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Resumo
O trabalho pretendeu discutir em que medida é possível construir uma reflexão acerca da 
identidade de extrativistas do pau-rosa na Amazônia, a partir da teoria do reconhecimento 
lapidada pelos filósofos, Georg Friedrich Hegel e Axel Honneth. Também fazer uma leitura 
sobre os processos simbólicos que constituem a visão de mundo dos trabalhadores do pau-
rosa, embasado sob a perspectiva de Habermas. 
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Introdução

A proposta  do  artigo  foi  considerar  em que  medida  tenderam a  ser  construídas 

percepções de trabalhadores da Amazônia Brasileira, extratores de matéria-prima da planta 

pau-rosa (Aniba Rosaeodora Ducke). Objetivou-se investigar sua atividade laboral, a qual 

foi historicamente considerada agressiva e exploratória.

A  perspectiva  foi  entender  como  a  prática  extrativista  floresceu  na  Amazônia 

brasileira,  apesar  de  ter  sido  violenta  a  pessoas  que  trabalharam,  ainda  trabalham  e  à 

natureza em geral. Igualmente propôs-se explorar vieses relacionados a essa extração nos 

dias atuais, feita em pequena escala, mas de igual modo apoiada em bases controversas.

As  entrevistas  de  campo  foram embasadas  na  perspectiva  da  História  Vista  de 

Baixo, de Thompson (2001), que sinaliza inversão de perspectiva em relação à tradicional 

historiografia do poder dominante, dando voz e vez aos protagonistas dos acontecimentos, 

nesse caso os trabalhadores do pau-rosa. 

Procurou-se  trabalhar  no  campo  por  recorte  transversal,  com ex-funcionários  de 

usinas  de  pau-rosa  da  Amazônia.  Utilizou-se  estratégia  de  coleta  por  entrevista  semi-

estruturada,  em  ambientes  localizados  às  margens  do  rio  Paratucu,  município  de 
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Nhamundá, mesorregião do Baixo Amazonas, na divisa do Estado do Amazonas com o 

Pará, Amazônia Brasileira.

A discussão foi orientada em função das observações de campo em associação aos 

conceitos delimitados.  

Objeto de estudo

Extração de pau-rosa, um problema de longa data 

A exploração  do pau-rosa teve  início  em 1875 na porção amazônica  da  Guiana 

Francesa. A primeira exportação aconteceu em 1883, da Guiana para a França. No Brasil, a 

extração  do  óleo  essencial  de  pau-rosa  iniciou  em 1926,  mas  nesse  período  a  Guiana 

Francesa ainda dominava o mercado mundial com três destilarias artesanais de grande porte 

(considerando-se a época). A despeito da amplitude da produção no país vizinho, abriu-se 

espaço para  expansão da produção na  Amazônia  brasileira,  que  por  efetivo  período de 

tempo  teve  na  exploração  do  pau-rosa  seu  terceiro  item  mais  cobiçado  na  pauta  das 

comercializações dentro do bioma, atrás de borracha e castanha. 

Desde o início da exploração do pau-rosa até 1960, o óleo essencial  extraído da 

Aniba  foi componente  para a formulação de sabonetes  e  perfumes.  Com a escassez da 

espécie, após período de exploração desordenada, limitou-se à perfumaria clássica de alto 

custo de mercado. Foi criado em 1920, pela estilista Grabrielle Channel, o perfume Channel 

nº  05,  consolidado no mercado após a  atriz  Marilyn  Monroe declarar  que dormia  com 

apenas duas gotas do perfume no corpo. Assim, tornou-se o mais vendido no mundo. O 

preço, no Brasil, chegava a R$ 450,00, considerando-se relação de valor monetário para a 

época atual, para um frasco de 100 ml.

Outro fator que afetou o mercado do pau-rosa foi a descoberta da versão sintética do 

linalol,  principal  substância  aromática  do  pau-rosa,  como  ocorreu  com  a  borracha.  O 

período  de  extração  do  pau-rosa  contribuiu  para  o  “monopólio  natural  da  escassez” 

(BENCHIMOL apud BATISTA, 2007, p. 215), pois o alto preço da essência ocasionou a 

exploração  desordenada  da  espécie  e,  assim,  a  degradação  do  meio  ambiente  e  das 

sociedades rurais e ribeirinhas do bioma. 

No início, a exploração do pau-rosa concentrava-se na fronteira com os Estados do 

Amazonas e Pará, porém a valorização da essência fez com que o comércio se estendesse 

para  as  regiões  de  Itacoatiara  e  Maués,  municípios  interioranos  localizados  na  porção 

central  do  Amazonas  (HOMMA,  2003).  A  Superintendência  do  Desenvolvimento  da 
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Amazônia (Sudam) registrou que em 1969 foram contabilizadas 53 usinas de destilação em 

funcionamento, sendo três no Pará e 50 no Amazonas (TEREZO apud HOMMA, 2003).

Com a crise na quantidade de áreas exploradas e a queda dos preços em decorrência 

da versão sintética do produto, em 1971 o número reduziu-se a 24 usinas, sendo nove no 

Pará e 15 no Amazonas.  Em 1980, o total  caiu para quatro estabelecimentos apenas no 

Amazonas.  Em  1988,  houve  acréscimo  de  duas  destilarias,  o  que  totalizava  seis  em 

funcionamento no mesmo Estado.

A extração do pau-rosa sempre dependeu de mão de obra humana, desde a retirada 

da madeira na mata até a destilação da matéria prima nas caldeiras, onde se extraía o óleo 

essencial. Artesanalmente, o produto era transportado por batelões – pequenas embarcações 

tipicamente amazônicas – em tambores com capacidade de 180 kg à capital do Amazonas, 

Manaus. Deste local, era exportado para Europa, Estados Unidos e Japão para abastecer as 

indústrias de perfumes (ID., op. cit.).

Ponto  controverso  no  processo  era  que,  para  adquirir  mão  de  obra  barata, 

coordenadores de usinas subordinavam operários a trabalharem em regime de escravidão. 

Oferecia-se pagamento antecipado (denominado “abono”) a pessoas de baixíssima renda, 

com juros não declarados, e afirmava-se que essa dívida poderia ser paga mediante trabalho 

nos  campos de  extração.  Os  patrões,  que  detinham  capital  provindo  da  atividade, 

restringiam-se  a  negociar  muito  mais  com  corporações  industriais,  a  maior  parte  no 

exterior, e não com os trabalhadores de chão de fábrica.

A situação afrontava claramente a Constituição Federal, que criminaliza o direito de 

propriedade  de  uma  pessoa  sobre  outra,  seja  em  termos  financeiros  ou  materiais.  No 

entanto,  isso  não  significou  impedimento  para  a  concretização  do  trabalho  escravo  na 

Amazônia – como também em outras regiões do país. A remuneração pela força laboral 

manteve-se extremamente insuficiente para a manutenção do trabalhador de forma digna, 

além  das  condições  trabalhistas  serem  as  mesmas:  a  da  labuta  sem  qualquer  direito 

constitucional.

Todo  o  consumo  básico  (alimentação,  calçado,  vestimenta  e  ferramentas  de 

trabalho) era adquirido da cantina (dispensa da usina) por um alto preço e pelo próprio 

trabalhador.  Era  uma  das  formas  de  manter  os  empregados  a  serviço  do  capitalismo 

administrado e fazendo com que a dívida primordial, o abono, ora pago aos trabalhadores, 

nunca  pudesse  ser  quitado  plenamente,  pois  sempre  havia  incrementos  aos  valores 

emprestados.
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Segundo relatos de Francisco Xavier (Informação verbal, trabalho de campo, 2013), 

diversos operários perdiam a sanidade física ou mental devido às condições de trabalho e 

morriam acidentados ou doentes, por falta de assistência médica. Os descompensados ou 

extenuados só eram levados à cidade quando tinham algum saldo mínimo em sua conta, 

mas  devido  às  condições  impostas  pelo  sistema  era  raro  estabilizar-se  sem dívidas  em 

ambientes industriais de exploração do pau-rosa. O que ocorri era que boa parte dos que 

saíram para tratamento tinham de retornar para pagar o saldo devedor, implicando em um 

círculo vicioso.

Francisco Xavier, 64, trabalhou sete anos na usina Santo Antônio, às margens do 

Rio Paratucú, Nhamundá/AM. Ele era serrador de madeira e tinha como função transformar 

a matéria prima em cavacos (pequenos pedaços de pau-rosa). Estes eram colocados em um 

tanque chamado de caldeira, movida a vapor, de onde saia o óleo essencial. A usina era de 

propriedade do ex-prefeito do município de Faro/PA, Wladimir  da Costa Rossy.  Rossy, 

como  era  conhecido,  dominava  a  economia  local  mantendo  em  seu  poder  usinas, 

serralherias,  supermercados  e  fazendas  de  gado.  Foi  um  dos  maiores  exploradores 

socioambientais entre nas décadas de 1960 e 1970. 

Em  suma,  historicamente,  a  retirada  do  óleo  essencial  do  pau-rosa  foi  prática 

predatória ligada ao comércio internacional. Trabalhadores amazônicos que se mantinham 

na atividade foram vítimas não apenas de um cenário econômico desolador, mas também de 

um contexto social de predação da Aniba Roseadera4. Significa dizer que se depreende da 

problemática a seguinte situação: em que medida se podia escolher trabalho remunerado em 

ambientes  sem governança  na  Amazônia,  dado que ainda  hoje situações  de penúria  do 

trabalho humano ainda se configuram5? 

A extração desordenada na Amazônia brasileira

Scherer (2009) afirma que “[...] a Amazônia tem uma vocação para a abundância, a 

escassez foi introduzida pelo capital” (p. 32). Mas a valorização da essência do pau-rosa no 

exterior  contribuiu  para  uma  “corrida  extrativista”  que  resultou  na  quase  extinção  da 

espécie e em impactos à vida humana pelo abuso da força do trabalho para a produção do 

capital. O período econômico “enriqueceu extratores e usineiros, empobrecendo, porém, a 

Amazônia” (BATISTA, 2007, p. 218). 

4 FIGUEIRA, Ricardo Rezende. Por que trabalho escravo? Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v14n38/ 
v14n38a03.pdf > Acesso em: 27 de setembro de 2013.
5 Informações obtidas através de entrevistas realizadas no município de Faro, Pará, de onde era retirada a mão de obra para 
atender a demanda das usinas localizadas no Rio Paratucú, município de Nhamundá, Estado do Amazonas.
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Nos  campos de extração do pau-rosa, havia dois segmentos de trabalhadores: i) o 

extrator,  responsável  pela  extração  da  matéria  prima  diretamente  da  floresta;  ii)  e  o 

operário,  o  qual  atuava  diretamente  nos  quadros  da  usina  com  o  manuseio  dos 

equipamentos  (caldeira,  serra  etc.).  Ambos,  tiveram  de  seguir  um modelo  de 

desenvolvimento  da  Amazônia  que  veio  acompanhando  de  uma  lógica  do  capital, 

socialmente excludente e marcado pelo alto consumo e desperdício das classes abastadas da 

sociedade.  “Atualmente,  o que se vê é uma pobreza aguda, extremamente assustadora e 

ameaçadora, advinda do capitalismo contemporâneo, qual seja a falta de trabalho, pelo grau 

de desenvolvimento das forças produtivas” (SCHERER, 2009, p. 37). 

Embora  reconhecendo  a  presença  dessa  subjetividade  que  reforça  a 
alienação,  que  destrói  a  solidariedade,  a  esperança,  que gera  solidão e 
desagregação,  não  podemos  deixar  de  considerar  a  centralidade  do 
trabalho como aquele que continua a ter significado de base da reprodução 
e autonomização dos trabalhadores, mesmo sem deixar de reconhecer o 
seu caráter de trabalho explorado e alienado (SCHERER, 2009, p. 31).

Teixeira (2009) sugere que o extrativismo na Amazônia continua como no antigo 

modelo, o qual denomina de “bestialização das relações de trabalho”, pautado na “sovina 

economia da usina que repunha tão tardiamente as práticas e os débitos acumulados de uma 

economia predatória e de uma sociedade desumanizada” (TEIXEIRA, 2009, p. 9). Paralelo 

a essa realidade, Scherer (2009) afirma que:

A classe trabalhadora tem pouca consciência de classe, pouca unidade de 
classe e hoje frágil organização para fazer valer seus interesses, enquanto 
que  a  classe  detentora  do  capital  faz  isso  muito  bem,  em tempos  de 
globalização, subjugando o mundo aos seus interesses.  A estratégia da 
classe  dominante  foi  montada  na  perspectiva  de  garantir  a  fixação  do 
trabalho  nômade  do  caboclo,  cuja  prática  produtiva  estava  e  ainda 
continua vinculada ao extrativismo vegetal e animal (ID., op. cit. p. 37).

A problemática da exploração do pau-rosa associa-se ao empobrecimento geral de 

um mosaico de segmentos sociais moradores do bioma, os quais tem sido excluídos dos 

centros urbanos e das zonas rurais agroflorestais. Essa realidade, por mais agressiva que 

pareça, moldou o imaginário de sociedades nacionais e internacionais sobre a Amazônia, 

que passaram a observar a floresta como refúgio a errantes sociais (GARFIELD, 2009)6.

Crê-se, em certa medida, que o trabalho análogo ao escravo faz parte do convívio 

comunal na Amazônia, sendo mesmo algo aceitável e que foi naturalmente implementado 

6 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbh/v29n57/a02v2957.pdf. Acessos em: 02 de outubro de 2013.
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por ricos comerciantes e empresários exploradores socioambientais, ou mesmo pelo Estado, 

que  tende  a  estar  envolvido  direta  ou  indiretamente  em iniquidades  no  bioma,  em um 

discurso controverso de defesa do desenvolvimento econômico e sustentável.

O reconhecimento das pessoas exploradas

Os trabalhadores do pau-rosa tiveram a vida usurpada pelo mercado de exploração 

do  pau-rosa.  Houve,  pode-se  indicar  para  o  contexto  histórico,  um  “capitalismo 

administrado”7,  em  que  se  busca  provocar  conformismos  perante  o  sistema  irracional 

vigente (HONNETH, 2003). Nesse sentido, os trabalhadores seguiam à risca às ordens do 

sistema para atender ao comércio, privando-se da educação formal, dos direitos trabalhistas, 

do convívio familiar, da saúde básica e da alimentação adequada em função de uma suposta 

necessidade maior do mercado consumista.

A partir  do indício,  cabe reflexão sobre o reconhecimento da reconfiguração das 

pessoas sob o prisma da Teoria do Reconhecimento, uma corrente que ganhou força a partir 

da obra de Hegel. A palavra reconhecimento vem da tradução alemã anerkennung,  mas é 

válido ressaltar que em português ela tem sentido mais estrito que na filosofia. Segundo 

Valente e Caux apud Assy e Feres (2006, p. 705), “o conceito filosófico de reconhecimento 

não  significa  a  identificação  cognitiva  de  uma  pessoa,  mas  sim,  tendo  esse  ato  como 

premissa, a atribuição de um valor positivo a essa pessoa, algo próximo do que entendemos 

por respeito”.

Fraser (2012) acrescenta que o reconhecimento pleno conta com duas formas de 

respeito,  o  primeiro  corresponde  ao  respeito  pela  identidade  inconfundível  de  cada 

indivíduo, independentemente de sexo, raça ou procedência étnica; o segundo, ao respeito 

pelas formas de ação, práticas e visões peculiares de mundo que gozam de prestígio junto a 

membros de grupo desprivilegiados,  ou que estão intimamente  ligados a  essas  pessoas. 

Ricoeur  (2006)  afirma  que  o  reconhecimento  vai  além  do  que  chama  de  “polissemia 

regrada”, a semântica, ampliando-se da identificação à gratidão. 

A principal sistematização da Teoria do Reconhecimento foi discutida por Honneth, 

em  seu  livro  “Luta  por  Reconhecimento:  a  gramática  moral  dos  conflitos  sociais”, 

publicado no Brasil em 2003, com tradução de Luiz Repa. Segundo Valente e Caux (2013), 

Honneth propõe, assim com Hegel,  tipologia progressiva de formas de reconhecimento: 

amor, direito e solidariedade. 

7 Termo usado por Max Horkheimer sobre a Teoria Crítica. 
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A esfera  do  amor  permite  ao  indivíduo  uma  confiança  em si  mesmo, 
indispensável para os seus projetos de auto realização pessoal; na esfera 
jurídica, a pessoa individual é reconhecida como autônoma e moralmente 
imputável,  desenvolvendo  uma  relação  de  auto-respeito;  na  esfera  da 
solidariedade,  a  pessoa  é  reconhecida  como  digna  de  estima  social 
(VALENTE & CAUX, 2013, p. 138).

Na  leitura  de  Valente  &  Caux  (2013),  os  três  padrões  de  reconhecimento 

intersubjetivo  correspondem  a  três  maneiras  de  desrespeito:  a  violação,  a  privação  de 

direitos e a degradação. É em resistência a essas formas de não-reconhecimento que se 

desencadeiam conflitos sociais, tendo por resultado a paulatina superação.

Para Honneth (2003), a concepção de pessoa é entendida em razão da formação da 

identidade individual, perpassando pela luta intersubjetiva por reconhecimento mútuo. A 

filosofia  honnetiana  sobre  reconhecimento  procura  analisar  a  relação entre  a  teoria  do 

desenvolvimento psíquico e a evolução moral da sociedade, de forma a alcançar horizontes 

capazes  de  reformular  a  Teoria  Crítica,  pontuada  por  Habermas  e  posteriormente  por 

Honneth.. 

O reconhecimento se encontra como um conceito-chave à contemporaneidade. Com 

fundamentos  na  filosofia  hegeliana,  o  conceito  faz  sentido  no  momento  em  que  o 

capitalismo amplia  contatos  “transculturais”,  destrói  sistemas  de interpretação e  politiza 

identidades  (FRASER,  2012).  O  reconhecimento  não  visa  nivelamento  das  condições 

sociais  de vida,  mas  sim a integridade  da pessoa e  de suas  tradições  culturais.  O não-

reconhecimento, do contrário, representa o apagamento dos grupos sociais e o isolamento 

de seres humanos.

O  reconhecimento  de  um  grupo  é  em  parte  construído  na  própria  ausência  do 

reconhecimento,  ou ainda pelo “reconhecimento  errôneo (misrecognition)  por  parte  dos 

outros, e assim uma pessoa ou grupo de pessoas pode sofrer um dano real, uma distorção 

real,  se  as  pessoas  ou  a  sociedade  em torno  lhe  espelharem em retorno  uma  imagem 

limitada dela própria” (VELENTE e CAUX apud TAYLOR, 2009, p. 25).

No contexto  laboral,  é  frequente  a  disseminação de informações  que elevem ou 

manchem a imagem do trabalhador. Certas atividades laborais podem ser consideradas, a 

priori, de baixo status social (THOMPSON, 2001), entre elas, aquelas em que o corpo é o 

principal ativo na negociação da mão de obra, como trabalhadores braçais do pau-rosa que 

eram menosprezados pelos que atuavam no quadro da usina, os usineiros.

Porém, tanto braçais quanto usineiros eram objetos de produção e não tinham direito 

a salário. O pagamento pelas horas de trabalho era efetuado na troca por alimentação e 
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mantimentos  básicos.  Nessas  condições,  além  de  serem  excluídos  da  sociedade  como 

cidadãos  de  direitos  legais,  sem  reconhecimento  por  parte  do  Estado,  também  eram 

privados do convívio familiar (FIGUEIRA, 2000). 

Pode-se  dizer  que  diferentemente  da  escravidão  colonial  (escravidão  negra),  o 

escravo moderno pode ser todo e qualquer trabalhador. Seja ele branco ou negro, brasileiro 

ou estrangeiro, e mesmo de qualquer idade ou sexo (BOZZAN, 2005).

O escravo moderno é menos que o boi (que é cuidado, vacinado e bem 
alimentado),  que  a  terra  (que  é  protegida  e  bem  vigiada)  e  que  a 
propriedade  (sempre  defendida  com  firmeza).  Destarte,  o  trabalhador 
escravizado,  por  não integrar  o  patrimônio  do “escravagista  moderno”, 
este não se preocupa com sua saúde, segurança e higidez física e mental, 
sendo totalmente descartável, utilizado apenas como meio de produção e 
não ligado ao proprietário por qualquer liame, legal ou social,  na visão 
daqueles que se utilizam da prática ou que pretendem legalizá-la (ID., op.  
cit., p. 55).

A escravidão contemporânea não é consequência da escravidão colonial, mas sim de 

um modo de exploração capitalista que exclui quem tem mão de obra como fonte de renda e 

privilegia  quem possui  poder  e  propriedade.   “Trata-se  de  pessoas  deslocadas  de  suas 

regiões de origem, com baixa ou nenhuma qualificação e instrução, vivendo em condições 

miseráveis e, por isso, dispostas a se ‘aventurar’” (GOMES, 2012, p. 86).

O que domina hoje a exploração do trabalho é a fonte do problema ser de origem de 

empresas  privadas,  corporações  detentoras  do  poder,  que  estabelecem  estratégias  de 

sujeição geográfica e por violência física ou simbólica (endividamento), gerando condições 

degradantes e humilhantes.

Fraser (2012), sobre injustiça social,  indica ser o problema resultado da estrutura 

social e econômica da sociedade, que explora a miséria de modo cultural (convívio familiar 

nas  comunidades  de  origem)  e  simbólica  (dívida),  decorrente  de  modelos  sociais  de 

representação que,  ao imporem seus códigos de interpretação e valores, engendrariam a 

dominação cultural.

O processo simbólico no extrativismo do pau-rosa

Dentro dos espaços de extração do pau-rosa, ocorriam atividades estratégicas para o 

enfrentamento  de  problemas  recorrentes  que  se  davam  no  contexto  doença-saúde.  Por 

exemplo,  havia  trabalho  comunitário  de  auxílio  a  extratores  de  pau-rosa  que  ficavam 

enfermos em função do regime brutal de trabalho. O trabalho comunitário se configurava 
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enquanto  rede  de  solidariedade  formada  por  extratores,  em  razão  de  uma  necessidade 

humana de sobrevivência, dado que não existia qualquer ação por parte dos patrões que 

fomentasse bem-estar comum para a sanidade física e mental dos extratores de Aniba.

A necessidade de cuidado,  no contexto da exploração do pau-rosa,  obrigava aos 

trabalhadores a se unirem para formar, dentro das condições em que se encontravam, uma 

rede de atos humanitários, fraternais. Por meio dela, fortalecia-se o status simbólico (não-

declarado) de confiança entre eles. Tratava-se de uma ação pautada por um fim comum, que 

beneficiaria a todos que estivessem em uma condição de fragilidade psicofísica.

Exemplos de acometimentos psicofísicos se davam em acidentes nas matas, quando 

se  estava  retirando  a  matéria-prima,  e  também  dentro  das  usinas,  no  processo  de 

beneficiamento artesanal. Quando ocorriam os incidentes, os extrativistas se juntavam em 

grupos para quitar a dívida do colega de trabalho que estava necessitando de assistência 

naquele momento e teria que ser encaminhado à cidade.

Cabe lembrar que um trabalhador, mesmo gravemente enfermo ou ferido, acabava 

morrendo na área da extração, pois não lhes era permitida saída (a baixa) dos quadros da 

firma caso ele não quitasse sua dívida. O clima era de tensão em relação a adoecimentos, 

por isso tende-se a crer que essa rede de solidariedade foi um ato desesperado dos extratores 

para conseguirem sobreviver às péssimas condições de trabalho – sobretudo porque com 

um  sistema  de  aviamento  imbricado  na  atividade  de  extração,  os  trabalhadores  não 

conseguiam  obter  saldos  positivos,  o  que  vedava  qualquer  possibilidade  de  receber 

tratamento básico de saúde sem as redes de ajuda comum.

A construção simbólica de solidariedade entres os trabalhadores pode ser analisada 

sob a ótica de Habermas (2004), quando ele faz uma divisão da sociedade em “sistema” e 

“mundo da vida”. O primeiro refere-se a reprodução material da sociedade e corresponde ao 

campo  de  atuação  da  razão  instrumental;  o  último  caracteriza-se  por  ser  o  âmbito  da 

produção  simbólica  ou  não-material  da  sociedade  e  corresponde  à  razão  comunicativa 

(HONNETH, 2003).  

O conceito de mundo da vida de Habermas (ID., op. cit.) auxilia no entendimento de 

como se dava a reprodução do pensamento simbólico desses grupos de trabalhadores, a qual 

propiciava a criação das redes de solidariedade humana no sentido da construção da visão 

de  mundo,  que  tinha  como  base  vertentes  espirituais,  por  exemplo,  “[...]  é  preciso  ser 

solidário, assim como Jesus” (frase bíblica comumente reproduzida pelos trabalhadores).
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Crenças  espirituais  dos  trabalhadores  do  pau-rosa  eram  fomentadas  enquanto 

ferramenta  para  descansar  o  corpo e  o  imaginário,  principais  agentes  do  labor.  Com o 

fortalecimento dessa conjuntura simbólica espiritualizada, as únicas datas respeitadas pelos 

patrões passaram a ser feriados datados pela Igreja Católica – e tanto porque esta foi uma 

maneira encontrada pelos patrões de manter uma relação aparentemente amigável com os 

empregados.

O artifício  tendeu a funcionar  como mecanismo de cooptação dos trabalhadores, 

fazendo-os acreditar, em certa medida, que tinham conseguido avanços em suas propostas 

de amenizar o sofrimento no regime de escravidão. Todavia, ponderando acerca do cenário 

de trocas de informação e estratégias de convencimento, acredita-se que se tratava de ato 

ilustrativo, aquém de se configurar em ganho essencial ao extrator.

Considerações finais

O trabalho teve como premissa refletir como tenderam a ser construídas identidades 

de extrativistas do pau-rosa na Amazônia, sob aporte teórico de propulsores  da Teoria do 

Reconhecimento. As referências foram fundamentais para a interpretação dos dados, que 

encaminharam a ponderação acerca do pensamento social dos trabalhadores  do pau-rosa. 

Todavia,  faz-se  necessário  aprofundamento  na  temática,  sobretudo  em uma  das  esferas 

pensadas por Habermas (2004), a do mundo da vida. 

Buscou-se  inferir  acerca  de  determinantes  que  proporcionaram  aos  extratores  a 

criação de uma rede de solidariedade, a qual os ajudou a sobreviver em meio ao regime de 

escravidão. Mesmo com a declarada disputa entre cargos de maior ou menor apreciamento 

por  parte  dos  trabalhadores,  em hierarquias  construídas  por  patrões  –  por  exemplo,  os 

extratores que trabalhavam na mata (carregadores e serradores) eram menosprezados pelos 

que atuavam no quadro da usina – quando ocorria acidentes, fosse na mata ou usina, todos 

se juntavam e efetivavam auxílio entre os pares.

É  importante  destacar  que  se  trata  de  um  tema  entreaberto,  que  necessita  de 

aprofundamentos para se chegar a uma possível resposta eficiente quanto ao mais concreto 

fator determinante na construção do pensamento social desses trabalhadores. De antemão, 

pode-se afirmar que parte das atitudes simbólicas dos extrativistas provem de uma vertente 

espiritual, legado da igreja católica desde a colonização. 

 Em resumo, a economia do pau-rosa criou, na Amazônia, uma “burguesia parasitária 

e a miséria dos trabalhadores que tiveram na própria selva os muros de sua prisão e de seu 

cativeiro”  (TEXEIRA,  2009,  p.11).  Eram homens  explorados  pela  força  do  trabalho  e 
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mulheres  exploradas  sexualmente.  Esse  período  vivenciado  no  bioma  deixou  heranças 

negativas e quase levou à extinção do pau-rosa, além da devastação da floresta e impactos 

de ordem social na vida dos trabalhadores. 
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