


Seringueiros 

Escravidão, 
• nunca mais 

João Roberto Ripper* 

Uma tradição de mais de cem 
anos de trabalho semi-escravo acaba 
de ser rompida: os seringueiros do al 
to do rio Júruá, no Acre, não pagam 
mais renda de borracha aos seringa 
listas. Organizados, eles criaram a As 
sociação dos Seringueiros e Agricul 
tores da Bacia do Rio Tejà, uma co 
operativa que compra o produto pelo 
preço nacional e vende os mantimen 
tos pelo preço do mercado. A Asso 
ciação já conta com mais de 600 asso 
ciados e preve para 1990 uma produ- 
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ção de mais de 400 toneladas de bor 
racha. 

Acabou, praticamente, uma si 
tuação de escravidão por renda e dívi 
da. A exploraçao funcionava nos· se: 
guintes moldes: os seringanstas paga 
vam a metade do preço pela borracha 
e vendiam os mantimentos 70 a lOOSf 
mais caros que o mercado de Rio 
Branco. Neste caso, o pagamento era 
feito em mercadorias, sem nota, dei 
xando o seringueiro sempre em débi 
to com o seringalista. O velho escarn 
bo (troca de mercadorias), ainda tão 
atua1 nos sertões brasileiros, funcio- 

nava a todo o vapor. O trabalho não . 
recebia qualquer recompensa. 

A cooperativa secou a fonte dos 
seringalistas e funciona como um ins 
trumento de luta pela libertação dos 
seringueiros, colonos e ribeirinhos da 
quela região, através da implantação 
da reserva extrativista da bacia do Te 
jo. Resultado: de maio a setembro 
de 1989, os seringueiros produziram 
mais de 35 toneladas de borracha.xíos 
quais sete mil quilos foram comercia 
lizados, pela cooperativa, com acida 
de de Cruzeiro do Sul, situada a 360 
quilômetros, por via fluvial, do arma 
zém central da Associação. 



Investimentos t> projetos 

A borracha que sai dos rios Tejo, 
Bagé e Amônia vem puxada por bar 
cos, balsas ou canoas pelo rio Juruá 
ou Tinturenê que, na língua Kaxina 
wá ( uma das onze nações indígenas 
que habita a região), significa Rio de 
Muitas Curvas. O resto da produção 
fica armazenado nos núcleos comuni 
tários, protegido das secas de verão. 

Investimentos da ordem de NCz$ 
126 mil já foram aplicados na coope 
rativa sob forma de mercadorias, 
meios de transporte e construções. A 
Associação tem vários projetos, entre 
os quais a implantação de 20 escolas 
e postos de saúde na região, que inclui 
a formação de 19 agentes e quatro 
supervisores, treinados por dois médi 
cos contratados para acompanhar o 
programa nos dois primeiros anos. 

Com verba conseguida na Em 
baixada do Canadá, o Conselho Na 
cional dos Seringueiros está adquirin 
do três aparelhos de rádio-amador 
que serão instalados em Cruzeiro do 
Sul, na Cooperativa do Tejo e no bar 
co Chico Mendes, que faz o trans 
porte da borracha nos rios da região. 

União dos povos da floresta 

Na luta pela demarcação e conso 
lidação das áreas indígenas e implan 
tação das reservas extrativistas, está 
prevista a criação de cooperativas am 
plas dos povos da floresta - seringuei 
ros, índios e agricultores - em Cru 
zeiro do Sul, Tarauacá e Feijó. Na 
região de Cruzeiro do Sul habitam 
90% da população indígena do Esta 
do do Acre, num total de 11 nações: 
Powanawá, Nuhini, Katukina , Jarni 
nawá, Aram, Jaminawá-Arara, Kaxi 
nawá, Karnpa, Shaminawá, Yamana 
wá e Kulina, com onze idiomas dife 
rentes. 

Mas a cooperação não pára por 
aí. Existem projetos específicos para 
os índios, como o do povo Powanawá, 
do seringai Barão do Rio Branco, que 
visa o reflorestamento de 200 hectares 
com madeiras de lei - cedro, pupunha 
e castanheira, numa área desmatada 
e abandonada por seringalistas. Ou 
a ajuda aos índios Jaminawa-Arara , 
do rio Bag.': que só receberam da. 

Chtco·uend,s, 
uma chafflra, viva 

Chico Mendes foi assassinado no 
dia 22 de 'dezembro de 1988-. O crime 
continua impune .. o processo de apu 
ração está restrito às primeiras pri 
sões. Mândaates e pistoleiros penn~ 
necem em liberdade, embora o inquê 
rito policial já tenha se encerrado. A 
Justiça de Xapuri pronunciou dois dos 
acãsados, Darly Alves da Silva e Dar 
ey Alves Pereira, ·os únicos pistoleiros 
presos. ·· · · 

do,, q.ue. os acusado.s o.,'âo, reee beram 
intimaçã,6•p?ira depót. ••• .. · 

Apesar de todifoêli~a pêviolên 
eia ç impunida:d~, Chico Mendes é 
unia ch~l'i viva. Pa~sado mais d~ um 
,u1q dç sua morte; ã or~àoiz.a~o dos 
seringueiros do Acre é caija vez 
maior. Em X.apy..ri, a proniessa de que 
nenhtJrn\árvorç, strnr getl.'ubada listá 
sendo cumprida .à asca, eom a realiza' 
çâo~'de vários. "empates''. todos vito 
riosos. Em Bra§il~j:.t. ~.Jfdér serio, 
gueirô' Qsmai;,iqo Amâncio, ápe~~.r 
dos váriosatentad~ e àmeàças de qu~ 
tem 'Sido vítima,.foi eleito t,r~sidentç 
do S1ndicato gos Tç_;,tbalhadô:res Ru 
rais, nó dia 2 de s~tetnlUQ de 1989, 
çoq1 quase únani_Q,1idadê do.s,. assecla- 

• ;;s; ' ••• dos: apenas orteo vO.t!yaJ1} contra. 

O julgamento em Tribunal do Jú 
ri ainda não está decidido e depende 
da desembargadoria de Rio Branco, 
que deverá deliberar entre acatar a 
decisão do juiz ou ceder aos argümen 
tos da defesa do~ pistoleiros, que re 
clama a nulidade do processo, alegan- 
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Fundação Nacional do Índio (Funai) 
os NCz$ 900 destinados a cada nação 
mas, em compensação. tiveram sua 
cooperativa viabilizada graças à cola 
boração dos seringueiros, que cede 
ram 10% das mercadorias da Asso 
ciação. 

Faca e copo 
usados no corta a 
coleta do 16tex 

Essas ações efetivam, na prática. 
a união dos povos da floresta. "Anti 
gamente os patrões faziam com que 
a gente brigasse uns contra os outros 
e os seringueiros mataram muitos ín 
dios. Hoje estamos juntos, lutando 
contra os seringalistas", afirma o ad- 

ministrador da cooperativa, Francisco 
Xavier. 

Reserva extrativista 
. O maior de todos os projetos, 

porém, foi encaminhado ao Governo 
Federal pela União das Nações Indí 
genas (UNI) e pelo Conselho Nacio 
nal dos Seringueiros (CNS). Trata-se 
da criação de uma reserva extrativista 
de 600 mil hectares, que abrigará cer 
ca de 10 mil habitantes da bacia do 
Tejo. 

A reserva extrativista é uma pro 
posta de união dos povos da floresta, 
lançada por Chico Mendes no Con 
gresso Nacional da Central Única dos 
Trabalhadores, em Belo Horizonte, 
em setembro de 1988. Foi também 
discutida por índios e seringueiros, 
nas matas do Acre, e assumida no 
2? Encontro Nacional dos Seringuei 
ros e 1? Encontro dos Povos da Flo 
resta, em março de 1989, em Rio 
Branco. 

Embora não exista formalmente, 

P . -~- ·< t rt ... · ". '.: . rt .. . ,.-_---,-- -._- -·-. - - . - r-· - ... ,, ._- - . __ r.1sao,1 o.· u a_e .. mo- _ e 
A Q{ict~ 40 Tejo, regiãó riG.!. en~ 

tn-~g,eíra-<.k-lei. tem 226 :mil hectares 
é t.e.~de por ll}ais dê )Oo/1? da pr?i 
dU,Çãõ •. de, borracha de municfpio de 
"Ctutêifi() do Sul. A comercialização 
d<f;proclutP na bacia do ie~jÔ,. para 

' yarlilr. é l'ila'J.:Çadâ pof ,ur_na ~rie de 
~.ót'flpliqJ.çõe~: .a empresa San-ta-na 
JEmpreebditnentos Agro:p!is'tQris 
,IJtdã., Cij}Q essritõrio fica em 'Sâõ 
Fay:lo.1 se di~ proprietãria de 639 .920 
líêctarês de terta,,aum.a: região onde 
o ·Instit!ltl,'l de Colõnizaçâo e Refor ma ,4.gr!Íria (Incra) constatou-a exis 
Jência ele ,ap&11as 226 mil hectares. 
.çj.oS,.~Uais somente 70 miJ pertençêm 
à e'lppré~li paulista. 

~-Santana Enip'"reendirtierttos, 
arrenda sua pro,priedaGe - à firma 
Mi;tr01udC.âme'ltCfa. Ltda .. dé Cr~ 
ierro do.Sul, quf, por seu turno, su 
barrenda. para quatro comercia2tes. 
E·m troea_, rei;:eb€ 10%~ da: prodttção 
ele umâ ár~a envolv~ndo 11 serirr 
gais., com roais.'!de mil seringúeitos , 
que. exti:~em, u-ma média de. hOO tnil 
quifüs d~ borracha ·~or ano. 

A op.era~o de compra e venda 
!;la õorracha entre snbarrendatârios 
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e se.ringµe;íros se dá da· seguinte ni,a. 
neira: pà.'iratra._baJhar, o"seríngueiro 
tem que pagàç,,3Q quyqs do ptqd~tó, 
pôr ano, por "estrada '' de seringa 
que possua. A "estrada" é unia figu 
ra geo.ro.ét_rica indefinida. que dã 
uma votta e termina no lugar de ,õri 
gim. Cada '"esirad-a'·"'ao-range dei90 
a 180 seringueiras, te,o:t ,s)e, lQ ·a 15 
qn.ilôtnetros \1t1 exterrsâo e constitui, 
com a casa da família, a área Õô roça 
do e as.reS:ervas de caça e pesca, 
a chàímacla "colocação". N orinal 
mente, um .seringueiro possui duas 
"estradfüt de'sering,~ '•que numa sa 
fra lfoa l)hegarn a produzir 60Q quilos 
<iJ)Ui;lÍS, - 

O re~toda,produçao é eompra- 
o peldAS.Uti"atr€.fldalárfo Ol( íJiatte 

teiro, pelo sistema-deaviarnentó ou 
eiicamho~ qut;1é Q regime de troca 
da poi;:ra:cha po.r ntantimerãos, E aí. 
que. a ceisâ pega, porq·ue ús"ma11d~ 
mentes são sempre muito mais catos 
do queca boha'cha produzida e J) . jra 
balhedor'fícã cbnsta1ltemente preso . .. ,·. " .li,,,.·: " 
à" dívida, e escravizado ao subarren-' 
datãrio, 

Os emprê--stimos reptesenta.Jll;. 
metade 'Êª§ correntes qu~ êsç'tavtti 
za111 o. s~rínguêiro .. Os su~atrerd'ª, 
târigs tomam dinheiro áo's Biiicos 
par<!, cóll'letcra~izar a bor_r~cha, _ç;?tn 
Juros e corre;çao monetana Qled1os 
de. 1.000% ao ano. Esse emprt-sti 
me, ,,.que funciona come ç_apitil di 
giro., ~ .. repassado aos setingu~.Jc~s 
com um lucro anual de 500% ao ,!.Ua.r~ 
reteiro,,. arravés do aviln1me1ttQJile 
preço na compra da berracha e. do 
valoreíntlaciçnãrio na venda dos 
mantimentos. 

Francisco Elias da Sjlva, 7:8 
anos, é uro "ex-soldado" da borra 
cha. Segundo ele, são inumeres os 
casos de seringueiros presçs, tertu 
rados e expulsos -de suas "~10011,. 
ções", e ã:té. assãssínadõs;p.f?t-str ne 
garem a pagar a renda e.dív.ida aõs 
seringalistas, Seu F t.à'oçi.~l':õ. passqu 
mais· de_ 50. a~os, setR,. iair\,dà" hl,lcia 
dó Tejo e e.d\füda sua vi'Õa'.cõnheceq 
apenas yn1a tidade, Crut~ím·ctd·Sut. 
Para e~,, ~·ió·a ~oopeF~ttva..e~à tt!tí;}o, 

, dos pov0:s da' flór~,st~ t1õtletãtllíb~r~ 
(ar os serh1gõeirt>s dre-§ta escrayi,.. 
dão". · 



~Aceivo 
~/\\ 1 SA 

a reserva extrativista é uma realidade, 
assegurada através da conscientização 
de índios e seringueiros por meio de 
"empates" - forma de resistência cria 
da por Chico Mendes, pela qual os 
povos da floresta impedem, de modo 
pacífico, as derrubadas de árvores 
promovidas pelos fazendeiros e serin 
galistas, colocando-se organizada 
mente na frente dos tratores, moto 
serras, peões e jagunços. 

No Acre já existem quatro reser 
vas extrativistas: São Luiz do Reman 
so, entre Xapuri e Rio Branco; Santa 
Quitéria, no município de Assis Bra 
sil; Cachoeira, no município de Xapu 
ri; e Macauã, no município de Sena 
Madureira. 

Floresta por decreto não cola 

Após a divulgação da idéia da 
reserva extrativista por parte dos se 
ringueiros e do assassinato do líder 

· sindical e ecologista Chico Mendes, 
o Governo brasileiro, através do de 
creto 98.058, de 15 de agosto de 1989, 
criou a Floresta Nacional Mapia 
Inauini, com uma extensão de 311 mil 
hectares. O conceito "floresta nacio- 

nal", na verdade, é bem diferente da 
proposta de reserva extrativista de 
fendido pelo CNS e pela UNI. 

A reserva extrativista é uma pro 
posta que nasceu de baixo para cima 
para garantir a permanência de ín 
dios, seringueiros, colonos e ribeiri- 

Seringueira (aho do rio Bagé) 

nhos nas matas, assegurando que a 
terra continua sendo da União e o 
usufruto dos moradores da floresta. 
com a concessão de direito real dt> 
uso. Essa terra é inalienável, não po 
dendo, portanto, ser vendida. 

A garantia da fauna e da flora 
também são objetivos da reserva ex 
trativista, com a proibição da explo 
ração dos bens não renováveis, como 
a derrubada de madeiras-de-lei ou a 
criação de garimpos. Garantia que se 
estende ao incentivo à modernização 
do extrativismo vegetal, como a bor 
racha, os óleos especiais, plantas me 
dicinais e frutas silvestres, que carac 
terizam os bens naturais renováveis. 

Júlio Barbosa, presidente do 
CNS, adverte que a Floresta Nacio 

. nal, por ser criada de cima para baixo, 
via decreto, pode, da mesma forma, 
ser anulada, sem passar pelo Congres 
so Nacional. Pode, ainda, dependen 
do do texto do decreto, colocar em 
risco os habitantes da floresta, a fauna 
e a flora amazônicas, por não proibir 

· expressamente a exploração dos bens 
naturais renováveis. Barbosa conclui: 
'"A Floresta Nacional nada tem a ver 
com a proposta de Chico Mendes. Sua 
implantação contraria os interesses 
dos índios, seringueiros, colonos e ri 
beirinhos que habitam a floresta ama 
zônica e, consequentemente, vai de 
encontro ao interesse do País como 
um todo, na medida em que contribui 
para a destruição da natureza". 

* Joio Roberto Ripper é jornalista do 
Centro de Documentaçlo e Imagens do 
Trabalhador. Colaborou Lizete Teles de 
Menezes. 

O trabalho do· seringueíro co 
meça com o corte da seringa que du 
ra em mé!Jia quatto"hõr~~,."N1,1ncà 
são ,eitos cortes no .me's!fiO •• lugar' 
para proteger a arvore; QuahdO;,i:I. 
extra~o é ·foitá durante a noite, q -.- - .. " - .. - . .'- . sermguetre usa a,,poron.ga, uma es- 
péeie de Iamparina que-segura sobre 
a cabeça ou· na boca. 

Ouéndo o corte é feito muito 
alto,.o -~éríngueiro.irsa urn.cipó para 
que o látex, 1íquid6 .leitoso com o 
qual é feita a borracha, desça até 
a 'tijela presa no tronco -da árvore. 
Se a · extração rende bqrt, Q balde 
ffoa cheio e o látê~-~ joiadp !)o saeo 
telo, também -chainaifo de adikere, 
bizaeo ou eseopa. qu"e"é fechaao com 
uma ligã de semambs (bo:rracba) de •. 
norpinada pieoeo. 

A outra arte do trabalbcM::nvol 
ve a prensa ou defumação. do leite 
para que vire borracha, Ant~s, o'lã 
tex ~ colocado numa c..ai~ã avinhada, 
para que coagule rüàis rápid<\ e ~·e. 
pois é despejado suma pren"sa, onde 
passa cerca de 24 h<í'fas'até a borra 
cha ficar pronta. 

Para o ,pr-ocess.q .de. d,efutna-ção, 
o leite fica numa. bacia, ao lado de 

Çli i;;r,. ,_ " iiili·-' ,. ,.- _ .. , . :'li . 

urna fornalha enfumaçada. Uma 
borracha já começada, em forma de 
bola vai recebendo banhos de látex . 
Cada banho reprêsenta uma capa a 
mais que ab.Orqicjja.adqui.re. Ela po 
de ser .imt~rpa,dí.'I até a,tingir 'cerca 
de 40 quilos, limite de -ppo que urrt 
seringue"iro suporta ,i:;ar,te.gar de sua 
"eolocação" até,. o local de armaze 
namento. 

.~ extração de borracha pode 
ser feita durante ,,todo .. Q ,'1i,o, mas 
o período nor~111al de corte- vai de 
ab,;.ril a novembro. De dezernbro a 
março, o seringueiro dedica-se «o 
trabalha de-rosa, plantando arroa, 
milho, feijão, mandioca e cuidando 
da castanha e do cupuaçu. Durante 
esse período, o trabalho 'extrativista 
não para. apenas diminui ·o ritme de 
seispara dois dias d.~ seitJ.ana. 

O trabalho do'seringueiro é 4m 
dos mais belos exemplos- de re~peito 
peta natureza: homem e flores.ta sé 
confundem, são uma coisa só, numa 
demonstração de q4e a vida pode 
ser vivida sem destfuíção. 
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