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No Acre, desde o final dos anos 70, duas

expressões passaram a ser  usadas com freqüência

pelas lideranças e militantes das organizações civis.

A primeira delas, “o movimento”, refería-se a um

conjunto de iniciativas e mobilizações da socieda-

de que incluíam os empates dos seringueiros, as

greves dos trabalhadores urbanos, a formação de

cooperativas, enfim, tudo o que estivesse sob o

signo da luta de um povo inquieto e resistente. A

outra expressão, “o projeto”,  era igualmente am-

pla. Designava um conjunto de idéias sobre o de-

senvolvimento em que estavam incluídos os direi-

tos sociais básicos, novos métodos em educação, a

criação de reservas extrativistas, a demarcação de

terras indígenas, aumento de salários para os tra-

balhadores urbanos, pesquisa de novos produtos

da floresta etc. Quando um líder como Chico

Mendes referia-se ao “movimento” ou ao “nosso

projeto”, não havia um limite claro de significado,

mas todos entendiam e concordavam com a dire-

ção, o rumo, a utopia que ali se expressava.

Talvez por essa complexidade e amplitude,

que inclui não apenas a defesa do meio ambiente,

mas a economia, a política, a ética e a cultura nas

formas mais variadas como são vividas pelos po-

vos da floresta, o movimento-projeto dos acreanos

ultrapassou fronteiras e influenciou o pensamento

de muita gente mundo afora. Naquela que seria

definida por Hobsbawn como “a  utopia do fim

do milênio”, a sustentabilidade, há uma evidente

presença de Chico Mendes e dos povos da flores-

ta.

O movimento gerou mudanças: nos critéri-

os de financiamento internacional, na posição do

Brasil em questões globais, nas políticas públicas

para o meio ambiente e a educação, nos incentivos

fiscais para o desenvolvimento regional, nos inves-

timentos em estradas e energia, em quase tudo. E

não há como desconhecer a contribuição do pro-

jeto acreano na mudança política em curso no Bra-

introdução

sil, configurada no governo estadual –reeleito- de

Jorge Viana e na presença de Marina Silva no Mi-

nistério do Meio Ambiente.

Não é possível, nas páginas de uma revista,

dar conta de todos os aspectos, interpretações, fa-

tos históricos e significados de um fenômeno tão

amplo. O que podemos fazer é ressaltar alguns

momentos significativos da história e alguns aspec-

tos da vida na floresta e expressar, de maneira sim-

ples, o que sentimos e pensamos. Não resta dúvi-

das de que o assassinato de Chico Mendes, ocorri-

do há quinze anos, é um dos momentos mais car-

regados de significado. Ainda hoje, a lembrança

daquele trágico acontecimento desperta uma forte

emoção. Ao mesmo tempo, é possível vê-lo como

parte de uma longa luta que tem sido vitoriosa e

justifica a expressão que é mais, muito mais do que

uma simples palavra-de-ordem: “Chico Mendes

vive!”.

A vida de Chico, Wilson e tantos outros

continua no movimento e no projeto dos povos

que habitam a floresta há muitos séculos e que, em

sua resistência, souberam fundar escolas, organizar

entidades, garantir o reconhecimento de seus direi-

tos na Constituinte, mudar o conceito de reforma

agrária na Amazônia e superar suas próprias hosti-

lidades históricas para criar a Aliança dos Povos da

Floresta. Assim, surpreenderam os ideólogos do

desenvolvimento e contrariaram a tese de que a

Amazônia era um vazio demográfico a ser coloni-

zado. Foram longas distâncias percorridas por rios,

ramais e varadouros para unificar em todos os

confins da floresta uma surpreendente palavra de

ordem: “aqui tem gente”. É a vida e a história des-

sa gente que o Comitê Chico Mendes decidiu ho-

menagear ao final destes 15 anos.

Com este Caderno dos Povos da Floresta sau-

damos a vida –e a esperança de mais vida- na flo-

resta amazônica.

Rio Branco, dezembro de 2003.
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Amigo leitor, descalce as sandálias. Você está

entrando em território sagrado. Esta é a terra dos

altos rios, dos riozinhos, dos igarapés, das nascen-

tes e vertentes. O lugar onde a água brota da terra.

Nas cabeceiras do rio Acre, acima de onde

moram os Jaminawa, há um lugar chamado Gleba

do Abismo. Há quem diga que lá é o fim do mun-

do. As nascentes do Iaco, Envira, Tarauacá, Jordão

e Breu estão guardadas por tribos desconhecidas

que perambulam pela floresta armadas com arco

e flechas. Quem sobe o Moa, afluente do Juruá, vê

o rio saindo de dentro da montanha. É nesse par-

to que nasce a Amazônia.

Aqui se anda sobre as águas. No verão, ata-

lhando varadouros, é por dentro dos igarapés que

se caminha, pisando no espelho d’água em que a

floresta debruçada examina suas partes mais ínti-

mas. No inverno é o rumor da enxurrada, a chuva

encharcando a terra, a boca aberta dos igarapés

botando água nos rios, os barrancos se desman-

chando com estrondo de madrugada, as manhãs

revelando árvores caídas nas águas barrentas. E não

há outro caminho que não seja o rio.

A vida brota nas curvas, diversa, múltipla, infi-

nita. Multilhões de insetos aparecem para nos co-

mer, começando pelos pés. Todos tem nome e

identidade. Jeitos diferentes de ser, atacar, viver,

morrer. Uma folha diferente de outra folha. E pa-

rece igual. A chacrona, por exemplo, tem uma imi-

tadora que é igual em tudo mas não serve pra fa-

zer ayahuasca. O olho treinado do caboclo conse-

gue distinguir. Cobras de infinitos tipos, cores e

venenos. Sapos também, entre eles o kampu, que

produz um líquido capaz de curar doenças e tirar

panema. Dizem que o líquido da barriga do sapo

é vacina, o das costas é veneno. E tem os pássaros,

profusão de cores e sons. E os macacos. E as on-

ças. E os encantados.

(Aqui o árido deus dos desertos é tentado a

ajudar o homem branco a colonizar e destruir, pois

fica confuso e se sente perdulário, esbanjador, ex-

cessivamente dadivoso, perdido em detalhes infi-

nitamente pequenos da luxúria de criar. Salva-se,

no entanto, pelo amor de uma rainha generosa e

delicada, cuja virgindade eternamente verde ele jura,

comovido, preservar.)

Onde o vento faz a volta
Antônio Alves
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Quem conhece esse mundo? Há quem saiba

distinguir o remédio do veneno. Alguém conhece

os sinais do tempo, sabe se vai chover ou estiar, se

chega a friagem ou a enchente. Um velho arrodeia

a árvore examinando a terra e as folhas caídas; passa

a mão nas grossas raízes e depois a leva ao nariz;

cheira a casca do velho tronco; e anuncia o resulta-

do de sua pesquisa: por aqui passou um bando de

porcos, grande, uns cinqüenta, faz uns dois dias.

Variedade de gente. Os povos antigos foram

morrendo em guerras com os que chegavam. Os

espanhóis chegaram pelo Pacífico e subiram as

montanhas, os portugueses vieram pelo Atlântico

e subiram o Amazonas. De um lado e de outro

foram empurrando os índios para um cantinho,

entre a montanha e a planície. Depois vieram

caucheiros e seringueiros. E um século de guerras -

próximas e distantes.

De todas as guerras, a mais difícil tem sido a

mais íntima, oculta e silenciosa. Uma guerra per-

manente pela conquista de um território na consci-

ência do Ocidente, a delimitação de uma reserva

de tolerância onde se possa preservar tanta dife-

rença. A civilização que se expandiu desde Roma

não conhece a alteridade. Conquista, submete, ex-

plora ou simplesmente destrói. O sobreviventes

agrupados no último lugar da terra, os arredios e

isolados, os novos gauleses, os brabos, arigós, ca-

boclos, nawas, os fins-de-rama de todas as civili-

zações só querem existir. Só querem o direito de

ser o que são, neste lugar distante onde o vento faz

a volta.

(Solenidade de inauguração da estrada na fron-

teira entre três países. Presidente da República, po-

líticos, empresários no palanque. O povo na rua.

Fogos, discursos. E um obscuro representante da

Bolívia dando uma lição a todos numa frase que

revela o cansaço histórico de um povo que foi sa-

queado pelos que lhe prometeram mundos e fun-

dos: “nuestro pueblo no quiere el desarrollo; solo

quiere vivir”. A natureza se encarregou de comple-

tar tão sábias palavras mandando uma chuva ama-

zônica para que o povo pudesse ver as autorida-

des correndo para os carros e voltando rapida-

mente, pelo asfalto, para o conforto da civiliza-

ção.)
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Seremos economicamente viáveis, nosso pro-

jeto é cientificamente elaborado. Ecologicamen-

te sustentáveis, os ambientalistas do mundo in-

teiro ficarão boquiabertos. Politicamente corre-

tos, daremos lição de cidadania. Aprenderemos

a linguagem da mídia, da informática, do mer-

cado. Faremos qualquer coisa, menos desistir.

Vamos ganhar essa guerra, nem que leve mais

cem anos.

(Caminhei o dia todo para chegar ao local da

assembléia indígena. Atei uma rede na despensa

da cooperativa e deitei pra descansar. Na sala da

frente, um grupo de índios jovens de várias na-

ções conversavam animadamente. Falavam de

mulher. Tu já foi na área do Fulano, lá tem muita

mulher bonita. Na minha área também tem mui-

ta mulher. Melhor ainda é lá na aldeia do Beltrano.

Iam assim. Até que um deles se lamentou. Na

minha área é ruim de mulher. As poucas que tem,

são velhas. Depois de um silêncio, um deles su-

geriu: rapaz, faz um projeto. E caíram na risada.)

A história é importante, o registro de nossa

luta no tempo, nossos erros e acertos, nossa me-

mória. O projeto é importante, nosso rumo, nossa

lista de reivindicações perante os donos do mun-

do. O conhecimento, a ciência, a pesquisa, tudo o

que estiver à mão poderá nos ajudar. Mas, no final

das contas, o que é realmente essencial é descobrir

o sentido. Por quê criamos tudo isso? Alguém, en-

tre nós, acredita nessa história de desenvolvimento,

dinheiro, integração, cidadania, valores, humanida-

de, tecnologia, ciência, futuro? Por qual foi a causa

que Chico Mendes deu a vida –e antes dele, tantos

outros?

Há perguntas que não podem ser respondidas.

A resposta só haverá no dia em que a pergunta

desaparecer. Se vencermos, restará a floresta. Te-

remos por resposta as árvores, as águas, o sol, as

noites de lua e estrelas. E o sentido de tudo.

Por enquanto, a luta continua. O leitor amigo

deseja entrar? Calce as sandálias, o terreno é peri-

goso.

Nos intervalos da grande guerra, derrotados

e vencedores se encontram na cidade. Uns ocu-

pam o centro e dedicam-se aos negócios e à polí-

tica. Organizam-se em partidos e brigam pelos

jornais. Acusam-se, ofendem-se, ameaçam-se. E

se revezam na boca da botija pública, empurran-

do-se no agora-é-minha-vez. Os outros se encos-

tam na periferia, bebem cachaça, esfaqueiam-se,

dormem diante da televisão. Entre uns e outros,

há quem insista em permanecer lutando, redigin-

do manifestos e projetos, falando em direitos e

conquistas, denunciando crimes. A inquietude pa-

rece estar no sangue e nos ossos dessa gente.

O manifesto de Galvez reproduziu-se ao infi-

nito: “a pátria nos abandona, criamos outra”. Se o

Estado nos abandona, criamos um ONG. A Igre-

ja não nos quer, fundamos uma religião. Demar-

camos uma reserva. Ocupamos um rio. Invadi-

mos um terreno. No limite, criamos uma tribo nova,

com nome antigo. Mil pátrias teremos, em nossa

sede de pertencimento.
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O Acre é hoje um estado multiétnico. Sua po-

pulação é constituída por descendentes de todas

as raças que historicamente formaram a sociedade

brasileira. Ainda possui 14 etnias indígenas reco-

nhecidas e organizadas, além de grupos de índios

isolados dentro da floresta vivendo como há cin-

co mil anos. Esta sociedade multifacetada apre-

senta, entretanto, uma intensa identificação sócio-

cultural. O sentimento de ser acreano é muito mais

amplo que as fronteiras desse pequeno estado si-

tuado no extremo ocidental da Amazônia brasilei-

ra.

Esta característica, facilmente percebida por

qualquer pessoa que conheça o Acre, é ainda mais

surpreendente ao pensarmos que esta identidade

histórica e cultural do povo acreano tem apenas

Uma breve história da luta acreana
Marcos Vinicius Neves

100 anos de reconhecimento. Um século apenas,

breve, mas intenso o suficiente para forjar um povo

consciente e orgulhoso de suas raízes. Alguma coi-

sa deve haver de especial nesse lugar que criou as

condições para que tivéssemos homens como Wil-

son Pinheiro e Chico Mendes. E a compreensão

do que se passou no Acre nos anos 70 e 80 culmi-

nando com o assassinato de Chico Mendes não

pode ser completa sem consciência da gênese des-

se povo e de sua trajetória histórica.

A luta com o meio

O povoamento do Acre, como de boa parte

da Amazônia, foi feito sob o signo da malignidade

do meio ambiente. Os exploradores europeus, já
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escolados por muitos séculos de expedições por

todas as partes do planeta, eram os primeiros a

anunciar o caráter maléfico da umidade, da imensa

quantidade de insetos, da insalubridade geral das

florestas tropicais. Principalmente a maior de to-

das, a Amazônia. No ambiente amazônico tudo é

grande e farto; porque haveria de ser diferente com

relação as suas febres e endemias?

Por isso, quando os primeiros nordestinos co-

meçaram a afluir para a Amazônia - e especial-

mente para o Acre - as notícias eram aterradoras.

Os retirantes que fugiam da secas do sertão iam

pelo caminho sendo assombrados pelas histórias

de fome, do impaludismo (hoje mais conhecido

como malária), do beri-beri e das feridas brabas

que nunca saravam.

A terra do ouro negro, das terras inesgotáveis

e inexploradas, das árvores fartas em um leite que

valia como ouro e da fortuna rápida, logo se trans-

formava diante dos olhos incrédulos dos imigran-

tes nordestinos, gaúchos, cariocas, espanhóis, itali-

anos e sírio-libaneses em terrível “inferno verde”,

devorador de almas.

Porém, para boa parte desses homens não ha-

via retorno possível. Para os fugitivos da Guerra

de Canudos, para os rebelados dos pampas gaú-

chos, para os tangidos pela seca, para os repudia-

dos de toda sorte, não havia outro caminho possí-

vel senão a floresta que a todos acolhia e escondia.

A única opção era mesmo encarar a solidão das

colocações de seringa, dias e dias internados mata

adentro, ou a falta de leis e de condições para o seu

cumprimento nos raros povoados espalhados ao

longo dos rios.

Seria necessário que uma figura de renome

nacional como Euclides da Cunha, viesse ao Acre

(em 1905) para desmentir os mitos sobre o clima e

o meio amazônico. Através de artigos como “Um

clima caluniado” e “Rios em abandono” - depois

reunidos no livro “À margem da história” -

Euclides deixou claro que a raiz dos males que afli-

giam a população espalhada ao longo dos rios

acreanos não era o meio ambiente, mas as condi-

ções de transporte e de trabalho que matavam anu-

almente milhares de homens. Os vapores circula-

vam levando e trazendo gentes, mercadorias, ani-

mais e produtos do extrativismo florestal em total

promiscuidade, sem a menor preocupação com a

higiene e a saúde dos passageiros. A alimentação,

tanto nessas embarcações como nos próprios se-

ringais, era a pior possível. E o trabalho imposto

aos seringueiros nos primeiros tempos era sobre-

humano.

Apesar de tantos obstáculos, reais ou imaginá-

rios, há pouco mais de um século o povoamento

do Acre se realizou e conseguiu fixar uma socieda-

de que vivia da e na floresta, longe dos mitos da

insalubridade, descobrindo modos e estratégias

para desfrutar de uma vida saudável em plena Ama-

zônia. Isso aconteceu há apenas cento e vinte anos.

A luta com os outros

“Terras incontestavelmente bolivianas”. Assim

se expressavam as autoridades brasileiras sobre as

terras ao sul da linha oblíqua imaginária que, desde

o Tratado de Ayacucho (1867), marcava a frontei-

ra entre o Brasil e a Bolívia. Enquanto não houve

ocupação efetiva da terra estava tudo bem, mas

tão logo o mercado internacional demandou mai-

or produção de borracha e a região foi povoada,

a questão das fronteiras se tornou um grave confli-

to entre nacionalidades.

A partir de 1880 grandes levas de imigrantes

nordestinos penetraram livremente naqueles terri-

tórios sem dono e sem lei. Os rios Purus e Juruá,

como afluentes do rio Amazonas, davam acesso

direto aos vapores provenientes de Belém e

Manaus, trazendo milhares de brasileiros e levan-

do toneladas de borracha. Já os bolivianos possu-

íam contra eles a direção de seus rios mais explo-

rados que levavam para o rio Madeira e não para

as terras acreanas, caminhos que passavam por gru-

pos indígenas Pano muito aguerridos na defesa de

seu território e uma sociedade andina que apresen-

tava grandes dificuldades de povoamento na pla-

nície amazônica.

Ao surgirem as primeiras proclamações boli-

vianas de posse do Acre, em 1895, os brasileiros já

estavam ali situados há pelo menos 15 anos. Com

grandes e produtivos seringais que comerciavam

sua borracha com as casas aviadoras de Manaus e

Belém e através destas, com os centros consumi-

dores na Inglaterra, França, Alemanha, Holanda e

Estados Unidos. O povoamento brasileiro dos al-

tos rios Purus e Juruá era já um fato consumado.

Ainda assim, mal se iniciava o ano de 1899,

quando o governo da Bolívia tentou uma cartada
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decisiva: ocupar militarmente o rio Acre enquanto

negociava um contrato de arrendamento com ca-

pitalistas europeus e norte-americanos interessados

na exploração da borracha da região. Entretanto, a

ocupação do Acre não seria tão fácil.

Logo, alguns brasileiros revoltados contra as

duras medidas alfandegárias dos bolivianos deci-

diram contestar a administração estrangeira daquele

território povoado por brasileiros. Assim, sem ne-

nhum aviso, já em maio de 1899, ocorria a Primei-

ra Insurreição Acreana, quando os bolivianos fo-

ram pela primeira vez expulsos de Puerto Alonso,

o povoado que eles mesmos haviam fundado nas

margens do rio Acre.

Enquanto isso tudo se dava, Luiz Galvez - es-

panhol de nascimento, mas cidadão do mundo por

vocação - partia de Manaus para o Acre. Galvez

levava o apoio velado do governo amazonense já

que o governo brasileiro exigia o fim dos conflitos

no Acre e a devolução do território aos bolivianos.

E foi durante o encontro dos seringalistas do Acre

com Galvez que surgiu uma solução para o impasse

em que estavam metidos os revoltosos.

Com a palavra de ordem: “Já que nossa pátria

não nos quer, criamos outra” Galvez e os brasilei-

ros da região proclamaram criado o “Estado In-

dependente do Acre”. Uma republica da borracha

fundada no dia 14 de julho de 1899, de forma a

reverenciar a Revolução Francesa que 110 anos an-

tes havia estabelecido os princípios da liberdade,

igualdade e fraternidade fundamentais para a for-

mação da cidadania burguesa contemporânea.

Foram oito meses de governo do Presidente

Galvez. Meses nos quais se tentou organizar esco-

las, estabelecer normas de saúde e instituir uma le-

gislação de exploração racional da borracha adap-

tada às condições ambientais locais. Oito meses de

ordem em uma região que nunca havia conhecido

a mínima organização política ou administrativa.

Um Estado Independente cujo maior objetivo era

se libertar do domínio boliviano para ser anexado

ao Brasil.

Entretanto, o presidente Campos Sales estava

mais preocupado com o funding loan, com a po-

lítica dos governadores e com o apoio da oligar-

quia cafeeira do que com a sorte dos brasileiros da

longínqua Amazônia ocidental. Assim, já em mar-

ço de 1900, chegavam ao Acre três navios da ma-

rinha brasileira para prender Galvez e devolver

Exército boliviano e 
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aquelas terras à Bolívia. Ainda que os jornais das

principais cidades brasileiras não se cansassem de

denunciar o inteiro absurdo da situação.

Mas, mesmo com o apoio do governo brasi-

leiro, as autoridades bolivianas não conseguiram

pacificar a região. Os “revolucionários” brasileiros

se mantiveram mobilizados e em constante atitu-

de de confronto. O Governo do Amazonas, mes-

mo contra a vontade federal, continuava apoian-

do a luta acreana e chegou a financiar a famosa

“Expedição dos Poetas”, poderosa em ideais e

frágil em combate, cujo maior resultado foi ter

mantido viva a luta contra a dominação boliviana.

Até que, nos primeiros meses de 1902, a notí-

cia da constituição do Bolivian Syndicate desabou

sobre a opinião pública nacional. Essa companhia

comercial de capital anglo-americano estava arren-

dando o Acre pelo prazo de vinte anos com am-

plos poderes territoriais, militares e alfandegários.

Seu contrato com a Bolívia implicava também na

livre navegação internacional dos rios amazônicos

e feria frontalmente a soberania brasileira sobre a

Amazônia.

Enquanto o governo federal era sacudido de

sua letargia pelo clamor nacional, os brasileiros do

Acre mantinham a resistência armada contra os

bolivianos. A notícia do Bolivian Syndicate preci-

pitou os acontecimentos que se configuraram como

uma verdadeira guerra.

De um lado o exército regular da Bolívia

entrincheirado em alguns pontos estratégicos do

rio Acre. De outro um exército de seringalistas e

seringueiros organizados pelo ex-militar Plácido de

Castro. Uma guerra que foi conflagrada no Xapuri,

em agosto de 1902, e só foi concluída seis meses

depois em Puerto Alonso com um saldo de qui-

nhentos mortos em uma população de dez mil

indivíduos.

Os brasileiros do Acre mais uma vez haviam

expulsado os bolivianos e proclamado o Estado

Independente do Acre como forma de obrigar o

governo federal a considerar a região como litigi-

osa. E tamanha foi a pressão nacional que

Rodrigues Alves, recém instalado no cargo de pre-

sidente, teve que reverter a posição oficial brasilei-

ra estabelecendo negociações que culminaram com

a assinatura do Tratado de Petrópolis e anexaram

o Acre ao Brasil em novembro de 1903.

Finalmente, depois de quatro anos de resistên-

e Exército de Plácido
15



cia armada, o Acre passou a fazer parte do Brasil e

os brasileiros do Acre conquistaram o direito de se

autodenominar acreanos. Isso aconteceu há apenas

um século.

A luta com os mesmos

O governo do Amazonas esperava que as ri-

cas terras acreanas lhe fossem concedidas depois

de anexadas ao Brasil. Afinal de contas o Amazo-

nas havia investido grandes somas na Revolução

Acreana em suas diferentes etapas. Mas os acreanos

haviam arriscado não só terras e fortunas, como

suas próprias vidas nas trincheiras e varadouros da

guerra contra os bolivianos. Era justo então espe-

rar que o Acre se tornasse o mais novo estado da

federação brasileira e seus cidadãos pudessem usu-

fruir os mesmos direitos políticos básicos de qual-

quer brasileiro.

Contra todas as expectativas, o governo fede-

ral decidiu não atender a ninguém, senão a seus

próprios interesses. No principio de 1904, o Acre

se tornou o primeiro Território Federal da história

brasileira. Exemplo de um novo sistema político-

administrativo, não previsto na Constituição, que

estabelecia que o Acre seria administrado direta-

mente pela Presidência da Republica, a quem ca-

beria nomear seus governantes e arrecadar impos-

tos.

Para justificar sua atitude o governo federal ale-

gou que precisaria recuperar o capital utilizado para

afastar o Bolivian Syndicate das negociações de li-

mites. Também precisava cumprir as clausulas pre-

vistas no Tratado de Petrópolis: indenização de dois

milhões de libras esterlinas e a construção da fer-

rovia Madeira-Mamoré. Por isso, toda a estupen-

da arrecadação de impostos sobre a borracha

acreana teria que ser canalizada para os cofres da

União.

O resultado imediato da surpreendente medi-

da do governo brasileiro foi que a sociedade

acreana passou a uma condição de tutela e depen-

dência do poder executivo federal sem preceden-

tes na história brasileira.

Como Território, o Acre não teria direito a uma

Constituição própria como os outros estados

federados; não poderia arrecadar seus impostos,

dependendo dos repasses orçamentários do go-

verno federal – que eram sempre infinitamente in-

feriores às necessidades de uma região onde tudo

estava por fazer – e sua população não poderia

votar para as funções executivas ou legislativas (que

sequer existiam) na região.

Portanto, os acreanos que haviam conquistado

pelas armas o direito de serem brasileiros, ao al-

cançar a vitória foram condenados a serem cida-

dãos de segunda categoria em seu próprio país.

Enquanto isso o Presidente da Republica - de seu

gabinete no Rio de Janeiro a mais de quatro mil

quilômetros de distancia dos problemas acreanos

- nomeava sucessivamente militares, magistrados

ou políticos derrotados para governar o Território

Federal do Acre.

Começava assim uma nova etapa de lutas da

sociedade acreana. Agora não mais contra os es-

trangeiros, mas contra o governo de seu próprio

país. Pois logo se perceberia que das fabulosas so-

mas arrecadadas sobre a exportação de borracha

e sobre a importação de mercadorias para abaste-

cer os seringais, o governo federal mandava ape-

nas uma pequena parte para a administração do

Território, onde não havia escolas, hospitais ou

quaisquer outras estruturas públicas. Além disso, os

governantes nomeados para o Acre não possuíam

o menor compromisso com aquela sociedade,
16

F
ot

os
:D

ep
.  

P
at

rim
ôn

io
 H

is
tó

ric
o 

do
 A

cr
e/

F
E

M



aproveitando as verbas públicas em proveito pró-

prio e afastando os acreanos do exercício de car-

gos políticos ou administrativos. A situação era

agravada ainda pela distancia e isolamento das ci-

dades acreanas e pela ineficiência do poder judici-

ário.

A autonomia política do Acre tornava-se en-

tão a nova e necessária bandeira de luta do povo

acreano. Na verdade, era uma aspiração muito sim-

ples: a transformação imediata do Território Fe-

deral do Acre em Estado autônomo da federação

brasileira. E para lutar por essa causa começaram a

ser fundados clubes políticos e organizações de

proprietários e/ou de trabalhadores em diversas

cidades como Xapuri, Rio Branco e Cruzeiro do

Sul.

Em poucos anos a situação social acreana se

agravaria muito. Não bastasse a concorrência da

borracha que começava a ser produzida no sudes-

te asiático, a partir de sementes amazônicas

contrabandeadas pelos ingleses, os desmandos co-

metidos pelos governantes nomeados para o Acre

obrigaram a sociedade a reagir.

A radicalização dos conflitos logo produziria

novas cicatrizes no tecido social acreano. Plácido

de Castro, um dos líderes da oposição ao governo

federal, foi assassinado (ainda em 1908) numa

emboscada que todos sabiam de antemão que iria

ocorrer. Em Cruzeiro do Sul, em 1910, a primeira

revolta autonomista depôs o Prefeito

Departamental do Alto Juruá, proclamando a cri-

ação do Estado do Acre. Cem dias depois, tropas

federais atacaram os revoltosos e restabeleceram a

“ordem” e a tutela. Sena Madureira em 1912 e Rio

Branco em 1918 também conheceram revoltas

autonomistas que foram igualmente sufocadas à

força pelo governo brasileiro.

A sociedade acreana viveu então um dos perí-

odos mais difíceis da sua história. Os anos 20 fo-

ram marcados pela completa decadência econô-

mica provocada pela queda dos preços internacio-

nais da borracha graças à produção infinitamente

mais barata dos seringais de cultivo asiáticos. Os

seringais acreanos entraram em falência, uma boa

parte dos seringueiros começou a voltar para suas

regiões de origem e a desesperança geral transfor-

mou o Acre num “igapó de almas” segundo a des-

crição de Océlio de Medeiros no livro “A Repre-

sa”. Toda a imensa riqueza acumulada durante os

anos áureos da borracha amazônica havia sido dre-

nada para os cofres federais relegando o Acre ao

completo abandono oficial.

Era tempo de se buscar novas formas de or-

ganização social e de encontrar novos produtos

que pudessem substituir a borracha no comércio

internacional. Os seringais se transformaram em

unidades produtivas mais complexas. Teve início a

pratica de uma agricultura de subsistência que di-

minuía a dependência de produtos importados,

uma intensificação da colheita e exportação da cas-

tanha e o crescimento do comércio de “peles de

fantasia”, como era chamado então o couro de

animais silvestres da fauna amazônica. Começavam

assim, impulsionadas pela necessidade, as primei-

ras experiências de manejo dos recursos florestais

acreanos.

Além disso, a escassez da mão de obra nor-

destina levou ao emprego crescente das comuni-

dades indígenas remanescentes nos seringais e os

comerciantes sírio-libaneses substituíram as casas

aviadoras de Belém e Manaus na função de abas-

tecer os barracões e manter ativos os seringais

acreanos. Entretanto, a situação de tutela política

sobre a sociedade acreana se mantinha inalterada.

Nem mesmo o novo período de prosperida-
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de da borracha, provocado pela Segunda Guerra

Mundial, foi capaz de modificar esse quadro. Du-

rante três anos (1942-1945) a “Batalha da Borra-

cha” trouxe milhares de famílias nordestinas para

o Acre, repovoando e enriquecendo novamente

os seringais.

Essa melhoria do contexto econômico fez com

que os anseios autonomistas ganhassem nova for-

ça. Mas os acreanos teriam que esperar ainda quase

vinte anos para ver sua antiga aspiração de autono-

mia política ser realizada. Só em 1962, os acreanos

conseguiram através de uma longa batalha

legislativa transformar o Território em Estado.

O Acre, que havia sido o primeiro Território

Federal de nossa história, foi também o primeiro a

ser “elevado” à categoria de estado, já que o go-

verno brasileiro havia estendido o sistema territorial

a outras regiões (talvez não por coincidência sem-

pre na Amazônia: Rondônia, Amapá, Roraima).

Foram 58 anos de resistência, entre 1904 e 1962,

até que o movimento autonomista finalmente con-

quistasse para os acreanos os mesmos direitos bá-

sicos e essenciais de qualquer cidadão brasileiro. Pela

primeira vez na história os acreanos poderiam exer-

cer plenamente sua cidadania. Isso aconteceu há

apenas quarenta anos.

A luta com os novos

No principio dos anos sessenta os seringais

acreanos ainda estavam em plena atividade apesar

dos preços mais baixos da borracha no mercado

externo. Anos de tutela federal haviam produzido

uma forte dependência do Acre em relação aos re-

passes orçamentários da União. Portanto, a criação

do Estado do Acre e a possibilidade da primeira

experiência democrática da sociedade acreana anun-

ciavam grandes mudanças e o início de um novo

tempo para a região.

Nas eleições realizadas ainda em 1962 confron-

taram-se os dois grandes e hegemônicos partidos

da época. Pelo PSD a candidatura ao governo do

estado coube a sua maior liderança: Guiomard San-

tos, mineiro de nascimento, militar que havia sido

governador do Território no fim da década de 40,

dominou a cena política acreana por mais de vinte

anos e se elegeu por três vezes consecutivas para o

cargo de Deputado Federal. Como se não bastasse,

foi o autor da lei 4.070 que transformou o Acre em
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Estado. O PTB, a princípio dividido, acabou esco-

lhendo a surpreendente candidatura de um jovem

acreano de Cruzeiro do Sul: o professor José

Augusto de Araújo de apenas 32 anos.

O que parecia uma barbada política, a vitória

fácil de Guiomard Santos, tornou-se uma enorme

surpresa. José Augusto foi eleito o primeiro gover-

nador constitucional da história do Acre. Ou seja, já

na primeira oportunidade em que os acreanos pu-

deram decidir seus rumos políticos, deixaram claro

seus anseios e escolheram um acreano nato para

governar o então mais novo estado da federação

brasileira.

Entretanto, o peso da história se revelou mais

uma vez opressivo para a sociedade acreana. Me-

nos de dois anos depois da eleição de José Augusto,

o Brasil sofreu um golpe militar que mudaria tam-

bém, e bruscamente, os rumos da história do Acre.

Diante de um governo com problemas políticos

internos, apesar de seu caráter popular, o capitão do

exército Edgar Cerqueira cercou o Palácio Rio Bran-

co e exigiu a renuncia de José Augusto. Acabava,

ainda em 1964, com pouco mais de um ano de

duração, o primeiro governo constitucional e de-

mocrático do Estado do Acre.

Mais uma vez a sociedade acreana seria obriga-

da a conviver com governantes indicados pelo po-

der federal, condição que perduraria até 1982, quan-

do a “abertura lenta, gradual e segura” voltaria a

permitir novas manifestações democráticas, não só

no Acre, como no resto do país.

Entretanto, as conseqüências da Ditadura Mili-

tar para o Acre, como para boa parte da Amazônia

brasileira, foram muito mais profundas e dolorosas

do que aquelas relativas ao exercício dos direitos

políticos. O início da década de 70 foi marcado por

uma nova diretriz governamental para o “progres-

so econômico” da região. Sob o discurso de “inte-

grar para não entregar” foi estimulada uma nova

ocupação da Amazônia, com grandes projetos

mineradores, madeireiros e agropecuários receben-

do financiamento internacional e incentivos fiscais

em nome de uma pretensa defesa da soberania bra-

sileira.

No Acre o resultado mais evidente dessa políti-

ca desenvolvimentista foi a “invasão dos paulistas”,

como eram chamados genericamente os novos imi-

grantes que vinham do sul do país atrás de terras

fartas e baratas. Assim, o Acre ajudava a aliviar os

conflitos rurais da região Sul e ganhava uma nova

política econômica que, segundo seus apologistas,

seria capaz de substituir com vantagens o já

combalido extrativismo da borracha.

Com a transformação do Banco da Borracha

em Banco da Amazônia e o corte de outras fontes

de financiamento, muitos seringais faliram e foram

vendidos por preço muito baixo. Em suas terras

instalou-se a agropecuária. No Rio de Janeiro e em

São Paulo, a propaganda oficial anunciava o Acre:

“um sul sem geadas, um nordeste sem seca” e, mais

tarde, “o filé mignon da Amazônia”. E foram mui-

tos os empresários que acreditaram no novo

eldorado amazônico trazendo para cá todo seu ca-

pital. Mas junto com esses vinham também um sem-

número de grileiros e especuladores.

O resultado de todo esse processo de mudan-

ça do eixo econômico da Amazônia brasileira aca-

bou arrebentando sobre o lado mais fraco: as po-

pulações tradicionais da floresta. Repentinamente,

índios, seringueiros, ribeirinhos e colonos viram suas

terras sendo invadidas e devastadas em nome de

um novo tipo de progresso que transformava a

floresta em terra arrasada.

Acelerou-se a migração para as cidades. Mas a

maior parte da população migrante não tinha outra

profissão além de colher os produtos da floresta. A

maioria sequer sabia ler e escrever, tamanho era o

abandono oficial em que tinham vivido até então.

Expulsas da terra, muitas vezes por jagunços arma-

dos que ateavam fogo em seus barracos, milhares

de famílias encostaram-se na periferia urbana, for-

mando assim os primeiros bairros populares em

terrenos insalubres onde a miséria e a doença ti-

nham campo fértil para se espalhar.

Nos anos 70, a sociedade acreana vivia nova-

mente um momento de grande tensão social. Nem

mesmo as tentativas do Governo Geraldo Mesqui-

ta de reverter as políticas implementadas por seu

antecessor Vanderlei Dantas, foram suficientes para

deter o avanço do novo modelo econômico pro-

posto pelo governo federal para a região.

A partir de 1975 as populações tradicionais da

floresta começaram a se organizar e a desenvolver

diferentes estratégias de resistência. Foram funda-

dos os primeiros sindicatos de trabalhadores rurais

em Brasiléia, Xapuri, Rio Branco e Sena Madureira.

A implantação da primeira Ajudância da Funai no

estado possibilitou que se iniciasse o processo de
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demarcação e regularização das terras indígenas

acreanas. A igreja católica do vale do Acre, de perfil

progressista, reforçou a luta popular com as Comu-

nidades Eclesiais de Base. Intelectuais, artistas, estu-

dantes e trabalhadores em geral criaram organiza-

ções civis e um intenso movimento social em Rio

Branco. Jornalistas e militantes da oposição criaram o

jornal “O Varadouro” para noticiar os graves pro-

blemas sociais, especialmente os conflitos pela posse

da terra.

Não foi uma luta fácil e muito menos rápida. Os

conflitos foram se tornando cada vez mais explosi-

vos e perigosos. Em 1980, Wilson Pinheiro, presiden-

te do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Brasiléia,

foi assassinado. Muitas outras mortes ocorreriam,

culminando com a de Chico Mendes, em 1988.

A partir desse assassinato as coisas começaram

a mudar de verdade. O Movimento Ambientalista

havia tornado Chico Mendes uma figura pública co-

nhecida e reconhecida em todo o mundo por sua

luta em defesa da floresta e de seus povos. Sua morte

criou uma enorme pressão sobre os organismos fi-

nanceiros internacionais, que foram obrigados a re-

ver critérios de investimento na Amazônia. Mais uma

vez os acreanos haviam sido obrigados a lutar até a

morte para defender sua integridade, seus modos

de vida tradicionais, seu direito à cidadania e à auto-

determinação. Isso aconteceu há apenas quinze anos.

Novas lutas

Se olharmos a história acreana desde seus

primórdios e procurarmos as linhas de perma-

nência e de mudança do povo que fez das flores-

tas do ocidente amazônico seu lugar no planeta,

perceberemos que existe uma continuidade histó-

rica, social, política e cultural. O acreano é um povo

que luta. Nas suas lutas, afirma sua vontade de es-

colher livremente seu caminho. Recusa modelos im-

postos de fora pra dentro, de cima pra baixo. Bus-

ca um modelo de desenvolvimento verdadeira-

mente justo e sustentável. E vai criando, em seu

caminho de lutas, uma profusão de símbolos e

paradigmas.

As criações mais recentes desse povo, como o

Governo da Floresta e a florestania, já se tornam

referências para outras regiões do Brasil e até para

outros países. Mas isso está apenas começando a

acontecer, é missão para os historiadores que virão.
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1- Elias e seus três filhos, sindicalista rural, foi assas-
sinado em Sena Madureira; 2 - Sabá, STR-Xapuri; 3 -
Pedro Rocha, STR-Xapuri; 4 - Nivaldo, Presidente do
STR-Brasiléia; 5 - Guilhermina, Fundadora e na épo-
ca presidente do Sindicato das Lavadeiras de
Brasiléia; 6 - Sebastiana, Presidente do Sindicato das
Lavadeiras de Xapuri; 7 - Fea, STR-Xapuri; 8 - Luis
Targino, STR-Xapuri; 9 - Chico Mendes, STR-Xapuri;
10 - Ordaléia, Presidente do Sindicato das Lavadei-
ras de Brasiléia;11 - Manoel Stébio, STR-Xapuri.

Delegação acreana ao retornar do
Congresso de Fundação da CUT, São

Bernardo do Campo em 1983

os de fogo



cou fácil para empresários e pecuaristas do centro-

sul do país comprarem grandes extensões na re-

gião. Os chamados “paulistas” vieram de São Pau-

lo, Mato Grosso e Paraná para ocupar as margens

das estradas federais e as áreas próximas às cida-

des, nos vales dos rios Acre e Purus. Enquanto fa-

lavam de suas idéias de progresso, compraram 5

milhões de hectares de terra - cerca de um terço

do território do Acre - entre 1970 e 1974.

Sob a batuta dos novos proprietários, a pri-

meira providência seria expulsar os seringueiros e

derrubar a mata para implantar pastagens. O ser

humano tinha que dar lugar ao gado e dos 750 mil

hectares desmatados, 70 por cento da área foi des-

tinada a um rebanho de cerca de 400 mil cabeças.

O próximo passo seria intensificar a explora-

ção da madeira. Durante dez anos, os

desmatamentos e as queimadas continuaram mes-

mo com a lentidão do comércio madeireiro. As

conseqüências seriam dramáticas. O modelo de ex-

ploração econômica era totalmente inadequado à

Amazônia e sofreu grande oposição.

Com a nova estrutura econômica implantada,

os seringueiros deveriam ficar fora da terra e sem

os antigos patrões. Restava lutar.

Na década de 70, a ditadura militar implantou

A assustadora
década de 70

Por muito tempo, houve quem pensasse que

existia um “deserto amazônico”, cujo vazio huma-

no precisava ser ocupado. As investidas coloniza-

doras são antigas e, no Acre, tiveram um capítulo

importante no final do século XIX, quando em-

presas inglesas de navegação trouxeram nordesti-

nos para povoar os seringais. A borracha foi pro-

duzida em um regime baseado no sistema de avi-

amento e comercializada por capitalistas sediados

em Belém e Manaus. Naquela época, o produto

da floresta ajudou a sustentar o desenvolvimento

da indústria automobilística na Europa e nos Esta-

dos Unidos.

No início, a movimentação econômica gerada

pelo extrativismo vegetal era vigorosa. Teve dois

momentos de apogeu, um no início do século pas-

sado e outro durante a Segunda Guerra Mundial

para novamente entrar em decadência e agonizar

até o final da década de 60. Quando os militares

assumiram o governo do país, o capital nacional

foi atraído para o Acre pela propaganda oficial e

cortejado com facilidades fiscais e créditos bancá-

rios.

Com a crise da borracha e a quebra do mono-

pólio comercial nos seringais, os seringalistas ven-

deram as terras para saldar dívidas bancárias. Fi-
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um regime de repressão e o movimento popular

viveu uma fase de resistência. Os trabalhadores ru-

rais começaram a organizar sindicatos locais liga-

dos à Contag (Confederação Nacional de Traba-

lhadores na Agricultura) e a reivindicar a posse da

terra. Entre 1975 e 1980, foram fundados oito sin-

dicatos rurais no estado do Acre e a reforma agrá-

ria transformou-se em bandeira para enfrentar a

violência dos pistoleiros. Surgiram aliados entre

grupos ligados à Igreja e alguns setores da classe

média urbana responderam com um vigoroso

movimento de oposição.

Em 1976, o Sindicato dos Trabalhadores Ru-

rais de Brasiléia (fundado no ano anterior) organi-

zou o primeiro “empate”. O movimento chegou

ao vale do Rio Acre e multiplicou lideranças. Em

1980, quando o líder sindical Wilson Pinheiro foi

assassinado em Brasiléia, Chico Mendes já iniciava

seu primeiro mandato como presidente do sindi-

cato de Xapuri.

Quando empatar é
uma vitória

No vocabulário amazônico, empatar significa

impedir. Pressionados pelos novos proprietários

da terra, os seringueiros protagonizaram a

reinvenção da resistência popular na floresta. O

empate às derrubadas foi uma iniciativa local que

resultou da organização do primeiro sindicato de

trabalhadores rurais do Acre, em Brasiléia, e da

consciência sobre o direito de posse, assegurado

pelo Estatuto da Terra.

O Seringal Carmen já havia sido palco de his-

tóricos embates na revolução Acreana, no início

do século XX, e voltaria a ser o cenário de aconte-

cimentos que ganhariam projeção nacional e inter-

nacional.  Localizado no município de Brasiléia,

perto da fronteira do Brasil com a Bolívia, o serin-

gal estava sendo transformando em fazenda e viu

surgir o empate como forma de luta contra a ex-

pulsão dos trabalhadores extrativistas.

Em março de 1976, os seringueiros do Car-

men reuniram as famílias e decidiram defender seu

direito à terra e impedir o desmatamento feito por

peões contratados pelo novo proprietário. O ob-

jetivo da derrubada era limpar a área e dividi-la

em colônias que seriam vendidas a trabalhadores

do sul do país. Foi o primeiro empate contra der-

rubadas na floresta, modalidade de organização que

caracterizou a resistência dos seringueiros à expul-

são de suas colocações.

anos de fogo
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Em entrevista feita, anos depois pela an-

tropóloga Mary Alegretti, Chico Mendes ex-

plica a iniciativa :

“Em 10 de março de 1976, aconteceu o pri-

meiro movimento mais importante. Três seringuei-

ros do Seringal Carmen denunciaram que a área

deles estava sendo devastada por 100 peões, acom-

panhados de pistoleiros da região. Em um mo-

mento de desespero - as colocações estavam

ameaçadas pelos peões do fazendeiro, acampados

lá dentro para desmatar – os trabalhadores

barraram os peões. Viram que pela via judicial não

tinha jeito, aí falaram: ‘companheiros, vamos pen-

sar em outra alternativa, vamos partir para o em-

pate’. Pela primeira vez, um grupo de 60 posseiros

- homens e mulheres, em um gesto natural de auto-

defesa - se entrincheiraram na mata para impedir

as derrubadas. Foram todos armados e encurrala-

ram os peões. Durante três dias, o desmate foi

suspenso. Foi a primeira forma que os trabalhado-

res encontraram. Diante de toda a pressão do lati-

fúndio e dos fazendeiros, este empate foi o pri-

meiro teste que fizeram. Já foi uma pequena vitó-

ria porque atraiu a presença de todas as autorida-

des do INCRA, do exército e, finalmente, do go-

verno. A comissão da Contag chegou na área e

partiu para os primeiros acordos entre fazendeiros

e posseiros. Dessa vez, o pessoal não foi expulso.

Eles forçaram os fazendeiros a dar um pequeno

pedaço de terra para cada um. Ainda foi um acor-

do muito fora do que poderia ser porque alguns

receberam 30 hectares, outros receberam 70. O

pessoal ainda não tinha pensado na melhor forma

de decidir as coisas. De qualquer maneira, já foi

uma vitória dos trabalhadores e a gente chegou a

conclusão que a luta era por ali mesmo. Ainda eram

acordos feitos com um nível de consciência muito

reduzido, mas já era um grande passo para frente.

Depois disso, fizemos uma avaliação. O movimento

passou a ser pacífico, mas não arredamos pé, re-

correndo sempre aos empates quando uma área

estava para ser desmatada”.

A história do Empate do Carmen ficou fa-

mosa por ter sido a primeira manifestação organi-

zada por trabalhadores rurais para impedir o

desmatamento na Amazônia e por ser o primeiro

de muitos outros que aconteceriam nos anos se-

guintes. A decisão de impedir que os peões inicias-

sem a derrubada da floresta marcou uma nova etapa

na história dos trabalhadores do Acre e serviu

como base para um dos movimentos sociais mais

importantes da Amazônia no final do século XX.

Segundo Mary Allegretti, uma reunião realiza-

da entre os extrativistas acompanhados por João

Maia (Contag), autoridades e o novo gerente da

Fazenda, Eusébio Alves Ferreira, resultou no pri-

meiro acordo entre fazendeiro e posseiros no Acre.

“É interessante observar que o empate não foi fei-

to para impedir o desmatamento da floresta, mas

como meio de garantir o direito de posse. Foi o

que conseguiram. Pelo acordo, deixaram suas co-

locações e foram morar em lotes destinados pelo

fazendeiro. Parar o desmatamento foi a forma que

encontraram para pressionar pelo reconhecimento

do direito à indenização, como definia o Estatuto

da Terra. Nos anos seguintes, após avaliarem as

conseqüências dessa primeira iniciativa, os empates

passaram a ter o objetivo consciente de interrom-

per a derrubada da floresta. No caso do Carmen,

as colocações foram derrubadas assim que eles sa-

íram”, afirma Allegretti.

O empate como estratégia de luta avançou nos

anos seguintes, quando os seringueiros tomaram

consciência da fragilidade do acordo firmado pe-

los companheiros do seringal Carmen que, na prá-

tica, transformou todos em colonos. Quando per-

ceberam a dificuldade para abandonar o

extrativismo, atividade herdada dos pais, e optar

pela agricultura, passaram a defender a ‘posse da

colocação’, o espaço real de vida do seringueiro e,

por extensão, a posse da floresta.

Nas palavras de Chico Mendes, “a gente foi

descobrindo, no avanço da conscientização, que o

importante não era fazer acordo com o fazendei-

ro e ganhar um pedaço de terra. O importante era

lutar pela conservação da nossa floresta, pela defe-

sa da seringueira e, finalmente, pela defesa da nos-

sa posse”.

A estratégia de reunir os trabalhadores e mar-

char até as áreas de desmatamento incluiu as fa-

mílias dos seringueiros e o resultado dos empates

não ficou no zero a zero. Pelos dados do Institu-

to Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), entre

1977 e 1988, a média anual de área engolida pelas

derrubadas foi de 620 Km2 no Acre contra 2.340

Km2 em Rondônia. No final deste período, a

extensão de território acreano que perdeu a co-

bertura vegetal ficou em 8.900 Km2 contra 30
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mil Km2 em Rondônia.

A partir de 1986, os empates chamaram aten-

ção e ganharam apoio fora do Acre. Muitas destas

ações resultaram na desapropriação e criação de

reservas controladas pelos seringueiros. Dessa for-

ma, além de dificultar os planos dos grandes ne-

gociantes rurais, este movimento contribuiu para a

conquista de boa parte do território do Acre. Atu-

almente, 2 milhões de hectares são ocupados por

Reservas Extrativistas, outros 2 milhões de hecta-

res foram reconhecidos como áreas indígenas e um

milhão de hectares abriga projetos de assentamen-

to agrícola.

A epopéia da
organização na floresta

A Contag (Confederação dos Trabalhadores

da Agricultura) foi criada em 1963 para reunir os

sindicatos de trabalhadores rurais já existentes e

fundar entidades em áreas onde não havia organi-

zação. No Acre, por pressão da Igreja Católica e

em função do crescimento dos conflitos agrários,

a Contag decidiu instalar uma delegacia que tam-

bém atenderia o estado de Rondônia.

O trabalho começou em Brasiléia, em 1975.

O delegado da Contag, João Maia da Silva Filho,

organizou um curso para um grupo de 40 pessoas

em um espaço cedido pela igreja. Durante três dias,

os trabalhadores discutiram a formação e os obje-

tivos de um sindicato. No final do curso, a Contag

propôs a convocação de outros seringueiros e de

autoridades estaduais para a criação oficial do pri-

meiro sindicato de trabalhadores rurais do Acre.

Chico Mendes narrou estes acontecimentos em

depoimento recolhido por Mary Allegretti :

“O movimento sindical no Acre surgiu no mo-

mento em que os primeiros grupos de latifundiári-

os do sul do país começaram a chegar. Com a

propaganda do governo, lançaram mão de todas

as terras, principalmente na margem da BR-317, a

primeira a ligar a capital do Estado ao interior.

Lembro muito bem, era seringueiro e trabalhava

na extração da borracha com meus companheiros

e, de repente, percebi a monstruosidade que estava

acontecendo. A partir de 1975, começou a nascer

uma consciência e os primeiros sindicatos foram

organizados, junto com o trabalho da Igreja Cató-

lica. A igreja começou a denunciar os primeiros

crimes contra os seringueiros e, por causa desta

pressão, a Contag chegou no Acre em 1975.

Em 1973, estava no seringal e via esta situação

toda acontecendo de forma desesperadora, sem

saber o que fazer. A gente tentava denunciar, mas

não tinha espaço. De repente surge, como um mi-

lagre, a notícia da fundação do primeiro sindicato

de trabalhadores rurais. Uma comis-

são da Contag, com o apoio da Igreja

que cedeu toda a estrutura, fez o pri-

meiro curso na cidade de Brasiléia.

Corri para lá e fui um dos primeiros

a participar desse curso. Os prepara-

tivos para a fundação do sindicato

foram feitos nas áreas onde havia

mais conflito e onde a consciência

dos seringueiros estava mais avança-

da. No terceiro dia do curso, com

todo mundo já consciente do que

precisava fazer, foi fundado o sindi-

cato, a diretoria foi eleita e

empossada imediatamente”.
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Quando os ‘paulistas’ começaram a chegar por

essas bandas, incentivados e financiados pelo go-

verno federal, a situação econômica dos seringuei-

ros obedecia às regras do mercado internacional

que, desde o fim da guerra, apontava para o total

desinteresse pela borracha brasileira. Não bastas-

sem as dificuldades impostas pelas insipientes polí-

ticas federais voltadas para a extração do látex, que

se arrastavam a décadas, o seringueiro viu-se obri-

gado, no governo dos militares, a enfrentar além

da fome e ausência de liberdade, um novo inimi-

go: a violência.

 A política que previa o crescimento econômi-

co com a derrubada de árvores para a transfor-

mação de pasto e criação de bois, expulsou cente-

nas de famílias de suas terras, obrigando o serin-

gueiro a procurar, nas periferias das cidades, um

sustento que antes lhe era dado pela floresta. Aqueles

que manifestavam alguma resistência eram conven-

cidos após terem suas casas incendiadas e, em al-

guns casos, serem espancados por jagunços con-

tratados pelos novos donos da terra. Os conflitos

gerados por essa situação foram se intensificando

e em meados da década de 70, dezenas de denún-

cias apontavam para tentativas de assassinato de

seringueiros levadas a cabo por jagunços, capata-

zes ou matadores profissionais no Acre. Setores

da polícia participavam dos conflitos dando apoio

logístico aos interesses dos pecuaristas. Logo as

noticias de expulsão em massa e assassinatos de

seringueiros passaram a ser estampadas nos jornais

de circulação nacional como O Estado de São

Paulo e o Jornal do Brasil.

Nesse período, a Confederação Nacional dos

Trabalhadores na Agricultura (Contag) decidiu ins-

talar uma delegacia em Rio Branco a fim de dar

Arquilau de Castro Melo

Quando a onça resolve beber água

Foto: José Maria Gomes
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apoio à fundação dos sindicatos dos trabalhado-

res rurais e designou, como representante, João

Maia da Silva Filho. Com a chegada da Contag no

Acre, os seringueiros passaram a participar de reu-

niões e a conhecer, pela primeira vez, os instru-

mentos jurídicos da verdade que defendiam por

intuição: o direito a terra.

Com o Código Civil aprovado em 1916, e o

Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) em mãos, o

jovem sociólogo e ex-seminarista João Maia, auxi-

liado pelo advogado Pedro Marques da Cunha,

tratava de reunir e explicar aos seringueiros o direi-

to à posse e o usucapião, instrumentos que, pela lei,

deveriam impedir que as famílias seringueiras fos-

sem expulsas das terras que ocupavam há mais de

um ano e dia nas colocações da região.

As reuniões que precederam a fundação dos

sindicatos foram realizadas em locais de conflito e

sob forte tensão. Assustados com a pressão

exercida pelos pecuaristas, os seringueiros recebi-

am, dentro e fora desses encontros, o apoio do

advogado Pedro Marques da Cunha, um cearense

que viera ao Acre fazer concurso para juiz e fora

reprovado, segundo reclamava, pelo Tribunal de

Justiça. Pedro ia às reuniões e sua fala era sempre a

mais esperada. Para a seringueirada, que se queixa-

va das ameaças dos pistoleiros, ele dava a seguinte

orientação: “ Não estou mandando vocês fazerem

nada, mas digo o seguinte: lá em casa quem manda

sou eu. Se um cabra desses aparecesse por lá, eu

saberia defender a minha família, e só depois iria

procurar advogado. Eu não virei defender a casa

de vocês, fui contratado para defender vocês na

justiça”.

Defender os trabalhadores rurais naqueles dias

era tarefa que exigia muita coragem pessoal. Não

bastassem as ameaças dos novos proprietários das

terras, que tinham pressa em implantar a pecuá-

ria, era preciso enfrentar setores do aparelho po-

licial, e a má vontade da própria classe política.

Era na igreja católica, representada pelo bispo

Dom Moacir Grechi, e alguns setores da impren-

sa, que se encontrava apoio e solidariedade. Um

sentimento que, assim como a coragem, tinha um

preço: o advogado Pedro Marques foi obrigado

a deixar o Acre após haver sofrido uma embos-

cada nas ruas de Rio Branco, da qual só escapou

com vida porque ao perceber que estava sendo

alvo de tiros sacou de seu revólver e passou a

disparar contra seu agressor.

A reação do advogado cearense talvez expli-

que um pouco a guerra desigual que se travava entre

os varadouros da floresta. O clima era de tensão e

as autoridades, invariavelmente, vinham sendo cha-

madas a conhecer as atrocidades cometidas. No

entanto, a situação de violência continuava e aca-

bou gerando uma nova realidade: matavam-se e

morriam seringueiros e jagunços. Em 7 de julho

de 1977, na colocação Olho d’água, do seringal

Nova Empresa, foram assassinados, em embos-

cada, Carlos Sérgio Zaparoli Siena, capataz do se-

ringal, e seu ajudante Osvaldo Gondim. Entre os

acusados, nove no total, estava o agricultor Anto-

nio Caetano de Souza. Caetano, que tinha 56 anos

na época, alegava inocência – assim como os ou-

tros agricultores e seringueiros acusados do assas-

sinato – e em depoimento a Justiça lembrou fatos

que ligavam Carlos Sérgio e Osvaldo Gondim a

incêndios, espancamentos e ameaças de morte den-

tro do seringal Nova Empresa.

O assassinato dos empregados do seringal

Nova Empresa ganhou as páginas dos jornais lo-

cais. Sobre o crime, o jornal alternativo Varadouro

– um dos únicos que servia como porta-voz da

dos seringueiros publicou, em agosto de 1977, uma

extensa matéria sob o título ‘A briga pela posse’. A

reportagem, que escutou diferentes setores envol-

vidos no conflito, observava que apesar de tudo,

todos queriam a paz: “Um seringueiro assustado

levou a notícia às autoridades policiais de Rio Bran-

co, altas horas da noite. Houve uma tocaia no se-

ringal Nova Empresa e mataram o capataz das

terras, Carlos Sérgio. Era uma quinta-feira da pri-

meira quinzena de julho. No domingo o quadro

estava mais completo: o auxiliar de Carlos Sérgio,

Osvaldo Gondim, também fora encontrado mor-

to, em estado de putrefação, e na cadeia já estavam

os cinco posseiros responsáveis, tendo Antônio

Caetano de Souza como líder do grupo. Num

outro seringal, quase simultaneamente, posseiros e

proprietários trocavam tiros, segundo notícias não

oficiais, e um trabalhador restaria ferido. Julho,

época de desmatamento, os atritos pela posse da

terra, no Estado, são acirrados e freqüentes. Há

vários personagens nesses atritos. Dez dias antes

da tocaia do Nova Empresa, o jornalista Antônio

Marmo, de São Paulo, que passava férias no Acre

e quis colaborar com VARADOURO, entrevistou

Os anos de fogo
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Carlos Sérgio, que o secretário da bancada do MDB

na Câmara Municipal de Rio Branco havia chama-

do de jagunço. O destino indicou, dias depois e de

maneira insólita, o novo entrevistado: o patrão de

Carlos Sérgio, Arquimedes Barbieri, que, profun-

damente chocado com sua morte, veio nomear

um novo capataz. Como observou bem o jorna-

lista Marmo, havia “cheiro de pólvora no ar”.

Contudo, as opiniões estão aí para serem confron-

tadas e analisadas. O patrão, seu preposto, o pos-

seiro, o invasor, o policial, o governador, o bispo,

o Incra, todos têm o seu discurso. E falam de paz”.

A paz, no entanto, não chegou logo aos serin-

gais do Acre. As reações contra a jagunçada conti-

nuaram assim como a expulsão e o assassinato de

seringueiros e agricultores. Em junho de 1985, o

seringal Nova Empresa, foco de intensos conflitos

pela posse da terra, seria alvo de mais um assassi-

nato que virou manchete para a imprensa local. A

vítima, de 29 anos, foi o capataz da fazenda

Ipanema, Nilton Inácio Camargo. Segundo a acu-

sação no processo que apurou o assassinato, mais

de 100 seringueiros estavam de tocaia no dia do

crime. Sobre o assunto, o jornal O Rio Branco, de

23 de junho de 1985, publicou que a rixa entre os

seringueiros e Nilton Camargo teria começado por-

que o capataz estava impedindo os seringueiros de

derrubar um pedaço de mata para plantar o que

comer, além de proibir que eles vendessem para

outros compradores. Segundo informações da

época, muitas famílias estavam passando fome no

Nova Empresa e outras tinham tido suas casas

incendiadas a mando de Itacir Camargo, gerente

da fazenda.

No mesmo jornal, a descrição de Inácio surge

como: “ pistoleiro profissional, implantou o terror

e o pânico aos seringueiros e posseiros e era o ho-

mem mais odiado de todos. Costumava expulsar

os moradores e em seguida atear fogo em suas

casas. Por dezenas de vezes foi manchete nos jor-

nais da capital, como um homem cruel e feroz

perseguidor de trabalhadores. Sucessivas vezes

mandou que posseiros fossem amarrados e surra-

dos na frente das mulheres e filhos, para em segui-

da expulsá-los da terra”.

Em depoimento à Justiça, Maria Elira do Nas-

cimento – mulher de Francisco Carneiro de Aguiar,

o Costa, acusado da emboscada - disse que seu

companheiro tinha saído para caçar quando ocor-

reu a emboscada e só voltou após o homicídio.

Falou ainda que todos viviam apavorados com a

conduta de Itacir Camargo, que era gerente da Fa-

zenda Figueira e dois jagunços que o acompa-

nhavam, sendo um deles Lindomar e o outro cha-

mado Gordo, ou Inácio Camargo. Além de Fran-

cisco Carneiro, outros 23 seringueiros aguardam

para sentar no mesmo banco que precisou espe-

rar o assassinato do líder Chico Mendes, para ter

um fazendeiro sentado.

Antes da onça beber água para as bandas de

Brasiléia e Xapuri, os crimes indicavam

desequilíbrio contra os filhos da terra. As esta-

tísticas e os registros policiais escondiam uma

situação tensa que cobria todo o Estado. No alto

rio Iaco, no município de Tarauacá e ao longo
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da estrada que leva a Boca do Acre, no Amazo-

nas, a presença de matadores profissionais vira-

ra rotina. Alguns ficaram muito conhecidos atra-

vés das denúncias encaminhadas ao Incra, Polí-

cia Federal, Governo do Estado, Exército e ao

Tribunal de Justiça. Essas denúncias, entretanto,

surtiam pouco efeito. No inquérito em que a

Polícia Federal do Acre indiciou o atual Presi-

dente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,

juntamente com Chico Mendes, João Maia (De-

legado da Contag), Jacob Bittar (Presidente do

Sindicato dos Petroleiros de Paulínia), Luiz Fran-

cisco (presidente da CONTAG) na Lei de Segu-

rança Nacional, os presidentes de sindicato e ou-

tras lideranças que participaram do comício de

Brasiléia, em que se protestava contra o assassi-

nado do líder sindical Wilson Pinheiro, foram

chamados a prestar depoimentos. A polícia pro-

curava, por exemplo, saber qual o grau de

envolvimento dessas lideranças e do movimen-

to sindical com os partidos e facções da esquer-

da.

A descrença dos seringueiros na mediação

das autoridades aumentou e eles passaram a agir

por conta própria. O assassinato de Wilson Pi-

nheiro em 1980 teve resposta imediata. Com a

morte de Chico Mendes, em 1988, não aconte-

ceu pior porque as autoridades acordaram para

a tragédia que se desenhava. Na floresta tem

muita onça e muita água fresca, devem ter pen-

sado todos. E o Acre, desde então, vem convi-

vendo nessa paz de consenso.

O autor foi jornalista nos anos 70 do Varadouro, advoga-
do de direitos humanos, hoje é desembargador



Por mais de uma década (1975 a 1988), Wil-

son Pinheiro e Chico Mendes dirigiram o movi-

mento que livrou o Acre do desmatamento

apocalíptico e colocou o estado na linha da

sustentabilidade. Isso custou a vida dos dois traba-

lhadores da floresta amazônica, derrubados a tiros

e de emboscada em circunstâncias semelhantes no

espaço de oito anos. Caíram como árvores de gran-

de porte chamando a atenção do mundo. Por conta

deles, o Acre respirou mais história, mais cultura,

mais tradição e mais ambiente, bem como am-

pliou a identidade de quem vive no coração da

floresta e considera isso um privilégio, mas a sau-

dade é enorme.

Eu os conheci em dezembro de 1975 no co-

meço das lutas sindicais contra o desmatamento e

a expulsão dos seringueiros de suas colocações. Faz

quase 30 anos, mas parece que foi ontem, tão fres-

ca é a memória da reunião realizada na colocação

de dona Waldiza Alencar, no seringal Sacado, qui-

lômetro 71 da estrada (BR-317) entre Brasiléia e

Assis Brasil. Ali se deu o passo inicial para criação

do primeiro sindicato de trabalhadores rurais do

Acre: Wilsão estava entre outros seringueiros afli-

tos destacando-se com seus quase dois metros de

altura, magreza e olhar triste expressando silencio-

sa dignidade.

Chovia muito naqueles dias. Dona Waldiza cha-

mou todo mundo para dentro da casa que tinha

uma sala grande, dois ou três bancos compridos

encostados à parede e um corredor que dava para

quarto e cozinha sem portas de fechar. Sentia-se

feliz com o evento que lhe custara uma viagem

cansativa à capital do estado. Os homens do serin-

gal não acreditavam que uma mulher fosse capaz

de conseguir alguma ajuda; mas ela, cheia de brio,

não cansava de repetir a história: ouviu pelo rádio

que o dr. João Maia, delegado da Contag (Confe-

deração Nacional dos Trabalhadores na Agricultu-

ra), havia chegado em Rio Branco para criar os

sindicatos de trabalhadores rurais no Acre. Foi pro-

cura-lo e ali estava ele, em carne e osso.

Os seringueiros do Sacado, como outros de

Brasiléia, Xapuri e do Acre inteiro se sentiam de-

Wilson Pinheiro e Chico Mendes:
semelhança que dói

Elson Martins
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samparados. Seguindo as diretrizes do governo

federal o ex-governador Francisco Wanderley

Dantas (1971/1975) tinha colocado o estado em

leilão: os seringais foram vendidos com as famílias

dentro e o terror chegara à floresta. Fazendeiros e

grileiros do sul, seringalistas, jagunços, policiais ci-

vis e oficiais de justiça, advogados e até juízes

infernizavam as famílias pressionando para que sa-

íssem das terras. No caso Sacado, o novo dono

mandara avisar que não se interessava por nada

que não fosse a terra limpa para plantar capim e

criar boi. Ia derrubar seringueiras, castanheiras, o

diabo que fosse. Quem tivesse a idéia de borracha

e manutenção da floresta ficasse sabendo que o

Acre tradicional ia desaparecer!

Sujeitos estranhos com revólver na cintura, bota

de cano longo e chapelão na cabeça apareciam nas

colocações em horas que os maridos se encontra-

vam na mata cortando seringa. Parecia assombra-

ção: perguntavam pelo dono da casa num tom que

deixava mulher e filhos aflitos. O medo se espalha-

va.

Um gerente de fazenda chamado Horácio es-

tabeleceu prazos no seringal Carmem para o pes-

soal sair. Quem tivesse benfeitoria poderia receber

pequena indenização; quem não tivesse, nem isso.

Com um detalhe: barraco, defumador e pequenos

roçados não contavam. Os primeiros “acordos”

foram feitos na sede dos proprietários com jagun-

ços apontando armas para os seringueiros. Alguns

aceitaram pequenos lotes que abandonaram em

seguida. A cena se repetia no estado todo, do vale

do Acre ao Vale do Juruá enquanto se ouvia o ron-

co da moto-serra e o estalar do fogo nas matas.

Era o fim do mundo. “Só Deus me tira daqui”,

dizia, entretanto, com as mãos postas uma velha

mãe seringueira.

- “Querem café?”, oferecia dona Waldiza, a

toda hora, com um coração radiante. Os convida-

dos tinham comido galinha caipira no caldo com

farinha e começaram a ouvir as diferentes versões

do medo. Eles eram a novidade: o doutor João

Maia e o advogado Pedro Marques da Cunha Neto

apareceram enlameados e molhados, após a tra-

vessia dos atoleiros, e estavam ali para propor al-

guma forma legal de resistência.

O que fazer? Wilsão e muitos outros ouviram

os dois chamar atenção para o Estatuto da Terra e

o Código Civil Brasileiro. Alguns artigos desses

documentos eram claros: ninguém podia ser obri-

gado a sair da terra, muito menos ter a família

ameaçada. O corpulento e preparado advogado

da Contag passava lições de Direito. Estão ouvin-

do? Quem tiver dificuldade de entender agora,

procure entender mais tarde. Podem até usar uma

goiabinha verde para tapar um dos ouvidos impe-

dindo que o que a gente está falando aqui, entre

por um lado e saia pelo outro. Risadas! Os tempos

começavam a mudar para aquelas famílias que vi-

viam à beira da desesperança.

No dia 22 de dezembro, vésperas do Natal, a

Igreja de Brasiléia se encheu de homens, mulheres

e crianças que vibravam com a criação do sindica-

to. Foi escolhida a diretoria provisória, os delega-

dos sindicais, agora era correr com a papelada e

criar raízes na terra. Chôoo! Jagunços e fazendei-

ros! A situação de confronto foi colocada por al-

guém que usou a expressão “nós e eles”.

Elias Rosendo, um negro maranhense de boa

lábia que nas horas vagas ganhava um trocado fo-

tografando foi escolhido presidente. Mais pela fa-

cilidade do discurso (confuso) que por outra qua-

lidade. O quieto Wilson Pinheiro e o desconhecido

Chico Mendes ajudaram na mobilização e se tor-

naram membros da diretoria. Dona Waldiza os-

tentava a função de delegada sindical na sua área.

A cidade de Brasiléia fervilhava de gente da flores-

ta e João Maia pedia moderação na cachaça. “O

trabalhador –alertava – não pode ser chamado de

arruaceiro”.

O movimento cresceu com a ajuda das comu-

nidades eclesiais de base da Igreja do bispo Dom

Moacyr Grechi, que somavam mais de 500 núcle-

os organizados na floresta. Em 1976, saiu do se-

ringal Carmem a notícia do primeiro “empate”:

uma família ameaçada de expulsão reagiu e per-

maneceu na colocação. “Foi o sindicato!” A Contag

passou a negociar com os fazendeiros a indeniza-

ção em lotes de 20 a 70 hectares. Decisão errada.

Logo se viu que isso não era solução: o seringueiro

era extrativista, não agricultor, e também não tinha

meios de transformar a floresta em terra agrícola.

Aqui aparecia o embrião do conceito de Reserva

Extrativista.

Elias Rosendo atrapalhou-se com suas múlti-

plas atividades, foi afastado e substituído pelo pri-

meiro grande líder do movimento dos povos da

floresta, Wilson Pinheiro.

Os anos de fogo
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Nascido em Careiro, pequeno município do

Amazonas, Wilson ainda jovem tornou-se órfão

de pai. Com mais dois irmãos passou a sustentar a

família trabalhando como lixeiro da Prefeitura de

Manaus. Passavam muitas dificuldades, por isso so-

nhou com a vida de garimpeiro em Porto Velho,

Estado de Rondônia. Foi para lá, adoeceu de ma-

lária e exauriu a juventude sem melhorar de vida.

Mandava mixaria para a família. Depois, ficou sem

notícias da mãe e, desolado, enfiou-se nas matas

acreanas tornando-se seringueiro. Casou, teve oito

filhos, estava há 20 anos no seringal Sacado quan-

do apareceram os fazendeiros.

A Contag o encontrou com 47 anos (hoje teria

75), sofrido e triste, mas com energia para juntar-

se aos companheiros e resistir. Era valente, sério,

de poucas palavras mas muita ação. Quando fala-

va, media o que dizia, aparentemente preocupado

em não formular nenhum pensamento torto. Sua

coragem animava outros companheiros do seu e

dos outros sete sindicatos criados em seguida.Todos

o procuravam e pediam orientação. Estava no se-

gundo mandato como presidente do Sindicato de

Brasiléia quando foi assassinado, de emboscada, em

21 de julho de 1980. O jornal Varadouro regis-

trou:

Eram 8h30 da noite, a pequena cidade

fronteiriça com a Bolívia assistia a novela “Água

Viva” em que o personagem Miguel Fragonard

caia morto em sua residência, atingido por um tiro.

Wilson também via a novela na sede do sindicato.

Seu companheiro de diretoria, João Bronzeado,

acabava de dizer: “Companheiro, vamos largar de

mão essa novela e ajeitar os nossos papéis. Novela

não dá futuro para trabalhador”. Wilson, que se

levantara, não teve tempo de responder. Do lado

de fora da casa partiram três disparos que lhe atin-

giram os rins e ele caiu morto.

 “Ele tinha um tino administrativo, falava com

o trabalhador como a um irmão”; “Foi um ho-

mem de muito respeito. Não tem ninguém que

possa dizer uma vírgula contra ele”; “Ah, se não

fosse ele, os fazendeiros tinham derrubado tudo

quanto era seringueira e castanheira”. Assim fala-

ram os companheiros chorando sobre o seu cadá-

ver. Uma semana depois, um grupo desses sindi-

calistas revoltados matou Nilo Lopes, o capataz

Indignação cautelosa
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de fazenda e suspeito de ser o mandante.

De fato, nem uma vírgula se podia dizer con-

tra o amoroso pai de família, seringueiro de boa

reputação que fez sindicalismo sério e corajoso. Ele

era o grande incentivador dos “empates”. No co-

meço dos anos oitenta, os “empresários” do cen-

tro sul já haviam comprado dois terços das terras

do Acre e derrubavam a floresta com vontade

insana. O Acre era um conflito só, imenso. De um

lado, seringueiros, ribeirinhos e colonos organiza-

dos em oito sindicatos com 25 mil associados. Do

outro, fazendeiros, grileiros e jagunços, além de

policiais civis, advogados, políticos, autoridades

públicas, seringalistas, comerciantes e membros da

justiça. A elite local queria tornar-se fazendeira e

latifundiária como os aventureiros que chegavam.

Estabeleceu-se uma luta desigual para quem vivia

na floresta sem poder político e sem dinheiro.

Mesmo assim, Wilson mandou o recado duro

que apressou sua morte: “Nós não vamos permi-

tir desmatamentos no Acre”. O recado afrontou

as elites e até autoridades públicas (do IBDF, do

Incra, da segurança estadual e federal). Numa reu-

nião da extinta Sudhevea (Superintendência da

Borracha), promovida em Xapuri no dia 14 de ju-

nho de 1980, o ex-seringalista Guilherme Lopes,

folclórico e falastrão, sugeriu uma solução para

acabar com os “empates”: matar o presidente do

Sindicato, os padres e o delegado da Contag. Su-

gestão acatada.

Oito anos depois de Wilsão, mataram também

Chico Mendes, no dia 22 de dezembro de 1988,

às 18h30, quando saia da cozinha para o quintal de

sua casa. Com tiro de chumbo no peito.

Wilson não era um ambientalista como Chico

o foi no final de sua vida. Seu perfil era mais de

um sindicalista corajoso, paciente e disciplinado.

Também cauteloso e leal, que não contrariava as

decisões da assembléia sindical e confiava muito

em João Maia como delegado da Contag. Mas dis-

cordava da proposta para resolver o conflito tro-

cando as colocações na mata por lotes agrícolas.

Maia também ajudou a mudar essa política agrária

na Amazônia. Os “empates” liderados no começo

por Wilson Pinheiro se tornaram fortes com seu

apoio, embora velado. A Contag não podia assu-

mi-lo abertamente na época.
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pou da fundação do PT, em 1982. A partir daí,

amargou uma seqüência de insucessos: concorreu

para deputado estadual em 82 e perdeu; em 85,

candidatou-se para prefeito de Xapuri e perdeu;

em 88, concorreu de novo para deputado estadual

e novamente perdeu; em 88 apoiou a candidatura

do padre Gilson Pescador para prefeito, mais uma

derrota.

A criação do Conselho Nacional dos Serin-

gueiros em 1985 acendeu outra luz. E novamente

Mary Allegretti ajudou com várias pessoas da flo-

resta e da cidade a conceituar o que ele vinha sen-

tindo intuitivamente: a saída ecológica. Assim sur-

giu e se consolidou o conceito de reserva extrativista

com uso coletivo e sustentável da floresta, com

manejo, com a conservação da natureza e tantas

idéias que vieram depois de sua morte. Do

sindicalismo da Contag e de Wilson Pinheiro pode-

se dizer que ficou a organização da resistência e a

eficiente estratégia dos dos “empates”. Mas o

movimento que passou a ser dos “Povos da Flo-

resta”, com a inclusão dos índios, seguiria uma nova

ordem, mais global, com a qual entraria no tercei-

ro milênio de maneira triunfante.

Voltando às diferenças (que entretanto não os

separam) entre Wilson Pinheiro e Chico Mendes,

parecia fácil, embora a Polícia nunca o tenha feito,

esclarecer o assassinato do presidente do sindicato

de Brasiléia, pois a trama estava desenhada num

circuito menor com nomes bem prováveis à mão.

Enquanto o tiro que matou Chico, embora se sai-

ba que foi disparado por Darcy Alves ou

Mineirinho, deixa presumir que mais gente apertou

o gatilho. A sensação é de que muitas das pessoas

que continuam ameaçando a natureza, festejaram

naquela época o passamento de ambos e continu-

am subestimando a herança deixada pelos saudo-

sos heróis da floresta.

O seringueiro acreano Chico Mendes, do se-

ringal Porto Rico de Xapuri, tinha uma história di-

ferente. Nasceu e se criou na floresta fazendo bor-

racha e vivendo as mesmas agruras da categoria; e

tinha grande amor pela natureza. Percebeu logo

que a luta pela conquista da terra estava equivoca-

da e que a união dos seringueiros representava um

movimento novo, apontando caminhos que preci-

savam ser descobertos. A descoberta, refletiu, teria

que passar por alianças com diferentes segmentos

urbanos.

Com a competência dos gênios, Chico transi-

tou por ideologias de esquerda, grupos políticos,

instituições ambientalistas e acadêmicas; viajou

muito, conheceu diferentes organizações sociais e

religiosas; fez e ouviu palestras; remoeu teorias e se

orientou para encostar Xapuri no mundo. Nessa

viagem monumental em companhia de pessoas

como a antropóloga Mary Allegretti, sua principal

orientadora e tradutora (de idéias), construiu um

modelo para desenvolver moderna e coletivamente

a Amazônia.  Seringueiros, ribeirinhos, colonos,

posseiros e agora também os índios constituiriam

os “povos da floresta” cujos problemas passariam

a ser responsabilidade também dos humanos do

planeta.

O salto de qualidade no movimento dos se-

ringueiros foi doído. Abriu espaço para tropeços,

expurgos, injustiças com velhos companheiros de

luta, intolerância, oportunismo e outras atitudes e

ações conduzidas de mal jeito. Mas Chico admi-

nistrou tudo com simplicidade e generosidade, suas

melhores qualidades. Em raros momentos, como

nas experiências radicais que iniciou nas matas de

Xapuri como membro do PC do B e mais tarde

do PRC, quase perdeu a paciência e o equilíbrio da

luta. Achou que era conveniente formar grupos de

guerrilha e pelo PRC chegou a ser tratado de “ca-

marada Santos”. Foi difícil sair dessa, após ter per-

cebido que levaria os irmãos seringueiros a um

processo suicida.

Na política se deu mal. Elegeu-se vereador em

1978 puxado por um cacique do PMDB de Xapuri

(deputado estadual Felix Pereira), mas foi expulso

do partido. Entrou numa Frente Popular e partici-

Semelhanças à parte
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A primeira vez que ouvi o nome Chico Mendes, foi na

cidade de  Concepción, no Paraguay. Era  dia 23 de dezembro

de 1988.Na época, o cônsul do Brasil em Concepción, me dis-

se que havia sido assassinado um conterrâneo meu chamado

Chico Mendes. Na hora não entendi muito bem do que se tra-

tava. Pois, mesmo sendo acreano, eu não conhecia nenhum Chico

Mendes. Conhecia alguns chicos, mas nenhum Mendes.  E não

falamos mais do assunto. O Acre estava distante, uma vaga lem-

brança de ruas empoeiradas e de pessoas que eu não lembrava

muito bem dos nomes nem dos rostos.

Muitos meses se passaram e do Brasil eu só tinha informa-

ções eventuais, através de algum turista brasileiro, que raramen-

te encontrava. É incrível como conhecemos pouco nossos vizi-

nhos  sul-americanos e como é triste ser estrangeiro em seu

próprio continente.

Cruzei “el chaco” paraguay, os pampas argentinos, “el paso

de los libertadores”,  o deserto de Atacama e, numa tarde em

Arica, no Chile, vendo o pôr-do-sol no oceano Pacífico; Perce-

bi que estava cansado da solidão, do anonimato na multidão e

do frio andino. Eu era, como muitos, um fugitivo do meu país

em tempos de Sarney, fazendo uma “egotrip”, tentando achar

as marcas dos passos de Bolívar, Che e Fidel na neve dos An-

des, embalado por Violeta Parra  e Pablo Milanés. Mas, eu  pre-

cisava voltar.

Voltei ao Brasil em tempos de Collor. Descrente, de qual-

quer salvador da pátria, não votei. E, quinze anos depois, parti-

cipando  das atividades do Comitê Chico Mendes, vou conhe-

cendo, através da história de cada um que conviveu com Chico,

o homem que ele era e os ideais que o moviam. E sinto sauda-

de de um tempo que não vivi.

Gostaria de ter conhecido Chico Mendes, vivido junto com

ele o sonho da revolução que ele sonhava, compartilhado com

ele o sonho de Simon Bolívar, que era a união de todos os

povos da América latina.

O sonho de Bolívar é ainda um tênue acordo chamado

Mercosul, ameaçado pelo pesadelo da ALCA.

 O sonho de Chico é a realidade das reservas extrativistas,

da secretaria indígena, da cooperativa de Xapurí, da aliança dos

povos da floresta, da valorização do homem pela florestania,

entre tantas outras realidades. Se eu tivesse tido o privilégio de

conhecê-lo,  certamente não teria naquele vinte e três  de de-

zembro ficado tão alheio ao que acontecia no Acre, e não sen-

tiria hoje esta sensação de caminhar em meio à brumas da flo-

resta e de histórias que envolvem o mito Chico Mendes.

Saudade de quem não conheci
Marcos Jorge Dias

37

O autor é professor do Programa de Formação de
Professores da Universidade Federal do Acre



1. Suponhamos, por alguns momentos, para

efeito de inevitável didatismo, que pudéssemos di-

vidir a realidade em três níveis e quiséssemos situar

a vida e a morte de Chico Mendes em cada um

deles. O nível imediatamente acessível ao nosso

entendimento seria descrito pela palavra “materi-

al” e sua expressão racional, para atender a todas

as freguesias, seria econômica-social-política.

2. Nesse nível, Chico Mendes contribuiu para

uma tentativa de estabelecer um novo padrão nas

atividades de subsistência. Depois de algumas via-

gens, debates, ações políticas e encontros com di-

versas pessoas, Chico elaborou uma leitura da

Amazônia e defendeu o que costumamos chamar

de “um novo modelo de desenvolvimento”. A

principal proposta é a Reserva Extrativista, módulo

básico do desenvolvimento sustentado regional. A

grande virtude da leitura de Chico Mendes é a sua

amplitude. Ele partiu de um campo restrito: a de-

fesa dos direitos sociais e a luta pela terra. Poderia

ter sido um sindicalista rural destacado, que num

ambiente democrático obteria conquistas parciais

para as categorias de trabalhadores que represen-

tava. Mas a singular situação social dos seringuei-

ros, diferente em vários aspectos do camponês his-

tórico, levava a uma necessidade de superação desse

padrão político restrito. A decepção imediata foi

com o módulo de reforma agrária do Incra, mais

que suficiente para qualquer camponês do mundo,

mas “apertado” para uma família extrativista.

3. Em algum momento Chico Mendes vis-

lumbrou no ideário socialista a amplitude de uma

proposta geral, em que a situação dos seringueiros,

incluídos na “classe trabalhadora”, seria

equacionada. Mas os modelos econômicos e as

ações políticas possibilitados pelo ideário socialista

foram insuficientes. Primeiro porque não aponta-

vam as alternativas econômicas imediatas que os

seringueiros exigiam (nem apontariam, o socialis-

mo nunca soube o que fazer com as florestas). Se-

gundo porque propunham uma “revolução” sui-

Vidas e mortes
de Chico Mendes

cida. Chico Mendes não buscou a aventura, nem

era de isolar-se em algum gueto partidário. Desco-

briu os ecologistas e passou a andar na companhia

de “verdes” de todo tipo. Aproximou-se de cien-

tistas e técnicos, chamou-os para elaborar e execu-

tar projetos. Fez uma aliança com os índios e pas-

sou a falar não apenas em seringueiros mas em

“povos da floresta”. Sua atuação passou a criar

um campo de confluência entre vários pensamen-

tos, dos quais ele intentava conseguir resultados

práticos.

4. O modelo resultante desse encontro de idéi-

as, sintetizado na proposta das reservas extrativistas,

pode ser resumido em três funções: conservação

ambiental, economia cooperativa de base florestal

(incluindo a pesquisa de novos produtos da flores-

ta) e garantia de direitos sociais (especialmente edu-

cação e saúde). Mesmo sem dispensar e até exigin-

do a presença do Estado, havia uma disposição de

alcançar a auto-gestão. A ordem era: com ou sem

o Estado, arranjar parceiros não-governamentais e

financiamento externo.

5. A morte de Chico Mendes não interrom-

peu a tentativa de estabelecimento desse modelo.

Ao contrário, a solidariedade aumentou e multipli-

caram-se os projetos. Mas o “ponto de encontro”,

que Chico Mendes era, deixou de existir. Desde

então, verde é verde, vermelho é vermelho, índio é

índio, seringueiro é seringueiro. Na disputa interna

que se seguiu, um certo cutismo de extração sectá-

ria aparelhou o movimento e afastou as parcerias.

Algumas organizações estiveram à beira da falên-

cia. Só agora parece haver uma lenta e difícil recu-

peração.

6. As idéias que ganharam força na vida de

Chico Mendes espalharam-se e influenciaram di-

versos setores, alimentando a adesão, hoje genera-

lizada, ao conceito de “desenvolvimento sustentá-

vel”. Há uma dúzia de experiências práticas em

andamento, algumas já com resultados animado-

res. Mas os principais obstáculos à generalização

desse modelo ainda estão por ser superados: os

latifundiários, pecuaristas e madeireiros ampliaram

seu controle sobre o aparelho do Estado; vivemos

sob o império da licenciosidade exploratória.

7. Passemos ao nível seguinte, que podería-

mos chamar de “cultural” e tentar expressar ainda

racionalmente em termos ideológicos e simbóli-

(Transcrito da revista N’ativa, 1996)
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cos. Temos pela frente um muro: a Amazônia no

horizonte da sociedade industrial, símbolo dos li-

mites e das possibilidades da civilização humana.

O conteúdo desse simbolismo tem raízes nos te-

mores e nos desejos de cada ser humano, mas só

pode ser racionalmente percebido por aqueles que

tem suas necessidades materiais satisfeitas e um

mínimo de informação. Nessa faixa é que se esta-

belece com mais firmeza o consenso da consciên-

cia coletiva que organiza o mundo.

8. Por trás do muro, o impasse da espécie. O

amplo e profundo impasse entre civilização e na-

tureza que se construiu durante milênios até ser le-

vado à radicalidade máxima pelos tempos moder-

nos. A Amazônia, “última fronteira da Terra”, de-

safia ao mesmo tempo o desejo de domínio total

sobre a natureza e o temor dos flagelos que

adviriam dessa vitória final. Há outras fronteiras: a

criação da vida em laboratórios, a bomba atômi-

ca, a descoberta de vida em outros planetas, o

domínio do mundo pelos computadores etc. To-

das expressam o desejo e o temor de chegar ao

fim, de dar o salto mortal sobre o abismo que

separa o homem do super-homem antevisto por

Nietzsche.

9. Chico Mendes expressou a possibilidade do

“caminho do meio”, a superação do impasse, a

recuperação do entendimento com a natureza sem

abdicar da civilização. O controle do ser humano

sobre seu próprio poder oferece outra segurança

além da prevenção de catástrofes: a certeza de per-

manência do antropocentrismo. Ainda somos os

deuses deste mundo.

10. A morte de Chico potencializou o simbo-

lismo amazônico. Deu visibilidade ao impasse. Ao

mesmo tempo, colocou o indivíduo no centro dos

acontecimentos. Mostrou a universalidade existen-

te em cada atitude individual. Deu importância

mundial a cada drama local: se Xapuri é o umbigo

do mundo, qualquer lugar pode ser ainda mais

importante. Ao mesmo tempo, proporcionou uma

expiação de culpas e a sensação de responsabilida-

de. Cada pessoa tinha a oportunidade de ficar do

lado certo, o lado da justiça contra os assassinos,

da natureza contra os devastadores, da vida contra

a morte.

11. Mas esse era, ao mesmo tempo, o lado da

civilização contra a barbárie. E não ficou suficien-

temente explícito que a barbárie era a própria civi-

lização. Sem superação, o impasse foi reproduzido

no interior mesmo da boa consciência que o mun-

do adquiriu. Perdeu-se a chance de revisão do pa-

drão civilizatório. A incapacidade geral de alcançar

toda a profundidade do símbolo foi expressa nos

diversos enquadramentos do fato Chico Mendes,

do fato Amazônia. Abordagens políticas, ecológi-

cas, econômicas, não deram suporte ao conjunto

de significados que haviam sido abertos. Uns

“gringos” escreveram livros, outros fizeram filmes,

alguns espertos ganharam dinheiro. Chico Mendes

morreu várias vezes.

12. Ao último nível agora subamos ou desça-

mos, conforme o ponto de partida de cada um. A

ele não daremos nome, recusando as tentações do

“imaginário”, do “inconsciente coletivo” e até do

“espiritual”. Apenas tentaremos, agora abandonan-

do as pretensões racionais, visualizar regiões mais

distantes. Imaginemos a contribuição que a Ama-

zônia e seus povos estão dando à humanidade.

13. Talvez haja algum lugar no qual se juntem

as experiências de todos os povos. Povos do lito-

ral e da montanha, dos desertos e das ilhas, dos

campos e das cidades, do gelo e da floresta. Des-

sas experiências é feita a humanidade, talvez muito

mais que de outras. A das nacionalidades, por exem-

plo, não parecem bem mais superficiais? As dife-

renças entre o habitante de Tóquio e o de Nova

Iorque não seriam menores que entre estes e os

camponeses de seus respectivos países?

14. Viajemos no tempo: é possível aceitar que

as experiências Inca, Maia e Asteca tenham se per-

dido para sempre sem ter sido assimiladas, ao

menos em parte, pelo restante da humanidade?

Talvez seja mais verdadeira a idéia dos místicos que

dizem ainda hoje receber mensagens dos atlantes,

habitantes de um continente que teria submergido

numa catástrofe imemorial deixando-nos, por he-

rança, narrativas de um dilúvio nos mitos de gêne-

se em vários povos.

15. Chico Mendes chamou a atenção do mun-

do para a experiência dos povos da floresta ama-

zônica. Revelou à consciência coletiva o fato de

que parte dela emana de uma vivência coletiva-

mente “inconsciente”: a extração de leite nas ár-

vores, as longas caminhadas à procura de caça, as

horas pacientes à espera do peixe, a viajem de

canoa pelos rios, o medo das onças e dos seres
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encantados, a colheita dos frutos dadivosos da

natureza, o sangue derramado na luta pela posse

de um território, a solidão dos varadouros, o re-

flexo do sol nas águas barrentas, a chama da

lamparina no breu das noites, o brilho das estre-

las, a luz da lua na palha orvalhada dos barracos,

as mirações da ayahuasca, a cura milagrosa das

ervas medicinais, a algazarra dos meninos no ba-

nho de igarapé.

16. A morte de Chico Mendes mostrou o

quanto esse tesouro humano está ameaçado. O

quanto está sendo varrido feito entulho para a

periferia das cidades. O quanto é pouco um sécu-

lo para a fixação de uma tradição e sua tradução

em outras linguagens. O quanto é perigoso inter-

romper, agora ou a qualquer tempo, essa experi-

ência existencial que a humanidade está fazendo

na floresta.

17. Chico Mendes deu um grito no ouvido

do mundo. Alguém ouviu?
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Em abril de 1977, após uma assembléia no Sin-

dicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, os se-

ringueiros resolveram que era necessária uma mu-

dança na diretoria do sindicato que não estava con-

seguindo acompanhar o movimento de resistência

dos seringueiros contra a invasão dos fazendeiros

paulistas que chegavam ao Acre adquirindo terras,

derrubando florestas e desmontando seringais.

Para a diretoria de transição, que duraria dois

anos, foi escolhida pela primeira vez uma mulher

para a presidência do sindicato: Derci Teles de Car-

valho. A escolha dos seringueiros do STR de Xapuri

foi um pioneirismo que só se repetiria em outros

sindicatos e associações acreanas mais de três déca-

das depois.

Segundo Leide de Aquino, presidente do Gru-

po de Trabalho da Amazônia, GTA, diversos gru-

pos de mulheres se organizaram por toda a Ama-

zônia e conquistaram na última década, não apenas

um espaço político de representação e legitimidade,

mas também avançaram concretamente em outras

questões principalmente o reconhecimento da par-

ticipação das mulheres nas escalas produtivas. “Hou-

ve um avanço muito grande por parte dos movi-

mentos de mulheres na Amazônia, no sentido de

perceber a importância da questão ambiental, o que

fez com que elas superassem os homens. Hoje é

muito claro para todos os grupos de mulheres que

a questão ambiental está relacionada ao modo pro-

dutivo e que isso tem que ser levado sempre em

consideração. Como conseqüência, o que nós

estamos percebendo é que em determinadas lutas a

presença da mulher é maior que as dos homens; e

certas questões locais são na verdade administradas

e encontram um avanço maior por causa do

envolvimento das mulheres”, diz Leide.

Durante o IV Encontro de Mulheres Ribeiri-

nhas realizado em Manaus, em julho de 2003, dois

temas nortearam as preocupações das mulheres: o

desenvolvimento local, relacionado a uma mudança

nas estruturas locais de produção e o acesso a direi-

tos previdenciários. Segundo Leide, o direito

previdenciário foi uma luta que se travou nos últi-

mos 10 anos e que agora começa a mostrar os pri-

As mulheres e o movimento
42



meiros resultados, embora tímidos. Apenas 5 por

cento das trabalhadoras rurais do Amazonas acessam

a previdência.

Para buscar formas de agrupar as lutas e poder

encontrar alternativas de produção que atendam a

necessidade de uso racional dos recursos naturais, o

GTA tem trabalhado na articulação dos movimen-

tos de mulheres em toda Amazônia, fazendo parce-

rias com a Fase Amazônia e o GNTA, realizando

os Encontros de Mulheres Empreendedoras. Atra-

vés dessa articulação surgiram, por exemplo, o proje-

to PROTEGER – Alternativas de Produção sem o

uso do Fogo. “Esse foi um processo onde o

envolvimento das mulheres foi muito maior que dos

homens. Em todos os seminários e encontros a pre-

sença feminina foi sempre muito maior”, diz a presi-

dente do GTA.

Outro projeto que contou com a participação

forte dos grupos de mulheres foi nas oficinas de rádi-

os comunitárias. Atualmente existem cerca de 160 rá-

dios comunitárias na Amazônia e a atuação das mu-

lheres na organização e estruturação delas é funda-

mental.

No campo das conquistas dos espaços de repre-

sentações, também houve por parte das agências

financiadoras, um reconhecimento dos trabalhos de

grupos de mulheres. Recentemente, um evento reali-

zado pelo Banco Mundial premiou iniciativas locais

de produção e o resultado mostrou que 50 por cento

das experiências apresentadas foram realizadas por

grupos de mulheres. E o projeto que recebeu o pri-

meiro prêmio foi de um grupo de mulheres do

Amapá que trabalham com plantas medicinais. “No

Amapá, até algumas áreas de assentamento que esta-

vam estagnadas e onde o marido havia deixado o

local em busca de trabalho, essas áreas foram reorga-

nizadas a partir dos trabalhos das mulheres”, explica

a Leide.

Entre as organizações que vêm se destacando no

seu trabalho coletivo e conquistando direitos e abrin-

do espaço para a produção local, Leide aponta o

Grupo de Mulheres quebradoras de coco de babaçu,

no Maranhão, o Movimento de Mulheres Ribeirinhas,

do Amazonas,o Movimento das Parteiras Tradicio-

nais, que se fortaleceu muito no Amapá, e também

foi criada a Associação das Parteiras Tradicionais em

Xapuri, no Acre, assim como cresceu muito a partici-

pação das mulheres no movimento sindical.

Leide destaca que embora a luta ambiental, asso-

ciada à busca de meios de produção local seja uma

das principais preocupações  dos grupos de mulhe-

res, existe agora uma percepção de que é necessária

abrir a frente de lutas para modificar políticas públi-

cas e permitir que direitos que antes eram associados

apenas aos homens, sejam agora direitos das mulhe-

res trabalhadoras. A concessão de direitos de créditos

para safra, de linhas de financiamento para a produ-

ção extrativista e agrícola, são alguns dos avanços que

se tornaram realidade. Segundo Leide, o Plano de

Safra do governo Lula tem linhas específicas de pro-

dução voltadas para as mulheres.

Leide acredita que em breve, num plano mais

igualitário de direitos, as mulheres vão estar num mes-

mo nivel de atuação tanto nas questões de produção

local com preocupação ambiental, quanto na luta pela

formulação de políticas públicas. “A Agenda 21, que

sempre foi uma questão muito acima do entendi-

mento e do interesse das mulheres, agora é uma rea-

lidade dos grupos de trabalho e não há dúvida de

que, o avanço dos grupos de trabalho aconteceram

porque as mulheres entenderam que fazem parte tan-

to da organização quanto do direito de pensar a

melhoria das comunidades, a partir de pontos de vis-

ta que não estão no horizontes dos homens, e isso

ajuda a todos”.

Os anos de fogo
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Euclides da Cunha

É que, realmente, nas paragens exuberantes da

héveas e castiloas, o aguarda a mais criminosa or-

ganização do trabalho que ainda engenhou o mais

desaçamado egoísmo.

De feito, o seringueiro e não designamos o

patrão opulento, se não o freguês jungido à gleba

das “estradas”, o seringueiro realiza uma tremenda

anomalia: é o homem que trabalha para escravi-

zar-se.

Demonstra-se esta enormidade precitando-a

com alguns cifrões secamente positivos e seguros.

Vede esta conta de venda de um homem:

No próprio dia que parte do Ceará, o serin-

gueiro principia a dever a passagem de proa até ao

Pará (35$000), e o dinheiro que recebeu para pre-

parar-se (150$000). Depois vem a importância do

transporte numa gaiola qualquer de Belém ao bar-

racão longínquo a que se destina, e que é, na média,

de 150$000. Aditem-se cerca de 800$00 para os

seguintes utensílios invariáveis: um boião de furo,

uma bacia, mil tijelinhas, uma machadinha de fer-

ro, uma machado, um terçado, um rifle (carabina

Winchester) e duzentas balas, dois pratos, duas co-

lheres, duas xícaras, duas panelas, uma cafeteira, dois

carretéis de linha e um agulheiro. Nada mais. Aí

temos o nosso no barracão senhorial, antes de se-

guir para a barraca, no centro, que o patrão lhe

designará. Ainda é um brabo, isto é, ainda não

aprendeu o corte na madeira e já deve 1:135$000.

Segue para o posto solitário encalçado de um com-

boio levando-lhe a bagagem e víveres, rigorosa-

mente marcados, que lhe bastem para três meses:

3 paineiros de farinha-d’água, 1 saco de feijão, ou-

tro pequeno de sal, 20 quilos de arroz, 30 de

charque, 21 de café, 30 de açúcar, 6 latas de banha,

8 libras de fumo e 20 gramas de quinino. Tudo isto

lhe custa cerca de 750$000. Ainda não deu um ta-

lho de machadinha, ainda é o brabo canhestro, de

quem chasqueia o manso experimentado, e já tem

o compromisso sério de 2:090$000.

Admitamos agora uma série de condições fa-

voráveis, que jamais ocorrem: a) que seja solteiro;

b) que chegue à barraca em maio, quando começa

o corte; c) que não adoeça e seja conduzido ao

barracão, subordinado a uma despesa de 10$000

diários; d) que nada compre além daqueles víveres

– e que seja sóbrio, tenaz, incorruptível, um estóico

firmemente lançado no caminho da fortuna arros-

tando uma penitência dolorosa e longa. Vamos além

– admitamos que, malgrado a sua inexperiência,

consiga tirar logo 350 quilos de borracha fina e

100 de sernambi, por ano, o que é difícil, ao me-

nos no Purus.

Pois bem, ultimada a safra, este tenaz, este es-

tóico, este indivíduo raro ali, ainda deve. O patrão

é, conforme o contrato mais geral, quem lhe diz o

preço da fazenda e lhe escritura as contas. Os 350

quilos remunerados hoje a 5$000 rendem-lhe

1:750@000; os 100 de sernambi, a 2$500, 250$000.

Total 2:000$000.

É ainda devedor e raro deixa de o ser. No ano

seguinte já é manso: conhece os segredos do servi-

ço e pode tirar de 600 a 700 quilos. Mas considere-

se que permaneceu inativo durante todo o perío-

do da enchente, de novembro a maio – sete meses

em que a simples subsistência lhe acarreta um ex-

cesso superior ao duplo do que trouxe em víveres,

ou seja, em números redondos, 1:500$000. Admi-

tindo-se ainda que não precise renovar uma só peça

de ferramenta ou de roupa e que não teve a mais

passageira enfermidade.

É evidente que, mesmo neste caso

especialíssimo, raro é o seringueiro capaz de eman-

cipar-se pela fortuna.

Texto retirado do livro À
Margem da História, edição
publicada pelo Tribunal de
Justiça do Acre - 2003

Seringal cativo
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Desde o final do século XIX, a borracha era

negociada nos seringais em um sistema cuja ori-

gem remonta às empresas que exploravam as dro-

gas do sertão no Pará. No aviamento, eram feitas

trocas de matérias-primas por produtos industria-

lizados e havia pouca circulação de dinheiro. As

chamadas casas aviadoras vendiam a borracha para

as casas exportadoras e abasteciam os seringais atra-

vés de uma cadeia de intermediários. Os preços

eram fixados pelo aviador que estava na posição

anterior da cadeia e, na base desta operação, esta-

vam os extrativistas. Esta rede criou relações de

vínculo entre produtores, proprietários, comerci-

antes, exportadores e industriais durante o perío-

do de expansão da borracha e, sob determinadas

formas, permaneceu por muito tempo em algu-

mas regiões da Amazônia.

Toda esta engrenagem comercial dependia de

um sistema fluvial para transporte e de comércio.

Após grande pressão de empresas inglesas e nor-

te-americanas, os rios Amazonas, Tapajós,

“Na pesquisa que realizei no Seringal Alagoas, es-

tudei e copiei diversas contas-correntes dos seringuei-

ros que entrevistava. Para isso, levava os livros de con-

tabilidade para meu quarto e ficava com eles durante

dias seguidos. Esse fato despertou enorme interesse

dos seringueiros, uma vez que atribuíam à minha pre-

sença no seringal o papel de fiscal do governo, algo

que nunca ocorrera naquela região. No decorrer dos

dias, seringueiros de todos os seringais vizinhos co-

meçaram a formar filas à frente do meu quarto que-

rendo que suas contas fossem conferidas, para pode-

rem comprovar o fato incontestável de que trabalha-

vam anos seguidos, produziam muita borracha, con-

sumiam só o indispensável no barracão e estavam sem-

pre devendo”.

Depoimento de Mary Allegretti sobre seu trabalho de pesquisa,
publicado na tese de doutorado “A Construção Social de Políticas
Ambientais – Chico Mendes e o Movimento dos Seringueiros”, de de-
zembro 2002

Aviamento - O negócio da borracha

Tocantins e Madeira foram abertos à navegação

comercial internacional em 1867. Com a introdu-

ção da navegação a vapor, as empresas estrangei-

ras dominaram as rotas e a região viveu uma fase

de grande expansão da atividade comercial.

A borracha do Acre ia para Belém ou Manaus

onde pagava imposto de exportação e depois era

enviada para os principais mercados consumido-

res em Liverpool, Londres, Antuérpia, Hamburgo

e Nova Iorque.

A riqueza decorrente deste comércio ficou evi-

dente nas capitais e possibilitou o consumo de bens

diversos e sofisticados produzidos na Europa. Na

outra ponta da rede de distribuição, os regatões

também garantiam a chegada nos barracões dos

seringais, espalhados ao longo de inúmeros rios, e

o conseqüente aumento do consumo de alguns

bens produzidos por indústrias européias e norte-

americanas. Para a pesquisadora Ana Maria Daou,

autora da obra “A belle époque amazônica”, os

seringais e seus trabalhadores eram a expressão tan-

Sinara Sandri
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to da ampliação das bases geográficas da econo-

mia européia do final do século XIX, quanto da

ampliação generalizada do consumo, patrocinada

pela economia industrial.

Entretanto, a disponibilidade de mantimentos

estava sujeita ao mercado internacional de borra-

cha. Quando os negócios iam bem nos centros

exportadores, os vapores subiam os rios carrega-

dos de suprimentos para trocar por mais borra-

cha. Quando o mercado minguava, paravam as

operações comerciais e o abastecimento aos mo-

radores era suspenso.

Nos confins da floresta, o negócio das em-

presas seringalistas era feito na base de patrões e

“fregueses”. Não havia uma relação trabalhista

formal, muito menos pagamento pela mão-de-

obra. Os seringueiros retiravam o látex e troca-

vam por gêneros alimentícios e bens necessários

à sobrevivência, nos barracões dos seringais. O

dono da terra, conhecido como patrão, fornecia

as mercadorias e apontava o débito na conta do

seringueiro. A dívida ia sendo paga com a entrega

da produção da borracha, mas o negócio tinha

uma contabilidade desigual. Os preços eram de-

terminados pelo patrão e o analfabetismo impe-

dia que os seringueiros conferissem as contas. A

entrega da produção nos barracões raramente

saldava a dívida do adiantamento de mercadori-

as e o endividamento crônico era a tutela do se-

ringalista para manter os trabalhadores presos ao

seringal.

Além disso, a retirada da borracha das coloca-

ções era tarefa bastante complicada, pois nos altos

cursos dos rios, as corredeiras forçavam a baldea-

ção e o transporte até embarcações menores era

feito por terra pelos próprios trabalhadores. Nas

vazantes, a borracha era retirada de canoa ou em

embarcações a remo.

Segundo Mauro Almeida e Cristina Wolff, en-

tre 1870 e 1912, havia dois sistemas para compra

de borracha na região do Alto Juruá: o seringueiro

vendia a borracha pelo preço praticado em Cru-

zeiro do Sul e o patrão atribuía valor e descontava

o custo do transporte até Manaus ou Belém, além

da dívida resultante dos adiantamentos de merca-

doria. Pelo outro sistema, a borracha recebida pelo

ativo
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patrão era embarcada para Belém por conta do

seringueiro e o acerto era feito na volta a Cruzeiro

do Sul.

A empresa seringalista

A empresa seringalista era constituída a partir

da ocupação ou aquisição de grandes extensões de

terra e do recrutamento de mão-de-obra. Para a

antropóloga Mary Alegretti, toda esta economia

estava caracterizada por uma situação em que o

patrão não tinha possibilidade de fiscalizar a pro-

dução, feita em colocações tão dispersas e isoladas.

Era preciso remediar esta certa autonomia de

um trabalhador que controlava todo o processo

produtivo e apertar o cerco na comercialização dos

produtos, tarefa bastante complicada para um pro-

dutor que precisaria vencer as dificuldades de acesso

a áreas tão remotas.

Para resolver este problema, a empresa mon-

tou um sistema de tutela sobre o trabalhador. Com

funcionários especializados e assalariados, o patrão

organizou a contabilidade (guarda-livros) para re-

gistrar a produção e a venda de mercadoria e

viabilizava a abertura das estradas de seringa, em-

pregando mateiros, caçadores e ferreiros.

O seringueiro recrutado em cidades nordesti-

nas já chega devendo a passagem do Ceará ao Pará,

o transporte ao seringal, o dinheiro adiantado du-

rante a viagem, o fornecimento dos utensílios ne-

cessários para o trabalho e um aviamento de mer-

cadorias para consumo de três meses. Dessa for-

ma, o trabalho do primeiro ano não pagava o adi-

antamento. No segundo ano, a produção aumen-

tava, chegando a uma média de 500 a 700 quilos

por safra, mas o trabalhador enfrentava sete meses

de inverno em que não podia cortar e só consumia

mercadorias do barracão.

Além de enfrentar a desvantagem do período

em que não pode coletar látex, precisava pagar uma

renda de 35 quilos de borracha por estrada, co-

brados pelo seringalista para abrir e limpar a estra-

da. O seringueiro também era proibido de desen-

volver outras atividades, inclusive o plantio de ro-

çados para subsistência. Nos períodos de crise no

mercado da borracha, a renda continuou a ser co-

brada, mas houve permissão para produção de

subsistência.
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circular nos seringais, principalmente durante a fase

de expansão do setor. Os seringueiros ainda arca-

vam com os custos do transporte da borracha até

os centros comerciais, pagavam juros sobre o di-

nheiro de adiantamentos, arcavam com despesas

de tratamento de saúde, além de enfrentar os des-

contos no peso da borracha e as manipulações de

balanças e registros das contas.

Regulamentos dos Seringais

Nos seringais, a vida era pautada pela lealdade

pessoal entre patrão e freguês. As relações eram

individualizadas e estabelecidas entre cada coloca-

ção e o barracão, sendo muito marcadas pela dis-



Seringueiro durante aviamento

feito por marreteiro. No chão

as pelas de borracha. A relação

é sempre essa, com o seringuei-

ro em posição de inferioridade,

causada pelo preço mínimo

pago pelo marreteiro para a

compra da borracha, em

contraposição aos valores duas

a três vezes maior que o de

mercado, dos produtos vendi-

dos ao seringueiro pelo

marreteiro.

Brasiléia 1994.
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tribuição de favores. Um patrão era considerado

bom quando não deixava faltar mercadoria no

barracão, transportava a borracha até a margem,

levava as mercadorias até a colocação, entregava a

conta-corrente no final da safra e dava assistência

em casos de doença.

Entretanto, em vez de relações trabalhistas,

imperava o regulamento do seringal, um conjunto

de normas que regulou a atividade durante déca-

das e chegou a ser encontrado em vigência em al-

guns seringais, nos anos 70. Por estas regras, o

seringueiro não poderia abandonar o seringal se

estivesse devendo e um patrão não poderia rece-

ber um seringueiro endividado em outra propri-

edade. Em períodos mais recentes, o seringueiro

poderia encontrar um patrão que assumisse sua dí-

vida perante o anterior.

O corte inadequado e prejudicial da seringueira,

as fugas, a mistura de impurezas para aumentar o

peso da borracha e a venda de goma para outros

aviadores eram considerados crimes passíveis de pu-

nição com multas pesadas, violência física ou expul-

são do seringal.

A mesma pena era aplicada a quem desafiasse a

obrigatoriedade de adquirir todos os bens de con-

sumo no barracão do patrão. As benfeitorias feitas

pelos seringueiros nas colocações não eram inde-

nizadas em caso de saída e este foi um dos moti-

vos de revolta com a mudança de proprietários na

década de 70.



O período da Segunda Guerra coincidiu na

Amazônia com o segundo ciclo da borracha.

Foi um ciclo efêmero e emergencial que resul-

tou do esforço para produzir o látex para as for-

ças aliadas contra o nazismo. Portanto, não

reviveu a organização e controle da atividade

mercantilista do primeiro ciclo. Até porque boa

parte dos seringalistas do começo do século XX

não se encontravam mais em suas bases na flo-

resta. Em seu lugar estavam outros, menos in-

formados e menos poderosos, que aceitaram

as condições de negócios e de vida dos serin-

gais falidos. Eram antigos gerentes ou regatões

que haviam comprado por vinténs as áreas des-

valorizadas e tolerado novas relações com os

seringueiros. De certa forma, inovaram na pre-

cariedade admitindo relaxamento de antigas

regras: alguns seringueiros se sentiram livres

para abrir roçados e manter criações. Houve

caso, até, de ex-seringueiro arrendar seringal.

Em muitos seringais, portanto, o seringalis-

ta havia se submetido por força das casas avia-

doras de Manaus e Belém, e através destas com

as indústrias européias e americanas, ao avia-

mento de coisas que encalhavam nas pratelei-

ras estrangeiras.  Era comum, portanto, no de-

sembarque das mercadorias chegadas de na-

vio, o seringalista deparar-se com produtos que

não entravam na dieta nem na preferência dos

seringueiros e que acabavam influindo no dé-

bito da empresa com as casas aviadoras na

Europa e Estados Unidos. Os produtos podi-

am ser biscoitos e chocolates finos, made in

Inglaterra, alguns licores caros, latas de bom-

bons e novidades da jovem indústria america-

Supérfluo, ma
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mas fascinante
 Martins

na relacionada ao mundo das artes.

No seringal Nova Olinda, no alto rio Iaco,

desembarcaram iguarias não solicitadas pelo

agricultor Francisco Martins, que havia se tor-

nado coronel de barranco nos anos da decadên-

cia da borracha. Ele mal sabia assinar o nome e

passava a maior parte do tempo num imenso

roçado onde plantava de tudo e até fazia sua

cachaça de cana, enterrando um garrafão de

garapa no tronco de uma bananeira. Os filhos

cuidavam do barracão, mas também eram mais

caçadores e pescadores do que homens de ne-

gócios. Seu mundo tinha outros valores, por isso

não deram importância quando desembarcou um

gramofone RCA Victor montado em gabinete

de mogno, com manivela para dar corda e agu-

lhas que eram apertadas no braço do toca-discos.

E se interessaram menos ainda pela enorme pilha

de discos de 78 rotações depois que começaram a

ouvir Tchaikovsky, Bach, Mozart e outros clássi-

cos desconhecidos no meio da floresta.

Ou seja, o aviamento se prestava também

a um sofisticado artifício que transformava an-

tigos patrões em inadvertidos e compulsórios

fregueses do comércio mundial aberto pela

borracha. Mas ao introduzir naqueles confins

instrumentos que reproduziam a arte supre-

ma, acabou plantando a contradição que le-

varia alguma alma perdida daquele seringal a

plantar um mundo novo em sua mente: al-

guns filhos do seringalista, com tempo e curi-

osidade sobrando, tornaram-se aficionados da

música clássica e daí saltaram para outras

idéias que os levaram a entender o significa-

do daquela exploração perversa.
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Quando a borracha passa a ter utilidade industrial na segunda metade

do século XIX, a região amazônica foi ocupada por trabalhadores recruta-

dos em cidades nordestinas. Após a primeira grande crise da produção

extrativista, os seringalistas foram à falência e os seringais abandonados.

Uma parcela destes trabalhadores voltou para o nordeste, outros ficaram.

A empresa extrativista não foi totalmente desarticulada e o migrante pas-

sou a ser morador permanente, alguns deviam para o patrão outros ti-

nham constituído família.

Na Segunda Guerra Mundial, a borracha era fundamental como maté-

ria-prima para as ações militares e houve um novo incentivo à produção e

uma nova onda migratória.

A demanda dos aliados era estimada em 800 mil toneladas anuais de

borracha, mas os seringais asiáticos estavam sob controle dos países do

eixo. A produção amazônica enfrentava décadas de decadência e para en-

frentar o problema, norte-americanos e ingleses dividiram a responsabili-

dade de aumentar a produção na América Latina, África, Ceilão e Índia.

O apoio do Brasil era estratégico e os primeiros meses de 1942 foram

dedicados à definição dos Acordos de Washington. O negócio previa em-

préstimos para a implantação do parque siderúrgico brasileiro e a compra

de material bélico. Em troca, haveria uma base militar em Natal (RN) e o

fornecimento regular de produtos como alumínio, cobre, café e borracha.

Para cumprir a meta, o governo brasileiro empreendeu a “Batalha da

Borracha” e, durante três anos, arregimentou trabalhadores em cidades

nordestinas atingidas pela seca. A produção anual de borracha precisaria

saltar de 18 mil para 45 mil toneladas, exigindo que o contingente de serin-

gueiros na Amazônia passasse de 35 mil para 100 mil homens.

Os chamados “soldados da borracha” saíram, principalmente do inte-

rior do Ceará, atraídos por promessas de prosperidade. Acertavam con-

tratos de dois anos de trabalho com uma remuneração de 60 por cento do

valor obtido na venda da borracha. Durante a viagem, recebiam um pe-

queno salário e um adiantamento que ficava com a família. Ao chegar ao

destino, recebiam dois pares de sapatos, camisas, sandálias, rede para dor-

mir, um copo, um prato e alguns talheres.

O governo dos Estados Unidos pagou 100 dólares por trabalhador

entregue na Amazônia e bancou parte do orçamento dos serviços criados

para a transferência dos nordestinos. Dados não oficiais indicam a transfe-

rência de cerca de 36 mil pessoas, entre 1942 e 1944. Muitos não resistiram

às condições de vida na floresta e pouquíssimos regressaram ao seu ponto

de partida, no nordeste.

Com o fim da guerra, o sistema produtivo foi desarticulado e a parti-

cipação dos trabalhadores no esforço de guerra só foi reconhecido pela

Constituição de 1988, quando os seringueiros foram classificados como

“Soldados da Borracha”. Os seringueiros e seus descendentes têm direito a

uma pensão vitalícia de dois salários mínimos desde que cumpram as nor-

mas impostas pelo INSS para o reconhecimento da condição de soldado

da borracha. Estas exigências incluem não apenas provas testemunhais como

também documentos comprobatórios da atividade extrativista realizada

entre 1940 e 1945, basicamente cópias das contas-corrente que mostram a

produção e venda de borracha.

Borracha para os aliados
Sinara Sandri
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Seringal cativo
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A substituição do “patrão”pelo marreteiro, em

Xapuri, na década de 80, foi um fator determinante

na constituição do seringueiro autônomo. E a for-

ma como ocorreu revela, também, uma caracte-

rística do comportamento de Chico Mendes que

se tornou freqüente em sua prática política, a de

transformar obstáculos em oportunidades. Cons-

ciente de que os “regatões” tinham interesses pró-

prios, ou seja, ‘fazer bons negócios’, e que essa mo-

tivação poderia ter utilidade para os seringueiros,

Chico fez, de certa forma, uma aliança com os

marreteiros. Essa abertura mental para identificar,

em diferentes contextos, os meios disponíveis e o

momento oportuno para atingir seus objetivos,

tornou característica de sua maneira de atuar nos

conflitos. Ao mesmo tempo, ele tinha consciência

de que essa solução não significava as mudanças

profundas no sistema de exploração predominan-

te que ele pretendia alcançar.

Essa condição de autonomia, que alguns auto-

res definem como sendo típica de uma forma  cam-

ponesa de produção, surgiu em toda a Amazônia

após a queda da economia da borracha no come-

ço do século passado e caracterizou-se pela pro-

dução agrícola familiar para subsistência

complementada com a coleta da borracha, da cas-

tanha e de outros produtos da floresta.

No caso do Acre há uma especificidade. Pelo

fato de ter sido um dos poucos estados amazôni-

cos que continuou tendo sua economia baseada

no extrativismo gomífero, pelo menos até a déca-

da de 70 e apesar das diferentes crises do setor, os

seringueiros continuaram sendo produtores de

borracha, só que comercializando o produto de

forma independente. A quebra do monopólio da

borracha, ocorrida em 1967, e que ameaçou essa

posição recém conquistada, foi superada em 1968,

em decorrência das pressões dos seringalistas que

asseguraram a continuidade da proteção aos pre-

ços da borracha amazônica.

A abertura da BR 317, em 1971, ligando Rio

Mary Helena Allegretti

Aliança com
os regatões
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Branco à fronteira com a Bolívia, em Brasiléia, com

um ramal de acesso a Xapuri, foi também fator

decisivo nesse processo de autonomia dos serin-

gueiros, porque facilitou a circulação mais livre do

produto e dos intermediários em todo o Vale do

rio Acre.

A condição de seringueiros autônomos, no

período de 1965 a 1970, no Vale do rio Acre, foi

única na Amazônia, em decorrência dos fatos cita-

dos. Mas durou pouco tempo, uma vez que a par-

tir de 1970, com a venda dos seringais para os fa-

zendeiros, muitos seringueiros foram obrigados a

deixar suas “colocações” e migrar para as cidades.

Realizaram, dessa forma, ainda que por um curto

período de tempo, o projeto antigo de viver por

conta própria na floresta e ser dono de sua ‘colo-

cação’, alimentado desde a Revolução Acreana.

Mais importante, esse momento deixou claro para

os próprios seringueiros, possivelmente pela pri-

meira vez na história, que eles podiam viver sem

‘patrão’. Em outras palavras, que o sistema de

controle sobre a força de trabalho predominante

na empresa seringalista era uma condição essencial

à reprodução da própria empresa, ou seja, da rela-

ção ‘patrão-freguês’. O patrão não podia viver sem

seus fregueses, mas os seringueiros podiam conti-

nuar se reproduzindo, desde que passassem a ter

acesso direto ao mercado, substituindo o patrão

pelos comerciantes ambulantes que passaram a cir-

cular como liberdade pelos seringais.

Alguns anos depois, em 1976, foi essa condição

de autonomia que permitiu o início da resistência às

expulsões, com o primeiro empate no Seringal Car-

men, e que se constituiu no elemento estruturador

das propostas que os seringueiros apresentaram

como solução para os conflitos na década de 80.

Mas é preciso compreender as mudanças que

aconteceram naquele período, na política de de-

senvolvimento para a Amazônia, uma vez que as

decisões adotadas pelo governo federal, influen-

ciaram o futuro dos seringueiros nas décadas se-

guintes.

Seringal cativo
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A Amazônia sul-ocidental é habitada há milha-

res de anos por vários povos, mas esta história

permaneceu desconhecida de boa parte da socie-

dade. Em meados da década de setenta, foi preci-

so justificar o direito ao território para regularizar

as terras indígenas acreanas.

O antropólogo Terri Aquino propôs, a partir

do trabalho com comunidades indígenas do Acre

e do sul do Amazonas, especialmente os Kaxinawá,

uma história regional dos povos indígenas dividi-

da em cinco tempos: o tempo de antigamente, o

tempo das malocas, o tempo das correrias, o tem-

po do cativeiro e o tempo dos direitos.

Esta organização da história indígena foi ela-

borada a partir da própria experiência histórica dos

índios acreanos. É utilizada nas escolas indígenas

que desenvolvem programas de educação adapta-

dos a sua cultura e pode ser utilizada pela socieda-

de não-índia para organizar conhecimentos e aju-

dar a compreender a complexa trajetória dos gru-

pos indígenas do Acre.

Tempo de antigamente

Provavelmente, o povoamento humano no

Acre começou entre 20.000 e 12.000 anos atrás,

com a chegada dos primeiros grupos provenien-

tes da Ásia. Essa população perseguia as grandes

manadas de animais gregários que, na idade do gelo,

se espalhavam pelas vastas savanas. A Amazônia

era uma grande savana com algumas manchas de

floresta, ao longo dos rios que cortavam as terras

baixas.

Era o tempo dos grandes animais (mega-fauna)

como o mastodonte, megatherium, toxodonte e

vários outros que serviam de base alimentar para

caçadores nômades. Vários vestígios destes animais

extintos no final do pleistoceno, a última das gran-
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des idades do gelo, ainda são encontrados nos bar-

rancos de rios acreanos. A partir de 12.000 anos

atrás, a temperatura do planeta começou a aumen-

tar, resultando no crescimento da umidade e na

expansão dos sistemas florestais. Enquanto os últi-

mos remanescentes da mega-fauna desapareciam

pela retração das áreas de pastagem, a floresta se

expandia. O fenômeno favoreceu a proliferação

de uma fauna terrestre de pequeno porte e os ani-

mais aquáticos foram beneficiados pelo crescimento

dos cursos de água.

As mudanças climáticas e ambientais possibili-

taram o surgimento de novas formas de organiza-

ção social. Os grupos humanos passaram a ter re-

cursos alimentares mais diversificados nas florestas

tropicais e, lentamente, começaram a desenvolver

as primeiras experiências de domesticação de plan-

tas e animais. Na América Central e nos Andes,

começou o cultivo do milho e, nas terras baixas da

Amazônia, surgiram as primeiras experiências de

plantio de raízes, especialmente mandioca.

Por volta de cinco mil anos atrás, havia grupos

que praticavam uma agricultura incipiente

complementada pela caça, pesca e coleta de fru-

tos e sementes. Nesta nova organização social, os

grupos pré-históricos amazônicos fabricavam ce-

râmica e aumentaram o tempo de ocupação das

áreas, deixando sítios arqueológicos por toda a

Amazônia.

No Acre, foram localizados e estudados vári-

os sítios arqueológicos de povos ceramistas, nos

últimos 30 anos. As pesquisas feitas pelo Instituto

de Arqueologia Brasileira nas décadas de 70 a 90

revelaram a existência de uma tradição ceramista

Quinari no vale dos rios Purus e Acre e da tradição

ceramista Acuriá nos vales dos rios Juruá, Tarauacá

e Muru.

Alguns sítios arqueológicos do Acre não fo-

ram enquadrados nestas tradições como os

geoglifos, sítios arqueológicos constituídos por

grandes estruturas de terra em forma geométrica -

círculos, quadrados, hexágonos e diversas outras

composições – com tamanho entre 350 e 150

metros de diâmetro. Feitas com ferramentas de

madeira, poderiam servir tanto para defesa, quan-

to para agricultura ou mesmo para a realização de

festas e ritos. Na maioria destes sítios ocorre cerâ-

mica arqueológica, indicando que foram

construídos, utilizados e talvez habitados por gru-

pos indígenas pré-históricos e parecem ter relação

com ocorrências arqueológicas do Llano de Mojos,

região alagável e muito fértil ao norte da Bolívia,

onde foram construídos grandes aterros para agri-

cultura.

Estas figuras são mais comuns na região do

divisor de águas entre o rio Acre e Xipamanu e no

divisor entre o rio Acre e Iquiri. Aparecem ao lon-

go das estradas BR-364, entre Rio Branco e Xapuri,

e BR-317 entre Rio Branco e Boca do Acre e reve-

lam que estes povos tinham preferência pela ocu-

pação em terra firme e não as margens dos princi-

pais rios da região.

Tempo das malocas

A ocupação indígena era complexa, com de-

zenas de línguas e culturas espalhadas pelas mar-

gens dos rios, terras firmes e cabeceiras da grande

região da Amazônia sul-ocidental. Nos altos cur-

sos dos rios Purus e Juruá, a ocupação correspondia

a uma divisão territorial de dois grandes grupos

lingüísticos que tinham significativas diferenças. No

Purus, havia predomínio de grupos das línguas

Aruan e Arawak, do mesmo tronco lingüístico. No

vale do Juruá havia predomínio também não ex-

clusivo de grupos falantes da língua Pano. Esta di-

visão territorial de grupos lingüísticos dominantes

parece ser semelhante a que os arqueólogos detec-

taram nas tradições Quinari e Acuriá. Além desta

divisão aparentemente simples, havia presença de

grupos da língua Katuquina no espaço intermediá-

rio dos afluentes entre o médio Purus e o médio

Juruá, ao norte do atual estado do Acre, já em ter-

ras do Amazonas. Também havia povos de língua

Pano e Takana, do mesmo tronco lingüístico Pano,

mais ao sul no alto curso do rio Acre, Abunã,

Xipamanu e Madre de Dios, até a confluência com

o rio Madeira.

Os povos indígenas
estavam distribuídos em cinco

grandes grupos:

1 – No médio curso do rio Purus, atual Ama-

zonas, habitavam povos de língua Aruan do tron-

co Arawak. Os grupos pouco aguerridos eram

submetidos por grupos mais fortes ou se refugia-

vam em terra firme, espalhando-se por diversos

Os primeiros
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afluentes nas duas margens do médio Purus. Entre

os vários grupos desta região estavam os

Jamamadi, os Kamadeni e muitos outros já desa-

parecidos. Recentes analises de lingüistas atribuem

a essa família uma antigüidade de cerca de 2 mil

anos.

2 – No alto curso do rio Purus e no baixo rio

Acre viviam várias tribos do tronco lingüístico

Arawak. Subindo estes rios de norte para sul, habi-

tavam os Apurinã, Manchineri, Canamari, Piros,

Ashaninka e outros. Estes grupos ocupavam des-

de a confluência do Pauini e Purus até as encostas

orientais dos Andes, desde cerca de 5 mil anos atrás.

Mantiveram o domínio de uma vasta região por

mui tempo e, muito antes de resistir ao avanço dos

brancos sobre suas terras, os Arawak (chamados

de Antis pelos Incas) já haviam resistido à chegada

de grupos da língua Pano e à expansão das civiliza-

ções andinas.

3 – No alto curso do rio Acre, alto Iquiri, Abunã

e outros afluentes do rio Madeira em território bo-

liviano, havia um enclave de grupos de língua Takana

e Pano. Alguns eram bastante aguerridos como os

temidos Pacaguaras, outros mais sociáveis como os

Cacharari que mantinham contato com os Apurinã,

apesar das diferenças lingüísticas e culturais. Apesar

da língua Takana pertencer ao tronco lingüístico Pano,

é mais recente e sua origem foi situada por lingüistas

entre 3 mil e 2 mil anos atrás.

4 – Na região intermediária entre o médio curso
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do Purus e o Juruá, ao norte do Acre, habitavam

os grupos de língua Katuquina, sobre os quais há

pouca informação e algumas características que

apontam um surgimento relativamente recente, a

cerca de 2 mil anos. Estes grupos pouco numero-

sos ficavam apertados entre os grupos Arawak ao

leste e os Pano a oeste, restando a exploração das

vastas terras firmes, menos ricas em suprimento

alimentar que a margem dos grandes rios.

5 – Boa parte do médio e alto curso do rio

Juruá, assim como a maior parte de afluentes como

o Tarauacá, Muru, Envira e Moa era dominado

por diversos e numerosos grupos da língua Pano:

Kaxinauás, Jaminauás, Amahuacas, Araras,

Rununauás, Xixinauás e muitas outras denomina-

ções tribais. Este tronco lingüistico é bastante anti-

go tendo cerca de 5 mil anos, mas é originário de

outra região. Bastante guerreiros, estes grupos teri-

am conquistado seu território a custa de lutas con-

tra tribos de outras línguas e até grupos do mesmo

tronco Pano. Isto explicaria a grande fragmenta-

ção deste grupo quando os brancos começaram a

chegar à região.

Além desta ampla divisão lingüística dos gru-

pos indígenas que habitavam o Acre nos últi-

mos séculos, havia uma grande variedade de

culturas indígenas e uma complexa territorialidade

estabelecida a partir das alianças e rivalidades

tribais. Entre os Apurinã e os Manchineri, no

Purus e no Iaco, havia um território despovoa-

do para evitar contatos e conflitos já que os dois

grupos viviam em guerra. Também existem re-

gistros de aldeias conjuntas de grupos Arawak e

Pano cujo objetivo era resistir ao avanço das

ordens religiosas no vale do Ucayali, a partir do

século XVII.

Tempo das correrias

A partir de 1860, as primeiras viagens de ex-

ploração constataram a presença indígena e a gran-

de riqueza natural dos rios acreanos. Milhares de

homens brancos subiram os rios para estabelecer

imensos seringais em suas margens. Era a febre do

ouro negro, a borracha extraída das seringueiras

amazônicas seria a propulsora de uma grande

movimentação econômica.

Em 1878, a empresa seringalista alcançava a

boca do rio Acre subjugando todo o médio Purus

e, dois anos depois, ultrapassava a linha Cunha

Gomes, no limite da fronteira brasileira. Os

caucheiros peruanos cortavam na região das cabe-

ceiras do Juruá e Purus, enquanto os primeiros se-

ringalistas bolivianos começavam uma expansão

pelo vale do Madre de Dios e invadiam as terras

acreanas pelo sul. Em poucos anos, os povos nati-

vos da região foram cercados por brasileiros, pe-

ruanos e bolivianos.

De senhores das terras da Amazônia sul-oci-

dental, os povos nativos passaram a obstáculos à

exploração da borracha e do caucho e vítimas das

correrias: expedições armadas para matar as lide-

ranças das aldeias, aprisionar homens para o traba-

lho escravo e obter mulheres que seriam vendidas

aos seringueiros. Foi um tempo de terror. Depois

de queimadas as malocas e mortos os principais

guerreiros, os vencedores se divertiam em jogos

de crueldade.

Junto com os brancos chegaram muitas doen-

ças. Sarampo, gripe, tuberculose e outras enfermi-

dades se alastraram rapidamente e dizimaram al-

deias inteiras diante de pajés que não sabiam como

curar aquelas moléstias desconhecidas.

Mesmo assim, a reação dos grupos indígenas

acreanos à chegada dos não-índios foi muito vari-

ada. Boa parte das tribos de língua Aruan e Aruak

como os Jamamadi, Apurinã, Manchineri e

Ashaninka decidiram colaborar em certa medida

com os brancos. Muitos índios tornaram-se rema-

dores, guias, mateiros e seringueiros. Algumas al-

deias trocavam produtos da caça ou lavoura por

ferramentas, armas e objetos dos brancos.

Os grupos de língua Pano resistiram à invasão

de seus territórios ancestrais e evitaram o contato

com os brancos. O resultado imediato foi perse-

guição e extermínio dos grupos que dificultaram a

abertura dos seringais ou a extração do caucho. A

perseguição foi tão intensa que alguns esconderam

sua identidade como um pequeno grupo de

Jaminawá que passou a se dizer Katukina para evi-

tar represálias.

Os primeiros trinta anos da ocupação não-ín-

dia foram marcados por estes confrontos. Entre

1880 e 1910, o ritmo da exploração aumentou e

provocou o extermínio de grupos como os

Canamari ou deslocamento de grupo como os

Takana que migraram para o sul até a Bolívia e
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nunca mais voltaram ao território acreano ou ain-

da o caso dos Apurinã cujos vastos domínios fo-

ram reduzidos a ponto de não possuírem terra

demarcada no estado do Acre.

Tempo do cativeiro

Nem o fim do primeiro ciclo da borracha, em

1913, diminuiu a pressão sobre estes grupos já en-

fraquecidos. Diante da nova realidade de grandes

e poderosos seringais espalhados pelos principais

rios, não seria mais possível voltar às antigas for-

mas de organização social. Alguns pequenos gru-

pos conseguiram refúgio nas cabeceiras mais isola-

das, mas a grande maioria foi obrigada a mudar

para não desaparecer. Adotaram o modelo de casa

cabocla usada pelo branco, começaram a depen-

der das ferramentas dos brancos e foram perden-

do as línguas maternas para aprender português

ou espanhol.

A acentuada queda nos preços internacionais

da borracha dificultou a vinda de nordestinos para

o corte da seringa. O gradativo esvaziamento dos

seringais da região provocou o aumento da neces-

sidade de aproveitar índios como mão de obra.

Muitos patrões reuniram grupos dispersos de di-

versas etnias para trabalhar em seus seringais.

Alguns seringalistas chegaram a ser reconheci-

dos como amigos como Ângelo Ferreira, famoso

amansador de índios que reuniu muitos Kaxinawá,

Jaminawá e Kulina para trabalhar sob suas ordens.

Entretanto, a maioria dos patrões dava aos índios

um tratamento ainda pior que o recebido pelos

seringueiros. Como não sabiam ler e entendiam

pouco a língua dos brancos, os índios eram enga-

nados no peso da borracha, no preço da merca-

doria, na desvalorização de seus produtos e no

pagamento da renda anual da estrada de seringa.

Acumulavam enormes dívidas com os barracões

dos seringais e acabavam prisioneiros dos patrões.

Os pequenos grupos que conseguiram refú-

gio no centro da mata ou nas cabeceiras, os cha-

mados índios “brabos”, foram caçados sistema-

ticamente para serem “amansados” e incorpo-

rados à sociedade. Ainda assim, alguns conse-

guiram escapar e resistiram ao cerco cada vez

maior da nossa civilização, perambulando sem

parar pela região das cabeceiras, onde rios e bran-

cos não chegam.

Tempo dos direitos

Durante sete décadas de cativeiro, houve uma

grande degradação das culturas tradicionais dos

povos nativos do Acre. A situação começou a

mudar a partir de 1976, com a instalação da pri-

meira Ajudância da Funai do Acre e sul do Ama-

zonas e o início da luta pela demarcação das ter-

ras ancestrais dos povos nativos do Acre.

Parte desta luta foi empreendida por diversas

entidades indigenistas não-governamentais (CPI,

COMIN e CIMI) e pelas próprias lideranças in-

dígenas que tiveram consciência de seus direitos e

começaram a organizar um movimento politica-

mente articulado. Surgiram cooperativas em vári-

as aldeias, dando condições para as comunidades

saírem do domínio dos patrões.

Houve conflitos, pois os patrões julgavam ter

direito sobre terras e gentes e não estavam dis-

postos a abrir mão de nada. Para complicar, a

venda de seringais acreanos para os “paulistas” -

iniciada no governo Vanderlei Dantas - trouxe

grandes empresas agropecuárias que provocaram

a expulsão dos seringueiros de suas terras. Foram

muitas emboscadas, histórias de pistoleiros, jagun-

ços e mortes. Com o acirramento dos conflitos

sociais em toda a região, surgiu a Aliança dos Po-

vos da Floresta - formada por índios, seringuei-

ros e ribeirinhos - para conseguiu barrar o avan-

ço da exploração predatória das florestas acreanas.

Tempo Presente

Felizmente, a história da Amazônia Ociden-

tal registra resultados positivos desta luta. Atu-

almente, são 28 áreas já demarcadas e assegu-

radas para os povos nativos da região, mas ain-

da falta regularizar outras 15 áreas.

Grandes conquistas já foram obtidas. Atu-

almente, a educação dos povos indígenas é di-

ferenciada, fruto de um longo e maduro traba-

lho de muitos indígenas e indigenistas. Além

disso, agentes de saúde indígenas dão assistên-

cia permanente às comunidades e os primeiros

frutos do trabalho dos agentes agroflorestais já

começam a ser colhidos e incorporando

tecnologia em favor de seus parentes. Ainda há

muito a conquistar, pois o tempo dos direitos

esta só começando.
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O Acre ainda não tinha dono. Na segunda

metade do século 19, viajantes referiam-se a

existência de tribos indígenas na região e ao narrar

a história delas começava sempre com algum

espanto: “São mais de mil indivíduos saudáveis e

alegres. Os homens vivem nus e as mulheres,

muito bonitas, usam apenas uma tanguinha”!

Diziam também que os lugares onde os índios

construíam aldeias eram verdadeiros “paraísos”

na floresta amazônica. Nos vales do Juruá, do

Purus e do Iaco se encontravam essa gente e esses

lugares maravilhosos. Até que visitantes estranhos

começaram aparecer:  madeireiros e caucheiros

peruanos desceram das montanhas andinas e

entraram pelas cabeceiras dos rios espalhando

terror entre as tribos. Armados de rifles, espingar-

das e facões se lançaram contra um povo que,

embora numeroso, se defendia apenas com arco e

flecha se tornando presa fácil. Assim, muitos

guerreiros foram cruelmente assassinados enquan-

to as mulheres e crianças se tornaram escravas.

Os que conseguiram escapar foram para longe

deixando para trás malocas, roçados, cultura,

história e mitos. Depois dos peruanos, os nordes-

tinos que entraram na Amazônia pela porta da

frente (subindo o rio Amazonas e afluentes), no

começo do século 20,  praticaram o mesmo

“etnocídio”. Com a justificativa de alargar os

seringais para aumentar a produção de borracha,

seringalistas e seringueiros organizaram grupos

para expulsar os índios das terras. As “correrias”,

como ficaram conhecidas as missões de barbárie

na versão brasileira, foram mais perversas e

prolongadas chegando aos anos cinqüenta do

século 20. E deixaram marcas difíceis de apagar,

como as iniciais FC com as quais o “amansador”

Felizardo Cerqueira marcou a pele de 800 índios

no vale do Juruá.

Chefe de Correrias
“patenteava” os índios

Elson Martins
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Rios de Sangue

Alguns relatos chocantes das “correrias” fo-

ram obtidos em 1976 junto aos próprios índios e

constam de um relatório da Prelazia do Acre e Purus

escrito pelo Padre Egydio Shwade, do Conselho

Indigenista Missionário (Cimi). O documento faz

referência a Felizardo Cerqueira e Pedro Biló como

pessoas instrumentalizadas pelos seringalistas para

perseguir e matar índios na região do Juruá. A fa-

mília Prado (Custódio, Raimundo e Ramiro Prado

de Azevedo) é citada como principal responsável

pela guerra cruel contra os índios, levada a cabo de

1936 a 1954. A matriarca Neusa Prado, que até os

anos oitenta, ao que se sabe, vivia num luxuoso

apartamento no Rio de Janeiro, vendeu parte do

seringal Califórnia ao grupo Cooperçúcar e tor-

nou-se sócia, em outra parte, do grupo Bradesco e

da Companhia de Seguros Atlântica Boa Vista.

No período citado, a família mobilizou de 10

a 15 homens contra os índios estendendo seus do-

mínios nas cabeceiras do rio Envira e afluentes. Um

dos chefes das correrias era Pedro Biló, filho de

Manoel Galdino Biló com uma índia Katukina que

teria sido morta pelos índios. Educado no ódio

contra seus ancestrais, o menino tornou-se grande

mateiro e matador como o pai. O depoimento

que um ex-membro das Correrias deu ao padre

Egydio Shwade provoca indignação em que o lê:

“Seu Prado fornecia armas Winchester 44. Nós

caminhava todo o dia e pelas quatro horas da tar-

de, nóis parava e acampava. Quando nós percebia

a presença dos caboclos, nóis parava e examinava

bem. Nóis acampava a umas três horas da aldeia e

pelas duas da madrugada, o grupo de jagunços

rumava a fim de chegar lá antes de clarear o dia.

Os índios moravam em casa grande de forma oval,

fechada de palha até o chão. Só tinha duas portas:

uma em cada ponta. Os jagunços tomavam conta

de cada uma da porta ou saída da casa. O índio

que saia era fuzilado. As mulheres que corriam para

fora eram derrubadas a tiros. As mais jovens eram

capturadas e amarradas umas às outras e levadas

para serem adotadas por famílias de brancos. Da

mesma forma, eram capturadas algumas mulheres

que serviam de empregadas domésticas para os

seringalistas ou para satisfazerem instintos sexuais.

Durante a caminhada de volta ao barracão, com

os índios aprisionados, as crianças gritavam de pa-

vor e algumas eram silenciadas de forma cruel: os

jagunços as lançavam para cima e a aparavam no

facão transpassando-lhes o corpinho frágil”.

Proteção maldita

Os ciclos da borracha demarcaram dois mo-

mentos históricos: o primeiro aconteceu de 1880 a

1914, mais ou menos, com grande euforia dos se-

ringalistas, das casas aviadoras de Manaus e Belém

e dos capitalistas europeus que importavam toda a

matéria prima especial descoberta na Amazônia; já

o segundo ciclo, extemporâneo, decorreu da Se-

gunda Guerra Mundial quando a borracha ama-

zônica não valia mais nada diante da produzida na

Malásia, mais barata e em maior quantidade. O

navegador inglês Vickhan levou daqui as sementes

para plantar a Hevea brasiliensis  na Malásia, pro-

movendo o primeiro ato de biopirataria com pro-

duto da Amazônia.

Em litígio com os asiáticos, os países aliados

na guerra contra Hitler necessitaram “ressuscitar” a

borracha brasileira para alimentar sua indústria de

pneumáticos e instrumentos cirúrgicos, entre ou-

tros.

As primeiras “correrias” datam do último quar-

to do século 19 e são atribuídas ao peruano Ânge-

lo Ferreira, que comandava 60 homens fortemente

armados para retirar madeiras de lei como mog-

no e cedro nas cabeceiras dos rios amazônicos.

Habilidoso e perverso, chegou a subjugar mais de

800 índios Caxinaua e Campa (hoje identificados

como Ashaninka) utilizando-os na derrubada e

movimentação das madeiras através dos igarapés;

enquanto outros caçavam e as mulheres faziam ser-

viços domésticos ou eram submetidas a práticas

sexuais. Com a expansão da empresa seringalista,

Ângelo retornou ao Peru repassando “seus” índi-

os aos “amansadores” brasileiros. Aqui entram em

cena Felizardo Cerqueira e Pedro Biló com atua-

ção nos vales do Purus e do Juruá, dominando a

linha de fronteira do Acre com aquele país.

As informações sobre Felizardo Cerqueira são

ambíguas. Há quem diga que foi o maior matador

de índios na região, mas há também quem o de-

fenda e considere pai dos índios. De certo, sabe-se

que foi mateiro eficiente na abertura de novas “es-

tradas de seringa” (caminhos na mata que ligam

uma árvore seringueira a outra) e que perambulou

Os primeiros
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com os índios. Um pioneiro de Tarauacá que o

conheceu pessoalmente, o senhor Telles da Rocha,

tio do ex-senador acreano Nabor Júnior (PMDB)

chegou a traçar um perfil simpático do

“amansador”, como era conhecido. Disse que FC

morou muitos anos no seringal Revisão, o último

no rio Jordão, afluente do Tarauacá, e que era

adorado pelos índios:  “os tuchauas lhe entrega-

vam as mulheres mais bonitas da aldeia para ele

desposa-las; e ele gerou 72 filhos”, disse.

Segundo Rocha, já falecido, a quem entre-

vistei no começo dos anos oitenta, Felizardo

chegou a Seabra (hoje cidade de Tarauacá) em

1924 e trabalhou para o governo brasileiro nos

serviços de demarcação da fronteira. Ele acom-

panhou a comissão brasileira como intérprete

porque sabia falar mais de vinte gírias indígenas.

Quando a comissão se aproximava de uma al-

deia ele seguia na frente dando presentes e ofe-

recendo paz.

Na seqüência do relato, porém, Telles Rocha

deixa visível o lado bruto de seu herói. Disse

que, certa vez, Felizardo vinha das cabeceiras do

Breu, rio que marca a fronteira com o Peru nas

cabeceiras do Juruá, e como de costume aco-

modou-se entre as sapupemas de uma enorme

árvore para dormir. Mas o mateiro roncava tão

alto que, às vezes, alertava animais e “índios hos-

tis” que perambulavam na floresta. Dessa vez,

foi despertado por um índio que procurava es-

trangula-lo e, para desvencilhar-se, enfiou-lhe um

punhal acima do coração.

Ainda conforme seu Rocha, em 1925,

Felizardo Cerqueira passou seis meses na locali-

dade do Curange (Peru) e quando voltou de lá

trouxe 500 índios que espalhou pelos rios

Tarauacá e Jordão. A liberdade com que o

“amansador” se deslocava na floresta, de um país

para outro, levando consigo uma massa humana

fragilizada e assustada pode ser explicada pela

mesma fonte: “ele era uma espécie de delegado

da União para atuar junto aos índios, tanto que

na Comissão dos Limites acompanhou o Tenente

do Exército Bustamonte de Alburquerque”.

FC era um cearense muito forte, com quase

dois metros de altura, durão, mas segundo Teles

Rocha muito educado. Acreditava que tinha “po-

deres telepáticos” e sabia quando alguém queria

mata-lo.

Pedro Biló virava
cobra e sumia

Um pouco antes do padre Egydio varar a flo-

resta do Purus para o Juruá, com outros pesquisa-

dores da Prelazia, o indigenísta José Porfírio de

Carvalho que em 1976 foi nomeado Chefe da

Ajudância da Funai no Acre, inteirou-se das “cor-

rerias” e ficou sabendo do paradeiro de Pedro Biló.

O mateiro se encontrava na Fazenda Califórnia tra-

balhando para o gerente do grupo Cooperçúcar,

Enzo Pizano. Na companhia de dois agentes fede-

rais, Carvalho foi até lá e o trouxeram algemado

para Rio Branco. Quatro dias depois o soltaram

sem provas consistentes para incrimina-lo.

Na verdade, Carvalho que acompanhou o

depoimento de Biló na Polícia Federal chegou a ter

pena do homem instrumentalizado que conheceu.

Estava velho, com 63 anos, e muito marcado pela

malária. Na época, Biló vivia como  ambientalista

por conta e risco. Subia e descia o rio Envira numa

voadeira fiscalizando as praias para que ninguém

impedisse a desova e eclosão das tartarugas. Os

índios Kulina que trabalhavam como caçadores

para Enzo Pizano, na Fazenda Califórnia, o consi-

deravam um protetor. E de algum modo Carva-

lho percebeu que não adiantava punir Pedro Biló

enquanto os remanescentes da Família Prado con-

tinuavam soltos curtindo boa vida no Rio de

Janeiro.

Alguns anos depois, o antropólogo Terry

Aquino e o indigenista José Carlos Meirelles fize-

ram uma longa entrevista com o mateiro que se

mostrou magoado com a prisão e, sobretudo, com

a forma como foi citado no relatório da Prelazia.

Talvez nem tivesse tido acesso ao conteúdo do

documento, mas sim às versões que circularam pela

região do Taraucá, certamente maldosas. Na en-

trevista, Biló confirmou o que se sabe de Felizardo

Cerqueira sobre as “correrias” e admitiu, entre

outras proezas, ter “amansado” 800 índios

Caxinauá. Curiosamente, ele repetiu a denúncia do

padre:

- Os patrões de seringal ajuntavam aquele po-

vos e iam em direção às malocas dos brabos. Quan-

do chegavam lá cercavam as malocas e abriam fogo.

Matava um bocado, pegava as mulheres e crianças

enquanto outros brabos fugiam, ganhavam os

matos. Naquele tempo, havia gente que sabia falar
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a gíria deles. Os próprios índios “mansos” que an-

davam com a gente tratavam de amansar os bra-

bos.

Mas Biló riu e, em outros momentos, zan-

gou-se quando os entrevistadores falaram das

magias que lhe eram atribuídas. Negou, claro, que

tivesse a capacidade de se tornar invisível para

entrar nos cupichauas e destruir arcos e flechas

dos índios guerreiros. Ou de transformar-se em

cobras para atravessar pântanos. Ou de fazer ora-

ções para andar fácil por dentro do mato. Sua

habilidade tinha outra matriz: aos sete já acompa-

nhava o pai varando matas espessas e com ele e

sua mãe Katukina aprendeu muito sobre a cul-

tura dos índios. Sabia como caçam, do que gos-

tam de comer, do que precisavam mais quando

faziam contato com os brancos. Os índios que-

riam objetos de ferro (faca, terçado, machado)

e armas de fogo. Não faziam questão de sal,

açúcar ou querosene. Também queriam roupas

porque, expulsos de seus locais escolhidos, eram

empurrados para onde havia pragas (piuns e

carapanãs).

Surpreendentemente, Biló revelou ter presta-

do serviço de mateiro ao Governo Federal em

muitas ocasiões. Trabalhou para a Petrobrás

quando a empresa furou poços na fronteira com

o Peru e ajudou, a exemplo de Felizardo

Cerqueira, o Exército a colocar marcos na di-

visa com o país vizinho. Ele encerrou a entre-

vista de forma inquestionável e desconcertante

para um chefe de correrias ou “amansador” de

índios:

- Certo, houve correrias. Mataram muitos ca-

boclos aqui nesse Acre. Mas os culpados são os

patrões do seringal, não sou eu não. Por que os

padres não falam logo a verdade? Por que não

perseguem a dona Neusa Prado que é rica, que

vendeu essas terras para o grupo Atalla e para a

Atlântica Boa Vista? Eu não tenho nada com isso,

hoje sou amigo dos Campa, dos Culina, dos

Kaxinauá, dos Katukina. Inté índios fizeram cor-

reria. Por que só eu querem culpar?

Pedro Biló morreu ainda nos anos oitenta

na atividade de vigiar as praias do rio Envira.

Seu companheiro de correrias, Felizardo Cerqueira,

morreu antes numa cama de indigente no hospi-

tal de Tarauacá. Pessoas que o viram nos últimos

dias de vida dizem que ele se sentia vítima da mal-

dição dos índios. Antes das correrias, existiam mais

de 5 mil índios nas cabeceiras do Envira. Agora,

restam menos de mil.
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Convidado pela coordenação do RESEX II,

um dos projetos do Programa Piloto de Proteção

das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7), percorri

os rios Juruá, Amônia, Breu e Tejo, no período de

19 de abril a 10 de junho de 2002, na região do

Alto Juruá acreano, próxima à fronteira com o Peru.

Viajei com a finalidade de levantar informações

junto aos seringueiros, agricultores e índios, além

de autoridades estaduais e federais da região, a res-

peito dos conflitos que estão ocorrendo atualmen-

te nas fronteiras da Reserva Extrativista do Alto

Juruá, sobretudo no rio Amônia. Ali, índios de di-

ferentes etnias (Arara, Txama, Amoaka e Santa

Rosa), autodenominados Arara/Apolima, reivin-

dicam a identificação e delimitação de suas terras.

O problema é que a nova Terra Indígena incide

em áreas da Reserva Extrativista, do Projeto de

Assentamento Rio Amônia e, ainda, numa peque-

na parcela do Parque Nacional da Serra do Divisor.

Um imbróglio envolvendo três órgãos federais

(FUNAI, INCRA e IBAMA) que, por trabalha-

rem de maneira desarticulada na região, vêm pro-

vocando acirrados conflitos entre índios, morado-

res da Reserva e parceleiros.

Quem navega pelas fronteiras da grande Re-

serva, não pode deixar de visitar, apenas algumas

horas de barco rio acima, sobretudo quando se é

convidado, as comunidades Ashaninka, Arara/

Apolima, Jaminawa/Arara e Kaxinawá distribuí-

das em cinco terras indígenas circunvizinhas. Aliás,

a importância estratégica dessa Reserva reside jus-

tamente no fato de estar no centro de um mosaico

de terras indígenas e outras unidades de conserva-

ção situadas ao longo da fronteira com o Peru,

além de estar inserida na região de maior diversi-

dade sociocultural e biológica da Amazônia.

Ocupada há mais de um século por seringuei-

ros e agricultores de origem nordestina, e

milenarmente por diferentes povos indígenas, essa

região possui uma notável variedade de sistemas

naturais. Em decorrência de seus estilos de vida

extrativistas marcados por baixa densidade

demográfica e baixo impacto tecnológico sobre a

natureza, as populações da floresta não só preser-

vam esses sistemas naturais em equilíbrio dinâmi-

co, como os enriquecem e diversificam ainda mais.

A tecnologia extrativista dessas populações,

segundo os antropólogos Manuela Carneiro da

Cunha e Mauro Barbosa da Almeida, organizadores

da Enciclopédia da Floresta (Companhia das Le-

tras), “é conservacionista, não no sentido de colo-

car acima de tudo a preservação da natureza como

um fim em si mesmo (embora haja muito mérito

nesse alvo específico), mas por entender a conser-

vação como requisito para manter a produtivida-

de da natureza ao longo do tempo”.

As pesquisas ambientais e antropológicas reali-

zadas na Reserva e publicadas na Enciclopédia da

Floresta revelam que a ação antrópica sobre a co-

bertura vegetal é ainda muita baixa. Menos de 1%

da área da Reserva é desmatada. Algumas de suas

localidades “estão entre as áreas de floresta tropi-

cal brasileira com o maior número de espécies ve-

getais distintas por hectares”. As pesquisas zooló-

gicas indicam uma riqueza máxima em espécies para

lepidópteros, aves e mamíferos. Esses dados, se-

Relevância Socioambiental do Alto Juruá
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gundo Mauro Almeida, “confirmam o princípio

geral segundo o qual, no passado, as populações

tradicionais utilizaram os recursos naturais de ma-

neira prudente e sustentável”.

O clima do Alto Juruá é mais úmido que o de

outras regiões da Amazônia, com abundantes chu-

vas no período de inverno (de novembro a abril) e

longas estiagens no verão (de maio a outubro). No

auge da seca, sobretudo nos meses de junho a agos-

to, ocorre o fenômeno das friagens, com a tempe-

ratura baixando repentinamente para 7 ou 12 graus,

em decorrência dos ventos frios vindos do sul. As

duas estações do ano marcam também as diferen-

tes atividades econômicas das populações da flo-

resta. O verão é o tempo das pescarias, de abrir

roçados, da reabrir estradas e cortar seringa; o in-

verno é a época de caçar e coletar frutos da flores-

ta, e das grandes festas comunitárias e religiosas.

O mosaico da proteção

Área de seringais nativos desde o final do

século XIX, a Reserva Extrativista do Alto Juruá

foi a primeira criada no Brasil, em 1990. Seus

506.000 hectares estão no centro de um mosaico

contínuo de áreas protegidas pelo governo federal

com distintas finalidades, que se encontram em di-

ferentes etapas de seus processos de regularização.

São 21 terras indígenas, com pouco mais de

1.500.000 hectares, das quais 14 já estão regulariza-

das; duas outras reservas extrativistas, a do Alto

Tarauacá, com 151.199 hectares, também já decre-

tada e demarcada com recursos da cooperação in-

ternacional, e a do Riozinho da Liberdade, com

aproximadamente 430.000 hectares, em processo

de criação no IBAMA; e o Parque Nacional da

Serra do Divisor, com 843.012 hectares, já decre-

tado oficialmente e em processo de regularização

fundiária.

Distribuídas por oito municípios acreanos, es-

sas 25 áreas abrangem mais de 3,4 milhões de hec-

tares contínuos de floresta, correspondendo a cer-

ca de 22,5% da extensão do estado. São habitadas

por mais de 16 mil índios, seringueiros e agriculto-

res, equivalentes a 10,5% do total dos moradores

da região do Alto Juruá, estimados em 147.583

habitantes (IBGE, 1999).

A continuidade dos processos de regulari-

zação fundiária dessas terras é de fundamental im-

portância. O governo estadual tem o firme pro-

pósito de concluir o asfaltamento da BR-364, o

que, sem o devido reconhecimento dos direitos

territoriais dessas populações tradicionais e indíge-

nas, poderá trazer novos e significativos conflitos

sociais e interétnicos, além de provocar graves da-

nos ambientais e acirrar disputas fundiárias.

 Nesse sentido, o Governo da Floresta, como

é conhecido o atual governo do estado, vem

implementando uma série de medidas mitigadoras

e compensatórias para as populações Katuquina e

Kaxinauá situadas na área de influência direta da

rodovia. Cabe ao governo federal adotar medidas

de proteção ambiental e políticas sociais que con-

templem o conjunto das populações da floresta,

que tradicionalmente vivem do extrativismo. Com

raras exceções, essas áreas protegidas contíguas es-

tão situadas nas cabeceiras dos rios, ao longo da

fronteira acreana com o Peru, mais distantes, por-

tanto, do traçado da BR-364, que está situada nas

proximidades dos limites com o Amazonas.

Os primeiros
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Por outro lado, iniciativas econômicas que te-

nham como base a exploração sustentável de pro-

dutos florestais, a exemplo do RESEX II, embora

sejam ainda pontuais e restritas aos moradores da

Reserva, repercutem de alguma forma nas terras

indígenas circunvizinhas, porque os índios passam

a reivindicar experiências semelhantes.

No novo contexto político do país, já está pas-

sando da hora do governo federal implementar,

em parcerias com a cooperação internacional, go-

verno do estado, empresas e organizações não-

governamentais idôneas, políticas públicas integra-

das e programas de desenvolvimento regional sus-

tentado que contemplem o conjunto dessas popu-

lações da floresta, garantindo assim, e desde logo,

a regularização fundiária de suas terras e reservas.

O Parque da Serra do Divisor, por sua vez, apesar

de ser uma unidade de conservação de proteção

integral já oficialmente decretada, é ocupado por

centenas de famílias agroextrativistas acreanas e por

“índios emergentes” denominados Nawa.

Nessa viagem de quase dois meses pelo Alto

Juruá, observei que em várias dessas áreas ainda

ocorrem sérias questões fundiárias e ambientais,

além de inúmeros conflitos sociais e interétnicos,

decorrentes de invasões promovidas por madei-

reiros locais e caçadores profissionais, bem como

por grandes madeireiras e narcotraficantes perua-

nos. Estes últimos, atravessando a fronteira inter-

nacional pelas divisas do Parque da Reserva e das

terras indígenas, têm provocado sérios conflitos

com integrantes das populações locais.

O quebra-cabeças fundiário

No conjunto de áreas protegidas do Alto

Juruá existem grandes problemas fundiários de-

correntes da sobreposição de terras indígenas e

unidades de conservação. Exemplos mais visíveis:

a TI Nawa, que irá incorporar áreas ao norte do

Parque da Serra do Divisor; a TI Jaminauá/Envira,

que teve sua área sobreposta, em 2001, pela Flo-

resta Nacional de Santa Rosa; a TI Arara do Rio

Amônia, que incide tanto em áreas da Reserva

Extrativista do Alto Juruá quanto em lotes do Pro-

jeto de Assentamento Amônia e, ainda, numa pe-

quena área do Parque. Além disso, a demarcação

física da Reserva Extrativista incidiu em pequenas

parcelas das terras indígenas Kaxinawá do Rio

Jordão e Kaxinauá/Ashaninka do Rio Breu, já re-

gularizadas pelo governo federal.

Desde 1996, a FUNAI vem implementando,

com apoio técnico e financeiro do Projeto Inte-

grado de Proteção às Populações e Terras Indíge-

nas da Amazônia Legal (PPTAL), a demarcação

física de nove terras indígenas da região. Entre

elas, a do Alto Tarauacá, primeira terra destinada

exclusivamente a “índios isolados”, continua

aguardando a homologação de sua demarcação

pelo presidente da República. Tal como outras

terras em homologação, foi submetida à aprecia-

ção do Conselho de Defesa Nacional e da Câ-

mara de Relações Exteriores do Conselho de

Governo. Esse é um procedimento estranho à
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legislação sobre terras indígenas, que vem sendo

adotado desde o final do governo passado sob a

alegação de serem áreas de grande extensão, esta-

rem ocupadas por não-índios ou serem questio-

nadas por governos estaduais.

Quanto à TI Jaminauá/Envira, recentemente

homologada pelo Presidente Lula, 86% de sua área

situa-se na Flona Santa Rosa, criada pelo decreto

de 7 de agosto de 2001. A Carta de Defesa dos

Direitos Indígenas, de março deste ano, assinala que

atos administrativos “que criam unidades de con-

servação superpostas a terras tradicionalmente ocu-

padas por índios não só não têm validade, por

imperativo constitucional, como também sinalizam

para um quadro institucional já superado”.

 Em 2002, ainda no contexto do PPTAL, um

Grupo Técnico instituído pela FUNAI iniciou os

levantamentos antropológicos, ambientais,

cartográficos e fundiários para identificação e deli-

mitação da TI Arara do Rio Amônia. O reconhe-

cimento desta terra indígena contempla dezenas de

famílias Arara, Txama, Amoaca e Santa Rosa, que

foram obrigadas a se retirar da TI Kampa do Rio

Amônia, em 1992, por ocasião de sua demarcação

física e extrusão dos ocupantes não-índios. Por re-

cusarem as normas ambientais impostas pelos

Ashaninka, que passaram a proibir exploração pre-

datória de madeira e caçadas comerciais no interi-

or da terra recém demarcada, estas famílias indíge-

nas também foram obrigadas a se retirar junto com

os moradores brancos. No entanto, por serem tra-

dicionais ocupantes das margens do rio Amônia,

decidiram ali permanecer, estabelecendo-se logo

abaixo dos limites da terra dos Ashaninka, onde

passaram, desde então, a reivindicar os seus direi-

tos por uma terra própria, emergindo com uma

nova identidade étnica “Arara/Apolima” a partir

de 1999, com o decidido apoio do Conselho

Indigenista Missionário (CIMI) de Cruzeiro do Sul.

Em meados de 2003, a FUNAI iniciou, com

apoio da cooperação internacional, o processo de

identificação e delimitação da TI Xinane, segunda

terra destinada exclusivamente a “índios isolados”

no Acre, situada nas cabeceiras do rio Envira. Num

sobrevôo realizado em junho de 2003, o sertanista

José Carlos Meirelles e a antropóloga Maria Elisa

Guedes Vieira, coordenadora do GT de identifi-

cação, localizaram nas cabeceiras do Riozinho, aflu-

ente da margem direita do alto Envira, um con-

junto de quatro malocas ocupadas por “índios iso-

lados”, caracterizando assim a ocupação perma-

nente da terra indígena.

Em fins de novembro de 2003, ainda no âm-

bito do PPTAL, está previsto o início dos estudos

e levantamentos para identificação e delimitação

da TI Nawa, na porção norte do Parque da Serra

do Divisor. Levantamento prévio das demandas

fundiárias deste povo “ressurgido” e de suas terras

foi feito pelo antropólogo Cloude de Souza Cor-

reia, consultor contratado pela FUNAI. Recente-

mente, a Justiça Federal do Acre reconheceu a etnia

Nawa, cuja condição indígena havia sido contesta-

da pelo Ministério Público Federal no estado, aten-

dendo solicitações do IBAMA local. Além de re-
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conhecer os Nawa como povo indígena, o Juiz

David Wilson de Abreu Pardo estabeleceu “o pra-

zo de três meses para a identificação e delimitação

da terra indígena Nawa pela FUNAI”. Neste mes-

mo prazo, a FUNAI deve também apresentar em

Juízo, em conjunto com o IBAMA, “convênio e

Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de

Manejo e sua execução”.

 Também nas proximidades do Parque, os

Nukini da terra indígena homônima e os Yawanawá

e Katukina da TI Rio Gregório, ocupantes tradici-

onais das duas primeiras terras indígenas

demarcadas na região do Alto Juruá em meados

da década de 80, hoje, quase 20 anos depois, rei-

vindicam as revisões de limites de suas terras.

Ainda no Alto Juruá, mas fora desse mosaico

de áreas federais protegidas, a TI Kaxinawá do

Seringal Curralinho também enfrenta problemas.

Seus trabalhos de identificação e delimitação fo-

ram paralisados por ocupantes não-índios, antigos

moradores do baixo curso do rio Envira, que rei-

vindicam o reconhecimento oficial de uma reserva

extrativista no entorno da terra indígena. A FUNAI

tentou providenciar, no Ministério da Justiça, um

Grupo de Trabalho com representantes do Minis-

tério do Meio Ambiente, IBAMA, Governo do

Acre e organizações representativas dos índios e

seringueiros, com a finalidade de fazer avançar a

regularização fundiária dessa terra indígena. Mas

os órgãos oficiais e entidades envolvidas não res-

ponderam à FUNAI. Assim, a continuidade dos

estudos de identificação e delimitação desta terra

só ocorrerá se o IBAMA iniciar, simultaneamente,

os levantamentos para a criação de uma unidade

de conservação de uso sustentado em seu entorno.

 Além da TI Alto Tarauacá e da TI Xinane,

mencionadas acima, cinco outras terras indígenas

constituem áreas de perambulação e de ocupação

permanente de “índios isolados” justamente aque-

las situadas na fronteira internacional com o Peru.

Também no Alto Purus transitam “índios isolados”,

localmente denominados de “Mascos”. Nos últi-

mos anos, ocorreram vários conflitos com esses

índios isolados.

A continuidade do processo de regulariza-

ção fundiária desse conjunto contínuo de terras in-

dígenas, reservas extrativistas e parque nacional é

de fundamental importância no contexto atual da

pavimentação da BR-364, que atravessa o Acre

unindo a região do Alto Juruá, a mais isolada, aos

vales dos rios Purus e Acre, já interligados ao sul

do país por esta mesma rodovia federal desde os

anos 80. Para minorar os fortes impactos ambientais

e socioeconômicos do asfaltamento da rodovia,

os governos federal e estadual começam a adotar

medidas de proteção ao meio ambiente e às po-

pulações indígenas e tradicionais do Alto Juruá.

 No documento intitulado “Assuntos Indíge-

nas”, consultoria realizada para o IMAC em 2001,

o antropólogo Marcelo Piedrafita Iglesias recomen-

da que, nas medidas voltadas para dirimir os im-

pactos do asfaltmento da estrada entre Rodrigues

Alves e Tarauacá, a ser financiado pelo Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID), o go-

verno do estado trabalhe numa perspectiva mais

ampla, que contemple não apenas as terras indíge-

nas situadas nas imediações da estrada, mas tam-

bém inclua as outras populações indígenas e tradi-

cionais do Alto Juruá, que também serão inevita-

velmente afetadas pelo asfaltamento da rodovia.

  Dentre as medidas prioritárias e urgentes,

destaca-se a criação da Reserva Extrativista do

Riozinho da Liberdade, cujo processo de regulari-

zação fundiária está paralisado no IBAMA desde

2001. Sua criação oficial é de fundamental impor-

tância para a consolidação do corredor ecológico

do Alto Juruá. Aliás, esta Reserva e a TI Campi-

nas/Katukina são as únicas atravessadas pela ro-

dovia. Os estudos históricos e os levantamentos

socioeconômicos e ambientais já foram realizados

e encaminhados ao IBAMA, em 2001. Falta ape-

nas que o próprio IBAMA conclua o levantamen-

to fundiário. A Gerência-Executiva do órgão no

Acre alegava falta de recursos financeiros para que

seus técnicos levantassem nos Cartórios de Regis-

tros de Imóveis de Tarauacá, Cruzeiro do Sul e

Eirunepé as escrituras públicas e os títulos de pro-

priedades dos seringais nativos da área. No entan-

to, nestes dois últimos anos, parece que houve

menos vontade do que recursos.

Do outro lado da fronteira

Em território peruano, ao longo de quase

toda a faixa de fronteira com o Acre, o governo

daquele país criou “reservas territoriales” para as

populações indígenas “em isolamento voluntário”,

que perambulam por ambos os lados da fronteira.
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A 7 de abril de 2001, o então presidente Alberto

Fujimori assinou o Decreto Supremo 030/2000-

AG criando a “Zona Reservada Alto Purus”, com

aproximadamente 5 milhões de hectares, em tre-

cho de floresta que se estende entre as cabeceiras

dos rios Acre e Amônia. Trata-se, no entanto, de

uma Zona Reservada apenas no decreto, pois se

encontra ainda completamente invadida por ma-

deireiros. Sua grande extensão incluiu duas “reser-

vas territoriais” (Alto Purus e Murunahua, esta situ-

ada nas cabeceiras do rio Juruá) e parte da pro-

posta de criação de uma terceira “reserva territorial”

destinada às populações indígenas isoladas dos rios

Los Amigos, Las Piedras, Tahuamanu, Chandless

e Yaco. Como também assinala o antropólogo

Marcelo Piedrafita Iglesias, esta Zona Reservada

“tem sido alvo das ações de grupos madeireiros

peruanos, das quais têm resultado recorrentes con-

flitos armados e várias mortes de índios isolados”.

Essas informações e observações, em linhas

gerais, foram reafirmadas pelo então administra-

dor da FUNAI de Rio Branco, o antropólogo

Antonio Pereira Neto, em documento oficial en-

caminhado em fins de dezembro de 2002 ao che-

fe da “Unidad del Plan de Desarrollo Sostenible

de la Amazonia (PDSA)”, do “Instituto Nacional

de Desarrollo (INADE)”. Lendo-o, somos infor-

mados que a extensão da “Zona Reservada Alto

75



Purus” foi reduzida e que os povos indígenas iso-

lados, que transitam por ambos os lados da fron-

teira, precisam ser protegidos pelos governos de

ambos os países devido aos violentos

enfrentamentos com madeireiros peruanos e ca-

çadores profissionais brasileiros, que têm diminuí-

do significativamente suas populações.

As invasões em terras indígenas acreanas, so-

bretudo a TI Kampa do Rio Amônea, patrocina-

das por madeireiros e narcotraficantes peruanos,

levaram representantes dos governos dos dois pa-

íses a debater a possibilidade de implementar uma

política binacional de cooperação ambiental na

fronteira. Assim, em agosto de 2001 foi constituí-

do o Grupo Brasil-Peru de Cooperação Ambiental

Fronteiriça, com a finalidade de combater e elimi-

nar os “ilícitos ambientais”, avivar a linha da fron-

teira, restaurar os marcos demarcatórios, fiscalizar

e impedir ações criminosas como o contrabando

de armas e drogas e, sobretudo, proteger as po-

pulações indígenas em “isolamento voluntário”.

Entre as medidas previstas pelo Grupo Brasil-

Peru está a criação de um Parque Binacional, a ser

constituído, no lado peruano, pela Zona Reserva-

da do Alto Purus e, no lado brasileiro, pelo con-

junto de 25 áreas protegidas ao longo da fronteira.

Desde fins de 2000, os Ashaninka do Rio

Amônia passaram a se mobilizar, envolvendo di-

ferentes atores e instituições locais, estaduais, fede-

rais e internacionais, para conter as invasões de sua

terra por prepostos da Madeireira Venado, que está

patrocinando a abertura de uma estrada entre o

rio Sheshea e a aldeia Sawawo dos Ashaninka, si-

tuada nas cabeceiras do rio Amônia, um pouco

acima da linha da fronteira com o Brasil.

Nas cabeceiras do Amoninha, principal aflu-

ente do rio Amônia, que também nasce em terri-

tório peruano, há um assentamento de colonos e

madeireiros. Nas cabeceiras do rio Cañaña, no

Departamento de Ucayali, vizinho ao Parque da

Serra do Divisor, há outro assentamento de colo-

nos peruanos, que se dedicam à exploração pre-

datória e ilegal de madeiras, preferencialmente em

áreas do Parque e da TI Kampa do Rio Amônia,

além do narcotráfico e do contrabando de armas.

As lideranças Ashaninka estão preocupadas com

os impactos socioambientais que a abertura de es-

tradas e as invasões de madeireiros e traficantes

irão trazer para a sua população e os recursos na-

turais de sua terra, além de sérios prejuízos

ambientais para a Reserva Extrativista e o Parque,

enfim, para as populações tradicionais e indígenas

de todo o Alto Juruá acreano.

Diante da continuada invasão dessas áreas, a

Procuradoria da República no Acre impetrou ação

civil pública contra a União, em que aparecem

como réus os ministros da Defesa e das Relações

Exteriores, o diretor-geral da Polícia Federal e os

presidentes da FUNAI e do IBAMA. Com esta

ação, o Ministério Público Federal exige que sejam

instalados postos de policiamento na fronteira vi-

sando proteger o território nacional dos invasores.

Bem, esse é um resumo do universo de pro-

blemas e situações que desafiam a ação do gover-

no e da sociedade no Alto Juruá. Foi com essas

informações em mente que realizei mais uma via-

gem pela grande Reserva Extrativista e por terras

indígenas circunvizinhas. Fui ver como o povo está

convivendo com esses problemas. Aproveitei para

rever velhos amigos, índios de diferentes povos,

seringueiros e “agricultores da floresta”, com os

quais tenho convivido nos últimos 25 anos e cujas

histórias de vida tem se confundido com minha

trajetória profissional e afetiva. Navegar pelos rios

e florestas do Alto Juruá é sempre preciso. E, como

diz um sábio provérbio da floresta, “é preciso ver

de perto, pra contar de certo!”.

Txai Terri Valle de Aquino, antropólogo e indigenista

acreano, amigo de Chico Mendes e atual coordenador

de identificação e delimitação de terras indígenas da

Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAI.
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A diversidade no Alto Juruá começa no chão, com

solos de diversos tipos: “barro vermelho” (Podzólicos

Vermelho Amarelo), “areiúsco” (Cambissolos), “barro

preto rachador” (Brunizens) e, nas várzeas dos rios, o “bar-

ro branco” (Hidromórficos Gleizado) e a “areia de várzea”

(Solos Aluviais). Embora quimicamente ricos, são de pouca

profundidade, sujeitos a severas perdas por erosão caso

seja retirada a cobertura vegetal, pois são solos instáveis

quando submetidos à ação direta do sol e das chuvas.

Esta diversidade de solos também é responsável pe-

las diferentes formações florestais da região. São vários

tipos de florestas tropicais, como as florestas densas, tam-

bém chamadas “restingas”, encontradas nas planícies

aluviais mais altas e não inundáveis pelas águas dos rios,

as florestas abertas de terra firme e as florestas abertas de várzea,

que apresentam uma alta densidade de palmeiras, cipós e

bambus (ou tabocais). Ainda existe um tipo de vegetação

não florestal denominado “campina sobre areia branca”,

encontrado nas cabeceiras dos rios Tejo e Bagé e em quase

Estudos realizados no Alto Juruá pelo

Departamento de Geologia do IBGE e

IPEA, em 1994, também comprovam que

“grande parte da cobertura florestal deve-se à

prática do extrativismo, principal atividade

econômica realizada por seringueiros e índi-

os”. Previram ainda que a exploração madei-

reira no rio Amônia, por seu caráter predató-

rio, poderia provocar sérios danos ambientais

e processos erosivos naquele rio. O que, de

fato, já vem ocorrendo desde 1995, com a criação do Pro-

jeto de Assentamento Amônia em terras tradicionalmen-

te ocupada por índios Arara/Apolima. Na época desses

estudos não eram nítidos os grandes desmatamentos

O delicado equilíbrio da diversidade
todo o curso do igarapé da Besta, um dos principais tri-

butários do Riozinho da Liberdade, em cujas cabeceiras

predominam os tabocais. As florestas de várzeas, perio-

dicamente inundáveis, distribuem-se ao longo dos rios

em todo o Alto Juruá.

Pesquisas zoológicas realizadas na Reserva por

Keith Brown Jr., Adão Cardoso, recentemente falecido, e

Moisés Barbosa de Souza, parcialmente publicadas na En-

ciclopédia da Floresta, comprovam que as alterações

provocadas pelas populações tradicionais e indígenas são

comparáveis às “perturbações naturais”. Para o professor

Keith Brown Jr., da UNICAMP, além de muito preserva-

da, a região do Alto Juruá é tida como uma das áreas de

maior diversidade biológica da Amazônia, incluindo-se

entre o seleto grupo das campeãs em “diversidade máxi-

ma”, como Pakitza e Tambopata, no Peru, e Cacaulândia,

em Rondônia. Na tabela a seguir, o mencionado zoólogo

faz uma comparação entre a riqueza de espécies de fauna

encontrada nessas áreas.

que depois ocorreriam na margem esquerda do Amônia,

sobretudo nos lotes do Projeto de Assentamento, onde

o Incra e a Prefeitura de Thaumaturgo estimularam a pe-

cuária e exploração madeireira.

Grupo        Alto Juruá          Cacaulândia            Pakitza                Tambopata

Primatas           16                          10                        13                             13

Aves                 612                        500                      560                           560

Sapos                84                           -                          79                             70

Libélulas           47                          60                          -                              44

Borboletas     1.534                      1.622                   1.300                        1.234
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rio por onde se andasse, só se encontravam

malocas e aldeias destruídas.

Até que um dia chegou Tescon. Ou melhor,

voltou Tescon, já que ele havia nascido Kaxinawá.

Mesmo tendo sido criado entre os peruanos, os

mais ferozes dos invasores daquelas brenhas de

mato, ele nunca havia esquecido que era Kaxinawá.

Sabia falar espanhol e português, mas não aban-

donou a língua de seus antepassados, talvez por

ódio aos invasores, não se sabe. O certo é que vol-

tou Tescon às terras que ainda eram suas por direi-

to de origem.

Primeiro foi preciso reunir aquela gente tão es-

palhada e amedrontada que fugia e se escondia nos

grotões do mato medonho. Tescon andou por to-

dos os rios procurando por seus parentes e não

demorou muito a encontra-los. Uma sombra do

que outrora havia sido a orgulhosa nação Kaxinawá

- os Huni Kui, a gente verdadeira – mas que ainda

era seu povo. Levou-os então para as cabeceiras

do igarapé Forquilha, que despeja suas águas na

Houve um tempo em que existia ordem nas

coisas dessa floresta. Os animais, os homens, as

árvores, os rios, os deuses e os encantos da mata

estavam todos em seus lugares próprios. Mas um

certo dia, sem que ninguém pudesse esperar, che-

garam os invasores trazendo medo, tristeza, sepa-

ração, dor, maldades, doenças, cobiça e razões to-

talmente incompreensíveis. Desde este, dia tudo

mudou e a mudança podia ser sentida no cheiro

do ar.

Os invasores falavam várias línguas e tinham

muitas diferenças entre si. Porém, tinham algo em

comum que os tornava todos iguais: a enorme ga-

nância pelo leite branco que escorria das arvores e

que chamavam borracha. Os índios desta floresta

tentaram de todas as formas reagir à invasão das

terras que eram suas desde onde começava as me-

mórias de seus ancestrais. Tentaram lutar e foram

impiedosamente massacrados pelos cães, pelos pu-

nhais de ferro e pelas armas que cuspiam fumaça e

chumbo sobre todos - homens, velhos, mulheres e

crianças - em um tipo de guerra que não conheci-

am. Tentaram ajudar os invasores e se tornarem

seus amigos, mas só conheceram a traição, o des-

prezo, a mentira e a exploração. Tentaram fugir

para terras que pertenciam a outras tribos e preci-

saram lutar para conquistar um novo território onde

pudessem viver em paz, mas também foi inútil.

Os invasores chegaram aos mais altos rios, rápidos

e avassaladores como repiquetes. Mataram, abri-

ram feridas na floresta, espantaram os animais e

trouxeram doenças desconhecidas para as quais os

pajés não conheciam a cura. Não havia o que fazer.

Milhares morreram antes de aprender a mane-

jar as armas e punhais que conseguiam roubar dos

invasores, antes de perceber que as doenças do

branco só eram curadas com remédios de branco

e que não poderiam confiar no que diziam aqueles

homens sem palavra e sem honra. Mas ai já era

tarde demais. Os Kaxinawás estavam espalhados

por todos os cantos sem rumo, os Canamaris de-

sapareceram da terra sem deixar vestígios, os

Jaminawa passaram a se disfarçar de Katukinas para

não mais serem perseguidos, os Takanas partiram

para nunca mais voltar a essa infinita floresta. Mui-

tos foram os índios que esqueceram quem eram e

se tornaram como os invasores. Fosse qual fosse o

Tescon
Marcos Vinicius Neves
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margem direita do rio Liberdade, e lá construiu

sua maloca.

Os Kaxinawás de Tescon, como logo seriam

conhecidos, organizaram roçados, ergueram gran-

des malocas, voltaram a pescar e caçar como antes

e começaram a tirar das arvores o leite branco que

tanto valor tinha para os invasores. Juntaram-se a

eles homens e mulheres de outras nações como os

Eskinauas e Rununauas que andavam sem direção

e sem paradeiro pela floresta, agora mais esconde-

rijo que morada. Logo voltaram a ser todos tão

fortes como seu Tuchaua Tescon e acreditaram que

novamente estavam em casa.

Desde então os invasores não mais puderam

fazer correrias contra eles e, principalmente, os pe-

ruanos souberam o que era lutar contra valorosos

guerreiros. A enorme fama de Tescon por todo o

vale do Juruá se devia ao fato de que somente ele já

matara trinta e quatro inimigos andinos. Sua cora-

gem e suas vitórias sobre os caucheiros peruanos

fizeram seu nome ressoar pelos rios que cortavam a

floresta imensa como pancadas em uma sapupema.

Quando, em 1907, o engenheiro Nunes de Oli-

veira andava pela região, ouviu falar tanto do tal

Tescon que decidiu conhece-lo e mandou chamá-

lo por diversas vezes. A resposta do Tuchaua foi

que se o branco desejava vê-lo teria que vir até sua

maloca. O engenheiro, movido por intensa curio-

sidade, foi até a aldeia do orgulhoso Tescon e logo

o reconheceu. Era o único que usava roupas de

branco. Pode então ver admirado que Tescon - de

estatura regular, muito vigoroso e mal-encarado -

reunira mais de trezentos índios em cinco grandes

malocas e mantinha um comércio regular com os

seringais vizinhos, abastecendo-os com seus roça-

dos e negociando até a própria produção de bor-

racha. O engenheiro pode então constatar que re-

almente havia motivos para a grande celebridade

que Tescon desfrutava por aquelas paragens

Ainda assim, Tescon não parecia satisfeito com

o que já havia conseguido ou talvez fosse mesmo

muito afeiçoado a seus parentes. O certo é que, de

tempos em tempos, Tescon deixava as margens

do rio Liberdade e viajava por outros rios visitan-

do sua nação tão espalhada. Até que um dia foi

convidado pelos Araras (Tachinauas), contra quem

já havia lutado no passado, para uma grande pes-

caria. Apesar dos receios de seu povo e dos conse-

lhos dos mais velhos, Tescon decidiu comparecer

a pescaria. De nenhum modo, Tescon se deixaria

intimidar por gente igual a ele. Quem sabe não se-

ria a hora de fazer a paz com os temíveis guerrei-

ros Araras?

Porém, tal como o famoso Tuchaua Kaxinawá

não havia conseguido se libertar do hábito de usar

as roupas dos invasores, os Araras também pare-

ciam ter aprendido bem a lição dos brancos e, em

uma emboscada traiçoeira, conseguiram matar o

grande Tescon. Corria o ano de 1914 dos invaso-

res.

Alguns poucos anos depois, o Padre Tastevin

subiu o mesmo rio Liberdade e soube das históri-

as de Tescon. Diante dos absurdos e violências que

o padre francês viu naquele rio, chegou à conclu-

são de que ‘liberdade’ era um nome impróprio e

aquele lugar deveria chamar-se rio da Escravidão.

Obs: Devemos essa e outras histórias fantásti-

cas a José Moreira Brandão Castelo Branco Sobri-

nho que parece permanecer ainda desconhecido

dos próprios acreanos.

Os primeiros
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Altos rios

Foi assim: eu acabava de sair do restaurante

no centro da cidade (um daqueles self-service em que

a gente começa a pegar uma coisinha aqui, outra ali,

e acaba fazendo um pratão enorme, enchendo a

pança e ficando meio triste) e havia um intervalo de

tempo, mínimo, coisa pouca mesmo, até o próximo

compromisso e imaginei fumar um cigarro olhan-

do o rio Acre pra ver se já estava pegando água

neste início de inverno amazônico mas fiquei em

dúvida pois não sabia se o tempo seria suficiente,

andei para um lado, para o outro, meio tonto no

meio de tanto comércio, gritos de camelôs, alto-

falantes, carros, motocicletas, anúncios do caos ur-

bano que me deixavam parado no meio de um tem-

po veloz, até que algo em mim foi me levando, ou

foi o rio Acre que me puxou, de tal forma que quan-

do vi estava junto à ponte, contornando as latas de

lixo no barranco com o olhar atraído para o brilho

Mil águas
de ouro das águas refletindo a soberania do sol e

então, de um aparelho de rádio ligado na loja mais

próxima, voou suave uma voz feminina cantando a

velha canção de Beto Brasiliense:

“não tem segredo

não adianta ter medo

não adianta sair

acreditar em mil acres

na força dos fracos

ficar por aqui”

e esta suavidade me trouxe de volta um tempo em

que as coisas eram tão prenhas de sentido que a ur-

gência da luta não desfazia, só atualizava, a intensida-

de da vida e aí, confesso, o coração balançou e foi

como se o rio Acre velho de guerra desaguasse em

meus olhos e através deles num mar muito antigo

em cujas margens um ancião me disse que eu sem-

pre achasse tempo para olhar a água.

Antônio Alves
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Em tantos mil hectares

Milhares de acres

E a terra é de quem?

Vamos andando pro espaço vazio

Com as matas queimadas

E as patas dos bois

Na beira dos rios

Nas cabeceiras se fala

De tribos, índios arredios

Que só se vê quando sonha

Nas noites de frio

Estradas bem asfaltadas

Arroz cor-de-rosa

E leite azul

Muita comida enlatada

E tudo o que útil

Primeiro de abril

Vamos seguindo pro espaço vazio

Com as matas queimadas

E as patas dos bois

Na beira dos rios

O pôr-do-sol multiplica

Cores violentas

Laranja e violeta

Muita poeira e fumaça

Anúncios do fim

Não tem segredo

Não adianta ter medo

Não adianta sair

Acreditar em mil acres

Na força dos fracos

Ficar por aqui

Quem cantava era Raquel Ribera e a letra da música, feita por volta de 1980, é assim:
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Um viajante do ano de 1919, Riquet Noguei-

ra,  subiu o rio Iaco até as cabeceiras e deixou re-

gistrado no jornal “Gazeta do Purus”, editado em

Sena Madureira, observaões e impressões que não

foram nada boas no aspecto de navegabilidade.

Ele afirmou que se o período da viagem for no

verão, entre os meses de julho e outubro, o rio

apresenta um estado “apático”, com leito estreito

e raso, portanto permitindo o acesso somente a

embarcaões de muito limitado calado. E prosse-

guiu:

“À medida que o viajante sobe, nota que as

margens se tornam mais distantes uma da outra,

ao invés de se estreitarem, como acontece nos pon-

tos mais próximos das embocaduras”. E deu como

exemplo o trecho compreendido do lugar Lyra

de Castro até a boca do afluente Macauã, onde a

estreiteza se torna mais acentuada. Mais acima, do

seringal Mercês até o São Pedro do Icó, “as praias

são curtas e sinuosas, tornando-se o canal do difícil

de ser seguido, mesmo por qualquer pequena em-

barcação, por se achar abundantemente tomado

ou obstruído por balseiros e pausadas”.

De São Pedro do Icó até o seringal Amapá,

segundo nosso escriba do primeiro quarto do sé-

culo XX, as dificuldades vão se acentuando com

“os estirões compridos e retos, marginados por

uma vegetação certa” que chegam a ser compara-

dos a “longas avenidas fluviais”.  Estes estirões

parecendo avenidas, entretanto, “não são mais que

um ligeiro disfarce”, pois a lâmina d’água tem de

fundura apenas algumas polegadas nos pontos mais

afastados do canal. E do Amapá até as cabeceiras,

no seringal Guanabara, “as praias ficam pequenas

e cheias de recortes, dificultando ainda mais a

navegaão, principalmente em agosto e setembro”.

Mesmo no período das cheias, o Iaco mantêm tre-

chos inapropriados às embarcações de maior cala-

do.

Quem tem alguma intimidade com os rios sa-

bem que eles diferem uns dos outros em muitos

aspectos. Diferem na quantidade de estirões e praias,

nos troncos que caem dos barrancos e são arrasta-

dos pela correnteza, na freqência ou não dos

repiquetes, no balseiro, corredeiras e cachoeiras etc.

Tem ainda a cor, o ruído, as lendas, a luminosidade

e o universo de coisas que se estendem nas suas

Elson Martins

margens. Ou seja, cada rio acaba exibindo uma

alma.

No caso do Iaco, afluente do Purus pela direi-

ta, com 60 quilômetros de extensão, o que se diz

em épocas de seca e de inundação é que se trata de

um rio de alma inquieta. É estreito e raso nas va-

zantes, tão lento e “apático” que parece morto; mas,

de repente, recebe torrentes d’água nas cabeceiras

se transformando em algo agressivo e imprevisível.

Todo ele vira um canal profundo, com as águas

lambendo as margens bem em cima, formando

corredeira espantosa e espumante que arrasta pau-

sada e plantações de praia; que quebra barrancos e

fura a floresta abrindo novos caminhos enquanto

cria lagos em curvas antigas.

A memória que guardo desse rio vem de uma

infância vivida no seringal Nova Olinda, nos anos

quarenta do século XX. Pode, portanto, estar com-

prometida pela idéia de que tudo era maior e as-

sustador porque costuma ser esse o ponto de vista

de uma criança. Mas existem marcas, ainda hoje,

de seu “temperamento” agressivo e ameaçador:

de Sena Madureira até o seringal Guanabara, ou-

vem-se histórias de afundamento de navios e lan-

chas, abalroados por troncos imensos ou que

Memórias de um rio
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trombaram em armadilhas submersas. Ainda res-

tam sinais de riquezas que não puderam ser resga-

tadas tanta era a violência das águas e dos resíduos

que arrastava.

Por outro lado, são marcantes as histórias da

fartura e da generosidade desse rio. Há mais de sé-

culo alimenta milhares de famílias que se abastecem

de suas piracemas, dos lagos piscosos, das praias

férteis em que se plantando tudo dá, das ninhadas

de tartarugas e tracajás, e de outros animais que tran-

sitam de um lado para outro caindo nas armadilhas

dos humanos. Sem falar nos maracujás, cacaus, ingás,

bacuris, coquinhos diversos e tantos outros frutos

silvestres abundantes na região.

A par disso e inspirada nessa corrente de natu-

reza amazônica, criou-se no seu curso uma popula-

ção que sempre se destaca pela receptividade gene-

rosa. Não falo das relações envolvidas com o

mercantilismo da borracha, sem dúvida perversa por

conta da exploração dos seringalistas sobre os serin-

gueiros, mas daquelas que transcendem o negócio

da borracha e se expressam, exclusivamente, na no-

vidade que um ser humano desperta no outro na-

quelas paragens. Então, como parte da alma do rio,

prevalece o bom trato, a boa conversa, a hospeda-

gem gratuita e a cortesia oferecida aos viajantes para

encher seu barco de alimentos. E até ceder um ou

mais guias para ajuda-lo a superar o cansaço do

varejão, quando for o caso, nos imensos estirões de

rio.

Lembro ainda das festas e das lendas que repre-

sentavam momentos mágicos da vida ribeirinha do

Iaco. Não tinha graça nem emoção não pensar na

possibilidade “concreta” de algum festeiro, estranho

e vestido de branco, subir as barrancas do rio para

encantar as donzelas altas horas da noite. “Era o

boto, eu senti isso”, comentavam algumas damas

no dia seguinte, alegando calafrios. Também são

fascinantes as histórias da cobra grande e das Iaras,

os redemoinhos sem fim, as miragens de lagos que

desaparecem de uma hora para outra.

Pela Iaco, durante as cheias, desciam enormes

balsas feitas com peles de borracha, com um ou

dois homens em cima para livrar da pausada ou

balroadas com o recurso de varejão. Esses guias

comiam e dormiam naquele embarcação e rara-

mente se livravam dos acidentes nas curvas e nos

remansos. Pior quando a balsa era feita de troncos

enormes de mogno, ou cedro, ou outras espécies

de madeira de lei. Aquilo era aventura alucinante

que só terminava no destino, ou seja, no porto da

cidade após vários dias e noites indormidos.

Até os anos sessenta as margens do rio tinham

donos, no caso os seringalistas. Neste começo do

século XXI, certamente, a situação mudou muito.

Os seringueiros que viviam embrenhados na mata

e os índios agora transitam livres pelas margens

que também lhes pertencem. Essa foi uma con-

quista do movimento dos povos da floresta que

avançou nos anos oitenta e noventa com a pro-

posta das reservas extrativistas e outras medidas

de proteção da floresta. A história dessa liberda-

de, que o padre Paulino - o homem do Iaco,-

ajudou a fazer ainda tem muito a escoar pelos

seus canais.

Quando deixei o Iaco, nos anos cinqüenta, na

baleeira do Jorge Antônio para estudar em Sena

Madureira, sofri muito com saudade do que ia

ficando para trás. A saudade permanece como

notícia de um mundo de riquezas que a gente de-

mora a enxergar. Mas lembro bem o sofrimento

que experimentei naquela viagem: Eu naveguei rio

abaixo me agarrando aos troncos, cipós e galhos

com a alma dilacerada.

Altos rios
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Os primeiros mapas que fazem a representação geográfica

da América do Sul e mais especificamente do pedaço de terra

que mais tarde foi batizado de Brasil, apresentam pequenas gra-

vuras que tentam mostrar aos habitantes do velho mundo aqui-

lo que “existia” nas novas terras descobertas. Em geral são gra-

vuras que mostram populações indígenas e os “produtos” exis-

tentes. O mais famoso desses mapas, o “Terra Brasilis” é espe-

cífico em grafar a presença de índios e da árvore pau-brasil,

aquela que seria a primeira cobiça do velho mundo que, para

alcançar horizontes geográficos e comerciais mais amplos, não

hesitava em atravessar o Atlântico, impulsionado pelo imaginá-

rio do paraíso tropical a ser conquistado. Dos índios não foi

aceita a amizade oferecida espontaneamente e o Pau-brasil foi

explorado violentamente.

Brasileiro foi a designação dada àqueles que praticavam o

comércio do pau-brasil, entre os séculos XVI e XIX. Não eram

nascidos no Brasil, mas podiam estar morando aqui, ou vi-

nham com frequência a essas paragens, para abastecer os navi-

os com a madeira que permitia a produção da tintura verme-

lha. Navios que podiam ter a bandeira da França, Itália, Portu-

gal, Espanha. Nunca, tantos brasileiros de nacionalidades dife-

rentes, cruzaram tantas vezes o mar, em busca de uma espécie

endêmica da mata atlântica que cobria três mil quilômetros de

nossa costa. A devastação provocada pela exploração preda-

tória da madeira foi tamanha que acabou gerando o primeiro

documento oficial produzido na colônia portuguesa, onde se

explicitava com todas as letras do alfabeto português a preocu-

pação com o meio ambiente e com o comércio desenfreado

do pau de tintura.

Herdamos a devastação de nossa mata costeira e os costu-

mes de uma prática exploratória, como se esse fosse o nosso

destino natural. Nos tornamos brasileiros como esse fosse

um desígnio, algo inevitável. Como brasileiros, não temos

origem, apenas narrativas comerciais e aventuras em navios

piratas, derrubadas de matas, coerção de povos indígenas.

Dessa época remonta a célebre pergunta feita por um índio

tapuia a um “brasileiro” europeu que não parava de embar-

car toras da madeira. Tudo o que você já tem e já levou não

lhe bastam? O que vai fazer com tanta madeira? Diante da

resposta de que era preciso estocar o produto, a pergunta

mais simples ainda. Estocar para que? Pretende viver por tan-

to tempo? Conversa de índio.

Brasileiros que moravam aqui e falavam a língua portu-

guesa, lutaram e expulsaram brasileiros que falavam a língua

francesa. Locais que hoje são pontos turísticos no Rio de Ja-

neiro, Espírito Santo e Pernambuco, no passado abrigaram

montanhas de toras de pau-brasil, cortadas por brasileiros resi-

dentes que as escondiam de brasileiros que estavam de passa-

gem. Nossa bandeira é a representação tardia de um extrativismo

Brasileiros, Seringueiros
Carlos Carvalho, a partir de idéia
original de Sinara Sandri
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pioneiro, devastador, cujo “patrão”, é um brasileiro que pode

falar qualquer língua do velho mundo. Corremos o risco de

possuir uma bandeira que seja apenas símbolo de um passado,

quando o mundo ainda era formado pela flora, a fauna e os

homens que tinham com a natureza uma relação de respeito.

Uma bandeira do tempo em que tínhamos mata, tínhamos ouro

mineral e tínhamos índios. E entre outras coisas, tínhamos pau-

brasil.

A seringueira, ou Hevea brasiliensis, é uma árvore que adotou

alguns procedimentos para se defender de seus predadores

naturais dentro da floresta tropical. O mais importante foi se

tornar uma espécie rara, com uma incidência de 1 a 3 indivídu-

os por hectare. Isso reduz a ação de alguns fungos, como o

que provoca o mal das folhas, que não consegue se multiplicar

pois encontra competidores na biodiversidade da floresta.

Mas a estratégia de se tornar rara não criou nenhum cons-

trangimento dentro da floresta. A seringueira e o fungo convi-

vem naturalmente e um não mata o outro. Entretanto, quando

o homem intervem e decide por uma plantação exclusiva de

seringueiras, desequilibra o processo natural da mata e abre a

caminho para que o fungo atue mais fortemente e ataque a

seringueira, impedindo-a de produzir. E essa guerra biológica

é travada em função do desejo do aumento da produção.

Como sempre, a lógica do comércio.

Uma das conseqüências da estratégia de sobrevivência da

seringueira nativa, foi tornar o trabalho do seringueiro mais

pesado, uma vez que para conseguir coletar látex suficiente para

a feitura da borracha, ele tem fazer longas caminhadas diárias,

pelas “estradas de seringa”. Mas o seringueiro aceitou esse fato.

Aprendeu durante a caminhada a identificar outras espécies da

floresta tropical. Reconheceu entre elas, aquela que poderia lhe

fornecer o óleo para curar a gripe, a casca para o chá que trata

do estômago, a fruta que fornece mais proteína. A sua “estra-

da de seringa” é, além do caminho para o trabalho, o espaço

para o relacionamento com a floresta. “Um relacionamento

sustentável”. É curioso que a parte leste brasileira, por toda a

extensão da costa atlântica, apresente hoje um aspecto de final

de vida, desarranjo social, degradação, mas esteja sempre asso-

ciado ao moderno. E que o oeste mais distante abrigue parte

daquela mata ainda do tempo em que brasileiros de diferentes

nacionalidades vinham buscar o pau-brasil, agora em extinção.

Raríssimos brasileiros que habitam o litoral, em grandes cidades,

sabem identificar uma árvore de pau-brasil. Na Amazônia en-

contramos seringueiros que sabem exatamente o que são e não

precisam de carteira de identidade.

Ser brasileiro pode simbolizar ou representar as nossas ri-

quezas naturais, que muitas vezes nem são nossas. Ser seringueiro

significa ter um relacionamento com a floresta. Um relaciona-

mento sustentável.

Seringal liberto
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A “colocação” é a unidade produtiva dentro

do seringal, é onde o seringueiro vive, constrói sua

casa, tem suas “estradas de seringa”, planta seus ro-

çados, caça, pesca, retira a madeira e a palha neces-

sárias para a construção da sua casa, coleta frutos,

enfim, exercita na plenitude seu direito de posse e

de vida na floresta. Um seringal é formado por vá-

rias colocações. Por sua vez cada colocação é for-

mada por “várias estradas de seringa”.

Um seringal não é uma grande extensão de ter-

ra e sim uma grande extensão de floresta, pois para

os seringueiros a “terra” é o que menos importa, o

mais importante é a floresta, de onde lê retira o seu

sustento.

Essa diferenciação é necessária por que envolve

um componente ideológico: para os fazendeiros que

chegaram no Acre no final dos anos 60 e no inicio

da década de 70 no século passado o que importa

são os milhares de hectares de terra, para os serin-

gueiros, o que importa é a floresta, são as estradas

de seringa, as colocações, a sua “posse”. É uma for-

ma diferente de ver o mesmo mundo porque , na

verdade, são dois mundos, onde um tenta preser-

var e o outro não sabe produzir sem destruir.

É interessante lembrar que cada colocação tem

um nome, muitas vezes absolutamente inexplicável

para a região, como por exemplo, “Suíça”, “Japão”,

“Europa”. Outras vezes, formados a partir da jun-

ção de palavras: “Já Com Fome”, “Já Começa”,

“Vai Quem Quer”, outras, ainda, explicadas pelas

grandes distâncias dos antigos barracões, tais como

“Torre da Lua”, “Deserto”, “Inferno”, etc.. Os no-

mes são os mais variados e podem repetir-se, se

bem que isto é mais comum em seringais distintos.

Dentro das colocações, cada “estrada de serin-

ga” tem um nome, normalmente obedecendo a

direção na qual está localizada e referindo-se à colo-

cação vizinha situada naquela direção, mas há o caso

do registro de fatos que dão nomes às estradas, tais

como “estrada da onça” (relacionado normalmen-

te ao fato de que algum seringueiro, em alguma épo-

ca, encontrou e enfrentou, ou teve que correr de

alguma onça naquela estrada). Estradas muito gran-

des, com mais de 200 “madeiras”, por exemplo,

A Colocação
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têm nomes como “Gela Macho” e “Mija Andan-

do”, (referindo-se ao fato de que algum seringueiro

não pode  parar para nada , que não fosse a rápida

parada  para a pequena incisão na casca da serin-

gueira, chamada de “corte”, sob pena de entrar pela

noite colhendo látex). Estradas com muitas dificul-

dades (travessia de igarapés, muitas ladeiras, etc.) re-

gistram isso no próprio nome: “Sacrifício”. Dar

nomes às estradas facilita a orientação em casa, no

caso de acontecer algum imprevisto. Ao sair de casa

o seringueiro costuma avisar para a mulher em qual

“estrada” vai estar cortando, assim, se precisar ser

chamado até as crianças sabem a localização de cada

uma delas.

Varadouro – Varação

O “varadouro” é um caminho “principal”, nor-

malmente mais aberto, com “pontes” (que às vezes

não passam de pinguelas, com madeiras roliças que

nem chegam a quinze centímetros de diâmetro), mais

transitado. Liga, de forma a seguir, mais ou menos,

numa “linha”, colocações que se sucedem em dis-

tâncias que variam muito, as vezes 15 minutos, às

vezes uma e meia de distância.

Os “varadouros” existem dentro de um mes-

mo seringal e, em tempos mais antigos eram os ca-

minhos de abastecimento e recolhimento da pro-

dução por parte dos “patrões”. Esses caminhos,

portanto, serviam para o trânsito de animais de car-

ga, o que é uma diferença básica entre “varadouro”

e “varação”. Esta última é um encurtamento de ca-

minho e, normalmente, liga colocações de “linhas”

diversas ou, mesmo, de seringais diferentes. Nor-

malmente é um caminho menor, menos trafegado

e por onde não passam animais de carga ou trans-

porte.

A “varação” incorpora, muitas vezes, “pernas

de estradas”, que são partes das “estradas de serin-

ga”. Como a “estrada de seringa” é, normalmente,

cheia de voltas, a “varação” vai tirando essas voltas

porque visa atingir um outro objetivo, ou seja, che-

gar a uma colocação vizinha de forma mais rápida.

Normalmente uma “varação” incorpora “pernas de

estrada” das duas colocações e, não raro, até de ou-

tra colocação intermediária.
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No passado, o tempo do seringueiro era re-

gulado pelo período das chuvas, das luas, do sol e

pelos ruídos da floresta. Até chegar o dia de pres-

tar contas para o patrão ou para seus encarrega-

dos, o compromisso do seringueiro era sair para

cortar seringa e retornar para coagular o látex, ati-

vidades reguladas pela intensidade do sol.

Atualmente, além do trabalho extrativista de

seringa e castanha, da manutenção do roçado, fa-

bricação da farinha e lida com animais, o tempo

do seringueiro na Reserva Extrativista Chico Men-

des está comprometido com as atividades nas co-

operativas e associações comunitárias e com a bus-

ca de alternativas que preservem a floresta e ga-

rantam uma renda para um sustento compatível

com a vida moderna. Dessa forma, não é mais o

tempo da transitoriedade, marcado pela procura

de colocações mais rentáveis ou de um patrão bom,

mas sim o tempo da fixação do seringueiro que

agora é dono da colocação e tem mais “direito à

sua exploração”.

A casa tradicional do seringueiro é de paxiúba,

coberta com palha e lembra muito o “árduo” tem-

po do patrão. As peças de paxiúba eram amarra-

das com cipó e a casa resistia e ainda resiste, em

média dez anos. Para o seringueiro que vivia mu-

dando de colocação e tinha a intenção de voltar

para o Nordeste, este período de dez anos era

suficiente, portanto a casa cumpria a função de

abriga-lo e à própria família. No tempo do pa-

trão, o seringueiro não podia perder tempo com

atividades além do corte da seringa. Por isso, não

tinha condições financeiras e operacionais para fa-

zer uma casa com materiais que exigissem mais

dedicação e gastos.

Atualmente, o seringueiro da Resex Chico

Mendes tenta ficar mais tempo na colocação ou

permanecer na área pelo resto da vida para garan-

tir o direito de transferir aos herdeiros. Portanto, o

tempo da casa é outro. A casa deve “durar” mais

tempo para o homem que se sente “proprietário”

e guardião da floresta. Para este homem, o con-

ceito de casa deve contemplar a durabilidade. O

que importa ao seringueiro moderno é a resistên-

cia dos materiais à chuva, aos raios solares, fungos,

a segurança contra furtos e a barreira à entrada de

animais domésticos e nocivos.

A casa deve resistir mais, sem precisar fazer

manutenção ou construir outra nova. A casa deve

ser feita com material manufaturado e comprado,

sendo sinal de “status” e simboliza um novo tem-

po, o tempo do seringueiro-patrão, do seringueiro

que não corta mais seringa.

A nova geração de seringueiros e seus filhos,

encontrados nas colocações pesquisadas na Resex

Chico Mendes, buscam o tempo de uma casa se-

melhante à urbana, localizada em um lote retangu-

lar cercado. Todas estas colocações, no momento

do estudo, viviam uma fase de transição do tempo

tradicional para o moderno. A casa de madeira

serrada simboliza prestígio e sucesso para o serin-

gueiro que viveu por muito tempo sob domínio

de um patrão, dono absoluto do seringal.

Casas na floresta

Como herança cultural, o nordestino levou

para Amazônia o conhecimento da aplicação das

formas retangulares empregadas nas casas popu-

lares da região Nordeste – os mucambos. Após a

ocupação extrativista, alguns grupos tribais da

Amazônia passaram a construir casas sob influên-

cia do branco, em forma quadrangular e retangu-

lar. A casa do patrão e do seringalista ficava na

sede do seringal e também tinha uma forma retan-

gular.

O telhado de duas águas é usado nas casas

populares do Nordeste, nas casas retangulares in-

dígenas e nas casas dos seringalistas. O nordestino

também levou para a Amazônia a divisão e o uso

do espaço interno da casa patriarcal nordestina. Já

a origem de equipamentos como jirau, rede e fo-

gão à lenha pode ser atribuída tanto ao Nordeste

quanto a grupos tribais.

Quanto aos materiais de construção, a palha é

usada em todas as construções primitivas do Bra-

sil. Nos mucambos, a palha pode ser empregada

na cobertura e, algumas vezes, nas paredes. Todos

os grupos tribais da Amazônia usavam e usam a

palha como material essencial para construção da

cobertura das casas. A diferença está no tipo de

palha usada em cada região e, na Amazônia, as mais

comuns são jaci, uricuri, jarina e ubim. A paxiúba é

uma árvore nativa da Amazônia e a origem do

uso em construções deve estar associada a grupos

tribais. A técnica da “palha virada” e o hábito de

cultivar roçado podem ter sido herdados tanto dos

nordestinos quanto dos grupos tribais.

casa de seringueiro
Extratos do trabalho de mestrado
de Márlúcia Cândida de Oliveira Neves
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Já os materiais de construção e as técnicas em-

pregadas nas casas modernas têm sua origem mais

ligada à sede do seringal. Na sede eram utilizadas

telhas de cavaco e de alumínio, madeira de lei ser-

rada (tábuas e prumos) e pregos para fixação.

A casa tradicional é ecológica e simboliza a

adaptação do nordestino ao ambiente da floresta

tropical úmida. As moradias estão localizadas per-

to de um igarapé e seus terreiros são capinados,

varridos e cercados. As famílias cultivam árvores

frutíferas, hortaliças e ervas e mantêm um cercado

para porcos, galinhas e patos. O conjunto é for-

mado ainda pela casa de farinha, defumador, casa

dos filhos, roçados e estradas de seringa.

O seringueiro recicla troncos de madeira e ca-

noas velhas para fazer jiraus, destinados ao plantio

de hortaliças ou lavagem de louça. O fogão da

casa é construído com barro (tabatinga) e as pare-

des próximas são caiadas. O paneleiro fica pendu-

rado e a despensa está colocada acima da tesoura

da cobertura da cozinha. A lamparina é a base da

iluminação noturna.

As moradias são constituídas de um primeiro

retângulo principal formado por sala/varanda, um

ou dois quartos e corredor e um segundo retângu-

lo independente onde fica a cozinha. Estes dois

retângulos são ligados por uma passarela também

em forma de retângulo. A presença feminina pro-

voca alterações na casa. Quando a casa é uma bar-

raca para abrigar apenas o homem na colocação

onde há só uma clareira, a barraca, o tapiri

defumador, as estradas de seringa e os varadouros.

Quando a mulher chega, a casa não é apenas um

abrigo, mas uma casa com sala, quarto e cozinha

para abrigar e proteger a família. Na colocação

passa a existir cercados para pequenos animais,

horta, fruteiras, flores, roçado, casa de farinha, pai-

ol.

A adaptação do nordestino a seu novo habitat

pode ser evidenciada por um modelo de moradia

simples, mas adequado à realidade e às necessida-

des cotidianas: os materiais como paxiúba, palha e

cavaco são extraídos da própria floresta, nas pro-

ximidades da colocação; por ser fibra natural, faz

o isolamento térmico; a coloração é opaca e não

irradia calor; a trama da palha na cobertura e o

encontro das peças de paxiúba deixam frestas que

possibilitam a ventilação e iluminação natural no

interior da casa.

A ventilação é fundamental para refrescar as

casas na floresta. Os vãos das portas e aberturas

não são fechados e as paredes não chegam até a

cobertura, onde também não há forro. A sala e os

corredores têm forma de varanda e proporcio-

nam uma ventilação cruzada. Além disso, as aber-

turas na parte superior das tesouras evitam o

acúmulo de ar quente na parte interna da moradia.

Geralmente, a casa fica suspensa sobre barro-
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tes, evitando a umidade e o contato da chuva nas

paredes e assoalho. Este espaço serve como abri-

go para pequenos animais e permite a circulação

de patos e galinhas, responsáveis por eliminar inse-

tos nocivos como aranhas, cupins e mosquitos.

Para o público, a chegada na casa é sempre

pela escada localizada na fachada da frente. A casa

tradicional possui a sala parcialmente aberta, seme-

lhante a uma varanda, o que a torna o espaço mais

público. Na casa moderna, a sala é toda fechada e

os vãos das janelas e portas contam ainda com

folhas para fecha-los. Assim como as casas popu-

lares do Nordeste, a sala é o espaço para receber

as visitas e acomodar os hóspedes. Durante o dia é

o local para visitas e conversas; durante a noite, são

estendidas redes e vira quarto para os homens e

hóspedes.

Na casa tradicional, a única parede da sala é a
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divisória para o quarto. Na casa moderna, estas

paredes também ficam de frente para a entrada

(escada, portão ou porta). Como destaque, estão

coladas e encostadas algumas preciosidades da fa-

mília, como os símbolos representados pelas ima-

gens de santos (o divino), fotos da família (o sa-

grado) e cartazes políticos (o ideal). Também estão

presentes os símbolos femininos – flores de plásti-

co e máquina de costura – e os masculinos como

tambores de óleo, bonés e mochilas. Nestas pare-

des, também é possível encontrar objetos de valor

como relógios de parede e rádios. Nas casas tradi-

cionais, são colados jornais e cartazes para vedar as

frestas e garantir a privacidade do quarto.

A cozinha também é um espaço considerado

privado, mas as visitas têm acesso quando são con-

vidadas a participar das refeições. A visita pode

servir-se na panela e comer na cozinha ou na sala.

Se a visita for mulher, ela é convidada a entrar para

conversar com a dona da casa. A cozinha é o espa-

ço dos valores da casa, onde são armazenados e pre-

parados os alimentos. É o local para guardar espin-

gardas, pele de caça e parte da produção da coloca-

ção (arroz, farinha, feijão e banana) e as compras fei-

tas nos armazéns. A cozinha é a vitrine das panelas

areadas e da comida feita pela “boa” dona de casa.

Tanto na casa tradicional quanto na moderna,

o quarto é o espaço íntimo da casa, onde ninguém

entra se não for da família. A visita nunca tem acesso

ao quarto. Somente o casal, os filhos menores e as

filhas mulheres usam o quarto para dormir. Quan-

do a família tem muitas filhas, é possível que a casa

tenha mais de um quarto. Toda a intimidade dos

moradores como roupas pessoais, roupas de cama

e banho, é guardada no quarto, espaço totalmente

privado da moradia.
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Como se come

A comida é sempre uma surpresa quando o

mercado é a floresta. Um dia, pode-se voltar da

mata com muita carne de caça, após ter topado

com um bando de queixadas e garantir as refei-

ções da família, dos parentes e amigos por vários

dias. Em outros dias, não se avista nem sequer um

quatipuru. O mesmo vale para os peixes que, na

época da piracema, garantem todas as refeições. Já

no inverno, é difícil mariscar até uma piaba. As frutas

e legumes também variam cada um em seu tem-

po: melancia, limão, ingá e milho.

A roça é a fonte mais constante e fundamental,

pois nada é consumido sem farinha. Entretanto,

ninguém fica satisfeito só com os produtos do

roçado. “Passei fome, e muita”, dirá o seringueiro

caso não tenha conseguido carne e mesmo que os

outros alimentos como mandioca, banana e milho

sejam fartos.

Como a carne da mata é parte essencial da ali-

mentação dos grupos que vivem na floresta, é im-

portante que a caça seja farta no local escolhido

para moradia. Animais domésticos como porcos,

galinhas e patos são usados apenas quando a caça-

da não dá resultado.

As refeições básicas entre os seringueiros são

três : quebra-jejum, almoço e janta. Em geral, não

há diferença entre o cardápio. Se há sobra de paca

da véspera, come-se de manhã, de tarde e de noi-

te, até acabar.

O quebra-jejum é precedido por café, sempre

fraco e bem doce. O café é muito apreciado pelos

seringueiros e agricultores e oferecer a bebida aos

visitantes é um sinal de hospitalidade. Como o açú-

car é um produto não muito acessível, é comum e

saboroso preparar o café a partir da garapa. Ela é

fervida no lugar da água e despejada sobre o pó

no coador de pano. Depois do café, um bom cal-

do de peixe ou uma carne assada são recomenda-

dos para dar conta do trabalho puxado no roçado

ou no corte da seringa.

Não existe divisão entre pratos principais e

sobremesa e os doces não são servidos após as

refeições. Quando há rapadura, ela é consumida a

qualquer hora até acabar.

O açúcar e o óleo são produtos relativamente

caros e escassos, mas são considerados alimentos e
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não temperos ou complementos. Por isso, é comum usar óleo e açúcar

que, muitas vezes, são saboreados puros ou acompanhados de farinha.

A base da alimentação na Reserva Extrativista é a farinha de mandio-

ca. Obter o ponto certo da farinha é uma operação delicadíssima e mas-

culina. A farinha tem que ser crocante, ter grãos enormes e ser levemente

escaldada para reter o amido e “ligar” quando for misturada à água para

fazer o pirão. Algumas pessoas evitam retirar a goma da mandioca para

outros usos para que ela conserve o máximo de amido.

O beiju e a goma são produzidos durante o preparo da farinha – a

farinhada. Com goma e coco ralado, prepara-se a tapioca no forno da

casa de farinha. A goma é uma farinha fina, usada no preparo de angu e

mingau de bebê. Para extraí-la, a mandioca ralada é colocada de molho

em um pote inclinado. No dia seguinte, a mandioca é retirada e a goma

fica no fundo do recipiente.

Outra possibilidade da farinhada é fazer farinha puba (farinha azeda):

a mandioca fica na água de um dia para outro ou até amolecer. Depois é

descascada com as mãos e não precisa ser ralada antes de torrar.

A farinha pode acompanhar tudo : carnes, aves, peixes, ensopados,

frituras, assados, ovos, frutas e “vinhos”. Se há óleo, é feita uma farofa e

quando falta tudo, come-se farinha com água, a jacuba.

O arroz também é muito apreciado pelos seringueiros, mas a quanti-

dade obtida em cada safra é suficiente para apenas alguns meses. O feijão

é muito plantado para vender, mas não é muito apreciado nas refeições

Molho de pimenta
Separe um punhado de sua pi-
menta preferida. Lave, corte e
amasse, deixando algumas in-
teiras para satisfazer quem gos-
ta de mordê-las. Acrescente o
suco de um limão e sal. O limão
pode ser substituído por cubiu
(cítrico semelhante ao limão, mas
menos ácido, de cor amarelo-
alaranjada e cheio de sementes
como o tomate). Para o molho de
pimenta, parta a fruta ao meio,
misture a polpa com a pimenta,
acrescente o cubiu picadinho e
sal. Mexa bem. O molho de pi-
menta é servido em um prato
separado e cada um usa a quan-
tidade que desejar.

Carne moqueada
Separe as partes que serão
usadas frescas, principalmente
no caso de caça grande ou por-
co doméstico. Retalhe a carne
em fatias bem finas que podem
ser salgadas e postas para se-
car ao sol, em varais. Algumas
vezes, a carne é salgada, mas
não é posta para secar. Depois
de seca, a carne pode ser as-
sada na brasa ou estendida em
uma grelha para ir assando na
fumaça como churrasco. Ani-
mais com casco, como o tatu,
são colocados sobre a chapa
do fogão com o casco virado
para cima para assar lentamen-
te, enquanto o calor passa pelo
casco e atinge a carne. O prato
pode ser acompanhado por fa-
rinha molhada na água, leite ou
misturada com algum vinho (açaí
ou patoá) ou mingau de banana-
grande.

Mingau de banana
Descasque algumas bananas
grandes e maduras. Amasse
bem, acrescente água ou leite e
leve ao fogo. Mexa continuamen-
te até engrossar. Este prato pode
ser servido sozinho, no quebra-
jejum, como lanche ou como
acompanhamento de assados.
A banana-grande também pode
ser simplesmente cozida na
água.
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dos moradores da Reserva Extrativista. É comum encontrar feijão arma-

zenado em casa, mas não sendo cozido. O arroz e o feijão sempre são

servidos acompanhados de farinha.

Geralmente, a carne e o peixe são feitos cozidos e o caldo tem grande

interesse para ser saboreado com a farinha, no pirão. São usados todos os

temperos disponíveis na horta – cebola, alho, cheiro-verde e pimenta (pi-

mentão). Jerimum, mandioca e maxixe entram na panela dependendo do

gosto da família.

Nem sempre a água é a base do caldo e pode ser substituída por

frutos da mata, como no caso do cocão, palmeira característica da região

do Alto Juruá. A carne do coco é retirada, pilada, misturada com água e

depois coada para obter o leite usado no pirão.

As carnes utilizadas são, sobretudo, as da mata. O consumo de carne

bovina é raro, pois quem cria gado está acumulando capital para emer-

gências ou investimentos. Além disso, o sabor e a qualidade da carne bovi-

na não são apreciados por todos, sendo considerada uma carne reimosa.

Quem abate um boi pode vender a carne para seringueiros que preten-

dem economizar alguns dias de caçada. O dono do animal guarda o “osso

corredor” ou mocotó que inclui articulações e tutano, consideradas as

melhores partes do animal. Não há muito interesse pela “carne mociça”, a

carne sem osso.

Das criações, o abate do porco é o mais comentado, especialmente o

capado. Nestas ocasiões, a carne é farta e não faltam visitas. A banha é

Carne ou ovos torrados
Frite (torre) a carne ou os ovos
em bastante óleo, tempere e mis-
ture com farinha seca. Os ovos
torrados são boas alternativas
para dias em que não há carne
de peixe ou caça.

Peixe “cozinhado”
Coloque uma quantidade gene-
rosa de óleo em uma panela gran-
de e frite-se cebola e alho e
acrescente os peixes previa-
mente “tratados”, lavados e sal-
gados. Os peixes pequenos po-
dem ser colocados inteiros e os
grandes devem ser cortados em
três ou mais pedaços, sendo que
a cabeça é considerada a parte
mais nobre. Após uma leve
fritura, adicione água e outros
temperos como cheiro-verde ou
pimenta-do-roçado. Logo que
ferver, retire do fogo para que o
conteúdo não desmanche. O
prato pode ser incrementado
com o acréscimo de legumes pi-
cados. É servido com farinha de
mandioca e o molho de pimenta
é opcional.

Carne torrada
Coloque bastante óleo ou gor-
dura de porco em uma panela
de boca larga ou frigideira. Em
óleo quente, frite cebola picada,
peixe ou carne em pedaços ou
ainda ovos mexidos. Aos pou-
cos, acrescente farinha de man-
dioca, cheiro-verde – e está
pronta a farofa.
Neste prato, o óleo não é ape-
nas um ingrediente para fritura,
mas um dos componentes do
prato, sendo usado generosa-
mente para que a farofa fique
úmida. Lembre que farinha só é
acrescentada depois que a pa-
nela for retirada do fogo.

Bolo de ovos
Peneire a farinha de mandioca
para usar apenas os grãos bem
pequenos. Bata bem os ovos
com açúcar e adicione a farinha,
batendo sempre com garfo ou
colher. Se a receita for interrom-
pida aqui, temos o arabu.
Se quiser assar o bolo, coloque
a massa em uma vasilha (nor-
malmente uma panelinha com
tampa) e ajeite entre as brasas
do fogão de lenha.
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guardada para ser usada na alimentação, pois a gordura de porco dá um

sabor especial à comida, sendo apreciada por todos.

Cabeça, espinhaço (coluna), rabo, fígado e ossos com tutano são con-

siderados as partes nobres do animal. São oferecidos às visitas ou ao

chefe da casa. Depois que a carne é consumida, sobram tripas e pedaços

de couro que são assados e guardados. Quando o seringueiro sai para

trabalhar nas estradas de seringa, leva esses pedaços misturados com fari-

nha, em um saco encauchado. A refeição feita na mata, à sombra, na tigela

improvisada com folha de sororoca e água bem fresca de um igarapé, é

um manjar.

Galinhas e patos são preparados apenas quando é muito difícil encon-

trar outro tipo de alimento na mata ou em caso de ter visitas em casa.

Essas criações são uma reserva para momentos de maior necessidade.

Discute-se se o momento é adequado e a escolha do animal é criteriosa.

Cada galinha ou pinto têm dono e alguns são ofertados a algum santo

para garantir a saúde da criação. Geralmente, os ovos são escondidos pela

dona da casa e reservados para ocasiões especiais como fazer um bolo ou

em momentos de necessidade, quando a caça e a pesca não tiveram bom

resultado.

As galinhas são guardadas para a dieta do pós-parto. As mulheres

consideram o resguardo do parto um período de luxo. A mãe come

galinha com manteiga, pois não pode consumir alimentos considerados

reimosos como a carne de porco, peixe de couro ou esporão.

Na falta de alimentos, algumas frutas são consumidas com farinha. As

bananas e o mamão estão entre as preferidas, mas melancia e os cítricos

também podem ser consumidos desta maneira. Jambo, graviola, cupuaçu,

laranja, ingá e goiaba fazem a festa da garotada quando as árvores planta-

das perto das casas dão frutos. Os frutos silvestres como melão-de-são-

caetano são saboreados pelas crianças durante as caminhadas pela mata.

Em momentos de grandes empreitadas, são preparadas refeições es-

peciais. É o caso dos adjuntos, quando vizinhos, parentes e compadres

ajudam na implantação de um novo roçado ou na construção de uma

casa. O trabalho é retribuído com uma boa refeição, geralmente conten-

do porco capado, e uma festa ao final do dia.

Outra ocasião importante é o preparo do açúcar, tarefa em que são

fabricados outros produtos como a rapadura e a “batida”, uma espécie

de rapadura cremosa, consumida com farinha ou macaxeira cozida. Du-

rante a produção do açúcar, as crianças preparam o alfenin, um puxa-

puxa que é esticado entre os dedos até que adquira “ponto de fio”. Quan-

to mais for puxado, mais macio e gostoso. O sabor é um prêmio para o

doloroso processo de preparo, capaz de deixar os dedos vermelhos e

cobertos de bolhas. Entre as iguarias especiais, o bolo pé-de-moleque é

reservado a grandes festas como novenas ou festas de santo. O bolo tem

origem nordestina e, em geral, é fruto de alguma promessa.

Ocasionalmente, além das três refeições principais, os seringueiros pre-

param um lanche rápido. Estas refeições rápidas são feitas com vinhos

como patoá, açaí, bacaba, buriti e apuriú, preparados de forma seme-

lhante e servidos com açúcar. O vinho de patoá é preparado pelos ho-

Bolo de mandioca
ou pé-de-moloque
O bolo deve ser preparado como
uma grande tapioca. Use mandi-
oca puba ou faça uma massa
de mandioca. Rale e prense a
mandioca até retirar toda a água
e depois peneire. Em uma bacia,
escalde a massa da mandioca
no melado quente. Adicione gen-
gibre ralado, cravo, coco ralado
e canela, sem parar de mexer.
Evite que a consistência fique
muito líquida e embrulhe o bolo
em palha de sororoca. Em se-
guida, coloque para assar no
forno de torrar farinha. A tem-
peratura do forno deve ser mo-
derada e o bolo deve ser virado
para que fique assado por intei-
ro.

Pão de milho
O milho deve estar um pouco
seco. Rale as espigas e umede-
ça os grãos ralados com água e
sal. Use uma tampa de panela
como base e coloque a massa
do cuscuz na parte inferior,
como se fosse um pequeno bolo.
Cubra com um pano limpo e
amarre firme embaixo da tampa.
Coloque um pouco de água em
uma panela, cubra com a tampa
que serviu de base para o
cuscuz e evite o contato com a
água. Deixe cozinhar no vapor.
Geralmente, o pão é salgado e
pode ser saboreado puro ou
umedecido com leite.

Mingau de banana
comprida verde
Corte as banas em pedaços pe-
quenos. Coloque estes pedaços
em uma panela com um pouco
de água, em fogo baixo e mexa
continuamente. Adicione água
caso necessário e se quiser um
pouco de leite em pó. As bana-
nas devem derreter e o mingau
ficará com uma consistência
cremosa. Geralmente, o prato é
servido com sal, mas também
fica muito saboroso com açúcar.
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mens e considerado o “nescau” da floresta. A tarefa começa pela retirada

de um cacho maduro da palmeira. O fruto é lavado e cozido em uma

grande bacia cheia de água. Depois é escorrido e esfregado com energia.

Na última etapa é peneirado e misturado com farinha e gramixó - prepa-

rado feito a partir de cana-de-açúcar moída e fervida com grande atenção

para acertar o ponto. Também pode ser servida garapa ou arabu, a cha-

mada gemada da floresta. Os ovos inteiros (gema e clara) são batidos

com gramixó até ficarem firmes e claros. Depois é só acrescentar farinha.

Algumas alternativas bastante saborosas são banana verde ou milho, assa-

dos na brasa. No lanche, também pode ser servido “pão”, um tipo de

cuscuz cozido no vapor e preparado com milho ralado, água e sal.

As refeições costumam ser preparadas pelas filhas mais velhas ou pela

dona da casa. As meninas mais velhas também são responsáveis pela lim-

peza da louça, do fogão e pela lavagem das roupas. A cozinha é um terri-

tório claramente feminino, mas os lanches podem ser preparados por

qualquer pessoa da casa, sejam crianças, homens ou mulheres. Adultos e

crianças também participam da busca da água nas cacimbas, igarapés ou

rios.

O fogo é feito cedo e mantido aceso até que todos se recolham para

dormir. A tarefa de iniciar o fogo pode da dona da casa, da filha mais
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velha ou do homem. A arte de manter a chama é de domínio público e até

as crianças pequenas sabem como fazer. Para o primeiro fogo do dia, em-

prega-se um sernambi, galhos pequenos secos ou a palha seca do telhado.

A lenha deve ser seca e queimar bem para não provocar fumaça, já que os

fogões de barro são feitos em cima de suportes de madeira e não têm

chaminés.

Ao servir uma refeição como o “cozinhado” de carne, a dona de casa

ou a filha mais velha distribuem o caldo em cada prato. Começando pelos

homens, cada pessoa serve a quantidade de farinha que julga necessária

para preparar um pirão, geralmente bem espesso. Os pedaços de carne são

dispostos em cima do pirão e inicia-se a refeição. Ao terminar, todos agra-

decem aos donos da casa e bebem um copo de água.

As refeições são feitas na cozinha e geralmente todos sentam em círcu-

lo no chão. Os homens gostam de sentar em cepos - pequenos pedaços de

madeira que servem como uma banqueta. A dona da casa ou a filha que

preparou a refeição senta ao lado da panela e serve os pratos. O pote com

a farinha fica no centro e são usados pratos fundos e colheres.

Se houver mesa, ela é posta em dias de festa ou quando há visitas

ilustres. A toalha é usada raramente e o costume é que os homens fiquem

em pé ou ocupem as cadeiras que existem na casa.

 Extratos do artigo “Cozinhar e Comer”,
de  Gabriela J. Araújo, Margarete K. Mendes,

Mariana C. Pantoja Franco,
Edilene Coffaci de Lima,

Manuela Carneiro da Cunha, Marisa
Barbosa de Araújo e Cristina Scheibe Wolff,

in Enciclopédia da Floresta,
de Manuela Carneiro da Cunha e
Mauro Barbosa de Almeida (org),

Companhia das Letras, 2002.
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No terceiro milênio, os seringueiros do Acre

estão colocando em prática atividades novas, bus-

cando a diversificação da produção e

aprofundando os conhecimentos tradicionais,

agora em parceria com o saber científico.

Nos seringais do Vale do Acre, técnicas de

alpinismo e de rapel estão sendo ensinadas às

novas gerações de seringueiros para serem utili-

zadas na coleta de sementes e folhas. As semen-

tes são vendidas para diversos pontos do país, e

as folhas encaminhadas para os centros de pes-

quisa para análise de cada espécie.

As escaladas alcançam árvores com mais de

30 metros de altura, como a castanheira ou a

sumaúma e possibilitam ao seringueiro exercitar

seu conhecimento sobre as dimensões espaciais

da floresta. Do alto da copa das árvores, um

novo mundo se apresenta aos olhos que sempre

estiveram atentos para o que se passa ao nível

do solo. Uma nova perspectiva de sua coloca-

ção, a experiência de ver a florada a poucos cen-

tímetros de distância, o ouriço da castanha, ain-

da verde, ao alcance das mãos.

No PAE (Projeto de Assentamento

Extrativista) Porto Dias, no município de

Acrelândia, mais de duas toneladas de sementes

de diversas espécies foram coletadas no ano de

2003, com uma perspectiva de ampliação da ati-

vidade.

Na comunidade de Na. Sra. De Fátima, a

venda de sementes foi responsável por mais de

um terço da renda obtida pela comunidade no

ano de 2003, rivalizando com a coleta da borra-

cha e da castanha. Em 2004, a comunidade es-

pera aumentar a venda de sementes, montando

um esquema que possa ampliar a distribuição

dos pontos compradores em todo o Brasil.

Novo milênio
novos varadouros
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Coleta de sementes



É comum sair na imprensa a notícia de que tal

empresa ou tal governante, preocupado com sua

imagem, tomou tais e tais medidas. Isso – tomar

medidas em função da imagem e não da qualida-

de do governo ou do produto – reflete um dos

principais dramas da nossa sociedade globalizada,

que é o parecer valer mais do que o ser. Quem de-

termina o que sai na mídia é quem de fato exerce o

poder e escreve a história. Efetivamente, uma par-

cela grande da população – seja na cidade, no cam-

po, ou na floresta - não tem a menor participação

na produção da sua própria imagem, sendo sem-

pre apresentada aos olhos do conjunto da socie-

dade sob o impacto da tragédia ou sob a máscara

do estereótipo e do pitoresco, o que só faz

aprofundar o preconceito social contra essas pes-

soas e reduzir ainda mais a sua auto-estima. Não

ter imagem, ou ter uma imagem distorcida e des-

valorizada, significa não disputar de igual para igual

um lugar na sociedade, globalizada de forma

avassaladora pela mídia eletrônica – televisão e

internet - e pela imprensa ilustrada.

É aí que o trabalho de Carlos Carvalho ganha

em importância, já que ele escreve a história visual

da borracha do ponto de vista de quem trabalha,

de quem vive na floresta e aprendeu a conviver

com ela. Quando começou esta documentação, há

mais de dez anos, Carlos Carvalho levava na baga-

gem muito mais do que anos de experiência como

repórter fotográfico: ele já sabia muito bem que o

poder transformador da fotografia estava na sin-

ceridade da mensagem, e não na forma, na foto-

grafia espetaculosa. E soube colocar a serviço do

seringueiro a sua habilidade em retratar, documen-

tar, fazer circular a informação. História Social da
Borracha é resultado desta parceria entre o trabalho

da seringa e o trabalho da fotografia, este a serviço

daquele, para que todos nós pudéssemos ver o que

o seringueiro quer mostrar, através do olhar sensí-

vel e sincero desse dedicado parceiro dos povos

da floresta.

Dezembro de 2003

Milton Guran

História social da borracha
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Eu estava ansioso para voltar a Xapuri, com a

qual mantive um caso de amor rápido, mas inten-

so. Curioso é que de fato eu ficava imaginando-a

como se fosse uma pessoa. Teria crescido? Será

que estava mais bonitinha? Continuava animadinha

à noite? Na verdade, uma coisa eu queria ardente-

mente que tivesse mudado para melhor: o Hotel

Veneza. Não suportaria mais passar ali nem uma

noite. Se não houvesse outro jeito, proporia a Júlia

e Élson dormir no banco de uma das praças. Fica-

ríamos batendo papo até cairmos cada um para o

lado.

Mas Xapuri começou a me surpreender antes

que eu chegasse. Como a viagem ao Acre seria

corrida, com muita gente para rever e lugares para

revisitar, tomei a precaução de ligar do Rio pedin-

do à Júlia que providenciasse um daqueles

monomotores que tantas vezes me levaram ou

trouxeram de lá. Não tinha mais tempo nem idade

para repetir as aventuras de antigamente: carro

atolado no lamaçal, noite ao relento. Iria com as

horas contadas. Júlia deu uma gargalhada do outro

lado: “Agora se vai a Xapuri de carro em uma hora

e meia, no máximo em duas horas. A estrada é

ótima!”

Só acreditei mesmo quando a nossa Ranger

XLT, tração nas quatro rodas, devorou aqueles 180

quilômetros como se deslizasse sobre uma suave

avenida. Não deu nem para botar o papo em dia.

Foi uma viagem rápida. O mais inesperado ocor-

reu na chegada. Antes de ir para o hotel (eu ainda

não sabia aonde iríamos nos hospedar), resolve-

mos dar um pulo ao centro para assistir a um anun-

ciado comício ou festa, não sabíamos bem. Na

realidade, era uma passeata. Sim, uma passeata, ou

melhor, um “Manifesto pela paz”: estudantes, jo-

vens, adultos, autoridades desfilando pelas ruas

portando cartazes e gritando palavras de ordem

contra as drogas, os assaltos e contra a violência

doméstica. Não era possível. Em pequena escala,

parecia a repetição do que eu vivera semanas antes

em Copacabana.

Alguém me informou que o prefeito estava ali

no meio. Procurei, mas ele me achou primeiro.

Nosso encontro foi de amigos fraternos. Enquan-

to nos abraçávamos emocionados, não resisti: “Que

é isso, Júlio, nossa Xapuri virou cidade grande?!

Violência urbana, cara!” Meio sem jeito, ele teve

que admitir: “pois é, no seu tempo era a violência

do latifúndio, a disputa da terra; agora temos que

enfrentar a droga”.

Eu já sabia que esse era o segundo mandato

de Júlio. Mas uma coisa é saber disso à distância,

outra é vê-lo ali mais gordo, um pouco mais care-

ca, no papel de O Prefeito, ele que, há quase 15

anos, fora meu cicerone, paciente e incansável, pe-

los misteriosos caminhos da floresta e do rio Acre.

Ainda estava conversando com Júlio quando

apareceu Raimundão, ou melhor, dobra a língua, o

vereador Raimundo Mendes de Barros, que foi

logo me dando um daqueles abraços de tirar o

fôlego. Com uma altura e envergadura que me

deixam pequeno e esmirrado, Raimundão não

abraça, sufoca.

Marcado o jantar para a noite, seguimos em

direção ao hotel, que Júlia e Élson só agora iam

dizer qual era. Ao descer do carro vi que não se

tratava de um hotel, mas da Pousada Villa Verde,

um conjunto de chalés de madeira, espalhados por

um amplo terreno gramado e arborizado, cortado

Zuenir Ventura

Xapuri,
ainda uma atração
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Frente da cidade de Xapuri



por estreitos caminhos de tijolinhos, dos mesmos

que se encontram em algumas ruas da cidade.

Só mesmo o amor explicaria o milagre. O

dono da pousada, Michele Vattolo, um viajado ita-

liano de 41 anos, um dia passou por Xapuri, apai-

xonou-se por uma nativa, resolveu ficar, comprou

um terreno e assim nasceu a Villa Verde. Simpático

e falante, contou que vivera sempre a mil metros

de altura, no meio da neve, nos Alpes. Era eviden-

te que o calor amazônico e os mosquitos daquele

anoitecer deviam estar incomodando-o, pelo me-

nos tanto quanto a mim, mas o que era isso diante

do amor?

Pena não poder conversar mais. Já estava na

hora de encontrar nossos amigos. Deixamos as

bolsas nos quartos e partimos, dando antes uma

chegada à Rua do Comércio, que está outra. A ilu-

minação, a restauração das casas antigas, as facha-

das pintadas em cores lembram cidades históricas.

 No lugar combinado para o jantar, outra sur-

presa: mais uma pousada, a Pousada Chapurys

(mantendo a ortografia original). Ao contrário da

Villa Verde, que só tem seis apartamentos, essa dis-

põe de 19 quartos e é, segundo a propaganda,

“uma das melhores da cidade”.

Raimundão e Júlio não demoraram a chegar.

Ainda estávamos nos ajeitando à mesa quando um

homem mais barrigudo do que gordo veio nos

servir me chamando pelo nome. Eu não me lem-

brava dele, mas era João, o proprietário, que em

1990 trabalhava num banco e morava na parte de

trás da casa que o JB alugou para nos alojar duran-

te o julgamento dos assassinos de Chico Mendes.

O encontro com os amigos parecia uma ses-

são para botar o papo em dia. Nos lembramos de

como havíamos nos conhecido, do passeio pelo

rio com Júlio, da conversa com Raimundão na

cozinha da casa de Chico Mendes, ele ainda arrasa-

do, lembrando detalhe por detalhe a execução de

seu amigo e primo, a falta dos que não estavam

mais por lá, como Nicácio. E falamos sobretudo

de como as coisas haviam mudado. Fiz para eles a

pergunta que iria repetir daí para frente: o que

mudou nesses últimos 15 anos?

O primeiro a responder foi Raimundão: “Mu-

dou tudo. Hoje não somos mais humilhados nem

ameaçados, somos donos de nossa terra”. Queria

exemplos? “O prefeito, que está em segundo man-

dato, é seringueiro; eu já estou na minha quarta elei-

ção, um feito inédito; o governador, reeleito, é en-

genheiro florestal, a ministra de maior prestígio in-

ternacional é seringueira, o líder do governo no

senado é daqui, o presidente sempre foi um dos

nossos grandes amigos”.

Das novidades contadas por Raimundão, ha-

via uma que podia não ser histórica, mas que deve

ter alterado sua vida. As nove horas que ele levava

“de a pé” para chegar à sua casa no seringal Flo-

resta se transformaram agora, depois que um tra-

tor acertou a estrada, em meros 25 minutos, pelo

menos quando usa a “motinha” que comprou.

Na mesa em frente do varandão aberto que

servia de restaurante estava um grupo de estran-

geiros: um jovem louro, uma mulher parecendo

asiática e outra de pele clara que veio até nossa mesa

para ser apresentada. Era a americana Bárbara,

moradora do Rio, uma quase carioca. Estava fun-

cionando como intérprete da cineasta indiana sen-

tada a seu lado e que fora ao Acre entrevistar serin-

gueiras para um documentário sobre mulheres em

várias partes do mundo. Daí a pouco, às 4 da ma-

drugada, partiriam para o seringal Cachoeira. Com

certeza nos encontraríamos lá. Mas nós iríamos um

pouco mais tarde.

Pelo visto, só isso não mudara: Xapuri conti-

nuava atraindo o interesse do cinema internacional.
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