
A. de Sousa Costa

Publicação: 
Coleção de Leis do Brasil - 1943 , Página 134 (Publicação) 
Diário Oficial da União - Seção 1 - 16/09/1943 , Página 13793 (Publicação)
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Anexo H

Decreto-Lei nº 8.416, de 21 de Dezembro de 1945

Extingue a Comissão Administrativa do Encaminhamento de Trabclhadores para a Amazônia 
(C.A.E.T.A.) e a Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico (S.A.V.A.) e dá outras 
providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que Ihe confere o artigo 180 da Constituição, 
     DECRETA: 

     Art. 1º Ficam extintas a Comissão Administrativa do Encaminhamento de Trabalhadores para a 
Amazônia, (C.A.E.T.A.), instituída pelo Deereto-lei nº 5.813, de 14 de setembro de 1943, e a 
Superintendêneia de Abastecimento do Vale Amazônico (S.A.V.A;), subordinada à Comissão de 
Contrôle dos Acordos de Washington (C.C.A.W.) e criada pelo Decreto-lei nº 5.044, de 4 de 
dezembro de 1942. 

     Art. 2º Excetuando o bem imóvel de que trata o artigo seguinte, é transferido à C.CM.W. o ativo 
e passivo da C.A.E. T.A. 

     Parágrafo único. Na liquidação do ativo e passivo de que trata êste artigo, a C.C.A.W. aplicará, 
no que couber, o disposto nos acordos relativos ao recrutamento, encaminhamento colocação de 
trabalhadores para a Amazônia, aprovados, respectivamente, pelo Decreto-lei nº 5.813, de 14 de 
setembro de 1943, e Decreto número 14.535. de 19 de janeiro de 1944.
     Art. 3º E' incorporado ao patrimônio nacional o imóvel rural denominado "Sítio Corcovado", 
antigo "Sítio Cocorote", situado no lugar Serrinha, do distrito Porangaba, do município de 
Fortaleza, no Estado do Ceará, adquirido em 22 de junho de 1942 pelo extinto Serviço Especial de 
Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia (S.E.M.T.A.), da Coordenação da Mobilização 
Econômica e atualmente sob a administração da C.A.E.T.A. 

     Art. 4º. As atribuições conferidas ao Superintendente da S.A.V.A. pelo art. 3º do Decreto-lei nº 
5.044, de 4 de dezembro de 1942, passam à competência da C.C,A.W., que as exercerá, sempre que 
julgar necessário, ficando, também, transferido para esta o acervo dos bens da S.A.V.A. 

     Art. 5º O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

     Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro 21 de dezembro de 1945, 124º da Independência e 57º da da República.
JOSÉ LINHARES 
J. Pires do Rio 
Publicação: 

Diário Oficial da União - Seção 1 - 24/12/1945 , Página 19061 (Publicação)
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Anexo I

Decreto-Lei nº 5.225, de 1º de Fevereiro de 1943

Dispõe sobre a situação militar dos trabalhadores nacionais encaminhados para a extração e 
exploração de borracha no vale amazônico, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição e 
considerando que a produção da borracha é essencial ao esforço de guerra e à defesa militar do país, 
DECRETA: 

     Art. 1º Os trabalhadores nacionais encaminhados ao vale amazônico para a extração e 
exploração da borracha e os que já ali estiverem trabalhando, devidamente contratados, nessas 
atividades, são considerados de encorporação adiada até a terminação do contrato de trablho, ou 
enquanto se dedicarem àquelas atividades. 

     Art. 2º Para efeito do adiantamento da encorporação mencionada no artigo anterior, os encargos 
oficiais do Governos Brasileiro remeterão ao comandante da Região Militar as relações nominais 
dos trabalhadores convocados para o serviço ativo. Dessas relações devem constar nome, filiação, 
classe (ano de nascimento), categoria de reservista (1ª 2ª ou 3ª) e Circunscrição de Recrutamento 
que fez a convocação. 

     Art. 3º Os empregadores notificarão aos orgãos oficiais que tenham promovido os contratos de 
trabalho, a que se refere o art. 1º, a conclusão ou a rescisão dos mesmos, dentro do prazo de trinta 
dias, afim de ser feita a necessária comunicação às autoridades militares competentes. 

     Art. 4º As autoridades incumbidas da convocação militar, quando o julgarem conveniente 
procederão, nos locais de trânsito e de trabalho, às diligências necessárias no sentido de fiscalizarem 
o fiel cumprimento do que dispõe este decreto-lei. 

     Art. 5º O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1943, 122º da Independência e 55º da República. 
GETÚLIO VARGAS. 
Eurico G. Dutra. 
Publicação: 
Diário Oficial da União - Seção 1 - 03/02/1943 , Página 1513 (Publicação)
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Anexo J
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Anexo L
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Anexo M

Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de Setembro de 1946

Autoriza a elaboração de um plano para a assistência aos trabalhadores da borracha.
O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, 
DECRETA: 

     Art. 1º O Departamento Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 
e a Comissão de Contrôle dos Acôrdos de Washington do Ministério da Fazenda, elaborarão um 
plano para a execução de um programa de assistência imediata aos trabalhadores encaminhados 
para o Vale Amazônico, durante o período de intensificação da produção da borracha para o esfôrço 
de guerra. 

      Parágrafo único. O plano deverá ser elaborado imediatamente e submetido à aprovação do 
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio e do Ministro da Fazenda. 

     Art. 2º Para a execução dêsse plano, fica constituída uma Comissão composta do Diretor do 
Departamento Nacional de Imigração e do Diretor Executivo da Comissão de Contrôle dos Acôrdos 
de Washington, sob a presidência do Ministro do Trabalho, ou seu representante. 

      Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, em portaria, baixará as 
instruções que regulem o funcionamento dessa Comissão. 

     Art. 3º Ficarão à disposição dessa Comissão, para a execução do plano as disponibilidades atuais 
e o numerário transferidos da Comissão Administrativa do Encaminhamento de Trabalhadores para 
a Amazônia ¿ (CAETA) à Comissão de Contrôle dos Acordos de Washington, pelo Decreto-lei nº 
8.416, de 21 de Dezembro de 1945. 

     Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 1946, 125º da Independência e 58º da República. 
EURICO G. DUTRA. 
Octacilio Negrão de Lima. 
Gastão Vidigal. 
Publicação: 
Diário Oficial da União - Seção 1 - 17/09/1946 , Página 13002 (Publicação)
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Anexo N
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Anexo O

Lei nº 7.986, de 28 de Dezembro de 1989

Regulamenta a concessão do benefício previsto no artigo 54 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

     Art. 1º É assegurado aos seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei nº 5.813, de 14 de 
setembro de 1943, que tenham trabalhado durante a Segunda Guerra Mundial nos Seringais da 
Região Amazônica, amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 1946, e que não 
possuam meios para a sua subsistência e da sua família, o pagamento de pensão mensal vitalícia 
correspondente ao valor de 2 (dois) salários-mínimos vigentes no País. 

     Parágrafo único. O benefício a que se refere este artigo estende-se aos seringueiros que, 
atendendo ao chamamento do governo brasileiro, trabalharam na produção de borracha, na região 
Amazônica, contribuindo para o esforço de guerra. 

     Art. 2º O benefício de que trata esta Lei é transferível aos dependentes que comprovem o estado 
de carência. 

     Art. 3º A comprovação da efetiva prestação de serviços a que alude o artigo anterior far-se-á 
perante os órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social, por todos os meios de prova 
admitidos em direito, inclusive a justificação administrativa ou judicial. 

     § 1º Caberá ao representante do Ministério Público, por solicitação do interessado, promover a 
justificação judicial, nos casos da falta de qualquer documento comprobatório das qualificações 
especificadas nos artigos anteriores, ficando o solicitante isento de quaisquer custos judiciais e de 
outras quaisquer despesas. 

     § 2º O prazo para julgamento da justificação é de 15 (quinze) dias. 

     Art. 4º A comprovação da carência do beneficiário ou do dependente será feita com a 
apresentação de atestado fornecido por órgão oficial. 

     Art. 5º Os pedidos de concessão do benefício ou de sua transferência, devidamente instruídos, 
serão processados e julgados no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

     Parágrafo único. Os pagamentos de pensão especial iniciar-se-ão no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias após o reconhecimento do direito. 

     Art. 6º O Ministério da Previdência e Assistência Social baixará as instruções necessárias à 
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execução desta Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

     Art. 7º O órgão previdenciário encarregado do pagamento da pensão deverá firmar convênios 
com outros órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, a fim de possibilitar aos beneficiários 
desta Lei perceberem mensalmente as respectivas pensões, preferencialmente nos locais onde 
residem, sem necessidade de grandes deslocamentos. 

     Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

     Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 28 de dezembro de 1989; 168º da Independência e 101º da República. 
JOSÉ SARNEY 
Jáder Fontenelle Barbalho 
Publicação: 
Coleção de Leis do Brasil - 1989 , Página 3119 (Publicação) 
Diário Oficial da União - Seção 1 - 29/12/1989 , Página 24779 (Publicação)
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Anexo P
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Imagens

 

Foto e cartazes propaganda do alistamento dos Soldados da Borracha. A tropa era transportada em 
caminhões e navios, em viagem que poderia levar até  três meses.
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Ilustrações dos Soldados da Borracha. 
Suplemento do “Jornal O Povo”, de Fortaleza do dia 21/06/98
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Fotos mostrando os Soldados da Borracha nas ruas e no alojamento, em Fortaleza
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“Provisoriamente, não cantaremos o amor,

que se refugiou mais abaixo do subterrâneo.

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços;

não cantaremos o ódio porque este não existe,

existe apenas o medo, nosso pai, nosso companheiro,

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,

o medo do soldado, o medo das mães, o medo das igrejas.

Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte,

depois morreremos de medo...

E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.”

Carlos Drummond de Andrade. Congresso Internacional do Medo
Poesia e Prosa. 1984.
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