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APRESENTAÇÃO

O II CONGRESSO PAN-AMAZÔNICO E VII ENCONTRO REGIO-
NAL NORTE DE HISTÓRIA ORAL tiveram como temática “Memórias 
e diversidades culturais nas Amazônias”, objetivando instigar um debate 
acerca das pluralidades amazônicas tanto do ponto de vista das múltiplas 
temporalidades e narrativas orais quanto das diversidades étnicas culturais 
da Pan-Amazônia. 

O evento evidenciou a oralidade como mediadora de movimenta-
ções culturais nas Amazônias, pois é através desta que a complexa rede so-
cial dos povos da floresta, do campo e da cidade, dialoga e preserva suas 
identidades. Dessa forma, constituiu-se em uma oportunidade ímpar de 
debates e trocas de experiências entre reconhecidos pesquisadores (nacio-
nais e internacionais), professores, estudantes e profissionais de diferentes 
áreas do conhecimento, consolidando a importância da História Oral nos 
estudos amazônicos e na integração com países vizinhos.

Nestes Anais constam os trabalhos completos apresentados nos dife-
rentes simpósios temáticos realizados durante o evento.

Maria Ariádina Cidade Almeida 
e Teresa Almeida Cruz
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PROGRAMAÇÃO

18 de novembro, 2013 (segunda-feira) - 
Abertura do Evento
9h -12h: Credenciamento 
14h -18h: Credenciamento 
19h: Conferências de abertura

• Presidente da ABHO Nacional - Prof. Dr. Francisco Alcides 
Nascimento (UFPI)

• Fábio Castro Bueno (Colômbia)

• Apresentação cultural

19 de novembro, 2013 (terça-feira) - 
Abertura do Evento
8h - 12h: Simpósios temáticos 
14h - 18h: Minicursos 
19h - 21h: Mesa redonda - Culturas indígenas e afro-amazônicas

• Marco Teixeira (UNIR)

• Carla Monteiro de Souza (UFRR)

• Marcos Montysuma (UFSC)
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20 de novembro, 2013 (quarta-feira)
8h - 12h: Simpósios temáticos 
14h - 18h: Minicursos 
19h - 21h: Mesa redonda - Encontros e 
desencontros culturais na Amazônia

• Patrícia Rodrigues da Silva (UFAM)

• Pedro Petit Peñarrocha (UFPA)

• Maura Leal da Silva (UNIFAP)

21 de novembro, 2013 (quinta-feira)
8h -12h: Mesa redonda - Diversidades culturais na Pan-Amazônia

• Têmis Parente (UFTO)

• Carlos Alberto Alves de Souza (Ufac)

• Guillermo Riorja (Bolívia)

• Maria C. Chavarría (Peru)

14h -18h: Minicursos 
19h -21h: Conferência de encerramento

• Verena Alberti (CPDOC/FGV)
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HISTÓRIA E MEMÓRIA DAS 
FESTAS POPULARES DE 

COMUNIDADES NEGRAS 
RURAIS DO MATUPIRI, 

BARREIRINHA-AM

João Marinho da Rocha
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RESUMO
Este estudo se insere em uma discussão acerca dos processos sociais 

utilizados por comunidades negras rurais na construção de suas identi-
dades coletivas enquanto remanescentes quilombolas. É uma das partes 
de nosso projeto desenvolvido dentro do Grupo de Estudo Históricos do 
Amazonas - GEHA, intitulado Rompendo o silêncio sobre quilombo do rio 
Andirá: uma análise dos processos identitários nas comunidades negras ru-
rais no lago Matupiri, Barreirinha-AM. Entendemos que, ao lado de outros 
processos e formas de conhecimentos, as inúmeras festas populares reali-
zadas nas comunidades Santa Tereza, Trindade, São Pedro, Ituquara, Boa 
Fé, são pensadas como espaços de sociabilidades, que auxiliam na perten-
ça a determinados espaços físicos, sociais e culturais e, portanto, indicam 
elementos identitários. Amparamos nosso estudo na História Oral (Meihy, 
2005; Meihy; Yolanda, 2011).

Palavras-chave: Escravidão Negra na Amazônia. 

Comunidades Quilombolas. Identidades Coletivas.

Introdução
A História da Amazônia é uma História de Perdas e danos (Loureiro, 

2009). Foi marcada por iniciativas colonizadoras que homogeneizaram os 
espaços físicos e culturais que apagaram parte de sua diversidade sociocul-
tural e ambiental.

 No Amazonas, a preocupação de um espaço de cultura marcada-
mente indígena fez com que a escravidão negra e as culturas de matrizes 
africanas se deslocassem a um plano menor, constituindo um vazio na 
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historiografia regional, fato evidente quando se buscam estudos sobre as 
comunidades negras rurais, quilombolas ou não, que se constituíram ao 
longo da História (FUNES, 1995).

 Estudamos as festas populares em comunidades negras do rio Andi-
rá, lago do Matupiri, Barreirinha-AM. Tais comunidades buscam se legiti-
mar como remanescentes quilombolas, mas esbarram na falta de estudos 
sobre suas origens e manifestações culturais que os liguem a esse passado 
comum que ora reivindicam. 

Levantamentos preliminares indicam inúmeras danças, como a do 
Gambá, a da onça te pega, a da gracinha, a do jaçanã e a da marujada, re-
alizadas atualmente nas comunidades negras do lago Matupiri. São mo-
mentos em que aquelas origens africanas se manifestam, pois a lúdica 
Amazônia, no que tem de mais representativo, é, também, essencialmen-
te africana (SALLES, 1971). 

Este estudo possibilita a análise das narrativas orais dessas comu-
nidades sobre suas festas, o que proporciona outras leituras da História 
da escravidão no Baixo Amazonas, a partir das comunidades negras do 
rio Andirá, e Lago Matupiri, assentadas entre comunidades ditas ribeiri-
nhas e comunidades indígenas Sateré-Mawé. 

Dialogamos com a historiografia recente sobre a questão do negro 
no Amazonas, que vem preenchendo um vazio sobre a temática e aos pou-
cos decretando o “fim do silencio” (SAMPAIO, 2011) ao indicar as múltiplas 
marcas da cultura negra no Estado. E, especialmente, com Farias Júnior 
(2013), que realizou importante estudo junto às comunidades negras Tam-
bor, no Município de Novo Airão-AM. Dialogando como os pressupostos 
do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia-PNCSA/UEA, este autor 
analisa os processos sociais das comunidades do rio Tambor frente as suas 
reivindicações de identidade coletiva quilombola num contexto de luta 
pela permanência nas terras após a regulamentação de áreas de conserva-
ção permanente.

Amparamos nossos estudos nos procedimentos da História Oral 
(MEIHY, 2005; MEIHY; YOLANDA, 2011), analisando as memórias orais 
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dos mestres e dos brincantes das festas populares, realizadas em cinco 
comunidades por meio de sua identificação, descrição e da percepção dos 
elementos constituintes e de suas relações com o processo colonizador 
amazônico, com as populações negras, caboclas e indígenas. Tais memórias 
foram registradas em áudio e vídeo, transcritas, textualizadas e analisa-
das num diálogo com outras fontes – atas, documentação das associa-
ções comunitárias, registros cartoriais, paroquiais, diários pessoais e das 
escolas, fotografias - que também são catalogadas, a partir de estudos 
de Iniciação Científica, amparados no Grupo de Estudos Históricos do 
Amazonas – GEHA/UEA/PARINTINS. 

Este texto se ocupa apenas de uma reflexão teórica inicial acerca da 
Escravidão Negra no Baixo Amazonas, trazendo os indicativos para enten-
dimentos dos processos de construção de identidades coletivas de comu-
nidades negras rurais. Faremos isso num diálogo proveitoso com outras 
literaturas sobre a questão negra na região do Baixo Amazonas Furnes 
(1995), Gomes (1999), Sampaio (1997, 2011, 2012), Farias Júnior (2013) e 
também as análises de como as festas são apresentadas em três monogra-
fias realizadas em 2010, a partir avés da memória coletiva e relatos orais: 
a) “Agora somos quilombolas”: a luta da comunidade de santa Tereza do Ma-
tupiri, pelo reconhecimento como comunidade remanescente de quilom-
bo – de Antônio Tadeu Carvalho Mourão; b) Memória e Luta: narrativas 
dos remanescentes de quilombos de Santa Tereza do Matupiri, São Pedro e 
Trindade – de Sabrina Coelho Campos; c) A reconstituição do universo iden-
titário dos remanescentes de quilombolas de Santa Tereza do Matupiri, através 
da memória coletiva e relatos orais – de Adriana Gomes.
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1. Procedimentos 
Metodológicos

Neste estudo, ainda em fase inicial, analisamos os processos de 
identidades coletivas das comunidades negras rurais do Lago Matupi-
ri, a quarenta minutos de distância por via fluvial da sede do município 
de Barreirinha-AM, a partir das análises das narrativas orais dos sujeitos 
que lá vivem, criam e se articulam na busca do reconhecimento de seus 
espaços como quilombolas. 

Para esta postura metodológica, somos auxiliados pelos estudos de 
Funes (1996, p. 468), que indicou como a memória se constitui elemento 
de significativa importância à reconstrução do processo Histórico das 
comunidades remanescentes de mocambos no Baixo Amazonas. Ela está 
mais viva entre os velhos, netos e bisnetos de mocambeiros, guardiões 
das histórias que seus antepassados lhes contavam. Tais sujeitos são de-
positários de uma memória que, mesmo narrada de forma individual, 
expressa lembranças coletivas.

Nosso objeto, assim como os objetivos e a realidade social em ques-
tão, estão sendo articulados com categorias de análise, tais como a constru-
ção daquilo que entendem por comunidade, por tradição, e como conju-
gam tudo isso para o aparecimento e as afirmações de identidades coletivas 
que se ligam à abordagem de pesquisa, a partir da História Vista de Baixo 
(THOMPSON, 2001). Utilizamos os dados empíricos de fontes orais, mas 
permanecemos atentos para não tornar “os oprimidos” como os únicos su-
jeitos. Daí o diálogo com outras fontes documentais (arquivos cartoriais, 
paroquiais, atas de associações e relatórios técnicos) no sentido de apreen-
der como essas olham para aquelas comunidades. 

Nossa opção metodológica dialoga com outras, presentes em estu-
dos que já analisaram as comunidades negras atuais na Amazônia. Funes 
(1995) traz suportes a esta pesquisa quando indica as múltiplas narrativas 
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sobre a questão negra do Oeste Paraense, com destaque para aquelas reali-
zadas com base nas fontes escritas, e alerta para o necessário momento de 
trazer para a cena de pesquisa as narrativas orais. Em outro texto, lembra 
que as marcas desse processo histórico são visíveis nas inúmeras documen-
tações escritas do século XIX. Mas, sobretudo, está visível e permanente, 
na memória daqueles que são os continuadores da luta contra a escravidão 
na Região. Hoje, no entanto, a luta se coloca no sentido de libertar a terra, 
para continuar a ser livre e assegurar o direito à cidadania (FUNES, 2003, 
p. 227).

Ainda sobre essa questão do uso das fontes, Pollak (1989) lembra que 
a memória é socialmente construída como toda documentação. Assim, não 
há diferença fundamental entre fonte oral e fonte escrita. Nesse cenário, a 
crítica da fonte, tal como todo historiador aprende a fazer, deve, ser apli-
cada a fontes de todos os tipos. Analisando por esse ponto de vista, a fonte 
oral é exatamente compatível com a fonte escrita.

Assim, as experiências dos sujeitos sociais dessas comunidades do 
Matupiri serão analisadas, buscando compor outras histórias, outras me-
mórias para o contexto das comunidades quilombolas do Leste Amazonen-
se (Boa Vista do Ramos, São Sebastião, Barreirinha, Parintins, Nhamundá), 
colocando no campo da pesquisa temas até pouco tempo negligenciados 
pela historiografia Amazônica. Para tanto, a História Oral (MEIHY, 2005; 
MEIHY e YOLANDA, 2011), a partir da técnica da narrativa, será o mé-
todo utilizado para conduzir a identificação, a descrição e a análise dos 
processos sociais mobilizados pelas comunidades negras rurais do Lago 
Matupiri na construção de sua identidade coletiva quilombola. 

Suas narrativas sobre esses processos deverão ser registradas em 
áudio e vídeo, sendo transcritas e textualizadas e, na sequência, anali-
sadas, segundo os objetivos deste estudo e categorias já expostas cons-
trução do que chamam comunidade, tradição e como mobilizam isso na 
construção de sua identidade coletiva como quilombolas (MEIHY, 2005).

A partir de seu conceito de “comunidade de destino” delimitando 
dessa forma os agentes sociais colaboradores da pesquisa que vivem ou 
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viveram naquelas comunidades, se autoidentificam como remanescente 
quilombola e que, por isso, compartilham de memórias lá existentes. A es-
colha desses agentes não segue critérios quantitativos, fugindo das preocu-
pações com amostragens e aproximando-se da “posição do entrevistado no 
grupo, do significado de sua experiência” (ALBERTI, 2005). Nesse sentido, 
selecionaremos nossos entrevistados a partir da ligação com o nosso tema. 
Os colaboradores deverão estar diretamente ligados aos processos sociais 
mobilizados pela identidade coletiva, para que façam parte da colônia e, 
posteriormente, da rede de entrevistados. Contudo, estaremos alertas ao 
lugar do guardião da memória, do narrador privilegiado, permitindo, pois, 
a realização daquilo que Velho (1994) definiu como “um projeto”, uma 
“conduta” organizada para atingir finalidades específicas.

Assim, a rede de informantes deverá ser constituída, a partir de dez 
colaboradores selecionados na colônia para o qual direcionaremos nossas 
entrevistas, que poderão ser uma ou múltiplas, organizadas de acordo com 
as especificidades de cada colaborador e com os objetivos e necessidades da 
pesquisa (ALBERTI, 2005).

Após os registros das narrativas, passaremos ao tratamento, que se 
inicia com a transcrição e a textualização das falas, e, em seguida, realizar-
mos a conferência do colaborador, procedimento ético em que o mesmo 
assina a carta de cessão dos direitos de uso e guarda das entrevistas trans-
critas que serão analisadas (MEIHY; YOLANDA, 2011). Estaremos atentos 
para as relações e fronteiras entre Memória e História, pois, a memória gira 
em torno da relação passado-presente. Nossa identidade é a consciência do 
eu que, com o passar do tempo, construímos através da interação com as 
outras pessoas e com nossas próprias vivências. Construímos nossa identi-
dade “[...] no convívio social” (THONSOM, 1997, p. 57).

Sobre a subjetividade da memória, Freitas (2002) alerta que “em His-
tória Oral o entrevistado é considerado, ele próprio, um agente histórico”, 
daí a importância de registrar os processos sociais, a partir das narrativas 
orais dos agentes sociais das comunidades negras do lago Matupiri. Identi-
ficar, descrever, e refletir sobre os mecanismos de construção da identida-
de quilombola passa pela percepção das representações, gestos, silêncios, 
risos ou choros. Tudo isso se torna importantes, para compreendermos de 
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maneira mais abrangente o contexto da fala, os ditos e os não ditos, pois, 
ressaltamos mais uma vez, que “a subjetividade está presente em todas as 
fontes históricas, sejam elas orais, escritas ou visuais” (FREITAS, (2002, p. 
69), interessando ao pesquisador compreender o porquê desta ou daquela 
fala, visto que a seletividade ou as omissões têm seus sentidos e significados 
para quem as constrói.

O estudo e a descrição dos processos sociais construídos, acionados 
para a composição das identidades coletivas das comunidades do Matupiri, 
terão suportes também a partir de Geertz (1989), que nos possibilitará visu-
alizar os agentes e os mecanismos por eles criados e acionados. A descrição 
densa desses diversos mecanismos e significados que lhes são atribuídos se 
faz necessária para identificar “o outro” em nosso próprio mundo.

Ressaltamos que ao lado das entrevistas e descrições serão utilizadas 
também fontes escritas encontradas nos arquivos cartoriais e paroquiais 
de Parintins e Barreirinha, atas das associações e relatórios técnicos dos 
órgãos responsáveis pela análise do pedido de reconhecimento daqueles 
espaços como remanescentes quilombolas. Também reafirmamos o pa-
pel importante das narrativas orais para este estudo, em diálogo com as 
perspectivas de autores como Halbwachs (1990), que define e discute as 
relações entre memória coletiva, histórica e individual e Le Goff (1996), 
que analisa os estudos desenvolvidos sobre memória e história. Estes, entre 
outros já expostos acima, serão norteadores das investigações, discussões e 
interpretações acerca da presente proposta de pesquisa. 

Esta pesquisa se desenha em três etapas básicas e complementares: 
a primeira se ocupa do levantamento dos estudos sobre a escravidão negra 
na Amazônia – do século XIX até as formações das comunidades atuais; a 
segunda, da identificação e do registro das festas populares presentes em 
tais comunidades; e a terceira, da descrição e da análise desses festejos. O 
presente artigo se insere na primeira etapa.

A partir do que trouxemos e do diálogo com outras técnicas de pes-
quisa acrescidas no percurso formativo, acreditamos nas possibilidades de 
auxiliarmos no movimento que hora passamos na Amazônia, em que ou-
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tras fontes, outros sujeitos, outras Histórias aparecem e ajudam a iluminar 
questões apagadas historicamente como foi à questão negra que, agora re-
quer seu lugar nas múltiplas e complexas Amazônias.

2. Escravidão Negra 
no Baixo Amazonas: 
reflexões necessárias 
ao entendimento 
dos processos de 
construção de 
identidades coletivas 
de comunidades 
negras rurais

A questão da escravidão negra na Amazônia esteve envolvida até 
pouco tempo, numa memória historiográfica cuja tendência foi discutir 
os números de escravos negros trazidos para esta parte do Brasil, extre-
mamente reduzidos e, portanto, “insignificante” sempre comparando às 
demais regiões. Esta insistência, na verdade, auxiliou no processo de apazi-
guamento da presença negra durante a colonização e além dela, compondo 
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os processos sociais da Amazônia nos século XIX e XX (SAMPAIO, 2011).
Atualmente, aparecem inúmeras comunidades negras rurais do les-

te amazonense, especialmente nos municípios de Parintins e Barreirinha, 
muitas vezes, com nomes como “terra preta” do Rio Mamuru, do Paraná 
do Ramos, como “mocambo, do rio tracajá, do rio arari” que em nenhum 
momento se identificam como negros ou inseridos nessa “cultura afro-in-
dígena” ou “afro-amazônica” (GOMES, p. 1997). Mas em seus modos de 
vida, suas práticas culturais, como festas populares, movidas pelos batu-
ques e pelas expressões corporais afros: bumbás, pássaros e danças como 
Marujada, Carimbó, Lundu, Gambá, Marzuca, o que indica a ineficácia de 
discussões acerca da quantidade numérica negra na região e atesta qualita-
tivamente a presença negra na configuração das “florestas culturais” (PIN-
TO, 2008) que compõem as várzeas e as terras firmes do leste amazonense. 

Assim, regiões tidas pelas políticas Estatais (de) territorialização 
como marcadamente indígenas, como o rio Andirá “dos Satere-Maué”, 
também acabam sendo o rio “dos pretos e das pretas”. Ao se referir aos rios 
Curuá, Erepecuru e Trombetas (leste paraense), Funes (1995), afirma que 
estes, se aproveitando das águas altas dos meses de novembro a maio, subi-
ram o rio Amazonas fugiam das fazendas de gado e das lavouras de cacau de 
Santarém, Óbidos e Alenquer, buscando nos contatos com os povos indí-
genas as saídas para a construção de seus múltiplos espaços de liberdades e 
identidades, amocambando-se em lagos distantes ou acima das cachoeiras. 
A presença de índios amocambados junto aos negros fugidos aparece com 
frequência em relatórios de Chefes das províncias do Pará e do Amazonas do 
final do século XIX, formando comunidades interétnicas (GOMES; QUEI-
ROZ, 2003). Este estudo propõe refletir, a partir das comunidades atuais, 
como se configura a situação social também para o rio Andirá, lago Matupiri 

.
Sobre essa “opção” historiográfica pelo apagamento das questões ne-

gras na região, Farias Júnior (2011, p. 131) afirma que na Amazônia, a ‘pre-
sença negra’ e a ‘história da escravidão’ foram ignoradas por muito tempo, 
podendo até mesmo ser dito, que foram negadas; [...] para alguns ‘intérpre-
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tes da Amazônia’, esta seria uma ‘história menor’, reduzida, ao folclorismo 
estéril de Mário Ipiranga Monteiro. Tais intérpretes erroneamente insis-
tiam na quantificação como justificativa para a relevância social.

Sampaio (1997) identifica dois movimentos da historiografia sobre 
a escravidão negra na Amazônia. O primeiro se atém às reduzidas propor-
ções numéricas, e como isso impactou pouco na economia regional, não 
tendo, por isso muita relevância na discussão historiográfica acera da mão-
-de-obra. Fazem parte desse movimento, Pereira (1949); Salles (1971); Al-
meida (1988). Por essa ótica, “os africanos não conheciam a região e nem a 
floresta e, por isso, [os colonos] preferiam-se os índios” (REIS, 1989). 

Tais questões numéricas e puramente econômicas, atreladas aos an-
seios comparativos da Plantation/escravidão nordestina para com a Ama-
zônia, acabaram ensejando entendimentos da desconsideração dessa pre-
sença negra relevante na Região, “em especial, no Amazonas” (SAMPAIO, 
1997). Contrapondo Reis e Veríssimo, Funes (1996, p. 470) afirma que o 
escravo africano foi encontrando meios de superar as adversidades e se 
adaptar a uma nova sociedade, tornando o seu cotidiano e sua convivência 
mais suportáveis. 

Os estudos relacionados ao segundo movimento, pelo contrário, 
“vêm mostrando realidades diferenciadas, ajudando a jogar por terra dé-
cadas de silenciamento sobre a presença africana na região” (SAMPAIO, 
1997). Destacam-se, entre essas pesquisas, as de Acevedo-Marin (1985); 
Funes (1995); Gomes (1997); Bezerra Neto (2001; 2009); Chambouleyron 
(2004; 2006); e Acevedo e Castro (2004; 2006). 

Tais estudos trazem outros caminhos para lermos o mundo da escra-
vidão na Amazônia.  Destacamos a entrada das Memórias Orais presentes 
nas comunidades negras rurais do Baixo Amazonas, sobre as quais os estu-
dos de Funes (1995) e Gomes (1997) lançaram luz, especialmente no que se 
refere aos municípios de Óbidos, Oriximiná, Alenquer, Curuá e Santarém. 
Apresentam um diálogo produtivo das narrativas orais, dos modos de vida, 
das múltiplas formas de conhecimentos presentes nessas comunidades, 



26

com os arquivos cartoriais e paroquiais. 
Para o Estado do Amazonas, os estudos de Sampaio (1997, 2011, 

2012) iluminam a escravidão negra no século XIX, com destaque para a 
cidade de Manaus. Como e por que entraram? Por onde e como foram dis-
tribuídos? Poucos estudos se preocuparam com os processos de fugas e 
posterior formação de comunidades quilombolas. Destacamos aqui os es-
forços recentes de Farias Júnior (2013), que tem estudado as comunidades 
no “rio dos pretos”, em Novo Airão, quilombo do Tambor. Este autor anali-
sou os “processos sociais de reivindicação da identidade coletiva enquanto 
comunidades remanescentes de quilombo, frente a uma ‘situação social’ de 
conflito, ocasionada pela implantação de uma unidade de conservação de 
proteção integral”. 

Tais experiências de pesquisa sobre a questão negra, tanto no sécu-
lo XIX, como as mais recentes, para comunidades quilombolas do Baixo 
Amazonas, nos auxiliam no movimento de também propor estudos sobre 
o leste Amazonense. 

Nosso estudo se dá a partir da analise da realidade social posta no 
rio Andirá, lago Matupiri. Os sujeitos sociais das cinco comunidades, nos 
últimos anos, reivindicam romper com o silêncio, sob o qual foram coloca-
dos historicamente, buscando das mais variadas formas construir proces-
sos identitários coletivos frente a seus problemas atuais, a exemplo acesso 
e uso legítimo, das terras tradicionalmente ocupadas (ALMEIDA, 2008).

Embora reconheçamos a relevância das discussões sobre as comuni-
dades negras no século XIX, nossa problemática de estudo não está voltada 
estritamente para tais questões acerca dos negros pioneiros que chegaram 
àquela região, onde construíram junto aos que ali estavam espaços de li-
berdades e identidades nas entranhas do Andirá, nas cabeceiras do lago 
Matupiri. Queremos identificar e analisar como os sujeitos, a partir de suas 
realidades atuais, marcadas por recorrentes espaços de conflitos por terras 
e políticas de Estado em seus lugares, criam, acionam e utilizam suas me-
mórias individuais, conectando-se a um coletivo e acionando um passado 
comum, estando ligados à experiência da escravidão no século XIX por seus 
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bisavós e avós. E mais, buscamos refletir como essas memórias auxiliam na 
construção de suas identidades coletivas como quilombolas. 

Mourão (2010), em sua monografia, parte dos estudos no Curso de 
História do Centro de Estudos Superiores de Parintins, identifica múltiplas 
memórias sobre os pais fundadores das comunidades negras do entorno 
do lago Matupiri, o que acaba gerando conflitos de memória em certas li-
deranças que foram “contaminadas” pela busca incessante de uma verdade 
histórica única. Interessa-nos muito mais compreender como esses agen-
tes sociais lidam com essas memórias, originadas de suas condições atuais 
de reivindicantes? Como essas memórias, analisadas com mais atenção, in-
dicam para uma mesma direção e os levam para o sentido da afirmação de 
identidades coletivas, como negros remanescentes quilombolas?

Fugir, na Amazônia, não significa ir diretamente para os quilom-
bos; os escravos podiam circular pelos rios, se juntar tanto com outros 
negros libertos quanto com indígenas (FUNES, 1995). Assim, o termo 
“quilombo” consiste em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de 
resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida caracterís-
ticos e na consolidação de um território próprio (O’DWYER, 2002).

São através dessas práticas cotidianas que tais comunidades re-
tomam suas Histórias também por meio das memórias dos velhos e das 
velhas, de seus processos sociais, culturais, econômicos, de seus modos de 
vida. Buscam encontrar com suas origens africanas, ainda presente na me-
mória dos remanescentes de quilombolas, nas histórias narradas pelos mais 
velhos, quando se referem aos seus antepassados trazidos da África para 
o Baixo Amazonas, de onde fugiram para os mocambos (GOMES; QUEI-
ROZ, 2003). Ressaltamos, no entanto, que neste estudo, analisaremos “o 
tradicional” vinculado às reivindicações atuais dos diferentes movimentos 
sociais, o que nos afasta a preocupação com as origens e com o isolamento 
cultural, conforme lembra Almeida (2012).

Analisar as questões inerentes à história social de conceitos como 
“tradição” e “identidade” (HOBSBAWM; RABGER, 1997; THOMPSON, 
1998), é fundamental para as leituras iniciais de nosso trabalho. Tais es-
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tudos ajudam a ressemantizar conceitos como o de “tradição” associado a 
“costume” e “hábito”, trazidos por Weber (1994) e postos por Hobsbawm 
como atrelados a processos de invenções construídas, a partir de situações 
sociais presentes. 

Sobre essas fronteiras conceituais, Almeida (2012, p. 6) alerta que “o 
tradicional antes de aparecer como referência histórica remota, aparece 
como reivindicação contemporânea e como expectativa de direito involu-
crada em formas de autodefinição coletiva”. [...]. Mais ainda, nos ajuda a 
entender que “as chamadas comunidades tradicionais não são necessaria-
mente definidas pela origem ou por diferenças que saltem a vista”. Nes-
se sentido, “tradição” nada tem a ver com permanência, se atendo mais 
a processos reais e agentes sociais que transformam dialeticamente suas 
práticas. Tais processos reais nos levam a pensar em comunidades dinâ-
micas. Os princípios que orientam tais comunidades encontram-se, pois, 
em constantes transformações, alterando-se a cada vez que são acionados 
(ALMEIDA, 2012, p. 6).

Nesse cenário de escolhas teórico-metodológicas, serão fundamen-
tais os estudos de Funes (1995); Acevedo e Castro (1998; 2004); Gomes 
(1997); Sampaio (2011); Farias Júnior (2013). São estudos sobre a Temática 
negra na Amazônia que indicam caminhos que levam à superação das ve-
lhas discussões sobre o quantitativo numérico de escravos negros na re-
gião. Esta visão numérica, por muito tempo, impediu que se enxergassem 
os ricos processos construídos por essas populações negras rurais. Especial-
mente, a partir do século XIX, quando o Estado articulou de fato a entrada 
dessa mão de obra de forma intensa por meio da Companhia de Comércio 
do Grão-Pará e Maranhão (FUNES, 1995) até as comunidades negras ru-
rais, reivindicando ou não identidade coletiva como quilombola. Tais estu-
dos indicam processos de construções conjuntas entre indígenas e negros 
de múltiplos espaços de liberdades, identidades e especialmente de fron-
teiras. Enfim, conjugações espaciais, territoriais, culturais, de usufruto dos 
recursos florestais dissonantes daquelas pensadas e impostas pelo Estado 
que já no século XIX teve nas comunidades amocambadas um empecilho 
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para efetivação de suas políticas (GOMES, 1997).
Analisando os modos de vida, as práticas culturais, os processos e as 

formas de conhecimentos dessas comunidades, estudos como o de Funes 
(1995), Gomes (1997), e Farias Júnior (2013) conseguem estabelecer relação 
com o passado comum de tais sujeitos que são as experiências de seus avós 
e bisavós com a escravidão. Uma experiência que, longe de ser individuali-
zada, passa de geração em geração e atualiza-se nas múltiplas articulações 
de vida diárias desses agentes sociais. Este último, a partir de estudos sobre 
o quilombo do Tambor em Novo Airão-AM, lembra que a autodefinição de 
um grupo, a reivindicação de uma identidade étnica, converge para uma 
territorialidade, que se materializa concretamente. Não é a origem geográ-
fica que está em jogo e não podemos aprisionar a identidade nela. 

Almeida (2008) afirma que essas comunidades criam mecanismos 
diversos de autoconsciência cultural. Buscam se organizar, extrapolando 
muitos dos mecanismos tradicionalmente utilizados, a exemplo dos sindi-
catos. Chegam, por isso, a evidenciar nessas buscas afirmativas indentitá-
rias fatores étnicos, religiosos, ambientais de gênero. Por fim, a identidade 
desses grupos não se define pelo tamanho e número de seus membros, mas 
pela experiência vivida e as versões compartilhadas de sua trajetória co-
mum e da continuidade enquanto grupo (BARTH, 2005).

A realização deste estudo, nesse contexto de diálogos inicialmen-
te expostos, deve auxiliar, a partir do Baixo Amazonas, nos processos de 
busca e compreensão das Amazônias múltiplas, heterogêneas, ricas física 
e culturalmente, embora o “processo civilizatório” a tenha tornado “uma”, 
fazendo pobre sua gente. Isso porque, as populações regionais foram com-
pulsoriamente integradas nas frentes de expansão da sociedade nacional. 
Dessa maneira, a manutenção da ordem nacional justificou a exclusão dos 
direitos de autodeterminação dos povos amazônicos, cerceou o associati-
vismo tradicional e permitiu que a ambição dos interesses administrassem, 
a seu modo, a vida e a sociedade regional (FREITAS, 2009, p. 28). 

E essa Ciência que queremos produzir permite-se sujar por essa com-
plexidade que é a Amazônia (BATISTA, 2007), tornada mais mítica que real 
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(GONDIM, 2007). Por isso, precisamos fazer e valorizar a História Local e 
a Regional para melhor entender e usufruir do global e “não continuarmos 
estrangeiros ao nosso passado, esquecidos de nossas origens e obstinados 
pela vontade de sermos inovadores pela cópia ou tradução de métodos es-
trangeiros” (DEL PRIORI, 2003).
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RESUMO
Objetivamos, com o presente trabalho, analisar a trajetória devocio-

nal de homens e mulheres que habitaram e habitam as zonas rural e urbana 
do Vale do rio Acre e de regiões fronteiriças do Brasil com o Peru e a Bolívia. 
Esses sujeitos, ao longo de várias décadas, ressignificaram suas vidas dando 
um novo sentido a elas, fruto da crença e culto aos santos populares exis-
tentes na floresta. Os devotos são seringueiros, ex-seringueiros, trabalha-
dores rurais, moradores dos bairros periféricos de Rio Branco, bolivianos e 
peruanos. No estudo, abordamos as práticas devocionais dos “devotos po-
pulares” que habitam o Vale do rio Acre e seus afluentes. Esse vale é com-
posto pelo próprio rio Acre, seus afluentes, pequenos rios e igarapés.

Palavras-chave: Devoção; Fronteira; Dignificar a vida e a fé. 

 

         ABSTRACT
Objective with this work is to analyze the path of devotional men 

and women who lived and live in the rural and urban areas of the Acre 
River valley and the border regions of Brazil with Peru and Bolivia. These 
subjects, over several decades, ressignificaram their lives giving them a new 
sense of belief and fruit popular saints in the forest. Devotees are rubber 
tappers, ex-tappers, rural workers, residents of the suburbs of Rio Branco, 
Bolivians and Peruvians. In the study aboard the devotional practices of 
“popular devotees” who inhabit the valley of the Acre River and its tributa-
ries. This valley is composed by the Acre River, its tributaries, small rivers 
and streams.

Keywords: Devotion; Border; Dignify life and faith.
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Introdução
Na presente pesquisa são abordados os devotos dos “Santos popu-

lares” do vale do rio Acre no período de 1970 a 2010. Trabalho a devoção 
popular de devotos que habitam a região do vale do rio Acre. 

O objetivo que norteia este estudo é investigar a trajetória devocio-
nal de homens e mulheres que habitaram e continuam habitando a zona 
rural e urbana do vale do rio Acre e de regiões fronteiriças do Brasil com o 
Peru e a Bolívia. Esses sujeitos, ao longo de várias décadas, ressignificaram 
suas vidas dando um novo sentido a elas fruto da crença e culto dos santos 
populares existentes na floresta. Constato que a devoção é algo profun-
do que supera fronteiras geográficas, barreiras alfandegarias e idiomas. No 
culto aos santos populares, os devotos de várias nacionalidades se irmanam 
através da fé em seus santos populares.

1. Almas milagrosas 
e Santos populares      

A devoção popular é entendida aqui como manifestações do povo 
sem a presença direta da Igreja Católica. O povo a que me refiro são pessoas 
simples que desconhecem, muitas vezes, o processo oficial de canonização 
de um santo pela Igreja, mas que pela fé atribuem santidade a certas pesso-
as que morreram devido a supostas graças recebidas destas, e que passam a 
ser objeto de culto periódico. Os santos “canonizados” pela população não 
obedecem a regras pré-estabelecidas. Qualquer pessoa pode ser um santo, 
mas nem toda pessoa será um, sendo sempre indeterminados os critérios 
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para a santificação popular deste ou daquele indivíduo.
Na expressão popular da fé existe o culto aos santos populares e o 

culto às almas milagrosas. As almas milagrosas são pessoas falecidas, anô-
nimas para a grande maioria dos fiéis. O santo popular, por sua vez, não se-
gue nenhuma regra pré-estabelecida: pode ser um padre que viveu muitos 
anos na paróquia e, após sua morte foi sepultado no cemitério da paróquia; 
pode ser uma benzedeira que dedicara toda sua vida a curar doenças ben-
zendo com ramos; podem ser pessoas que morreram de forma trágica em 
acidentes ou incêndios. Para Marcelo João Soares de Oliveira “o catolicis-
mo popular vai além do que é idealizado pela doutrina oficial e pode obter 
certa unidade a partir da constatação de vida” (OLIVEIRA, 2011, p. 68).

Dessa forma, procuro problematizar a religiosidade popular com vis-
tas a demonstrar, a partir de depoimentos orais, as diversas maneiras como 
homens e mulheres encontraram na fé sentido para suas vidas. Quais foram 
as razões que os levaram a cultuarem os santos populares? Em que momento 
de suas vidas passaram a se expressar religiosamente cultuando santos popu-
lares?  A devoção foi capaz de dignificar suas vidas dentro e fora da “floresta” 

? Partindo dessas indagações, o trabalho segue com a indagação e a proble-
matização acerca dos devotos populares. 

Pude perceber, no decorrer deste trabalho, que, no culto das Santas 
Cruzes e de Santa Raimunda do Bom Sucesso, os depoentes encontraram 
maneiras de dignificar suas vidas, ao realizar o fortalecimento de sua fé.

Metodologicamente percebi, ainda no início da pesquisa, que o ca-
minho mais viável para trabalhar a problemática do culto de santos popu-
lares seria a história oral, pois muitos fiéis tinham disposição para narrar 
suas experiências de vida ligadas à fé. A fala, para muitos deles era, e ainda 
é, uma maneira de rememorar suas vivências dos acontecimentos, as supe-
rações e as conquistas.

A leitura de alguns textos de Alessandro Portelli sobre história oral 
permitiu-me perceber a importância e originalidade dos depoimentos, 
uma vez que trazem consigo inúmeras vivências, permitindo a realização 
de interpretações que explorem as múltiplas facetas presentes nas narrati-
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vas. A metodologia utilizada por Portelli contribuiu muito para as minhas 
escolhas procedimentais no uso e trato das fontes orais. Para Portelli, a his-
tória oral é entendida da seguinte forma: 

De alguma forma, em meu trabalho e quase nunca me dou 
por satisfeito com isso, o que faço é tentar explorar o texto 
final dos entrevistados, quando efetivamente pertinente, 
e procurar aqueles trechos em que a tentativa de criar um 
texto foi mais convincente, mais perceptível e também 
mais objetiva. É lembrar que qualquer transcrição torna-se 
automaticamente, uma forma de manipulação (PORTELLI, 
1997, p. 39).

As reflexões deste autor facilitaram a aproximação e a compreensão 
da complexidade dos depoimentos, permitindo-me interpretá-los com 
maior profundidade.

É perceptível que através dos tempos as pessoas ainda preservem, em 
suas memórias, a sabedoria e a vivência de períodos já vividos. Para pensar 
a relação entre memória, passagem do tempo e história, as reflexões da ex-
periente pesquisadora Ecléa Bosi foram importantes fontes de inspiração. 
Possibilitou-me ver, por exemplo, que na memória dos idosos estão presen-
tes as suas vivências e experiências de vidas, elementos muitas vezes rele-
gados por muitos pesquisadores, tendo em vista o estereótipo da condição 
do idoso, considerado, muitas vezes, como incapaz e esquecido. A autora 
mostra que os idosos são capazes de contribuir muito para a reflexão his-
tórica, uma vez que suas experiências de vida são objeto de rememoração 
cotidiana, num verdadeiro trabalho da memória. Para Ecléa:

Os recordadores são, no presente, trabalhadores, pois 
lembrar não é reviver, mas re-fazer. É reflexão, compreensão 
do agora a partir do outrora; é sentimento, reaparição do 
feito e do ido, não sua mera repetição. O velho, de um lado, 
busca a confirmação do que se passou com seu coetâneos, 
em testemunhos escritos ou orais, investiga, pesquisa, 
confronta esse tesouro de que é guardião. De outro lado, 
recupera o tempo que correu e aquelas coisas que quando 



39

perdemos nos sentimos diminuir e morrer (BOSI, 1994, p. 
20-21).

As contribuições de Ecléa Bosi no estudo da memória de velhos são 
significativas na minha forma de me aproximar dos relatos dos idosos, 
tendo em consideração que suas falas aportam memórias de épocas já tão 
distantes do presente e apresentam vivências de sofrimentos e de glórias. 
As muitas facetas dos entrevistados e de seus depoimentos me ofereceram 
desafios e beleza no transcorrer da pesquisa.

2. A ressignificação 
das devoções 
populares nordestinas 
no Vale do Rio Acre

O seringueiro, vindo do sertão do Ceará, nascido e criado num am-
biente católico, vivia no âmbito de um catolicismo popular, marcado por 
seu dinamismo para incorporar outras dimensões religiosas. O seringueiro 
não deixou de ser católico, mas enriqueceu seu catolicismo com os “mis-
térios” da floresta. Na inserção desse novo universo particular, os serin-
gueiros têm em sua vivência religiosa um suporte para ressignificarem suas 
vidas no interior da floresta.

Autores como Charles Wagley em sua Uma comunidade amazônica 
estudo do homem nos trópicos (1988, p. 55), Arthur Cezar Ferreira Reis, na 
obra, O seringal e o seringueiro (1997, p. 125) e Eduardo Galvão em Santos e 
visagens: um estudo da vida religiosa de Itá (1976, p. 70), nos ajudam a com-
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preender um pouco mais o processo vivido por esses homens e mulheres 
simples, portadores de uma sabedoria existencial profunda. Eles viabiliza-
ram para seus leitores a religiosidade dos habitantes da Amazônia, que vi-
vem na floresta e nas cidades.

Eduardo Galvão elege “a religiosidade do caboclo amazônico, dentre 
os aspectos distintivos da cultura do habitante rural da Amazônia e justifica 
essa escolha não apenas pelo que ela possa conter de local, de peculiar à 
Amazônia, mas também pela função que representa, na estrutura dessa so-
ciedade rural” (ibid. p. 45). O seringueiro católico transitou, naturalmente, 
pelo universo impregnado de ideias e crenças, oriundas da ancestralidade 
indígena.  Vivia a sua catolicidade de forma híbrida, incorporando e res-
significando valores da cultura local. A presença institucional da Igreja, na 
região, era mínima.  A entrevistada Maria Luiza de Souza diz:

Meus pais sempre foram muito devotos dos santos. Minha 
mãe, ainda, era quase uma doença, a sua devoção por São 
Francisco do Canindé. Mais naquele tempo não existia 
padres no seringal, era muito difícil aparecer um padre. De 
três em três anos, vinha um fazendo desobrigas e ia embora, 
só três anos, novamente, voltava. Minha mãe era uma 
benzedeira muito boa, foi aprendendo tudo sozinha. Perto 
de nossa casa tinha uma maloca e o pajé era muito bom, fazia 
defumação, curava muitas doenças. Minha mãe aprendeu a 
curar muitas doenças, com chá de cascas de árvores, folhas 
e cipós, tudo com ajuda do pajé. No início, ele não queria 
ensinar nada, tinha medo de perder o seu poder espiritual, 
mas com o passar do tempo foi ensinando algumas coisas 
pra ela. E graças a ele, minha mãe curava as nossas doenças, 
tudo com chá e garrafadas feitas com plantas da própria 
floresta. Os índios deram uma contribuição muito grande 
para os seringueiros em todos os sentidos, mas, o religioso, 
acho que foi o maior de todos.

Na verdade, a ausência de padres nos seringais e o contato direto 
com a pajelança indígena, ao longo de várias décadas, favoreceu o intenso 
processo de hibridismo, ocorrido na religiosidade dos seringueiros. Edu-
ardo Galvão considera que o catolicismo europeu foi muito difundido, na 
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Amazônia, porém em alguns lugares recebeu fortes influências regionais.

É necessário considerar, que apesar dos conceitos religiosos 
indígenas terem uma importância, na configuração da 
religiosidade do caboclo, a nova cultura regional que 
emergiu, na Amazônia, foi predominantemente orientada 
por ideias e por instituições lusas, modificando-se, naquilo 
que exigiam as circunstâncias históricas e as peculiaridades 
do ambiente geográfico (GALVÃO, 1976, p. 9).

No Acre, o contato entre padres de origem europeia, indígenas e nor-
destinos foi muito intensa, o que proporcionou influências recíprocas. A 
relação no campo da religiosidade, entre aspectos tradicionais indígenas, 
como crenças nos pajés, nos espíritos da floresta e o catolicismo com seu 
culto aos santos. Pode ser constatada, com muita facilidade, no campo da 
religiosidade, que a relação entre indígenas e seringueiros não era conflitu-
osa. Existia uma apropriação de ambos os lados, apropriação de elementos 
dos cultos indígenas, pelos cultos católicos e vice e versa.

3. Trajetória de vida 
de Santa Raimunda 
do Bom Sucesso

No decorrer da pesquisa, fixei-me na devoção de Santa Raimunda 
do Bom Sucesso, cultuada e venerada por seringueiros no Acre. As primei-
ras informações que temos sobre ela vieram dos seringueiros do seringal 
Icuriã, localizado no Vale do Alto Rio Acre, situado próximo a Assis Brasil, 
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município que surgiu por volta da década de 1910.
A trajetória da Santa Raimunda é muito parecida com a de tantas 

outras Raimundas, mulheres migrantes do Ceará, com seus esposos saindo 
de uma região seca, em busca de uma vida melhor e menos dolorosa nos 
seringais.

A senhora Raimunda Maria da Conceição, juntamente com seu es-
poso Antônio José e dois filhos, chegaram ao Vale do Rio Acre advindos do 
sertão cearense, em 1906, e foram morar no seringal Icuriã, na colocação de 
seringa denominada de Bom Sucesso. A família era pequena, ela, o esposo e 
seus dois filhos, todos envolvidos no extrativismo. O esposo fazia os cortes 
para a extração do látex e Raimunda ajudava a coletar o látex e defumar no 
fim do dia. É de Paulo Klein, o relato da morte de Raimunda.

Raimunda se encontrava no nono mês de sua terceira 
gestação, mas continuava fazendo seu trabalho, juntamente, 
com o seu marido. Certo dia, ao retornar para casa, 
Raimunda carregava o látex, colhido pelo casal. Cansada 
da carga e, também, da sua gestação, já, não conseguia mais 
andar tão rápido, o marido, porém apressado deixou-a para 
trás. Ele resolveu voltar e encontrou-a morta, pois tinha 
entrado em trabalho de parto e não tinha quem a socorresse 
e vencida pelo cansaço Raimunda descansou eternamente. 
Após ter encontrado seu corpo, o marido procurou a ajuda 
dos vizinhos para que ajudassem levar o corpo da mulher, 
até, a sua casa. Tentaram várias vezes carregar o corpo, 
mas não conseguiram, porque era muito pesado e eles não 
tinham força suficiente para carregar. Assim resolveram 
sepultar ali mesmo.

A vida difícil que levavam os seringueiros, na extração do látex, viti-
mou inúmeros homens e mulheres.  Alguns dos que sucumbiram, nas du-
ras jornadas de trabalho, nas estradas de seringas, fustigados pelo cansaço, 
fome, feridos por animais peçonhentos ou por doenças tropicais, “adorme-
ceram” e “descansaram”. Porém, com o passar dos anos, muitos, por razões 
desconhecidas, passaram a ser invocados em situações extremas. Não tar-
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daram a circular relatos de cura atribuídos a eles.
A religiosidade não é dada, mas construída lentamente, fato ocorrido 

com os seringueiros no Acre. Moisés Santos, em sua obra, “A religião popu-
lar portuguesa” a caracteriza assim: 

O sistema religioso que goza de uma certa autonomia, 
em relação à instituição eclesiástica, ainda, que ambos 
tenham traços comuns e estejam por vezes ligados. A 
religião popular não está, exclusivamente, associada a 
uma classe social, econômica e culturalmente pobre; ela 
liga-se, sim, a um tipo de cultura que se transmite nas 
relações de vizinhança e na memória coletiva. Distingue-
se do sistema erudito, aprendido no catecismo ou nas 
faculdades de teologia, tal como a cultura popular, difere da 
cultura aprendida na escola ou da das classes dominantes. 
Finalmente, a religião popular é espontânea, de criação 
coletiva e pertence ao fundo cultural da comunidade ou de 
uma classe popular homogênea, enquanto a religião católica 
e dominante obedece a esquemas intelectuais cuja trama é 
uma dogmática, rígida e erudita (ESPÍRITO SANTO, 1990, 
p. 17).

Após a morte da senhora Raimunda, que foi sepultada no local em 
que morreu, passados poucos meses do seu sepultamento, ocorreu algo 
inédito. As pessoas que passavam pelo local de sua sepultura sentiam um 
adocicado perfume de rosas. 

Os seringueiros viram neste fato extraordinário uma mensagem 
muito clara: Raimunda, seringueira como eles, tendo experimentado em 
vida as mesmas dificuldades, com aquele sinal, dizia querer protegê-los e 
ter permanecido entre eles.

São várias as versões sobre a vida e a morte de Raimunda Maria da 
Conceição, a Santa Raimunda do Bom Sucesso. O senhor Francisco Mar-
ques de Araújo, que nasceu no seringal Icuriã, na colocação de seringa Pri-
mavera, deu-nos um breve depoimento sobre Santa Raimunda do Bom 
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Sucesso:

Desde criança, que me entendi no mundo e a me entender 
por gente, conheci a história da Santa Raimunda do Bom 
Sucesso. Daí, eu fui crescendo naquele sistema de acreditar 
que existia aquela Santa. O que eu sei sobre Santa Raimunda, 
é que ela era uma pessoa muito humilde e naquela época, os 
maridos oprimiam as mulheres e o marido dela colocou ela 
para carregar um feixe de paxiuba e ela estava grávida e com 
essa carga, que ela estava a carregando, caiu e machucou a 
criança e daí morreu. Por algum conflito das pessoas, que 
se acharam e fizeram uma promessa com a alma da Santa 
Raimunda e foram validos. Daí começou a história, que ela 
por ser tão humilde, se santificou e as pessoas começaram 
a fazer promessas para Santa Raimunda e foram atendidos. 
Todos que vem pagar promessas, receberam alguma graça 
da santa.

Outra versão, sobre Santa Raimunda no seringal nos foi concedida 
pela senhora Antônia Oliveira de Almeida, nascida no seringal Caquetá. Ela 
reside há nove anos, no bairro Taquari, na cidade de Rio Branco e é devota 
da Santa Raimunda há sete anos. 

O que eu sei sobre a história da Santa Raimunda do Bom 
Sucesso, é que ela era uma mulher seringueira, cearense, 
esposa de seringueiro. Uma seringueira que trabalhava todos 
os dias com o marido, nas estradas de seringas, ajudando ele 
em tudo e quando engravidou do terceiro filho, continuou 
trabalhando com o marido. Dizem, que ele era muito ruim 
pra ela. Ela saía de madrugada com ele na chuva e no frio, 
mas ela tinha que ajudar o marido no corte da seringa.  Meu 
pai e minha mãe contavam quando ela estava no mês de 
ganhar a criança, continuou trabalhando com o marido. 
Estava com a barriga muito grande e passada, tinha que 
continuar trabalhando todos os dias. Tinha dificuldades 
para caminhar, estava com as pernas muito inchadas, tinha 
que subir e descer ladeiras, atravessar igarapés. No dia que 
entrou em trabalho de parto estava na estrada de seringa, 
longe de casa. Se sentiu mal, estava sozinha não conseguiu 
mais andar, caiu por cima da criança, teve uma  hemorragia 
muito grande, não conseguiu ter a criança e morreu de 
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parto, sozinha no meio da estrada de seringa. Quando o 
marido chegou em casa e ela não chegou foi atrás dela e 
encontrou  já  sem vida, estava morta no meio da estrada 
de seringa. O marido não conseguiu levar ela para casa, 
chamou os vizinhos, velaram ela ali mesmo onde morreu e 
sepultaram do lado da estrada de seringa.

Outra depoente, a senhora Sônia Maria Araújo Bessa, que reside no 
bairro Cidade Nova, na cidade de Rio Branco, devota há quarenta anos da 
Santa Raimunda do Bom Sucesso, nos deu mais um depoimento. Segundo 
ela, é comum ouvir dos seringueiros que moravam, no mesmo seringal, o 
seguinte relato sobre Dona Raimunda.

As pessoas mais antigas dizem, que a alma do Bom Sucesso, 
era uma senhora muito bondosa, acolhia as pessoas em sua 
casa e por morar numa localidade que sempre passavam 
várias pessoas, por dia, também, dava de comer às pessoas 
que chegavam a sua casa. Certo dia foi com seu marido para 
o corte da seringa e por volta das duas horas da tarde, já de 
volta e cansada começa a andar mais devagar, seu marido 
apressado segue na frente e deixa ela sozinha. Foi, então, 
que a alma do Bom Sucesso entrou em trabalho de parto e 
por não ter ajuda de ninguém, não conseguiu dar a luz a seu 
filho e morreu no local. Como ela não chegou, seu marido 
foi ao seu encontro, quando encontrou ela, já, estava morta, 
ele saiu, então, atrás de ajuda pela vizinhança e quando 
chegaram de volta ao local, não conseguiram remover o 
seu corpo, porque pesava muito, então sepultaram onde ela 
estava.

São muitos os relatos, mas há entre eles muitas convergências, as 
variações são pequenas. Sem dúvida, Raimunda foi uma mulher simples, 
como tantas outras Raimundas e Marias que habitaram o interior da flo-
resta, eram possuidoras de muita coragem e sobretudo tinham muita fé. 
A vontade de vencer as mazelas da floresta, a fome, a ausência de recursos 
financeiros, motivavam-na a estar sempre próxima ao esposo, para auxili-



46

á-lo.
As circunstâncias de sua morte, a sua vida de sacrifícios e, certamen-

te, a sua bondade, facilitaram o reconhecimento de sua santidade pelos se-
ringueiros. O perfume que exalava de sua sepultura era o sinal que faltava. 
Num curto espaço de tempo, começaram a surgir os primeiros relatos de 
milagres realizados por Santa Raimunda. 

Não foi difícil depositar confiança e acreditar nela. Em pouco tempo, 
a Santa tornou-se protetora dos seringueiros. Alguns deles argumentavam 
e argumentam que Raimunda era e é alguém de seu convívio, conhecedora 
das dificuldades e dos problemas vivenciados por todos aqueles que habi-
tam a região do Alto Rio Acre. Assim, Luiz Barros da Silva diz:

A Santa Raimunda do Bom Sucesso é uma padroeira para 
nós seringueiros que moramos na floresta. Acredito que 
ela protege os seringueiros e todos aqueles que moram 
na floresta, por saber e ter conhecimento das nossas 
dificuldades, que enfrentamos no dia a dia, dentro das 
matas. Tenho tanta fé em Santa Raimunda que nunca saio 
de casa sem pedir a proteção dela, para me guiar, proteger, 
me defender dos perigos que existem dentro da floresta. 
Vejo Santa Raimunda como uma mãe que protege o filho, 
uma mãe que sempre quer o melhor para os filhos (chora). 
Minha fé por ela é tão grande que não tem ninguém que 
possa mudar. Todo dia quinze de agosto, sigo a procissão 
até a sepultura dela, acendo velas e depois da missa, sempre, 
rezo um terço, agradecendo por todas as coisas boas que ela 
coloca na minha vida.

As vidas dos santos constituem um importante meio de transmitir o 
sentido da fé cristã. Desde os primórdios do cristianismo, eles se fazem pre-
sentes. O santo é alguém, cuja santidade é reconhecida como excepcional 
por outros cristãos.

No passado e no presente, as sepulturas de entes queridos foram ve-
ladas e por motivações, talvez, desconhecidas pela ciência, mas reconheci-
das pela fé, gradualmente, se tornaram um lugar para peregrinação. Igrejas 
foram construídas nesses locais, para abrigar os devotos e acolher os ex-vo-
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tos destes.
Para os devotos, os ex-votos representam uma entrega de si mesmo 

para a santa. Marcelo Oliveira diz que as simbologias existentes entre os 
ex-votos e os peregrinos vão muito além do ato de fazer e pagar uma pro-
messa, pois, segundo ela:

O devoto recria, dá novos significados a sua fé, por meio, por 
exemplo, do ex-voto que retrata a vivência da fé, no santo e 
se faz memória presente do problema solucionado. Os ex-
votos podem representar mais que uma cura ou a aquisição 
de algo; muitas vezes, representam mudanças de vida. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 91). 

É possível perceber a relação de carinho, presente entre devotos e 
seus ex-votos. Em cada ex-voto deixado na sepultura de Santa Raimunda, 
estão presentes vestígios de superação visíveis, marcados, deixados em cada 
peça confeccionada por eles mesmos. Em cada elemento deixado para San-
ta Raimunda, representado nos ex-votos, nota-se uma aproximação e uma 
semelhança que o fiel tenta deixar. Nesse sentido, Marcelo Oliveira diz: 

Ele acredita que seus desafios e suas chagas sejam, também, 
as lutas e sofrimento do santo. A superação dos obstáculos, 
motivada pelo santo, quebra todos os cadeados, torna o 
devoto livre e capaz de romper todas as barreiras, confere 
um poder de supervivência e apoio ao peregrino, que sofre 
dificuldades semelhantes. [...] Os ex-votos refletem as 
ameaças, mutilações, agressões e sofrimento, mas também, 
é um grito em silêncio de denuncia, contundentemente, as 
condições da vida. (OLIVEIRA, 2010, p. 101-102).

Por meio dos ex-votos, percebemos que é com frequência que os 
devotos recorrem aos poderes milagrosos de Santa Raimunda. Ao mesmo 
tempo, observamos, por intermédio dos ex-votos artesanais, evidências de 
pedidos de socorro - talvez pela vida sofrida - e das inúmeras doenças pe-
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las quais os devotos são acometidos. Possivelmente, a ausência de atendi-
mento médico ou de unidades de saúde motivem os devotos a buscarem 
socorro na devoção popular de Santa Raimunda do Bom Sucesso, como 
podemos constatar pelos inúmeros ex-votos deixados pelos devotos nos 
pagamentos.

Considerações Finais 
Portanto, a pesquisa, gradativamente, mostrou-me que os devotos de 

Santa Raimunda, a partir de sua longa vivência devocional, no catolicismo 
popular, ao se inserirem numa nova conjuntura, não demoraram muito a 
criar seus próprios santos. Uma das suspeitas que tenho, mas que precisaria 
ser pesquisado para chegarmos a uma generalização, é que a devoção de 
Santa Raimunda do Bom Sucesso é uma ressignificação de Maria Imacula-
da da Conceição. Segundo a Bíblia Católica, esta foi uma mulher sofredora, 
trabalhando durante toda vida juntamente com seu esposo José para so-
breviverem e teve ainda que suportar a dor da perda do único filho, Jesus. 
O sofrimento de Maria lembra, segundo os depoentes, a vida de Santa Rai-
munda, mulher, mãe e, também, sofredora, que esteve sempre ao lado de 
seu esposo, trabalhando para ajudar a criar os filhos.
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RESUMO
O corpus deste trabalho é o romance Coronel de Barranco, do au-

tor brasileiro Cláudio de Araújo Lima (1970). O objetivo é verificar de que 
forma a história e a literatura identificam os processos de resistência do 
primeiro ciclo da borracha, dando vozes aos seringueiros, nordestinos e ca-
boclos silenciados ao longo dos tempos. Por isso, faz-se uso de um romance 
de expressão amazônica para traçar novos olhares em direção aos amazô-
nidas e à região amazônica brasileira, rompendo com alguns conceitos es-
tabelecidos por discursos tradicionais, como a homogeneidade, a lineari-
dade, a exotização, a falta de civilidade, além de resolver algumas questões 
conflituosas que envolvem a relação seringueiro-seringalista. Entende-se, 
a partir deste estudo, que na relação constituída nos seringais entre patrão 
e empregados, ambos usavam estratégias de resistência para superar as di-
ficuldades. Esses sujeitos contribuíram para o avanço da Amazônia como 
espaço de convivência e interação social. A fundamentação teórica do texto 
se apoia nas ideias de autores como Jim Sharpe, que aborda conceitos da 
história vista de baixo, além de Carlo Ginzburg e Hayden White, que discu-
tem a presença do imaginário em narrativas históricas e ficcionais.

Palavras-chave: História e Literatura Imaginária; Coronel de Barranco.
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HISTÓRIA E 
LITERATURA: OS 
PROCESSOS DE 
RESISTÊNCIA DO 
PRIMEIRO CICLO 
DA BORRACHA 
AMAZÔNICA

A selva. A Solidão. Caboclo a trabalhar. 
A árvore compassiva deixa-se sangrar. 
Carlos Drummond de Andrade

A Nova História está preocupada com a história vista de baixo. Essa 
ramificação histórica leva em consideração as opiniões das pessoas co-
muns. Dessa forma, abandona-se o discurso eurocêntrico do colonizador 
para privilegiar a ‘visão dos vencidos’. Essa mudança permite a descoberta 
de riquezas nas mais diversas formas de pensamento. 

Para compreender essa visão, o texto aqui desenvolvido enfoca a per-
sistência e a resistência dos seringueiros, nordestinos e caboclos abordadas 
no romance Coronel de Barranco (1970), de Cláudio de Aráujo Lima. O ro-
mance se passa no final do século XIX e início do XX, durante o primeiro 
ciclo da borracha amazônica. A história é narrada por Matias Albuquerque, 
que apesar de nascido na Amazônia, morou 29 anos na Europa. Caboclos, 
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nordestinos e o coronel Cipriano, dono do seringal Fé em Deus, dividem 
experiências e desafios em meio à floresta. 

A obra rompe com a história tradicional que diz que seringueiros e 
caboclos são inferiores e apenas escravos do sistema extrativista. O trilhar 
de uma única linha de pensamento fez com que a sociedade amazônica fos-
se descrita, durante o período do ciclo da borracha, de forma reducionista 
e estereotipada, por vezes, homogênea, excluindo e limitando as diferenças 
do campo de observação.

Por causa do exposto anteriormente, não seria possível pesquisar a 
história da Amazônia e de seus povos sem o viés da ‘história vista de baixo’ 
do qual foi pioneiro Edward Thompson, que escreveu seu ponto de vista 
na obra The Making of the English Working Class, em 1965. O conceito des-
se tipo de história entrou na linguagem comum dos historiadores no ano 
seguinte, 1966. Na década de 1980, por volta do ano 1985, foi publicado o 
livro History from Below:

Neste livro, Thompson não se limita a analisar o papel 
desempenhado pelas mudanças econômicas e políticas 
na formação de classe, mas examina o lugar da cultura 
popular nesse processo. Seu livro inclui descrições vigorosas 
dos rituais de iniciação de artesãos, do lugar das feiras na 
‘vida cultural dos pobres’, do simbolismo dos alimentos 
e da iconografia das agitações sociais, indo de bandeiras 
e pedaços de pão presos a um pau até o enforcamento de 
efígies de pessoas odiadas. Foram analisadas poesias em 
dialeto, para chegar ao que Thompson descreveu – na 
expressão de Raymond Williams – como ‘a estrutura de 
sentimento da classe trabalhadora’ (BURKE, 2008, p. 30).

Segundo Jim Sharpe (1992), embora o conceito tenha sido desen-
volvido por historiadores marxistas ingleses, o livro do francês Montaillou 
de Emannuel Le Roy Ladurie, publicado em 1975, também criou grande 
impacto. A temática era sobre uma comunidade medieval camponesa dos 
Pirineus. 

Para o mesmo pesquisador, a história tem sido abordada, desde os 
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tempos clássicos, como um relato dos feitos dos grandes. Porém, ele afirma 
que alguns historiadores sentiram-se atraídos pela ideia de explorá-la do 
ponto de vista do soldado raso e não do comandante. 

O objetivo aqui é estudar o entrecruzamento história e literatura 
pelo viés dos trabalhadores/seringueiros, caboclos e moradores da região 
amazônica. E não somente sob a ótica do seringalista, chamado de coronel 
de barranco, narrada pela história tradicional. Dessa forma, segundo Shar-
pe (1992), será possível colocar em prática as duas funções desse tipo de 
história: servir como um corretivo a história da elite e permitir a compre-
ensão histórica de uma fusão entre a experiência do cotidiano das pessoas 
com a temática dos tipos mais tradicionais de história. O autor acrescenta:

(...) a expressão ‘história vista de baixo’ implica que há 
algo acima para ser relacionado. Esta suposição, por sua 
vez, presume que a história das ‘pessoas comuns’, mesmo 
quando estão envolvidos aspectos explicitamente políticos 
de sua experiência passada, não pode ser dissociada das 
considerações mais amplas da estrutura social e do poder 
social (SHARPE, 1992, p. 54).

No estudo da obra, aqui arrolada, é possível observar exatamente 
esse outro olhar perante a história. O homem foge do conflito existente 
entre o dominado e o dominante, entre o colonizado e o colonizador. Afas-
ta-se, então, do esquema maniqueísta e observa-se o quanto há de força, 
de determinação e astúcia nas personagens. Apesar da exploração sofrida 
pelos seringueiros, não se pode dizer que eles não tinham liberdade de ação 
ou que não apresentaram processos de resistência. Eles empregavam táti-
cas, dentro de limites estabelecidos, para superar a ‘liberdade restrita’. Veri-
fica-se este pensamento no dizer de Lacerda:

Na verdade, muitos daqueles que se tornavam seringueiros 
subvertiam a ordem do que estava estabelecido para a suas 
vidas, na medida que, ao deixarem seus espaços nativos e se 
lançarem na coleta do látex na floresta amazônica, mesmo 
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que tudo desse errado, tais trabalhadores manifestavam 
claros indícios de que não estavam passivos diante de sua 
situação de pobreza (LACERDA, 2006, p. 68).

O seringueiro não se acomodou ao jugo do seringal no primeiro ciclo 
da borracha amazônica. Muitas vezes, ele se rebelava contra a exploração 
a que era submetido em detrimento da busca de melhor condição de vida. 
Exemplo disso é a tentativa de burlar as leis do seringal Fé em Deus que faz 
com que as personagens nordestinas Joca e Quinquim plantem e colham 
mesmo contra a vontade de Cipriano, em Coronel de Barranco. 

Poucos metros adiante do alpendrado onde ficava o 
defumador, distingui uma pequena área de plantação. 
Por detrás de uma espécie de muralha natural, feita de 
vegetação densa, percebi uma horta disfarçada, onde os 
dois haviam plantado vários canteiros de jerimum, num 
couve, de maxixe, de cariru, de maniva. Tudo já bem 
desenvolvido, porque tinham aproveitado um amplo pedaço 
de terra firme. Vi também um trecho de macaxeiras. Pés de 
pimenta. E um milharal formado, com as espigas de fora.  
Ficamos olhando a zona do ‘crime’. (LIMA, 2002, p. 183).

Beatriz Sarlo (2007), citando Certeau, também chama atenção para 
a necessidade de observar as estratégias de sobrevivência de classes, geral-
mente, ignoradas pela história oficial – caso dos seringueiros [na maioria, 
nordestinos] e caboclos amazônidas. A pesquisadora argentina afirma que 
esses recursos não são nem políticos e nem ideológicos. Eles são culturais. 
Segue o pensamento da autora:

Num artigo na imaginativa etnografia social, Michel de 
Certeau apresentou as estratégias inventadas por operários 
na fábrica para agir em proveito próprio, tirando vantagem 
de oportunidades mínimas de inovação, não política nem 
ideológica, mas cultural: usar em casa as ferramentas do 
patrão ou levar escondida uma pequena parte da produção. 
Esses atos de rebelião cotidiana, as ‘tretas do fraco’, como 
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escreve De Certeau, haviam ficado invisíveis para os eruditos 
que fixaram a vista nos grandes movimentos coletivos – 
quando não só em seus dirigentes – sem descobrir nas 
obras culturais de toda prática o princípio de afirmação 
da identidade, invisível na ótica que definia uma ‘visão de 
passado’ em que não havia interesse pela inventividade 
subalterna e, portanto, nesse círculo vicioso de método, não 
era capaz de observá-la (SARLO, 2007, p. 16).

Muitos são os processos de resistência utilizados pelos seringueiros 
da Amazônia. Para Barbara Weinstein (1993), entre os meios de autodefesa 
estava o hábito de acrescentar pedras, areia ou farinha de mandioca à pele 
de borracha para torná-la mais pesada. Há relatos no livro que comprovam 
o hábito do seringueiro de misturar os mais diversos produtos na produção 
da borracha:

Misturando tudo que o senhor possa imaginar. Metendo 
pedaços de sernambi entre as camadas de fina, enquanto faz 
a coagulação. Calhaus que ache perto de um igapó. Pedaços 
de latas de conserva bem amassados. Qualquer cabo de 
colher imprestável, ou resto de machadinha quebrada 
durante o trabalho. Tudo, tudo capaz de aumentar o peso, 
seringueiro aproveita para enxertar nas peles durante a 
defumação (LIMA, 2002, p. 122). 

O seringueiro e o caboclo também vendiam borracha aos regatões, 
chamados pela pesquisadora Weinstein de ‘pirata fluvial’, e não somente ao 
patrão, violando assim a relação instituída nos seringais. E, por fim, estabe-
leciam pressões para limitar a exploração que sofriam e para manter certa 
dose de autonomia. Essas observações permitem criticar, redefinir e con-
solidar a corrente principal da história que dizia serem essas figuras sociais 
apenas ‘pobres coitadas’. A seguir a passagem extraída do romance justifica 
esse comércio realizado pelos seringueiros:

E vi, então, sem a menor dúvida sobre o que observava, 
Maneco escapar, sorrateiramente, em direção ao ponto, 
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mais adiante, onde ia acumulando, sempre, aos poucos e 
sem dar vista, as peles de seringa que de vez em quando, 
vendia escondidamente ao regatão (LIMA, 2002, p. 255-
256).

Além disso, os seringueiros e caboclos também não podiam ter mu-
lheres no primeiro ciclo, mas encontravam alternativas para saciar suas ne-
cessidades. Eles se relacionavam com índias no meio da mata, pagavam pe-
los serviços de prostitutas ou, então, praticavam o bestialismo – sexo com 
fêmeas de animais, melancia, pirarucu etc. No trecho a seguir, o coronel 
explica ao narrador Matias Albuquerque sobre as táticas utilizadas pelos 
moradores dos seringais para superar o reduzido número de mulheres no 
meio da floresta amazônica:

Eles se defendem, seu Albuquerque. Como eu também me 
defendia quando era seringueiro. Com o tempo, o senhor 
vai saber direitinho com esses cabras inventam cada manha 
pra resolver a falta de mulher. Só mesmo vendo. O senhor 
nem é capaz de imaginar (LIMA, 2002, p. 120).

Apesar da fama de passividade, preguiça e ignorância, os caboclos da 
região amazônica tinham uma cultura de profunda relação com a nature-
za, o que ajudava a consolidar o imaginário destes indivíduos dispersos às 
margens dos rios. João de Jesus Paes Loureiro (1995) afiança que a cultura 
amazônica é dinâmica, original e criativa. E é “através do imaginário que o 
homem é situado numa grandeza proporcional e ultrapassadora da nature-
za que o circunda” (LOUREIRO, 1995, p. 30). 

Por intermédio da personagem Inácio, caboclo da região amazônica, 
nota-se a relação diferenciada do autóctone com a natureza. Entre algumas 
de suas atividades, ele pescava muito, conhecia todos os peixes, costumava 
plantar e caçar. Não se adaptava ao trabalho com a seringa. Conhecia bem a 
região, sabia onde alagava no período de fortes chuvas e quando o fenôme-
no da friagem estava próximo. Ensinava os estrangeiros a cozinhar jabota, 
maniçoba e outros alimentos; orientava o fabrico da mixeira de peixe-boi 
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para compensar a falta de gordura.
Apesar de ser uma região multifacetada, João de Jesus Paes Lourei-

ro afirma que o isolamento da Amazônia a impedia de intercambiar seus 
bens culturais. E isso, entre outras coisas, contribuía para que se acentuas-
se a visão sobre a região de forma folclórica e primitiva disseminada pelos 
próprios ficcionistas e historiadores da região. A pesquisadora Laélia Silva 
corrobora com esse pensamento:

O estudo da produção literária não escapou ao estigma 
da terra imatura ou terra virgem. O patrimônio literário 
permanece sem o merecimento de análises mais 
especializadas que apontem, por exemplo, os valores 
ficcionais de textos inspirados na realidade amazônica, 
limitando-se quando muito a indicar a importância 
histórica de obras consideradas representativas quanto ao 
caráter documental. (SILVA, 1998, p. 28).

Essa construção reducionista do imaginário da região tem um cará-
ter central na elaboração da narrativa histórica, embora não atue livremen-
te, pois toma como base vestígios, documentos e protocolos selecionados 
pelo pesquisador. Esse diálogo entre real e imaginário, segundo o autor La-
Capra (1996), não se contrapõe e, ainda, engendra o jogo do conhecimento 
histórico. 

No que se refere ao caráter documental, Luiz Costa Lima (1989) 
afirma que o discurso histórico e o ficcional, por mais documentos de que 
disponham, sempre precisam recorrer à imaginação para estabelecer nexos 
entre eles de modo a (re)criar os fatos. 

A Amazônia sempre foi uma localidade estigmatizada, mesmo por 
grandes escritores canônicos como Euclides da Cunha – que produziu im-
portantes estudos sobre a região. Em seus textos, ele destacava a fragilidade 
do sujeito amazônida, bem como sua inferioridade em relação à natureza 
sempre exuberante: ‘homem errante’, ‘homem sedentário’ (CUNHA, 1999, 
p. 12). Desde os primeiros escritos literários sobre a Amazônia, evidencia-se 
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que há uma imagem hiperbólica da região, que Cunha ajuda a disseminar:

Parece que ali a imponência dos problemas implica o discurso 
vagaroso das análises: às induções avantajam-se demasiado 
os lances da fantasia. As verdades desfecham em hipérboles. 
E figura-se alguma vez em idealizar aforrado o que ressai 
nos elementos tangíveis da realidade surpreendedora, por 
maneira que o sonhador mais desensofrido se encontre 
bem, na parceria dos sábios deslumbrados. (CUNHA, 1999, 
p. 4).

Para o estudioso Francisco Foot Hardman (2001), o texto de Euclides 
funciona como metáfora do Brasil e da construção abortada da nacionali-
dade. Segundo o autor, onde a “história ainda não conseguiu fixar marcas 
simbolicamente eficazes”, os cenários são descritos como de “geografias 
selvagens, natureza bruta, populações errantes e dispersas” (HARDMAN, 
200, p. 297). 

Nessa dimensão, o texto literário em Coronel de Barranco retoma a 
possibilidade de se lançar outro olhar; rompe-se com a história habitual 
que comemora “as façanhas dos vencedores” (GAGNEBIN, 1994, p. 114) e 
dá voz aos supostamente vencidos. 

No caso do romance, percebe-se que o autor humanizou as persona-
gens e colocou a natureza à sua medida. Essa execução é importante para 
mudar a tradição na forma de representar a natureza na região amazônica. 
Além é claro de evitar pensamentos que afirmam ser os moradores da Ama-
zônia não civilizados por causa do contato com a natureza. 

Cláudio de Araújo Lima insere de maneira irreversível a figura huma-
na no centro da narrativa, refletindo-a em suas atitudes. O leitor testemu-
nha um progressivo deslocamento do olhar narrativo, da natureza para o 
homem, especialmente para as relações sociais entre eles estabelecidas. Em 
outras palavras, o sujeito da região não está escondido atrás da imensidão 
da floresta, sem atuar na sua própria vida. Ele é responsável por seus movi-
mentos e capaz de definir suas peculiaridades. 

A literatura está profundamente marcada por uma postura revisora 
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das representações de suas identidades; melhor dizendo, revisora dos con-
teúdos que lhes foram atribuídos como traços de identidade. Em vez de 
negar a identificação da cultura local com a natureza, busca-se um novo 
ângulo para observar a forma como se dá esta relação.

O mundo da ficção literária dá acesso aos historiadores, às sensibi-
lidades e às formas de ver a realidade de outro tempo, fornecendo pistas 
e traços daquilo que poderia ter sido ou acontecido no passado. A ficção 
pode também aprofundar e reformular questões do passado. Por isso, se o 
historiador não dá voz aos esquecidos [no caso, os seringueiros, nordesti-
nos e caboclos], ele ajuda a mascarar situações e reafirmar alguns pontos de 
vista dominantes, o mesmo acontece com a literatura. Trazendo Gagnebin 
ao diálogo: 

Podemos afirmar que aquele que quer ir além dessa tradição 
dos vencedores (...) deve saber agarrar-se a essas asperezas (...) 
essas arestas (...) que lhe oferecem tantas escoras ou pontos 
de apoio na sua luta contra o fluxo nivelador da história 
oficial que, justamente, deixa escapar esses lugares nos quais 
a tradição/transmissão se interrompe (GAGNEBIN, 1994, p. 
114-115).

Cabe ao historiador, então, a observação das entrelinhas dos do-
cumentos, de uma história do passado vista de baixo. Essas observações 
permitem a descoberta de novas experiências e a construção de diferen-
tes narrativas sob novo viés. Os pontos de vista diversos e as experiências 
distintas fazem parte daquilo que White (1994) chama de linha histórica 
descontínua: “(...) precisamos [os historiadores] de uma história que nos 
eduque para a descontinuidade de um modo como nunca se fez antes; pois, 
a descontinuidade, a ruptura e o caos são o nosso destino” (WHITE, 1994, 
p. 63). 

Sharpe, Carlo Ginzburg, Edward Thompson e Emmanuel Le Roy 
Ladurie são alguns dos autores que demonstram como o detalhamento 
e a imaginação podem interagir com a erudição, para ampliar nova visão 
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do passado. Ginzburg afirma que “se a realidade é opaca, existem zonas 
privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la” (2009, p. 177). 
Isso implicaria não mais buscar o fato em si, o documento entendido na 
sua dimensão tradicional, na sua concretude de “real acontecido”, mas de 
resgatar possibilidades verossímeis que expressam como as pessoas agiam 
ou pensavam. O autor completa afirmando que “cada sociedade observa a 
necessidade de distinguir os seus componentes; mas os modos de enfrentar 
essa necessidade variam conforme os tempos e os lugares” (GINZBURG, 
2009, p. 171). 

Ginzburg (2007) diz ainda que as relações entre verdadeiro, falso e 
fictício parecem muito mais tênues do que o foram para os historiadores 
oitocentistas. Há poucos decênios, os historiadores passaram a dar maior 
atenção ao caráter construtivo e dinâmico de sua escrita, componente bá-
sico de seu ofício profissional: “a mistura de realidade e ficção, de verdade 
e possibilidade estiveram no cerne das elaborações artísticas deste século” 
(GINZBURG, 2007: 334).

Essa mistura de realidade e ficção também é discutida por Pesavento 
(1995). Segundo a pesquisadora, a verdade da ficção literária não está, pois, 
em revelar a existência real de personagens e fatos narrados, mas em pos-
sibilitar a leitura das questões em jogo numa temporalidade dada. O histo-
riador que se volta para a literatura sabe que o seu valor não está na leitura 
do texto como documento, testemunho de verdade ou autenticidade do 
fato. O valor da literatura é levantar questionamentos, problematizar.  

A historiadora gaúcha diz ainda que o texto literário revela e insinua 
as verdades da representação ou do simbólico através de fatos criados pela 
ficção. Mais do que isso, o texto literário é expressão ou sintoma de for-
mas de pensar e agir. Tais fatos narrados não se apresentam como dados 
acontecidos, mas como possibilidades, como posturas de comportamento 
e sensibilidade, dotadas de credibilidade e significância. 

Essa relação entre história, literatura, vencedores e vencidos mani-
festam inquietações sobre os vínculos que se vêm construindo. Como afir-
ma Le Goff (1990), a literatura é uma forma de manter a história presente 
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na memória, uma vez que ela serve como registro escrito. 
Todo profissional dedicado à literatura deve ser também um conhe-

cedor da história, pois é da história que a literatura se nutre, retirando-lhe 
fatos importantes que vão garantir verossimilhança. Porém, a construção 
da memória de alguns aspectos históricos, muitas vezes, se dá no contexto 
da luta e da dominação sob o prisma do vencedor. Por isso, a necessidade 
de subverter essa verdade.

A correspondência entre o passado e o presente, o antigo e o atual, 
na composição da memória, pode ser construída por meio das insignificân-
cias, das catálises, ou seja, daquilo que foi negligenciado por uma história 
narrada pelos vencedores. 

De acordo com Gagnebin (1994), somente esses destroços e frag-
mentos dispersos de uma totalidade reconhecida deixam entrever o esboço 
de uma outra/nova realidade. Mas o “indício da verdade da narração não 
deve ser procurado no seu desenrolar, mas, pelo contrário, naquilo que (...) 
lhe escapa e a escande, nos seus tropeços e nos seus silêncios” (GAGNE-
BIN, 1994, p. 115). A mesma autora segue o pensamento afirmando que 
a história tradicional quer apagar as brechas da narrativa, mas nem assim 
consegue esgotar as diversas veredas do seu discurso:

(...) o que a história tradicional quer apagar são os buracos 
da narrativa que indicam tantas brechas possíveis no 
continuum da dominação. Mas essa figura de pensamento 
indica muito mais que um instrumento de luta ideológica. 
Ela significa mais profundamente que a verdade de um 
discurso não se esgota nem no seu desenrolar harmonioso 
nem na sua argumentação sem falhas, nem na sua coerência 
interna (GAGNEBIN, 1994, p. 115).

Pensamento semelhante tem Le Goff (1990). Ele afirma que é nas 
profundezas do cotidiano, nos detalhes e nas minúcias, que se capta o estilo 
de uma época e que os textos literários e artísticos são fontes privilegiadas 
quando considerados como histórias da representação dos fenômenos ob-
jetivos, ou seja, se considerados como formas de representação da realida-
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de, as fontes literárias podem e devem ser utilizadas como fontes históricas.
Observa-se a história como uma fonte para a construção do romance 

Coronel de Barranco. A todo o momento, o autor entrelaça fatos e persona-
gens históricos a ficcionais, caso do encontro do botânico inglês Wickham 
com o narrador Matias Albuquerque. Matias auxiliou na recolha e trans-
porte de sementes da Amazônia para a Europa e, anos depois, se sentiu 
culpado por seu gesto que contribuiu na ficção para mudar o destino da 
Amazônia. 

Setenta mil sementes, que eu mesma ajudara a escolher. Eu 
mesmo ajudara a embarcar. E eu mesma ajudara a roubar 
era o termo que me vinha à consciência, agora – sem ter 
noção do crime de que me tornara ingênuo cúmplice (LIMA, 
2002, p. 274).

 A busca por detalhes nas fontes históricas pode evitar ou diminuir 
as lacunas deixadas pela história e contribuir, por consequência, para a 
formação da memória coletiva e do imaginário popular. Contudo, Le Goff 
(1990) traz à tona a ideia de que as relações de poder podem reforçar o mo-
nopólio de uma suposta memória coletiva, por isso a necessidade de não 
se permitir a ‘mudez’ de algumas classes. Pois, o silêncio dos seringueiros e 
caboclos da Amazônia implica no não conhecimento de verdades possíveis. 
E a literatura é vista como uma alternativa para que isso não aconteça.

Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo 
de forma importante na luta das forças sociais pelo poder. 
Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é 
uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, 
dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades 
históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são 
reveladores desses mecanismos de manipulação da memória 
coletiva (LE GOFF, 1990, p. 426).

No entanto, Beatriz Sarlo (2007) relembra em seu discurso que ne-
nhum tipo de informação ou proibição, isso inclui o silêncio de algumas 
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classes, pode ser completamente sustentado. Para a autora, só se sustenta 
determinadas situações se todos os sujeitos de uma determinada origem 
forem eliminados: “(...) seria esse o final enlouquecido que nem sequer a 
matança nazista dos judeus conseguiu ter” (SARLO, 2007, p. 10).

Retornando ao pensamento de Sharpe (1992), o autor afirma que 
qualquer tipo de história se beneficia com a abertura do pensamento do 
historiador. Essa é a possibilidade de ter contato com o público externo à 
academia. Dessa forma, os pesquisadores podem obter novas versões para 
a história tradicional e explorar as evidências inexploradas. Em outras pa-
lavras, eles podem se preocupar cada vez mais com as pessoas comuns e as 
maneiras pelas quais elas dão sentido às suas experiências, suas vidas e seus 
mundos, e por consequência, fornecem mais suporte para os escritores fic-
cionais. 

Assim, o discurso está sujeito a constantes releituras, pode receber 
acréscimos e mudar de sentido. Além disso, esse recurso possibilita “um 
meio para reintegrar sua história aos grupos sociais que podem ter pensa-
do tê-lo perdido ou que nem tinham conhecimento da existência de sua 
história” (SHARPE, 1992, p. 59). O autor prossegue afirmando que assim 
é possível recordar uma identidade que não foi estruturada somente por 
monarcas, primeiros-ministros ou generais. 

Com a análise, percebe-se que os seringueiros e os caboclos são parte 
constituinte da história e da literatura da Amazônia. Por isso, não podem 
ser considerados apenas explorados, preguiçosos e/ou aproveitadores no 
trabalho de extração do látex. 

Essas pessoas também contribuíram para a formação dos ciclos eco-
nômicos da borracha, ajudaram no crescimento dos seringais e na manu-
tenção do sistema por longos anos, tornando-se atores históricos. Por isso, 
precisam atuar como protagonistas das narrativas sobre a região e não so-
mente como coadjuvantes.  
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RESUMO
Com o intuito de dialogar com as memórias dos guardas territoriais 

do Acre sobre as atividades de trabalho desenvolvidas na instituição da qual 
fizeram parte – a Guarda Territorial do Acre –, neste texto, fazemos uma 
contextualização da sociedade acreana no início do século XX.  Com as nar-
rações, tem-se contato com uma das possibilidades de representação dessa 
instituição e da sociedade percebida a partir do olhar do homem comum, 
do guarda. O texto que esses homens tecem é construído de acordo com 
suas vivências particulares, suas experiências e pontos de vista. Falam de 
si e de quem fez parte de suas trajetórias, pois não estavam isolados, mas 
em contato com o outro, relacionando-se com esse outro em um tempo e 
lugar comuns, entretanto percebendo esse tempo e esse lugar de maneira 
particular. Ao falarem, inserem-se como sujeitos ativos, como testemunhas 
de um tempo vivido nesse lugar que é espaço de transformação do qual par-
ticipam com suas práticas e experiências. Ao narrar suas memórias sobre 
o trabalho, contam a trajetória não somente deles próprios, mas também 
do lugar em que viveram e ainda vivem. Sujeitos sociais que trilham seus 
caminhos com outros e constroem relações de acordo com as convenções 
do lugar onde residem. As narrações ultrapassam as individualidades e são 
inseparáveis da organização da sociedade em que estão imersos, refletindo 
as memórias desses anônimos personagens. É impossível separar a insti-
tuição Guarda Territorial do Acre e os seus guardas do conjunto social do 
Território do Acre, pois eles integraram a estrutura do território e ocupa-
ram espaço relevante na construção da sociedade. Durante a pesquisa de 
campo, foram ouvidos nove guardas territoriais, com a gravação de conver-
sas, tendo como ponto de partida a memória sobre o trabalho na Guarda 
Territorial. Para análise das narrativas, utilizamos teóricos e críticos como 
Michel de Certeau (2011), Beatriz Sarlo (2007), Alessandro Portelli (1996) 
e Walter Benjamin (1994). Para a contextualização histórica, recorreumos 
a Costa Sobrinho (1992), Craveiro Costa (1998), entre outros, os quais ser-
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viram como importantes elementos para o desenvolvimento do trabalho 
com as narrativas.

Palavras-chave: Memória; História Oral; Guarda Territorial do Acre.

ENTRE CATRAIAS E 
JABUTIS: 
HISTÓRIA E 
MEMÓRIA 
DOS GUARDAS 
TERRITORIAIS 
DO ACRE

Para falar sobre a Guarda Territorial do Acre é necessário falar do 
lugar em que área ela esteve atuante, pois a trajetória dessa instituição está 
registrada na sociedade da qual fez parte. Na elaboração dessa retomada 
contextual, passado e presente se articulam na reconstrução das memórias 
e nas representações elaboradas pelos sujeitos participantes desta pesquisa 
‐ os guardas territoriais ‐ no que diz respeito às atividades que desem-
penharam na Guarda Territorial do Acre. Foram ouvidos nove guardas, e 
após a gravação das conversas, estas foram transcritas e depois de devida-
mente autorizadas, serviram como material de análise para compor o tra-
balho de dissertação de mestrado. Os sujeitos ouvidos durante a pesquisa 
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de campo foram: Antônio Gadelha Lima, Artur Teles de Meneses, Eurico 
Pereira Lima, Lourival Pereira de Moraes, João Gregório Neto, Jonas Perei-
ra de Souza, José Bezerra da Silva, Júlio Guedes da Rocha e Walter Soares 
do Nascimento.  

É no lugar praticado que se tecem experiências e onde o homem 
constrói e desfaz laços, estabelece relações com pessoas e lugares. As me-
mórias dos sujeitos integrantes da pesquisa são ressignificadas para narrar 
o trabalho que executaram no passado, contando-as a partir do tempo pre-
sente numa reconstrução singular, representando também a sociedade em 
que estavam inseridos, de acordo com seus olhares e percepções. Usarei 
o termo território com duas conotações ao longo do texto: a) Território 
como sinônimo de Estado, e b) território como representação delimitada 
geograficamente. 

As memórias dos acontecimentos vivenciados por esses sujeitos, 
contadas a partir de tempos por vezes sincrônicos, por vezes diacrônicos, 
mostram o fazer e o agir desses homens na lida diária do trabalho. As repre-
sentações que elaboram trazem à tona suas percepções sobre as atividades 
que desenvolveram e sobre a história local. Percepções que estão presentes 
em suas memórias, em suas bibliotecas imateriais, tão pouco visitadas além 
do círculo familiar.

Ao se disporem a falar sobre as memórias referentes aos anos em que 
trabalharam como guardas, falam também do lugar e do espaço que a Guar-
da Territorial do Acre ocupou no Território Federal e Estado acreano. Com 
suas narrações, tem-se contato com uma das possibilidades de representação 
dessa instituição percebida a partir do olhar do homem comum, ordinário 
– usando o termo de Michel de Certeau –, do guarda. Não se trata da visão 
dos administradores ou do comandante, mas daquele que a percebe a partir 
do lugar de subordinado, não que seja passivo, pois elabora resistências, 
burla a ordem – mesmo que implicitamente –,  e por isso sua visão difere do 
olhar de quem está em uma posição superior na hierarquia. As experiências, 
as sensações, a maneira como observam os lugares são particulares e se di-
ferem não somente entre superiores e subordinados, mas entre os próprios 
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guardas. Guardar o território e manter a ordem pública eram atribuições a 
eles incumbidas, porém não eram as únicas, tendo em vista que  desempe-
nharam outras atividades, entre elas as funções de polícia ostensiva e po-
lícia judiciária. Esta se configurava quando assumiam o ofício de delegado 
ou subdelegado, posição ocupada pelo senhor Lourival Pereira de Moraes 

, enquanto desempenhou suas funções na localidade que viria a ser chama-
da de Capixaba, como ele mesmo afirma: “Eu era assim um subdelegado”.  

O texto que esses homens tecem é construído de acordo com suas 
vivências particulares, suas experiências, pontos de vista sobre o mundo 
ao redor. Ao (re)elaborarem seus próprios discursos, deixam à mostra sen-
timentos, emoções, percepções. Não falam somente de si, mas de quem 
também fez parte de suas trajetórias, pois não estavam isolados, mas em 
contato com o outro, se relacionando com esse outro em um tempo e lugar 
comuns, entretanto percebendo esse tempo e esse lugar de maneira parti-
cular. Ao falarem sobre o lugar, eles se inserem como sujeitos ativos, como 
testemunhas de um tempo vivido nesse lugar que é espaço de transforma-
ção da qual também participam com suas práticas e experiências.

Ao narrar suas memórias sobre o trabalho, contam a trajetória não 
somente deles próprios, mas do lugar em que viveram e ainda vivem. Sujei-
tos sociais que trilham seus caminhos com outros e que constroem relações 
de acordo com as convenções do lugar onde residem. Os acontecimentos 
narrados estão inseridos num contexto e não podem estar isolados, porque 
nele estão envolvidos outros sujeitos, que estabelecem relações sociais na 
instituição, na família e na sociedade acreana. 

As narrações ultrapassam as individualidades, são inseparáveis da or-
ganização da sociedade em que estão imersos e refletem as memórias des-
ses anônimos personagens. Walter Benjamin (1994, p. 198) escreve que “A 
experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos 
os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que me-
nos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores 
anônimos”. Esses narradores anônimos reconstroem os acontecimentos e 
ressignificam suas percepções sobre esses acontecimentos, e nesse exercí-
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cio de reconstruir e ressignificar, descortinam o que antes estava encoberto 
pelo esquecimento ou pelo filtro de interesses que desejam que fiquem as-
sim, perdidos nas lembranças.

As memórias de cada um dos membros da Guarda refletem também 
a história da sociedade, porque são repletas de referenciais que dizem res-
peito às práticas sociais do lugar. É impossível separar a instituição Guarda 
Territorial do Acre do conjunto social do território acreano, pois ela in-
tegrou a estrutura do lugar e ocupou espaço relevante na construção da 
sociedade. 

O prédio da Guarda ficava situado no centro da cidade de Rio 
Branco, ocupando lugar de destaque. Antes, já havia sido ocupa-
do pela Polícia Militar do Território Federal e depois da Guarda Ter-
ritorial do Acre foi, e ainda é, ocupado pela Polícia Militar do Esta-
do do Acre - PMAC. De acordo com Walter Soares do Nascimento 

, o prédio foi concluído pelos próprios guardas, que trabalharam inclusive 
na fabricação dos tijolos e na extração da madeira utilizados na construção.

A Guarda Territorial do Acre teve sua duração temporal no Território 
Federal do Acre entre os anos de 1945 a 1974. Diante desse recorte, faz-se 
necessária uma contextualização para que as narrativas representadas pe-
los sujeitos guardas possam ser percebidas e compreendidas. Não somente 
uma contextualização desse recorte, mas também dos primeiros anos do 
século XX, antes mesmo da criação da instituição, que foi precedida pelas 
Companhias Nacionais de Polícia, pela Força Policial do Território Fede-
ral do Acre e pela Polícia Militar do Território Federal do Acre, passando 
então a ser a Guarda Territorial do Acre a partir de 06 de março de 1945 
e sucedida pela Polícia Militar do Estado do Acre em 1º de maio de 1963, 
porém esta somente passou a exercer suas funções em 31 de março de 1974 

. 
O movimento migratório para a região que seria futuramente o Esta-

do do Acre se intensificou na segunda metade do século XIX, impulsionado 
pela economia da borracha. Portanto, a ocupação da região que viria a ser 
anexada ao Brasil se deve a questões econômicas, pois a borracha ocupava 
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um lugar de destaque no cenário internacional e a região era grande produ-
tora desse produto, contando com grande número de árvores produtoras 
de látex de excelente qualidade. 

Nessa mesma época, ocorreu uma grande seca que assolou a região 
que viria a ser classificada como Nordeste (a estiagem de 1877 a 1879), o 
que ocasionou a vinda de imigrantes para o Norte do país. A região que 
viria a ser chamada de Acre passou a ser ocupada principalmente por esses 
imigrantes que fugiam da seca e/ou buscavam enriquecimento para então 
retornarem aos seus estados de origem. 

A borracha representava enorme importância econômica para o Bra-
sil e era, no final do século XIX e início do século XX, considerada um pro-
duto estratégico para o país, tendo em vista o desenvolvimento da indústria 
norte-americana e europeia. Por isso, organizações como o Departamento 
Nacional de Imigração (DNI) – criado em 1938 – e o Serviço de Mobiliza-
ção de Trabalhadores para a Amazônia (SEMTA) – criado em 1943 –, re-
crutavam trabalhadores de diversas regiões para trabalharem no corte da 
seringa. Os imigrantes nordestinos não eram os únicos a se deslocar para a 
região Norte, pessoas de outras regiões do país também vieram para cá em 
busca de melhoria de vida.

Essa corrida em direção à borracha teve dois ciclos: o primeiro, que 
vai da segunda metade do século XIX até 1912 e o segundo, de 1942 a 1945. 
Com essa motivação, a região recebeu muitos imigrantes, que após o declí-
nio do corte da seringa, e a desativação de alguns seringais, muitos tiveram 
que buscar alternativas de sobrevivência. O enriquecimento rápido e fácil 
não aconteceu para alguns e por esse motivo não conseguiram retornar aos 
seus estados de origem por não terem como pagar pelo transporte e acaba-
ram fincando suas raízes na região. Como os seringais não garantiam mais 
o sustento a todos que lá trabalhavam no corte do látex, então o centro 
urbano era uma opção para tentar um emprego. 

Na década de 1920, a população da região acreana era de 92.379 mil 
habitantes. Esse quantitativo teve uma baixa entre as décadas de 1920 e 
1940, passando a 79.768, o que representa uma baixa de 12.611 mil habi-
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tantes (MARTINELLO, 2004, p. 227) –, porém os problemas estruturais do 
território não diminuíram junto com o número de habitantes. A migração 
da população dos seringais para o centro urbano ocasionou mais preocu-
pações para a capital – que viria a ser chamada de Rio Branco –, pois esta 
carecia de melhores condições de infraestrutura para suportar os que aqui 
viviam e os que estavam chegando. Faltavam prédios públicos, escolas, em-
pregos, estradas, comunicação, ou seja, o território precisava se estruturar, 
mas os recursos destinados pela União não eram suficientes para adminis-
trar o lugar “onde tudo estava por fazer”.

Os poucos estabelecimentos comerciais eram empresas familiares, 
principalmente de sírio-libaneses, que haviam percorrido os rios amazô-
nicos com seus comércios ambulantes, negociando suas mercadorias em 
troca de borracha, castanha, couro de caça, ou qualquer produto que tives-
se valor comercial. Esses comerciantes, chamados de regatões, acabaram 
se estabelecendo nos núcleos urbanos, onde puderam desenvolver suas 
atividades, sendo que a maioria de seus empregados fazia parte da própria 
família.

O comércio desenvolvido no território acreano no início do sé-
culo passado estava situado em sua maioria no Primeiro Distrito 

 da cidade e não dava conta de suprir as necessidades de emprego daque-
les que aqui residiam. Dessa forma, a Administração Pública representava 
papel muito importante no que diz respeito à empregabilidade no centro 
urbano, pois com o declínio do corte da seringa e com o pouco comércio 
que havia, tinha-se como opção de emprego o trabalho na esfera pública. 

Assim como o comércio estava localizado na margem direita do rio, o 
primeiro grupo escolar também foi construído desse lado. Somente a partir 
de 1908, por decisão do Prefeito Departamental Gabino Besouro, a cidade 
foi ampliada para a margem esquerda do rio, para terras não alagáveis (NE-
VES; SOUSA, 2000, p. 5). A cidade era cortada pelo rio, e na margem direita 
estava o comércio. Foi nesse lado do rio onde teve início a cidade, e por isso, 
muito da vida do centro urbano ficou por muito tempo ali concentrada, 
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apesar de a margem esquerda ter crescido após essa ampliação. 
Para realizar a travessia do rio eram utilizadas as catraias 

e jabutis, meios de transporte citados pelos guardas.  A histó-
ria do lugar vai se misturando às narrativas dos sujeitos da pesqui-
sa e muitas práticas peculiares à região vão surgindo em seus dis-
cursos.  A maneira e os motivos que deram impulso à ocupação da 
região exercem influências nas práticas do lugar. Jonas Pereira de Souza 

 fala sobre o transporte que usavam para cruzar o rio, inclusive sobre a gra-
tuidade do jabuti:

Pois bem, aí você vê, a gente ia, ia, por exemplo, eu morava 
aqui na Rio Grande do Sul e às veiz tava de serviço lá no 
Quinze. A gente tinha que saí daqui pa chegá no Quinze pa 
substituí o, o, o rapaz que tava lá o ôto na hora certinha a 
pé, a pé... aí aqui no, no, no rio era, era chamavo tal de jabuti 
que num pagava e tinha também as catraia que a... Era uma 
canoa que tinha, era da prefeitura, chamava jabuti... Porque 
ninguém pagava e era da prefeitura, sabe? Aí aquela passage, 
tinha que pegá aquela canoa num pagava, as ôta canoa 
pagava. [...] Ali naquela, ali na, na descida ali na, onde é o 
Mercado Velho Novo que hoje é novo que o governo... Ali 
era o calçadão de tábua, né? A gente descia ali pei, pei, pei 
chegava lá na bêra do rie. Era uma escadaria, fia. Negoço de 
madêra, viu? Aí foi evoluindo, aquele negoço todim, até hoje 
cê sabe (incompreensível) Pois bem, você num tinha visto 
esse nome jabuti, né? (Jonas Pereira de Souza, entrevista 
realizada em 11.05.2012).

Para chegar até o posto onde teria que trabalhar, situado no Segundo 
Distrito, a única forma de cruzar o rio era usando o jabuti ou a catraia. O 
jabuti era mantido pelo governo, e a catraia pertencia a particulares. As 
duas embarcações tinham valores sociais diferentes, pois quem fazia uso do 
jabuti eram as pessoas de baixo poder aquisitivo, enquanto que as catraias 
eram usadas por quem tinha melhor condição econômica. Numa sociedade 
ainda pequena, o uso de uma ou outra fazia diferença e deixava em evidên-
cia essas diferenças sociais.

Eurico Pereira Lima 
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 também cita a catraia em sua narrativa. Precisa-
va falar com Érico, seu primo, que trabalhava no Fomento 

 e por isso este tinha que usar a catraia para chegar ao local de trabalho, ten-
do em vista que esse setor ficava situado na margem direita do rio, portanto 
era preciso cruzá-lo todos os dias: 

“Ah, rapaz, ontem na executiva tiraram teu nome. Tu num 
é primo do Érico?”. Digo: sô. “Tiraram teu nome da relação 
pra Guarda”. Foi mermo, rapaz, eu caí. Poxa vida. “Rapaz, 
fala com ele senão tu vai ficar por fora. Hoje já é vinte e seis”. 
De março, desse mês. Aí eu disse: puxa vida. Ele ainda tá 
no Fomento? Disse: “tá”. Tinha catraia ali onde é o mercado 
velho novo. Tinha uma catraia ali. A escadaria. Aí eu digo: 
tá. Isso era de tarde. Eu ia com os meu caderno debaixo do 
braço, saí do..., cavei rua, muita rua cavei arrancano cano pra 
mudá, no governo, sabe? Sol quente, chega o meu braço caía 
o côro. Aí o caderno debáxo do braço, ia pra pensão jantá pra 
i pra aula no Presidente Dutra. Aí eu disse; vô esperá o Érico 
aqui na escada. (Eurico Pereira Lima, entrevista realizada em 
15.04.2012).

Em meio às narrações, às construções dos discursos e às representa-
ções das memórias, aspectos das práticas sociais do território acreano vão 
sendo conhecidos. Cruzar o rio usando a catraia ou o jabuti como meios de 
transporte fazia parte do cotidiano da população, e o uso de uma ou outra 
embarcação dizia muito sobre o sujeito que a utilizava.

Como eram os únicos meios de fazerem a travessia, os pre-
sos que os guardas tinham que conduzir até a delegacia, depois de 
serem capturados, também eram transportados nessas embarca-
ções. Esse fato é relatado na narração de Antônio Gadelha Lima 

:

Nós é que fazia todo esse serviço de guarnição, e se dava 
conta, é verdade ou não é? E se dava conta. E a delegacia. 
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A delegacia, o Quinze. Cê sabe onde é o Quinze? Vinha de 
pé. Chegava aqui onde hoje é a ponte de ferro era as catraia. 
Pegava umas catraia daquelas. Isso com o preso. Pegava a 
catraia, subia aqui e vinha trazer o preso. A delegacia era 
aqui onde hoje é... o Ministério, a Secretaria de Fazenda 
Estadual. (Antônio Gadelha Lima, entrevista realizada em 
22.04.2012).

Nas narrações dos guardas, o lugar e o espaço do território acreano 
vão sendo (re)construídos. As práticas sociais vão sendo mostradas a partir 
dos seus olhares. As catraias e os barrancos do rio faziam parte não só da 
lida diária do trabalho desses homens, mas também das outras pessoas que 
moravam no centro urbano e precisavam se locomover de uma margem a 
outra do rio. As catraias ainda existem hoje, mas não têm a mesma repre-
sentação que já tiveram. Cruzar o rio nessa embarcação hoje não é a única 
maneira de empreender a travessia. Agora é uma das possibilidades de que 
se vale o acreano para fazer esse trajeto. Hoje a cidade conta com quatro 
pontes e uma passarela para fazer esse caminho, e somente sobem e des-
cem as escadarias para usar as catraias quem escolhe essa opção. 

Ao descrever os barrancos, vão apresentando caminhos, espa-
ços e práticas desenvolvidas nesse lugar. Como não havia estradas que 
ligassem a região ao restante do país, e poucos eram os aviões que pou-
savam, as mercadorias vinham de barco de Belém e Manaus e eram dis-
tribuídas pelo território. Então cabia aos estivadores descarregar as 
mercadorias dos particulares e aos guardas fazerem o trabalho para o 
governo. O trabalho de descarga de navios foi muito praticado, inclu-
sive muitos trazem no corpo sequelas dessa prática. João Gregório Neto 

 diz em sua narrativa que trabalhavam pelos barrancos, a mando do Coro-
nel. 

Os barrancos não são citados somente como lugar em que trabalha-
vam descarregando navios. Também eram percorridos como via de acesso a 
outros lugares, sendo citados como o caminho que utilizavam para chegar 
ao trabalho, quando estavam desempenhando suas atividades na pista do 
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aeroporto, que ficava no bairro chamado hoje de Aeroporto Velho. 
Ao falar dos barrancos e dos trajetos que faziam, esses sujeitos falam da 

cidade e dos lugares, que com o passar do tempo vão se modificando. O lugar 
onde ficavam as escadarias que davam acesso à catraia e ao jabuti cedeu lugar 
para o concreto que cobre as margens do rio onde fica o Novo Mercado Velho 

, e a estrada que percorriam para ir ao aeroporto foi engolida pelo des-
barrancamento do rio, assim como tantos outros lugares dos quais fa-
lam e que já não têm mais a mesma aparência ou nem existem mais. O 
DOV (Departamento de Obras e Viação), órgão que fazia parte da orga-
nização administrativa do território acreano, foi bastante citado pelos 
guardas. Com suas narrativas percebemos a importância que esse depar-
tamento tinha naquela sociedade, pois não só Artur Teles de Meneses 

, mas também outros se referiram a esse órgão estatal.  
Os prédios e os lugares vão sendo descritos nos discursos desses su-

jeitos, que demonstram como era a estrutura das construções, as calçadas – 
ou a ausência delas –, as ruas, e dessa forma vão dando uma visão de como 
eram as condições estruturais da cidade em que viviam e trabalhavam. 

O Quinze foi citado em muitas ocasiões pelos guardas, tanto como 
bairro, quanto como posto de trabalho. O bairro Quinze existe até hoje 
em Rio Branco e fica situado no Segundo Distrito, onde a cidade começou. 
Nele havia um posto da Guarda Territorial do Acre, ao qual todos se refe-
rem como o “Quinze”. Para chegar até esse posto de serviço, precisavam se 
deslocar a pé até a margem do rio e cruzá-lo para poder cumprir a escala 
de serviço. O Quinze também tinha outra representação para o guarda: 
dependendo do comportamento e desempenho na realização do trabalho, 
poderia ser mandado para o Quinze pelo comandante, que ao proferir a 
ordem “Vá para o Quinze”, significava que estaria fora da corporação, e não 
apenas uma mudança de posto de serviço. Essa ordem funcionava como 
um código. 

A estrutura e a organização do território do Acre vão sendo apre-
sentadas durante esta pesquisa a partir das memórias dos guardas e dos 
textos escritos sobre o lugar. No início do século passado, de 1904 a 1912 
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a administração, que foi dividida em três Departamentos, era realizada por 
prefeitos departamentais designados pelo Presidente da República. A partir 
de 1912 criou-se mais um Departamento, e então o território contava com 
quatro Departamentos e cinco municípios, que passaram a ser adminis-
trados por Prefeitos Departamentais e Intendentes Municipais. Depois de 
1920, passou a ser administrado pelos governadores nomeados, e a partir 
de 1930, pelos Interventores Federais, que tinham poderes semelhantes 
aos governantes anteriores. Essa organização administrativa perdurou até 
1937, quando o território passou a ser comandado pelos Governadores do 
Território que também eram nomeados pelo Presidente da República (SIL-
VA, 2002, p. 28). 

A partir de 1945, com o Estado Novo, o território passa a ter parti-
dos políticos organizados em nível estadual. Foram realizadas eleições para 
deputado federal em 1954, tendo como partidos representativos o Partido 
Social Democrático – PSD e o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB. À fren-
te dessas agremiações políticas estavam, respectivamente, José Guiomard 
dos Santos e Oscar Passos, que travaram disputas acirradas nas eleições, 
nas indicações dos correligionários para os cargos federais e no posiciona-
mento sobre a luta pela autonomia acreana. 

É nesse contexto que em 1945, no final do governo de Getúlio Var-
gas, as Polícias Militares dos Territórios foram substituídas pelas Guardas 
Territoriais, que, de acordo com os Decretos que as instituíam, teriam 
a função de manter a ordem pública e a vigilância dos Territórios Fede-
rais. Essas Guardas Territoriais foram criadas como instituições civis, 
entretanto, o regime que as regia era, na realidade, de caráter militar. 
Com relação à Guarda Territorial do Acre, esta herdou o armamento da 
extinta Polícia Militar do Território e seria auxiliada na manutenção da 
ordem, se necessário, pelo Exército Nacional. De acordo com o Decreto 

 de criação, seriam aproveitados obrigatoriamente os praças da antecesso-
ra Polícia Militar e facultativamente os oficiais dessa corporação. Lourival 
Pereira de Moraes integrou a Polícia Militar do Território e diz que pouca 
coisa havia mudado nas tarefas que teriam que desempenhar com relação 
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à manutenção da ordem. Uma das mudanças que cita foi com relação ao 
uniforme. Teriam que vestir outra farda, mas o trabalho seria o mesmo. 
Segundo ele, o uniforme mudou “um poquim”.

Nomes e datas são usados pelos integrantes da Guarda Territorial do 
Acre  para se referirem a acontecimentos sobre a administração do terri-
tório e sobre as ações que eram tomadas pelos administradores e pelos co-
mandantes da Guarda. Referem-se a nomes e patentes que estiveram rela-
cionados com suas atividades de trabalho, direta ou indiretamente: nomes 
de colegas, de superiores hierárquicos, de políticos, de pessoas com quem 
trabalharam antes e depois da extinção da Guarda Territorial do Acre. Esses 
nomes ajudam a recordar os acontecimentos e a (re)construir as memórias 
sobre o que fizeram e/ou presenciaram. Os nomes de governadores e co-
mandantes povoam as lembranças desses sujeitos e ajudam a contextuali-
zar suas representações sobre o trabalho que desenvolveram.  

Com relação à questão político-partidária, o senhor Artur Teles fala 
da imposição feita a ele para que se filiasse ao PTB, tendo em vista que seu 
partido era o PSD, por lealdade a sua mãe, que somente votava nos candi-
datos dessa sigla. O fato de não ter aceitado a imposição de filiação rendeu-
-lhe uma transferência para o seringal, como repreensão pela desobediên-
cia. Quem não simpatizava com as imposições era penalizado por isso. O 
discurso elaborado por Artur Teles, deixa-se perceber como eram as práti-
cas sociais referentes às questões que envolviam a política e os políticos do 
lugar. Os cargos eram tomados como prerrogativas para interferir na vida 
pessoal de quem com a administração tinha alguma relação. No caso dos 
guardas, esses serviam ao território com o trabalho de manutenção da or-
dem pública e defesa do lugar, além de outras atividades que desempenha-
vam, portanto estavam subordinados aos mandos da administração. Nessa 
relação entre superiores e subordinados, governantes e governados, estes 
precisavam seguir as ordens daqueles para que não sofressem represálias. 

Ainda com relação à questão político-partidária, Júlio Guedes da Rocha 

 afirma o seguinte: “Vou lhe falá uma coisa, era porque lá o tenente Nilo era 
duas corrente: uma do PTB e uma do PSD entendeu? Quem fosse do PSD... 
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Isso aqui eles sabe como era naquela vida de política, entendeu? A senhora 
tinha que ser neutro, nem PTB, nem PSD”. Restava se render às imposições 
ou manter uma postura neutra para não ter problemas com o governo.  

A troca de favores também foi prática recorrente na relação entre go-
verno e aliados. Eurico Pereira pede emprego por duas vezes ao governador: 
logo quando chegou à região acreana em busca de melhoria de vida, e outra 
por intermédio de seu primo que insistiu para que ingressasse na Guarda 
Territorial do Acre. Apesar de se tratar de governadores diferentes, a prática 
foi semelhante. Na primeira situação, não tinha relação de proximidade 
com o governador, apenas estava precisando de emprego e considerou a 
possibilidade de ir diretamente falar com o administrador para conseguir 
um meio de ganhar um salário em troca de trabalho. Porém, na segunda 
situação, seu primo Érico se vale de amizade para conseguir a vaga, o que 
só consegue por conta das relações que tinha com quem estava envolvido 
na administração do território, pois Eurico Pereira havia sido excluído da 
lista, na qual havia sido incluído tendo em vista um pedido de Érico a um 
funcionário do território. 

Com a mudança político-administrativa que houve a partir de 1945 
no território acreano, a administração passou a ter os governadores, que 
continuavam a ser nomeados pelo Presidente da República. O primeiro a 
ser nomeado nessa nova fase foi José Guiomard dos Santos (PSD), que ficou 
no poder de 1.º de fevereiro de 1946 a 1.º de junho de 1950, sendo o gover-
nador – nomeado pelo presidente – que mais tempo passou no comando. 
No intervalo de 1937 a 1963, passaram pelo território – considerando que 
em 1963 já era Estado – 41 governadores, em sua maioria, militares ou 
juristas.

Antes dessas mudanças e mesmo durante a nova fase político-admi-
nistrativa, ocorreram grandes fluxos migratórios para a região. Muitas das 
pessoas que vinham para a região que seria posteriormente Território Fe-
deral do Acre e depois Estado do Acre tinham a intenção de melhorar a vida 
financeira e depois voltar às suas terras. Iam para os seringais cortar seringa 
e passavam, muitas vezes, a vida inteira nesses locais, de onde pouco saíam, 
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e quase não tendo quase contato com outros seringueiros. Em muitas colo-
cações, essas pessoas passavam até um mês sem contato com visitantes ou 
vizinhos. Não era interessante para o patrão que tivessem acesso à escola 
e por isso não tinham oportunidade nem tempo para estudar. Além disso, 
suas atividades não requeriam ensino escolar, pois passavam a vida no tra-
balho do corte da seringa, e nos seringais não havia esse tipo de assistência. 
Então, essa questão não fazia parte de suas necessidades. 

O corte da seringa foi por muito tempo a única atividade que conhe-
ciam e como a maioria da população vivia nos seringais, onde não havia es-
colas, então pouquíssimos sabiam ler e escrever. As atividades de extração 
do látex e a agricultura não requeriam certificações e diplomas. Sabiam dos 
conhecimentos necessários para plantar, colher, remédios retirados da pró-
pria floresta, conhecimentos que não necessitavam de banco de escola para 
aprender. A aquisição desse conhecimento se dava no dia a dia, no contato 
com outros homens e mulheres.

Nesse contexto, as crianças que moravam nos seringais não tinham 
acesso à escola, e no centro urbano as primeiras instituições de ensino só 
surgiriam a partir de 1904. Além disso, a maioria dos adultos também era 
analfabeta, pois não tinham vindo à região em busca de conhecimento, mas 
de melhoria de vida. Apenas em 1915 foi criado o primeiro grupo escolar de 
Rio Branco, o Grupo Escolar 24 de Janeiro, situado no Segundo Distrito da 
cidade, numa rua de mesmo nome da escola (NEVES, p. 5).  

Os lugares sociais que esses sujeitos guardas ocuparam não exigiam 
deles formação escolar. Exigia a obediência às normas da instituição, for-
ça física e disposição para desenvolver as mais diversas atividades que o 
território acreano necessitasse naquele contexto.  O fato de ter instrução 
escolar era fator negativo, de acordo com o que diz José Bezerra da Silva 

, um dos guardas que teve a oportunidade de sair da instituição, pois teve 
a chance de cursar o nível superior, passando a ser funcionário da Uni-
versidade Federal do Acre - Ufac. É interessante essa preocupação com a 
escolaridade que praticamente todos demonstraram em suas falas. Artur 
Teles diz que, por não ter estudado, foi trabalhar no terçado, na enxada, 
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machado. Já o senhor Walter diz que se tivesse estudado teria se envolvido 
com a política. Numa sociedade em que a população, em 1962, contava 
com 68,6% de analfabetos (OLIVEIRA, 2000, p. 269), ter estudo era privilé-
gio de poucos. 

A Guarda Territorial do Acre representou naquele contexto da pri-
meira metade do século passado uma oportunidade de emprego. Interes-
sante é que enquanto para alguns dos guardas houve facilidade para ingres-
sar na instituição, para outros – que ingressaram já próximo a sua extinção 
– houve dificuldade para conseguir a vaga. Numa sociedade que estava pas-
sando por crise devido ao declínio na extração do látex, ser guarda repre-
sentava certa estabilidade financeira, tendo em vista que faltavam vagas de 
emprego no centro urbano e muitos seringais estavam sendo desativados. 

Na narração de João Gregório, o DOV é citado como órgão que em-
pregava as pessoas naquela época e do qual se serviu para conseguir se 
manter financeiramente antes de ingressar na Guarda Territorial do Acre, 
mesmo que lá não fosse algo efetivo e seguro. Numa sociedade marcada 
pela falta de emprego, conseguir uma vaga no DOV, mesmo em condições 
desfavoráveis, era sorte. 

Esses sujeitos tiveram diversas ocupações antes de ingressar na Guar-
da Territorial do Acre, inclusive o corte da seringa. João Gregório fala sobre 
o trabalho no corte logo que chegou ao Acre. O trabalho com agricultura, 
extração de madeira, corte da seringa, entre outras ocupações, fazia parte 
dos ofícios realizados antes e depois da Guarda. Durante a permanência 
na instituição, tiveram que desempenhar funções que não tinham relação 
com o cargo que ocupavam, pois abriram ruas, limparam fossas, descarre-
garam navios, serviram aos oficiais em suas residências, foram bagageiros 
da família de seus superiores, desempenharam atividades de polícia civil, 
trabalharam em obras públicas, além de desenvolverem as atividades precí-
puas da instituição que consistiam em manter a ordem pública e a vigilân-
cia do território. 

Com relação às atividades de cultura e lazer, os guardas praticamente 
não se manifestaram sobre esse assunto. Sobre esse tema, Eurico Pereira 
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citou em poucas palavras como se davam esses momentos ao ouvir as re-
tretas aos domingos e quintas-feiras, em frente ao Palácio e a matinê aos 
domingos, como opções de diversão. Nesses dias, as pessoas passeavam pe-
las cercanias do Palácio do Governo, onde podiam ouvir a Banda de Música 
da Guarda Territorial do Acre. O Bar Municipal, citado na fala do senhor 
Eurico, havia sido palco de encontros e configurava também uma dessas 
poucas opções de lazer às quais se refere. Hoje esse prédio não é mais um 
bar, e depois de passar anos desativado, abriga um centro de informações 
turísticas. 

As lembranças e representações sobre as catraias e jabutis, os bar-
rancos enlameados do rio, o Quinze, a ausência de calçadas, o trabalho na 
construção de prédios e ruas, a limpeza de fossas, o trabalho na descarga 
das embarcações, a mudança do comércio, a ausência de escolas e emprego 
no início do século passado, a dureza no trato com os guardas, o descaso 
com o qual foram tratados esses sujeitos após a extinção da Guarda Territo-
rial do Acre contribuem para a construção das memórias sobre o lugar, que 
passou de terras estrangeiras a território brasileiro, e de Território Federal 
do Acre a Estado do Acre. Nesse percurso, as experiências de vida desses 
homens foram deixadas de lado, desconsiderando-se suas memórias. Essas 
que trazem à tona representações diversas da História tida como oficial e 
que refletem a visão de quem esteve envolvido na construção do espaço em 
que se tornou o Estado do Acre.

A Guarda Territorial do Acre teve como comandantes: Coronel Ma-
nuel Fontenele de Castro, Tenente-Coronel Jair Gomes, Major Francisco 
Sobreira Cavalcanti, Capitão Dário D’Anzicourt, Major Oscar de Araújo 
Nogueira, Major Hélio da Fonseca Dias, Major Milton Braga Rôla, Major 
Tancredo Maia, Major Valdemar D’Ávila Maciel e Major Alberto de Castro 
Fontenele. As fotos com seus respectivos nomes e patentes encontram-se 
expostas na sala do Comando da Polícia Militar do Estado do Acre, junto às 
fotografias daqueles que estiveram à frente das instituições que antecede-
ram e aquela que sucedeu a Guarda Territorial do Acre.  

O Sindicato dos Policiais Civis do Ex-Território do Acre, cria-



87

do em 2002, e que hoje é presidido por Adelson Ferreira da Cruz 

 conseguiu algumas conquistas para os guardas. Uma delas foi sua equi-
paração a Agentes de Polícia Federal. A Lei que concedeu essa equiparação 
é a de nº. 11.358, de 19 de outubro de 2006. Com essa conquista, os guar-
das afirmam que suas vidas melhoraram financeiramente, e pode melhorar 
ainda mais, pois ainda têm muitas outras causas tramitando na Justiça. 

Na narrativa de Júlio Guedes, este fala sobre a criação da Polícia Mi-
litar do Estado do Acre que apesar de ter sua data de criação em 1916, so-
mente em 31 de março de 1974 recebeu da Guarda Territorial do Acre o 
repasse do serviço. Então a partir dessa data é que a Guarda Territorial do 
Acre foi extinta, não do Território Federal do Acre, mas do Estado do Acre, 
e passou suas funções para a PMAC. Houve uma solenidade, uma forma-
tura da qual os guardas não tinham conhecimento dos motivos, e depois 
desse evento, foram dispensados do trabalho, com a extinção da Guarda. 

As fardas que os definiam visualmente – cáqui no dia a dia e branca 
em dia de gala –, assim como o armamento e acessórios foram tirados, e a 
nudez a que se refere o senhor Júlio não foi completa porque não podiam 
deixá-los assim. Mas essa nudez não se dá somente pela falta de vestes, 
mas pela falta do uniforme que usaram por tanto tempo.  Mesmo vestidos, 
foram despidos do símbolo que os destacava. A farda tinha uma represen-
tação para eles. Eurico Pereira, quando esteve em dúvida se desejava seguir 
na tentativa de conseguir uma vaga na Guarda refletiu e disse que “Tinha 
farda, né?”. Despir-se da farda e entregá-la a outra instituição não foi uma 
situação espontânea, mas uma ordem que deveria ser cumprida. A partir 
desse dia ficaram sem função definida e foram distribuídos em diversos se-
tores do Estado. O senhor Júlio recebeu um convite para integrar a Polícia 
Militar do Estado do Acre, convite que recusou veementemente, pois diz 
saber como era uma polícia militar. Apesar de ter vindo de uma instituição 
que o havia tratado como militar, não considera a possibilidade integrar 
uma instituição claramente definida assim. Percebe-se que a classificação 
tem peso enorme para os guardas. Não era militar, era civil, mesmo sendo 
tratado como se o fosse. E apesar disso recusou o convite para integrar uma 
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instituição militar.
Pelas óticas dos guardas, os acontecimentos vão sendo reconstruí-

dos, os caminhos vão sendo revisitados, as ações vão sendo reconstruídas 
no presente e muitas informações que a História oficial deixa de lado vão 
aparecendo pelas vozes desses sujeitos ordinários. Com o instrumento de 
que dispõem, a memória e a voz, eles reorganizaram suas memórias para 
falar sobre o lugar onde trabalharam e a sociedade em que viveram e ainda 
vivem.
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Nos últimos anos tem havido uma tentativa de intervenção pro-
funda na organização do Ensino Fundamental no Brasil. Uma delas foi à 
aprovação e implementação dos PCNs no final da década de 1990. Segundo 
Hebe Mattos, por ter como objetivo a formação do cidadão a adoção de 
temas transversais, como o da “pluralidade cultural”, pode “transformar-
-se em ferramentas importantes na luta contra a discriminação racial no 
Brasil” (MATTOS, 2003). Um segundo momento desse processo de am-
pliação da cidadania via educação foi a alteração da LDB (Lei. 9.394, de 20 
de dezembro de 1996) em função de novas atribuições estabelecidas pela 
lei 10.639/2003 que institui o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, 
como temática obrigatória. A Resolução 1/2004 CNE/CP, complementar a 
esta lei, determina que os sistemas de ensino, da Educação Básica à Supe-
rior, precisam providenciar o registro da história não contada dos negros 
brasileiros, tais como comunidades e territórios negros urbanos e rurais. 
Nossa pesquisa se insere no esforço coletivo para responder aos desafios 
colocados pelas novas diretrizes educacionais brasileiras.

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 68 prevê o reconheci-
mento e a concessão da titulação da posse coletiva das terras às comunidades 
remanescentes de quilombos.  Diante da demanda das comunidades rurais 
pela posse de terra, com base na memória do cativeiro, antropólogos brasilei-
ros propuseram a ressemantização do termo remanescente de quilombo. Um 
grupo de trabalho sobre o tema da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) 

, em 1994, considerou que o termo “quilombo” e a expressão “remanescen-
tes de quilombo” sofreram um processo de ressemantização, em função de 
uma nova autodenominação das comunidades negras face às disposições 
legais vigentes. Assim, a expressão legal “remanescentes das comunidades 
dos quilombos” passou, a designar todas as comunidades negras rurais, es-
tabelecidas em determinados territórios, sem título de propriedade, que 
legitimavam seus direitos coletivos às terras ocupadas, na memória de uma 
origem comum, ligada à experiência da escravidão (ALMEIDA, 1996; AR-
RUTI, 2001; GOMES, 1996; O’DWYER, 2002; O’DWYER, 1995). A nova 
legislação tornou relevante, do ponto de vista da análise histórica, os pro-
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cessos de construção indentitária das comunidades rurais negras. 
Nossa pesquisa se pauta na conjugação da metodologia da História 

Oral e da prosopografia. A metodologia da História Oral consiste em um 
conjunto de procedimentos que a caracteriza, ou seja, o estabelecimento 
do perfil do grupo dos entrevistáveis, gravação e transcrição das entrevistas, 
conferência e tratamento do produto escrito, armazenamento e análise da 
documentação oral produzida (MEIHY; HOLANDA, 2011). Vale sublinhar 
que o arquivamento e análise das entrevistas não esgotam sua utilidade. As 
entrevistas farão parte de um projeto maior que é a construção de acervos 
de documentação oral sobre a história do Médio Amazonas. 

A partir dos processos de construções de memórias construiremos, 
em cada núcleo familiar da comunidade, biografias coletivas. A prosopo-
grafia ou biografias coletivas são adotadas na investigação das característi-
cas comuns de um grupo de atores sociais, por meio do estudo coletivo de 
suas vidas. O método se constitui em se identificar um universo comum a 
ser estudado, no nosso caso o da comunidade negra rural de Santa Tereza 
do Matupiri, e então investigar um conjunto de questões uniformes, como 
o nascimento e morte, casamento e família, origens sociais, lugar de resi-
dência, tamanho e origem da riqueza pessoal, ocupação, religião e assim 
por diante. Os vários tipos de informações sobre os indivíduos no universo 
pesquisado são, então, justapostos, combinados e examinados em busca de 
variáveis significativas. Após a coleta, os dados são reunidos e analisados, 
permitindo ao historiador encontrar tanto as correlações internas quanto 
as externas, com outras formas de comportamento e ação (STONE, 2011), 
no caso de nossa pesquisa, o perfil das comunidades negras rurais existen-
tes no Amazonas. A comunidade de Santa Tereza do Matupiri fica às mar-
gens do lago Matupiri, no Município de Barreirinha, Amazonas.  

Vários relatos remetem à origem da comunidade de Santa Teresa do 
Matupiri a uma memória do cativeiro no século XIX. Segundo o memorial 
sobre o surgimento da comunidade depositado na Escola Municipal Santa 
Tereza do Matupiri, em meados do ano de 1878, o escravo Benedito Rodri-
gues da Costa chegou ao Médio Amazonas, na região do atual município de 
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Barreirinha, onde conhecera sua futura esposa, Dona Belarmina. Após sua 
libertação, retornou e casou-se com Dona Belarmina. Essa união gerou seis 
filhos: Manoel Rodrigues, Severo Rodrigues, Francisco Rodrigues, Pedro 
Rodrigues, Cristina Rodrigues e Corina. Desses atores sociais e seus des-
cendentes originou-se as comunidades negras rurais do rio Andirá (Santa 
Tereza do Matupiri, São Pedro, Trindade, Boa Fé e Ituquara). 

Em entrevista, a Senhora Eduarda Trindade de Castro relata que o seu 
finado avô teria chegado à região do rio Andirá no início de sua ocupação. 
Ela localiza esse fato no tempo da cabanagem “essa cabanagem... nesse tem-
po”. Seu avô teria lhe contado que era africano, “que ele era... do... da África” 

. Essa versão de origem é corroborada por uma segunda entrevis-
tada. Dona Benedita Ribeiro relata que os primeiros habitantes da 
comunidade do Matupiri, vieram para a região em fuga “no tem-
po da cabanagem que eles fugiram de lá”. Vieram e ficaram na região 

. 
Segundo Pollak, os acontecimentos podem ser vividos pelo indiví-

duo ou por uma coletividade. Esta última forma de vivência pode conferir 
à pessoa um tipo particular de memória, quando os acontecimentos são 
“vividos por tabela”. Em outras palavras, uma pessoa pode não ter viven-
ciado, necessariamente, um determinado acontecimento, mas devido à sua 
força no imaginário, o indivíduo pode não saber ao certo se o viveu ou não. 
Através dos processos de socialização política ou histórica, podem ocorrer 
projeções ou identificações tão fortes com os fatos do passado que é pos-
sível falarmos de uma memória “quase que herdada” (POLLAK, 1992, p. 
200-212).

João de Castro Freitas, na época da entrevista tinha 75 anos, filho de 
Geniano de Freitas e Inês de Castro Freitas. Seus pais haviam nascido na 
Cabeceira Grande, na região do Matupiri. Sua entrevista é um caso emble-
mático de memória “quase que herdada”: “não que eu tenha visto, eu não 
vi mais tão bem, só que lembro que eles me contaram”. Seus avós paternos 
diziam que a sua avó era irmã do Sibério e filha de Manuel Benedito, que 
veio para região e fora escravo. Manuel Benedito veio de um lugar não reve-
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lado pelo senhor João de Castro, mas, ao chegar ao Matupiri teve filhos com 
uma índia “e aí nasceu meus familiares”. João de Castro lembra que seus 
avós gostavam muito de festas, mas não o levavam para participar delas ou 
assisti-las. O pequeno João “só ouvia aqueles barulhos que vinha de lá da 
‘sedia’, ficava de longe”. 

Reunir memórias e refazer o passado implica um trabalho de res-
significação de noções como tempo, espaço e na seleção do que dizer ou 
calar. Segundo Pollak, os elementos constitutivos da memória individual 
ou da coletiva são os acontecimentos vividos individualmente ou pelo gru-
po ao qual a pessoa pertence. Além dos acontecimentos, a memória tam-
bém é constituída por personagens e lugares da memória, lugares ligados à 
lembrança.  Ela é o fruto de uma organização individual ou coletiva, tendo 
como uma de suas principais características o seu caráter seletivo onde: 
“Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado” (POLLAK, 1992, p. 200-
212).

Através da entrevista concedida pelo senhor João de Castro, perce-
bemos como o processo de construção de memória acerca das origens dos 
fundadores da comunidade de Santa Tereza do Matupiri sofre um processo 
de seleção. Não sabemos de fato se é nas reconstruções de memórias de 
seus avós ou do próprio entrevistado. Mas fica evidente o caráter seletivo 
dessas memórias. “Ele, o meu avô contava, mais não contava muita coisa. 
Contavam que meus bisavôs tinham vindo de lá de fora, que eram maltra-
tados, mas não ligavam para isso, eles disseram que não tinham polícia pra 
chamar e que ninguém ligava pra isso!”.

Neste período teriam se deslocado para a região do Matupiri homens 
grandes entre os quais um branco e “aí escondia lá mesmo”.  Segundo o entre-
vistado, naquele período teria chegado “muita gente”. Muitos negros teriam 
ido para a região depois que tiveram seus filhos. Entre esses negros estaria o 
avô da cunhada do senhor João, que também era negro. Ele “chegou só e ferido, 
chega apodrecia e depois que ficou bom, casou com uma índia e já tinha filho” 

. O senhor João não sabe explicar ao certo como eles chegaram ao lago do 
Matupiri. Mas recorda-se que seu avô teria dito que vieram fugidos a bordo 
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de um navio. 
Muito provavelmente trata-se da possibilidade de preservação da 

cultura negra trazida com esses novos moradores, para o interior da Ama-
zônia, não obstante o contato com a cultura indígena dos povos anterior-
mente estabelecidos nessa região. “Tinha uma parte dele que fizeram ami-
zades com os índios, mas não modificou em nadinha, depois compramos 
essa área aqui”. 

Joana Tavares da Silva, filha de Bervida Tavares da Silva e Raimundo 
Barros Vieira, na época da entrevista contava 84 anos de idade. Nasceu em 
uma localidade perto da granja, às margens do Andirá. Dona Joana admite 
ser remanescente de quilombo. Mas quando indagada acerca do orgulho de 
ser negra ou quilombola a entrevista afirma não saber responder. “Ai, dona, 
eu nem sei lhe dizer ... (risos). Não sei lhe responde (r) isso”. 

Sua narrativa sobre a formação da comunidade de Santa Tereza do 
Matupiri informa que no início havia uma casa, onde hoje há uma igreja. 
A casa pertencia a uma senhora chamada Maria Tereza que a habitava com 
seus filhos, Manoel Sisto de Castro, Raimundo Sisto de Castro, Deolindo 
Sisto de Castro, Maria Usolina, Maria Terezita, Nércia, Normandina, Maria 
do Carmo e Lina. A entrevistada não soube responder se a senhora Maria 
Tereza era casada. 

Mas, indagada se a senhora Maria Tereza era negra, respondeu: “Era 
bem morena. É!”. Ao ser sugerido que incluísse Maria Tereza em uma clas-
sificação étnico-racial objetiva, a entrevistada a classificou como morena. 
Como ocorre em diversas partes do Brasil, desde o século XIX, muitas ve-
zes pode ser difícil incluir alguém na categoria racial negro ou negra. De 
qualquer modo, a entrevistada indica a presença negra e como ela pode 
ter sido percebida, pelos contemporâneos no passado. “No começo da Vila 
aqui sabe como chamaram? Han... Vila dos Pretos”. Segundo a entrevistada 
“eram tudo moreno, moreno” Maria Tereza “tinha um filho que o nome 
dele era Deolindo né, mais chamavam pra ele só de gibi, deram o apelido 
dele, mais, dona, ele era preto, aqui não tem nenhum preto quase [...]”. 

O primeiro contato com a comunidade de Santa Tereza do Matupi-
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ri nos revela quão complexa é a sua constituição social, cultural histórica. 
Além do fim do silêncio sobre a presença negra na Amazônia, outros silên-
cios precisam ser rompidos. Os ditos e não ditos precisam ser registrados, 
arquivados, analisados, investigados. A resistência de identidades negras, 
como a de Santa Tereza do Matupiri, no meio da colossal floresta Amazôni-
ca, circundada por diversas comunidades indígenas, por si só é um evento 
relevante, capaz de o interesse de historiadores e cientistas sociais.   
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RESUMO 

Neste artigo, tentamos trazer para o campo das discussões o papel 
das benzedeiras no contexto do município de Parintins, no Estado do Ama-
zonas, a partir da narrativa de dona Rosa Gomes, benzedeira que, como 
tantas outras desta localidade, faz desse saber popular uma missão a ser 
desempenhada, da qual não pode se esquivar por entender que se trata 
de uma incumbência divina. Nossa colaboradora é católica por devoção e 
chegou até a ser catequista no passado. Além de benzedeira, ainda “coloca 
pastorinhas”, sendo responsável pelas “Pastorinhas As Filhas de Davi” do 
bairro de Palmares, onde reside. Ela nos diz fazer isso para reverenciar o 
Menino Deus Jesus. Neste contexto, fé, crença, espaço, cidade e sociabili-
dade, se entrecruzam para formar parte da dinâmica social parintinense.

Palavras-Chave: Amazônia; benzedeira; Parintins. 

Introdução
No município de Parintins, o ato de benzer está muito presente no 

cotidiano e é comum vermos pessoas nas ruas benzerem-se ao passarem 
pela matriz ou por outra igreja católica da cidade. Nas famílias, o ato de pe-
dir a bênção ou fazer em si próprio quando chegam ou saem de casa ainda 
pode ser visto com muita facilidade, configurando-se, dessa forma, como 
um costume local. A procura pela benzição especializada também pode ser 
evidenciada com facilidade nesta cidade, onde várias pessoas buscam as 
benzedeiras para sanarem seus males, pedirem proteção, e, em muitos ca-
sos, resolverem por essa via problemas de cunho passional, investigativo ou 
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transcendental.
Essa atitude, embora pareça estar relacionada à ausência do Estado 

– caracterizado por alcançar com dificuldade as pessoas mais necessitadas, 
que buscam auxílio para suas carências em outras formas de poder não 
institucionalizado – pode ter raiz na religiosidade de muitos parintinenses, 
materializada nas várias manifestações de fé local ou na benzição praticada 
principalmente na periferia da cidade.

Materiais e Métodos
Neste artigo, mostramos o papel da benzedeira na cultura amazô-

nica, compreendida a partir da história vista de baixo, propugnada por 
Thompson (2001), sem, no entanto, nos perdermos na dicotomia de alto 
e baixo, mas dando vez e voz à cultura tida como “baixa” em relação àque-
la qualificada como erudita. Dessa maneira, a experiência de Rosa Gomes 
compôs-se em uma outra história de um novo contexto social local, na me-
dida em que se colocaram no campo da pesquisa temas até pouco tempo 
negligenciados pela historiografia.

A história oral de vida foi o método utilizado para conduzir as entre-
vistas, a partir da técnica da narrativa, em que se seguiram as orientações 
de Meihy (2005), pois consideramos que elas possuem algumas especifici-
dades próprias. O estudo e a descrição da prática de benzição na cidade de 
Parintins foram direcionados a partir de Geertz (1989), que nos possibili-
tou visualizar a prática e o funcionamento da benzição.

Assim, a pesquisa foi desenvolvida sob o aporte da abordagem qua-
litativa com o uso da técnica da entrevista semiestruturada, sendo ouvida 
01 mulher reconhecida pela sociedade como benzedeira, que vive e atua na 
cidade de Parintins para, então, discutirmos o significado da cultura popu-
lar amazônica, dando ênfase ao valor da mulher no campo da benzição, da 
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reza e da cura, além da influência da floresta nessas práticas.

Resultados e 
Discussão

No município de Parintins, o ato de benzer está muito presente no 
cotidiano e é comum vermos pessoas nas ruas benzerem-se ao passarem 
pela matriz ou por outra igreja católica da cidade. O ato de pedir a bênção 
ou fazer isso ao sair ou chegar em casa, ainda pode ser visto com facilidade 
nas famílias, configurando como um costume local. A procura pela benzi-
ção especializada, em que várias pessoas buscam as terapeutas populares 
para a cura de seus males, pedirem proteção, e em muitos casos resolverem 
por essa via problemas de cunho passional, investigativo, ou transcenden-
tal, também pode ser evidenciado com facilidade nesta cidade (TRINDA-
DE, 2013), sendo que essas práticas e rituais religiosos têm sido manifesta-
dos pelos homens, desde épocas remotas, garantindo prestígio àqueles que 
as utilizam.

Essa atitude, embora pareça estar relacionada à ausência do Estado 
– caracterizado por alcançar com dificuldade as pessoas mais necessitadas, 
que buscam auxílio para suas carências em outras formas de poder não 
institucionalizado –  pode ter raiz na religiosidade de muitos parintinenses, 
materializada nas várias manifestações de fé local ou na benzição praticada 
principalmente na periferia da cidade.

Rosa Gomes, 72 anos, a narradora em torno da qual gira todo 
este artigo gira em torno, nasceu em Sapocoá, zona rural do município 
de Oriximiná, no Estado do Pará. Já benzia desde os 19 anos, e, como 
muitos paraenses, migrou para o Amazonas ainda na juventude, fixan-
do moradia no município de Parintins. Residiu em vários lugares da 
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zona rural, até, finalmente, fixar residência no bairro de Palmares, onde 
é bastante popular pelo dom de benzer e pela Pastorinha Filhas de Davi 

, de sua responsabilidade como já citamos.
O fato de se estabelecer na cidade não a impediu de continuar a aten-

der os que procuravam a benzição, mesmo sendo este um ambiente onde 
os modos de vida, de relacionamentos sociais e assistência do Estado se 
constituem como diferentes daqueles existentes no meio rural da qual ela 
provinha, principalmente se nos voltarmos para a questão de saúde e sa-
neamento básico, tendo em vista que encontramos na sede, ainda que pre-
cárias, melhores condições em relação à zona rural desse município. Para 
Velho (1978), já que a cidade é o produto do crescimento e não da criação 
instantânea, deve-se esperar que as influências que ela exerce sobre os mo-
dos de vida não sejam capazes de eliminar completamente os modos de 
associação humana que predominavam anteriormente.

Compreendemos, portanto, o fato de dona Rosa ter dado continui-
dade a sua benzição, pois, pelo que constatamos, sua clientela é formada 
principalmente de pessoas que migraram, como ela, da zona rural para a 
cidade. Nesse caso, tornou-se comum que essas pessoas lhe procurassem, 
mesmo estando próximas de atendimento especializado, como dos hospi-
tais e dos postos de saúde. Isso justifica a ideia de que toda vida social que 
passa de uma para outra etapa, tem a marca de sua sociedade anterior, daí 
porque não é de se surpreender que essas mudanças não causem uma des-
continuidade. Dessa forma, muitas das características dos indivíduos que 
viveram na zona rural ainda persistem na cidade de Parintins.

Rosa Gomes nos diz, em sua fala, que herdou de sua mãe essa função, 
e que vê em sua neta a continuidade de seu trabalho. Um fator interessante 
é sua afirmação de que existem as especialidades de cada benzedeira, sendo 
de sua alçada a benzição de quebranto, cubreiro, ezipla, espinha, além de 
conserto e responso. Para todos esses procedimentos, segundo a mesma, 
existem orações específicas, um segredo revelado de uma benzedeira a ou-
tra, mas garantindo a sua continuidade. Gomes e Pereira (2004, p. 12) ao se 
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referirem ao segredo da benzição, consideram que,

Faz-se necessária uma referência ao segredo da benzição: 
há uma confiança na magia das palavras desconhecidas e 
muitas vezes o benzedor se recusa a ensiná-las, já que lhes 
foram transmitidas sob essa condição de não-revelação. 
Além disso, acredita-se que o conhecimento da palavra 
sagrada pelos não iniciados pode esvaziar-lhe o poder.

O mundo de Dona Rosa, a primeira vista, parece estranho e incom-
preensível a muitos, pois se sustenta em um ambiente bem próximo a um 
hospital e a um posto de saúde, concretizando assim “o mosaico de mun-
dos sociais” (Wirth, 1967), em que a cidade se apresenta a partir das mul-
tiplicidades advindas com o fenômeno urbano que agrega modos e vidas 
divergentes.

Outro ponto interessante em seu relato diz respeito ao impor-
tante papel das ervas medicinais, comum em seus receituários. Ela 
tem em seu quintal uma pequena farmácia natural, e algumas des-
sas ervas fazem parte dos rituais de cura, como a rama de vassourinha 

, muito encontrada nas várzeas e terrenos arenosos e usada para extirpar o 
quebranto através de procedimento específico no corpo do doente.

Como Wagner Gonçalves que em seu trabalho sobre o candomblé 
em São Paulo, relata que as dificuldades em se encontrar as folhas certas 
para as celebrações levam seus líderes a adaptação. O mesmo ocorre com as 
benzições de dona Rosa, que na falta de vassourinha utiliza outros ramos, 
afirmando que o importante é a intenção de curar e ser curado. Porém, isso 
somente ocorre quando a planta utilizada realmente falta no momento de 
seu procedimento, que na benzição, pode ser a qualquer instante.

Dona Rosa assegura que conhece o poder das plantas que prescreve 
como parte do tratamento que realiza e que não é da natureza da benze-
deira cobrar por seus serviços. Comumente encontramos juntamente com 
as ervas e plantas receitadas na benzição a utilização de remédios indus-
trializados, os conhecidos remédios de farmácia, além de bebidas alcoóli-
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cas como a cachaça. Essa utilização não interfere na crença da eficácia da 
benzição, pelo contrário, os remédios industrializados ganham um com-
plemento a mais, pois sua eficácia não reside apenas em sua fórmula, mas 
também na intercessão divina. Essa dinâmica que, de certa maneira, mo-
derniza a benzedeira, pode ser percebida nas receitas de dona Rosa.

É comum ouvirmos dos benzidos que se não houver uma retribui-
ção, a benzição ou o remédio prescrito não surtirão efeito. Segundo Santos 
(2007), o sentido da gratuidade e da solidariedade é compartilhado e enten-
dido pelos membros da comunidade. Se uma benzedeira quebrar essa har-
monia, estipulando um preço pelos seus serviços, ela corre o risco de cair 
em descrédito em sua comunidade, pois a relação entre benzedeira e ben-
zido se desgasta, quando esta deixa de cumprir o princípio cristão de “dar 
de graça o que de graça recebeu”. Se agir dessa forma, a benzedeira corre, 
inclusive, o risco de perder o dom divino ao fazer comércio de sua missão.

Essa relação de troca dentro desse contexto social também nos leva 
a reflexão de sociabilidade proposta por Simmel (2006), na medida em que 
mesmo não existindo de forma explicita a cobrança pelo serviço prestado, 
as pessoas que fazem parte desse meio o fazem para poderem voltar em 
outros momentos e assim continuarem a circularem nesse ambiente em 
que muitos acreditam ser mais eficaz que a medicina legalizada e institu-
cionalizada pelo Estado.

Para aqueles que acreditam nas benzedeiras, convém legitimar a ne-
cessidade de atuação da benzição dizendo que existem doenças para mé-
dicos, e doenças para benzedeiras, pois muitas enfermidades só podem 
ser tratadas pelas orações ensinadas por “Jesus Cristo quando andava pelo 
mundo” (GOMES; PEREIRA, 2004, p. 102) da qual as benzedeiras agora 
fazem uso, pois a cura é uma obra de Deus e elas são Seu instrumento.

A relação entre a benzedeira e a natureza vai além da interação com 
as plantas medicinais e seu uso nos rituais. Dona Rosa afirma que conhe-
ce a eficácia de suas orações contra a tempestade, chegando a afirmar que 
quando é de seu interesse que elas não aconteçam, invoca em suas orações 
o seu desejo, mudando assim o tempo. A relação entre homem e natureza 
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sempre esteve presente em várias culturas e religiões e na Amazônia torna-
-se acentuada. Em muitos locais, essa relação pode até mesmo ser delimi-
tadora como, por exemplo: de lugar, “nasci no baixo Amazonas”; de tempo, 
“não vou lá desde a última cheia”; e até mesmo de memória, “eu lembro 
bem, pois nesse ano houve fartura de peixe”. Portanto, ao afirmar que tem 
o poder de intervir na tempestade através de sua oração, dona Rosa deixa 
transparecer essa relação ao relatar que em certa ocasião, ao perceber a 
aproximação de um temporal, e sabendo que seus netos não se encontra-
vam em casa, fez uso de suas orações e o temporal se desfez.

Para Augé (2007), na discussão de lugar e espaço, ele nos diz que o 
lugar é completado pela fala, a troca de senhas, que acontecem na conveni-
ência e na intimidade cúmplice dos locutores. Na casa de dona Rosa, esse 
episódio não somente é aceito, como também é visto com naturalidade pe-
los membros da família o fato de uma senhora de 72 anos intervir no tem-
po, sem se importarem que bem perto dali exista o serviço de meteorologia 
da cidade, que fornece os boletins sobre o clima e o tempo.

Mesmo sendo as orações uma transmissão realizada em segredo, de 
uma benzedeira a uma iniciante, dona Rosa diz que o ato de benzer, as-
sim como as rezas, são dádivas de Deus aos homens. Reconhecer o dom 
da benzedeira é legitimar o ofício dado a ela por Deus do qual não deve se 
esquivar. É a significação sagrada da medicina popular que envolve o co-
nhecimento de plantas e ervas na cura dos males, pois, conforme Quintana 
(1999, p. 55) “tanto as rezas como os chás somente adquirem um sentido, e, 
portanto, se tronam eficazes, quando inseridos no contexto do ritual”. Em 
sua fala, ela nos conta como Jesus deixou na Terra a oração para tirar da 
garganta, qualquer espinha de peixe. Ela nos diz:

Naquele tempo Jesus convidou Pedro para andar na terra 
dizendo: Vamos lá em baixo, na terra? E Pedro respondeu: 
vamos. Saíram e caminharam até a noite quando Jesus disse: 
Pedro, vamos pedir hospedagem nesta casa de rico? Os dois 
pediram, mas o dono da casa disse: sinto muito, mas eu não 
posso hospedar os dois, pois minha casa está ocupada. Jesus e 
Pedro seguiram em frente e dessa vez pediram hospedagem 
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na casa de um pobre. Chegando lá a mulher do dono da 
casa disse: nós não temos muito, não temos nem o que lhes 
servir, temos somente essas batatas para comermos. Ela estava 
cozinhando umas batatas e deu para Jesus e Pedro comerem. 
Depois chegou o dono da casa com alguns peixes e também 
comeram. Jesus benzeu a casa durante a noite, e quando o 
dia amanheceu a casa estava linda, mais muito linda mesmo. 
Os vizinhos ficaram com inveja e se perguntavam: como 
que uma cabana velha havia se transformado em uma linda 
casa? Nesse instante, Jesus e Pedro já haviam ido embora. 
Entretanto, a esposa do dono da primeira casa que havia 
negado guarida aos dois, engoliu uma espinha de peixe, e 
este mandou seus funcionários buscarem Jesus na segunda 
casa. Os funcionários pegaram seus cavalos e foram para 
outra casa, entretanto Jesus e Pedro não estavam mais lá. 
Então seguiram pela estrada e avistaram Jesus e Pedro que 
iam longe, começaram a gesticular para que voltassem, 
e quando alcançaram os dois, os funcionários disseram: 
Ei meu senhor espere, a mulher do meu patrão engoliu uma 
espinha. Jesus olhou para Pedro e disse: vamos voltar! Pois 
a mulher daquele homem engoliu uma espinha. Uma espinha 
muito grande e estava muito mal. Então todos voltaram de 
cavalo e chegando à casa que antes o dono havia negado 
hospedagem, Jesus benzeu desta maneira: casa velha esteira 
rôta, homem bom mulher ruim, espinha por onde tu entraste 
por aí tu tens que sair. Então ele disse a mulher: pode fazer 
força, a mulher fez e a espinha saiu. Isso aconteceu, pois, 
quando Jesus e Pedro foram lá à primeira casa eles não 
acolheram, foi por causa da mulher do dono da casa que não 
queria e ficassem lá, pois pelo dono, os dois se hospedariam. 
Assim é a benzição da espinha que nós rezamos. (Rosa 
Gomes, entrevista concedida em 2010).

Podemos, nesse relato, observar os traços da tradição cristã como a 
caridade e o milagre, a recompensa pelas benevolências e o papel da mu-
lher. É assim que se caracteriza a benzição, com seu simbolismo e referência 
ao sagrado, atuando no combate aos males que afligem os seres humanos. 
Mais em destaque queremos chamar a atenção para o fato do compromisso 
que a benzedeira tem com o seu oficio por acreditar que seja uma dádiva 
recebida diretamente de Deus, manifestada pelo dom. Este, portanto, está 
relacionado diretamente às práticas de benzição, e é um elo que as ligam 
com o divino. A palavra “dom” deriva do latim donum, que significa “oferta 
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feita aos deuses”. No caso das benzedeiras, o seu dom é visto como algo 
divino que lhe foi dado gratuitamente, uma dádiva recebida de Deus. E, 
nesses tempos de modernidade, e em especial na cidade de Parintins, as 
benzedeiras ainda continuam atuando no auxílio de quem as procuram.

Conclusão
O crescimento das cidades não é e não pode ser considerado como 

um empecilho para a atuação da benzição, a dinâmica da fé pode ser notada 
através das diversas adaptações que passam as benzedeiras que vivem na ci-
dade. Se as benzedeiras ainda têm sua clientela específica e atuam em seus 
determinados espaços, isso se dá pela aceitação não somente dos que pro-
curam, mas também por aqueles que não as importunam. Se a fé de quem 
procura a benzedeira e sua benzição parece não se abalar na racionalidade 
da cidade, isso se deve à multiplicidade que se encontra os centros urbanos. 
E assim, nossa narradora continua a seguir seu ofício, curando quebrando, 
ezipla, espinha, além de conserto e responso. E enquanto os mais moder-
nos sistemas de meteorologia se limitam apenas em prever o tempo, dona 
Rosa tem o dom de modificá-lo.
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RESUMO
Neste texto, procuramos discutir determinados aspectos dos confli-

tos pela terra na cidade de Rio Branco, capital do então Território Federal 
do Acre, no início do século XX. O foco centra-se, portanto, no controle 
que a empresa seringalista N & Maia e Companhia exercia nesse cenário, 
dando especial atenção aos indivíduos que resistiam ao processo violento 
de apropriação de terrenos pela cidade. A narrativa procura dar conta das 
falas das pessoas que se envolveram nas tramas pesquisadas em arquivos 
judiciais do Tribunal de Justiça do Acre.

Palavras-Chave: Cidade; Conflitos; Indivíduos.

Apresentação
O Território Federal do Acre no início do século XX era dominado 

pela economia da borracha. Esse domínio foi direcionado pelas empresas 
seringalistas, que detinham grandes áreas de produção de borracha ao lon-
go do Vale do Rio Acre. 

Esse domínio, porém, não se restringia somente ao contexto rural 
da cadeia de aviamento de produção e comércio da borracha. As cidades, 
naqueles tempos, eram palcos privilegiados de disputa por terras, proprie-
dades urbanas como residências, comércio em geral e outros bens.

Através de alguns processos judiciais, procuramos dar conta dos con-
flitos pela terra na cidade de Rio Branco, a maior de todo o Vale, enfocando 
a hegemonia da empresa seringalista N & Maia e Companhia e as resistên-
cias que encontrou nesse contexto. 

Os processos judiciais hoje são fontes trabalhadas desde há muito 
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pela historiografia amazônica. No panorama nacional podemos citar a obra 
Trabalho, lar e botequim, de Sidney Chalhoub como referência nesse campo. 
Há também textos de Martha Abreu dentre outros (CHALHOUB, 2001, p. 
viii).

Com relação aos estudos da historiografia amazônica um dos primei-
ros livros com análises de processos judiciais foi o de Bárbara Weinstein 
em sua tese The Amazon rubber boom, que apareceu no início da década de 
1980. Nesse texto a autora dialoga justamente com esse debate sobre como 
é possível articular questões históricas em torno da borracha com as fon-
tes judiciais, sobretudo os processos que tratem desse tema (WEINSTEIN, 
1983).

Franciane Gama Lacerda, outra autora que trabalha com processos 
judiciais, discute em seus trabalhos os modos de vida, as representações, 
festas e conflitos dos trabalhadores da borracha nos interiores do Pará no 
início do século XX. Segundo ela, essas fontes oferecem, em sua visão, um 
acesso privilegiado às falas dos migrantes nordestinos no Pará:

Esse corpus documental permitiu perceber a complexidade 
dessas muitas relações sociais na medida em que, para 
além da figura de pobres vitimas da seca, como não raro 
o migrante cearense é representado, vemos mulheres e 
crianças dando rumo próprio a suas vidas, mesmo que isso 
nem sempre correspondesse aos seus anseios de uma vida 
melhor (ibidem, p. 6).

Nessa frase podemos perceber como os documentos judiciais (no 
caso aí um corpus que vai além desse tipo de documentação) foram lidos 
para se compreender os modos de vida dos trabalhadores da Amazônia no 
ciclo da borracha, principalmente os nordestinos vindos para a região fu-
gindo da seca. 

No Acre, o trabalho do historiador Francisco Pereira da Costa dá, em 
grande medida, uma espécie de continuidade a essa produção historiográ-
fica no sentido em que usa como fontes os processos judiciais. Sua disser-
tação discute os conflitos e resistências envolvendo seringueiros, patrões e 
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funcionários da justiça na cidade de Sena Madureira no Acre entre 1904 e 
1918 (COSTA, 2005, pp. 8-9).

Pereira alia o termo experiência social de E. P. Thompson, que usa 
para avaliar a dinâmica e conflituosidade dos interesses dos sujeitos que es-
tuda com a abordagem de Michel Foucault, principalmente seus métodos 
de compreensão dos lugares de poder diferenciados no tempo e no espaço 
(ibidem, pp. 17-18). 

Dialogando com essa historiografia que trabalhou processos judi-
ciais na Amazônia, o foco aqui não é a investigação de aspectos do modo 
de vida de um grupo social, sejam eles os seringueiros ou seringalistas, mas 
compreender como parte de um contexto foi construído através das em-
presas vinculadas à cadeia de aviamento. 

As tomadas de posições dos indivíduos dentro dos proces-
sos judiciais foram lidas como etapas do contexto de constru-
ção do ciclo da borracha, logo, são fruto de interações sociais ra-
cionalmente montadas e a intenção é extrair dessas fontes os 
elementos que nos permitem interpretar as regularidades e especificida-
des da inserção do Acre nesse cenário (ROSENTAL, 1998, pp. 152-153) 

. 

1. A capital do Acre 
como negócio

A cidade de Rio Branco, a partir de 1903, era mais uma fronteira de 
expansão das atividades de Neutel Maia que poderia vender terras, casas ou 
alugar prédios pela cidade. A partilha do solo urbano de Rio Branco origi-
na-se, nesse processo de controle político e econômico, de uma empresa, 
que tratava esse espaço como um negócio, sobretudo a partir da transfor-
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mação de partes das terras de seus seringais em capital do Vale do Rio Acre. 
Podemos acompanhar esse processo de controle da partilha das pro-

priedades dessa cidade nascente a partir de um terreno na Rua Abunã, a 
principal do Volta da Empresa. Esse terreno foi desmembrado do antigo 
seringal Volta da Empresa entre 1907 e 1908, tendo sido registrado como 
uma propriedade em separado na administração do prefeito José Plácido 
de Castro.

A N & Maia e Companhia, que era a dona do seringal e desse terreno 
em particular logo tratou de procurar clientes para o mesmo, vendendo a 
propriedade ainda em 1908 para a família Melgaço. Os novos proprietários 
do lote, porém, o abandonaram. Ali cresceu capim e uma grande capoeira, 
sendo arrendado por volta de 1910 para o senhor Firmino Hermenegildo 
(Processo 2305, de 1912. Depoimento de José Alves Maia). 

Hermenegildo manteve ali uma horta por pelo menos um ano, 
plantando todo tipo de horti-fruti para ser vendido no mercado da cida-
de. Acontece que a N & Maia em 1911 começou a derrubar as matas do 
Volta da Empresa, bem atrás dos terrenos da Rua Abunã para abrir uma 
grande fazenda. Essa derrubada foi seguida pelo fogo que a firma ateou nos 
campos, para que aí nascesse grama. Esse fogaréu destruiu as cercas desse 
terreno que estava arrendado para Firmino Hermenegildo (ibidem, Depoi-
mento de Donato Maurício). 

Hermenegildo procurou a justiça para ser indenizado pelo estrago 
em sua roça, mas a N & Maia se adiantou, tratando de procurar dona Mi-
quelina Maria da Conceição, viúva do senhor Melgaço e que era nessa épo-
ca proprietária do terreno. A empresa tinha oferecido para aquela senhora 
uma determinada quantia pelo terreno. Logo após dona Miquelina vendeu 
a propriedade, alegando que a empresa tratou desde os primeiros dias após 
a compra de ocupar o terreno com pasto para o gado que possuíam (ibi-
dem, Depoimento de Maria da Conceição). 

Diante dos depoimentos e documentos anexados ao processo judi-
cial desse caso, o juiz Hypólito Moreira expede o mandato de expulsão de 
Firmino Hermenegildo do terreno, anula suas petições, manda que pague 
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uma quantia para a N & Maia como indenização e arquiva a peça (ibidem, 
Sentença final).

Nessa tortuosa cadeia de desmembramento, venda, arrendamento e 
revenda de um terreno no Volta da Empresa, podemos acompanhar a N & 
Maia negociando justamente com o crescimento da cidade a partir de seus 
interesses comerciais. Tratava-se de uma política de controle da partilha do 
solo urbano que era orientada pelos objetivos da empresa. 

Se, em um primeiro momento, era interessante para a firma des-
membrar um terreno do seu seringal e vendê-lo, o negócio era realizado. 
Mas se caso algum entrave fosse verificado nessas propriedades, que im-
pedissem o crescimento dos seus negócios, como aconteceu com o colono 
Firmino Hermenegildo, a N & Maia tratava de recuperar o terreno.

Além das questões envolvendo o comércio de terras para o seu pró-
prio benefício, o caso acima ilustra como a N & Maia tratou de usar a pró-
pria cidade como área para instalar suas fazendas de criação de gado, apro-
ximando assim o consumidor dos produtos ali criados. 

 Esse controle que a N & Maia exerceu no crescimento da cidade de 
Rio Branco foi preponderante para o desenvolvimento da capital. A empre-
sa conseguiu imprimir nesse processo um ritmo orientado pelos seus inte-
resses em negociar a compra de terrenos, sobretudo aqueles que afetavam 
os campos de sua fazenda. 

Com o passar dos anos, o próprio aspecto da cidade já tinha sido 
influenciado por esse controle e o primeiro autor a perceber isso foi o geó-
grafo Antônio Teixeira Guerra, que estudou a composição dos solos em Rio 
Branco no final da década de 1950. Mesmo não sendo o objeto privilegiado 
de seu estudo, Guerra abordou o crescimento da capital do Acre desde suas 
origens.

Observou, dentre outros elementos, a composição do aspecto pai-
sagístico da cidade, chegando à conclusão de que ela passou por três fases 
de ocupação: a) uma que vai de 1903 a 1909, quando estava circunscrita na 
área do seringal Volta da Empresa; b) de 1909 a 1930, quando se ocupa a 
região de Pennapolis, permanecendo a cidade próxima às margens do rio 
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Acre; c) de 1930 até 1950, quando Rio Branco cresce muito lentamente a 
partir de um plano urbanístico definido por apenas quatro ruas e ultrapas-
sando as zonas das vilas dos antigos seringais (GUERRA, 2004, pp. 126-
135).

Guerra chegou à conclusão de que esse desenvolvimento urbano foi 
muito lento, tendo em vista que o crescimento demográfico era baixo e as 
construções tinham que lidar com o problema das grandes propriedades 
privadas, que cercavam o perímetro urbano da cidade. Quando escreveu o 
livro, as terras do distrito de Pennapolis tinham sido adquiridas pelo Go-
verno Federal, que comprou o então Seringal Empresa e concedia terrenos 
aos moradores (ibidem, pp. 135-137).

As terras de Pennapolis eram, portanto, públicas, ou seja, a cidade 
cresceria para aquela área de expansão, tendo em vista que o Volta da Em-
presa estava comprimido por uma grande propriedade privada. Mesmo não 
sendo o foco de seu trabalho, Teixeira Guerra conseguiu perceber que por 
mais de quarenta anos a capital do Acre permaneceu confinada em uma 
pequena faixa de terras, crescendo comprimida basicamente no entorno 
de uma rua, a Abunã, que ficava no Volta da Empresa. Para enumerarmos 
parte dessas atividades de controle que a N & Maia exercia, conseguimos 
levantar alguns casos. Vejamos.

A N & Maia encontrava problemas nesse controle que exercia no 
crescimento da cidade. Havia certa resistência, por exemplo, dos locatários 
com relação à propriedade dos bens que alugavam. Como no Acre do início 
do século XX as relações econômicas ainda eram regidas por certos tipos de 
relações pré-escritas, e os contratos nem bem eram registrados junto a car-
tórios, havia frestas onde os locatários poderiam tentar burlar tais regras a 
seu favor. 

Uma indicação de que a N & Maia enfrentava tal problema está no 
processo judicial que a empresa abre contra Manoel Vasconcellos. Logo no 
pedido de abertura da peça em 1920, a empresa informa que nos últimos 
anos tem cindido alguns contratos de aluguel porque os locatários procu-
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ram se apossar de seus bens (Processo n. 1708 de 1920, Petição Inicial).
Como a empresa informava, havia locatários que tentavam se apos-

sar dos bens e pelo que relata, essa prática era comum. O caso de Manoel 
Vasconcellos, por exemplo, foi uma dessas tentativas. Segundo a N & Maia, 
a empresa abriu como parte de suas atividades um clube social na Rua 
Abunã, o High Life. Apesar de não informar a data de abertura do negócio, 
a empresa relata que após alguns anos ficou interessada em arrendar o es-
tabelecimento, aparecendo nesse momento o senhor Vasconcellos como 
interessado (ibidem).  

Mas Vasconcellos, após arrendar o negócio, contraiu uma dívida jun-
to a Y. Sarfaty no valor de cinco parcelas de mais de um conto de réis cada, 
totalizando cerca de seis contos e quatrocentos mil réis. Com mais de um 
mês o arrendatário tomou outro empréstimo junto à mesma pessoa, no va-
lor de doze contos de réis, sem, contudo, pagar nenhuma parcela por mais 
de um ano (ibidem, Certidão de registro das dívidas).

Sarfaty entrou na justiça para execução das dívidas, conseguindo 
uma sentença em que Manoel Vasconcellos deveria pagar os empréstimos 
em dinheiro ou propriedades. Naquele momento, Vasconcellos alegou não 
possuir o dinheiro para aquela transação e depositou o clube High Life 
como pagamento, alegando que o prédio era de sua propriedade. O juiz 
mandou então que o sobrado e seus móveis fossem depositados em favor 
de Sarfaty (ibidem).

A N & Maia tratou imediatamente de entrar na justiça em 1920 pe-
dindo embargos da decisão, solicitando que seus bens não fossem arrola-
dos como parte das propriedades de Manoel Vasconcellos. A empresa afir-
mava que este senhor havia tão somente arrendado aquele espaço por um 
prazo temporário e não poderia dar todo o clube como pagamento, tendo 
em vista que não tinha os direitos de propriedade sobre o mesmo (ibidem, 
Embargos).

O juiz reconhece alguns meses após a abertura desse processo a con-
fusão constante na sentença despachada em favor de Y. Serfaty. A decisão 
equivocada foi causada por fraudes na documentação apresentada por Ma-
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noel Vasconcellos e o juiz mandou desmembrar as propriedades da N & 
Maia, tratando de devolvê-las (ibidem, Adendo à sentença em favor de Y. 
Serfaty). 

 Procuramos os autos do processo de Y. Serfaty contra Manoel Vas-
concellos, mas não foram encontrados. Ali poderíamos ver de que maneira 
ele tentou burlar as questões de propriedade do sobrado que pertencia a 
N & Maia em seu favor. A questão a ser reafirmada nesse caso é que a N & 
Maia procurava impor no crescimento da cidade um controle comercial, 
que estava ancorado no devido registro legal de seus bens. Mas como no 
Acre do início do século XX tal legalismo ainda era uma norma nova nas re-
lações econômicas, algumas pessoas poderiam tirar proveito dessa situação 
como se deu com Manoel Vasconcellos.

O último caso encontrado envolvendo os problemas que a empresa 
enfrentou relativos às suas propriedades urbanas data de 1936. Nesse ano o 
senhor Nilo Bezerra e sua esposa Adélia Dourado entraram na justiça con-
tra uma obra na residência em que residia Guilhermino Teixeira Bastos e 
sua esposa na Rua 17 de Novembro, antes conhecida como João Luiz Alves 
e outrora Abunã. Eles reclamam que Teixeira Bastos solicitou na prefei-
tura da cidade autorização para uma pequena reforma na casa da firma N 
& Maia, do qual era sócio e morava a título de concessão. A reclamação é 
que Bastos pediu uma pequena reforma, mas operou, por outro lado, uma 
grande obra de reconstrução da casa atrapalhando a vizinhança (Processo 
0510 de 1936, Petição inicial).

O juiz despacha uma intimação para o réu do caso e sua esposa dona 
Maria Karan Bastos, em cinco de outubro pedindo explicações sobre como 
eles procederam com as alterações na residência sem as autorizações devi-
das, porque

Abusivamente e criminosamente abriram sete grandes 
janelas no prédio de sua propriedade, a menos de um 
metro e meio do prédio dos autores, sem as formalidades 
exigidas por lei. Que, em virtude de taes construcções feitas 
pelos réus, encontra-se por essa forma, completamente 
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devassado, o prédio dos autores, por ato illegal e atentatório 
aos direitos de propriedade e vizinhança (ibidem, Autos de 
intimação).

O juiz ainda diz que as obras foram irresponsáveis ao tirarem a liber-
dade de habitação dos autores, prejudicando também a valorização de sua 
residência, que estava localizada em região nobre da cidade (ibidem). 

Chama atenção no despacho do juiz Antônio da Costa Gadelha os 
termos indicativos de um tom imperativo e acusatório. Esse tom é uma 
evidência de que o juiz era um adversário declarado de Guilhermino Bastos 
e nesse sentido seria ele também um adversário dessa lógica empresarial 
da empresa em controlar o crescimento da cidade de Rio Branco como um 
negócio? Nesse caso, em particular, fica claro que mesmo as obras que a 
empresa e seus sócios executavam em suas propriedades causavam trans-
tornos e geravam movimentos de resistência por parte dos afetados.

De todo modo, a empresa deveria possuir fortes poderes junto ao ju-
diciário, porque após algumas tomadas de depoimentos, o caso é arquivado 
sem nenhuma sentença ou qualquer despacho (ibidem, Termo de arquiva-
mento). 

Os reclamantes encontraram nesse caso um proprietário com pode-
res especiais, tendo em vista que a obra na casa de Guilhermino Bastos de 
fato ultrapassava os limites da propriedade, uma vez que as janelas ficavam 
de frente para uma varanda encostada na divisa dos terrenos. Esse pro-
blema impunha aos reclamantes a perda de sua privacidade. Mas como a 
empresa controlava o crescimento da cidade a seu favor, não seria um casal 
que conseguiria na justiça que a reforma fosse desfeita. O encerramento 
abrupto do processo é uma evidência a mais que nos leva a conclusão de 
que a N & Maia, para manter sua hegemonia no controle das propriedades 
urbanas de Rio Branco, usava de toda sua influência junto aos tribunais.

Então, será no Volta da Empresa que acontecerá até o final da década 
de 1930 o grande foco de querelas relativas à partilha do solo urbano de Rio 
Branco. A N & Maia exerceu nesse jogo uma hegemonia que soube supe-
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rar os concorrentes, tendo em vista que possuía nesse cenário um grande 
poder de compra, adquirindo terrenos quando lhe interessava e mantendo 
domínio político a seu favor junto aos tribunais.  

2. Os colonos de Rio 
Branco: adversários 
da N & Maia.

A N & Maia exercia um controle no crescimento de Rio Branco a 
partir de uma lógica comercial que tratava a cidade como um negócio nas 
primeiras décadas do século XX, mas encontrou nesse contexto um grupo 
heterogêneo de adversários, os colonos. Esses colonos não agiam como um 
grupo politicamente organizado, mas possuíam, pelos terrenos da capital 
acreana, hortas que eram um problema para os negócios da empresa na 
partilha do solo urbano de Rio Branco.

Desses colonos o que mais trouxe problemas para a N & Maia foi 
o senhor Firmino Hermenegildo. Já falamos da horta que possuía em um 
terreno arrendado de dona Miquelina no início da década de 1910 no Volta 
da Empresa e como ele se colocou contra essa lógica comercial da empresa. 
Mas ele não desapareceu desse contexto, tendo retornado a confrontar a N 
& Maia, em 1916.

Em vinte e um de setembro de 1916, Hermenegildo mandou que seu 
empregado, o jovem Antônio Raphael dos Santos atirasse em um boi da N 
& Maia no bairro de Pennapolis, distrito de Empresa. O tiro atingiu um dos 
membros anteriores do animal e a bala alojou-se na sua omoplata, obrigan-
do que fosse posteriormente sacrificado. 

A N & Maia foi a juízo reclamar que o senhor Firmino Hermene-
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gildo destruiu patrimônio alheio, exigindo como indenização um valor de 
quatrocentos mil réis pelo boi abatido, oferecendo ao juiz as testemunhas 
Antônio Miranda, Francisco Campos e Alfredo Gomes que poderiam com-
provar o crime (Processo n. 2410 de 1916, Petição da N & Maia).

Alguns dias depois a empresa acrescentou ao processo um documen-
to informando que Hermenegildo dizia pela cidade “que mataria, à bala, os 
bois desta firma commercial, quando penetrassem em sua roça, a qual não 
é cercada”. A alegação era de que o colono estaria premeditando um ataque 
contra as propriedades da firma (ibidem).

O juiz anexou ao processo os depoimentos que tinham sido pres-
tados ao delegado de polícia da cidade. O primeiro deles é o do senhor 
Raphael dos Santos, que declarou ser funcionário de Hermenegildo, traba-
lhando na época em uma horta contígua ao cemitério público da capital, 
localizado no distrito de Empresa. Disse que essa horta não é cercada e é 
invadida constantemente tanto pelos bois das propriedades da N & Maia 
quanto por alguns burros pertencentes ao senhor Armando Barros (ibidem, 
Depoimento de Raphael dos Santos).

Segundo ele, seu patrão tentou inúmeras vezes resolver esses pro-
blemas com a empresa, mas não obteve bons resultados. Ultimamente ele 
trabalhou na instalação de uma cerca reforçada com mourões grandes, que 
não conseguiram suportar as investidas do gado que procuravam pastar na 
horta (ibidem).

O que esse depoimento demonstra é que Firmino Hermenegildo 
ocupava uma parte do distrito de Empresa com uma horta, que impedia 
que os bois da empresa pastassem livremente pelos terrenos do lugar. Ha-
via na época um conflito de interesses aí: de um lado a empresa, que ocu-
pava aquela parte da cidade com bois, pastando pelos terrenos, e de outro 
um roceiro, que procurava ocupar algumas dessas propriedades com uma 
horta. É provável que o empreendimento de Hermenegildo fosse rentável, 
tendo em vista que mantinha alguns funcionários trabalhando no plantio. 

Nesse caso, o último a ser ouvido foi o próprio Firmino Hermenegil-
do, que disse ter então trinta e nove anos, ser natural da Paraíba, residente 
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em Pennapolis, casado e sabendo ler e escrever. Informou no início do de-
poimento que vive das hortas que planta em vários terrenos pela cidade, 
colhendo desde frutas a verduras e revendendo nos mercados ou ambulan-
temente (ibidem, Depoimento de Firmino Hermenegildo).

Disse ainda que sua horta onde morreu o boi tem dois mil metros de 
comprimento por mil de largura, possui fruteiras e verduras variadas como 
mandioca e milho. Declarou que vem tentando cercar sua horta, mas não 
tem conseguido devido à intromissão do gado da N & Maia. Na ocasião dis-
se que procurou o sócio da empresa, Guilhermino Bastos, que pediu a ele 
que procurasse dar queixa na intendência municipal e que somente depois 
é que a N & Maia se pronunciaria. Concluiu seu depoimento afirmando que 
não deu ordem de matar os bois da N & Maia, só mandou que seu funcioná-
rio desse alguns tiros para espantar os animais do local (ibidem).

Em outubro de 1916, o juiz Hypólito Moreira despachou um manda-
to de ação executiva em favor da N & Maia para que Firmino Hermenegildo 
pagasse pelo boi abatido, devendo depositar na conta da empresa o valor 
solicitado de quatrocentos mil réis imediatamente (ibidem, Sentença do 
juiz municipal).

De todo modo, nesse caso parece que a N & Maia se saiu mais uma 
vez vitoriosa. Após três convocatórias para que pagasse a dívida, o juiz 
Hypólito Moreira declarou o réu Firmino Hermenegildo foragido em treze 
de novembro (ibidem, Termo de audiência). 

 Um simples caso que dizia respeito a questões de invasão de uma 
horta, levou a morte de um boi, motivou a montagem de um processo con-
siderável e ocasionou o desaparecimento de Hermenegildo da cidade. Não 
sabemos qual o seu paradeiro e tampouco a extensão de seu poder local. É 
provável que o mesmo sobrevivesse de várias hortas que insistentemente 
plantava pelos distritos de Rio Branco e que essas propriedades eram enca-
radas como um empecilho aos interesses da N & Maia, que mantinha pela 
cidade bois pastando livremente pelos terrenos.

O que se percebe pelo processo é que a cidade de Rio Branco, no iní-
cio do século XX, era pontilhada por hortas e pastos de animais como bois 
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e burros, ou seja, esse espaço estava no limiar da fronteira entre o urbano e 
o rural. Nessa cidade, onde essa fronteira se apresentava confusa, a produ-
ção de alimentos era o foco da disputa. A N & Maia procurava, de seu lado, 
ocupar o entorno da urbe com bois, que precisavam de campos livres. Esse 
interesse da empresa era confrontado pelos roceiros, que ocupavam esses 
terrenos com hortas e impediam os bois de pastarem.

Dessa disputa surgiu ainda outro processo judicial envolvendo a em-
presa, suas fazendas e as hortas de outro roceiro, nesse caso, Ciríaco Joa-
quim, que possuía uma propriedade no distrito do Volta da Empresa. 

Em 20 de março de 1917, os menores Antônio, Lúcia e Olívia, através 
de seu pai, Ciríaco Joaquim, entraram com uma denúncia no Tribunal de 
Justiça pedindo indenização pela completa destruição da horta que possu-
íam no terreno da família localizado na Rua Cearense do Volta da Empre-
sa. A horta foi destruída por um rebanho de gado da fazenda N & Maia e 
Companhia no começo daquele ano (Processo n. 1008 de 1917, Petição dos 
filhos de Ciriaco Joaquim).

O terreno em questão possuía cem metros de frente por quatrocen-
tos e cinquenta de fundos, limitando-se ao sul pela Rua Cearense, por baixo 
com o terreno de Manoel Português e por cima com outro da Loja Maçô-
nica Igualdade Acreana e pelos campos da fazenda N & Maia. A petição 
nos dá conta do tamanho do estrago e de como se constituía essa horta, ao 
dizer que:

O dito gado destruiu cerca de quinhentas e cinquenta 
seringueiras novas, mil e quinhentos quilos de milho, 
metade de um canavial, um bananal, macaxeiras, 
laranjeiras, tangerinas, limoeiros, cueireiros, abacateiros, 
ateiras, jaqueiras, araticuzeiros, mangueiras, mamoeiros, 
cajueiros, cafeeiros, jenipapeiros, cupuaçuzeiros, goiabeiras, 
amendoeiras, assahyseiros, romanzeiras, figueiras, 
sabugueiros, árvores de graviola, fructas-pão, guaranás, 
gengibres e plantações de maracujás, ynamicará, abacaxi, 
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ararutas, feijões, uvas e um jardim, além de um viveiro 
contendo seringueiras e bananeiras (ibidem).

O documento informa ainda que o terreno era todo cercado, mas que 
no início de março uma grande queimada nos pastos da fazenda destruiu 
todo o madeirame. Logo depois, o gado começou a invadir a propriedade 
e o senhor Ciríaco Joaquim procurou a empresa N & Maia para resolver o 
problema, conversando com o secretário João Macedo e o gerente Guilher-
mino Bastos, não obtendo resultado com esses encontros. 

Em seguida, procurou os vaqueiros Anacleto de tal e Sólon de tal, 
que trabalhavam na fazenda para que confinassem os animais até que re-
formasse a cerca, mas os dois não lhe deram ouvidos. Por fim, declara que a 
horta da família era a única fonte de renda que possuíam (ibidem).

A petição tem informações preciosas, ao descrever o tamanho do ter-
reno e, principalmente, a quantidade de fruteiras no local. Essa horta era 
especializada na produção de algumas hortaliças como milho e macaxeiras, 
uma variedade de frutas não só da Amazônia, mas também de diversas pro-
cedências, como a manga, amêndoas e bananas. 

A horta possuía um espaço onde a família cultivava mudas de se-
ringueiras, que eram aclimatadas em um jardim. Havia plantação de cana, 
feijão e até de arroz. O documento descreve, portanto, como essa horta 
era diversificada, possuindo uma grande capacidade produtiva. Além disso, 
Ciríaco Joaquim procurou de todas as formas resolver o problema da inva-
são de sua propriedade junto a N & Maia, chegando mesmo a pedir auxílio 
para os vaqueiros da empresa.

O documento desse roceiro quase nos transporta para os transtornos 
causados pelos bois da N & Maia, que pastavam sossegadamente pelos cam-
pos ao redor da cidade. Assim como Hermenegildo, Joaquim informa que 
sua família vivia da horta que possuía, indicando que a plantação de horta-
liças era um negócio atraente para determinados moradores de Rio Branco, 
tendo em vista que produziam nas proximidades de seus consumidores.

O processo continua e após os autos de avaliação da destruição na 
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horta, o juiz convoca algumas testemunhas. Esses depoimentos nos con-
tam um pouco do dia a dia desse conflito entre a empresa e os roceiros e o 
primeiro deles foi o do português Manuel de Oliveira Fonseca, que disse ter 
visto o gado da N & Maia invadir o terreno da família Joaquim por várias 
vezes. 

Em uma dessas ocasiões, viu que os filhos da família tentavam es-
pantar uma manada de bois, correndo no meio da horta e dos animais. De-
clarou que nesse dia os pais das crianças tinham ido vender hortifrútis na 
feira de Pennapolis e as crianças estavam sozinhas em casa. Nesse dia ainda 
tentou procurar os vaqueiros Anacleto de tal e Solón de tal, mas os mesmos 
não retiraram o gado da horta. Depois afirmou que foi ajudar as crianças 
a espantar o gado, construindo em seguida um tapume na cerca quebrada 
(ibidem, Depoimento de Manuel de O. Fonseca).

O outro depoente foi Manoel Rodrigues Viana, que também confir-
mou ter visto os filhos de Ciríaco Joaquim espantarem o gado quando este 
e sua mulher saíram para vender produtos na feira da cidade, no distrito de 
Pennapolis (ibidem, Depoimento de Manoel R. Viana).

Na fala desses dois depoentes encontramos um flagrante do cotidia-
no da família Joaquim: depois de colhidas as hortaliças, frutas e verduras 
da horta os pais saíam de casa e seguiam para a feira da cidade que ficava 
em Pennapolis para ali vender os produtos. As crianças cuidavam da casa, 
sozinhas e levando adiante os afazeres domésticos como espantar bois da 
horta familiar.

Nos depoimentos é possível vermos os pequenos correndo por entre 
o roçado espantando os bois, que invadiam constantemente a propriedade 
da família. Essas falas são evidências de que as condições de vida daqueles 
colonos eram duras, pois além de trabalharem no cultivo da horta, tinham 
que venderem eles próprios os produtos e deixar as crianças sozinhas em 
casa.

O papel dos filhos de Ciríaco Joaquim ainda não terminou nessa cena 
do processo onde espantavam o gado. Em um dos recursos que a N & Maia 
abriu os menores foram alvo de um argumento moral. Nesse documento, 
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assinado por Guilhermino Bastos, afirma-se que não é de conhecimento 
da empresa qualquer tipo de destruição que os animais possam ter feito na 
horta da família Joaquim. No recurso diz-se que Ciríaco Joaquim sequer 
poderia responder pelas crianças, porque ele não era o pai das mesmas, 
logo, não tinha direitos na propriedade que pertencia aos menores (ibidem, 
Depoimento de Guilhermino Barros). 

Diante disso a N & Maia informa que Ciríaco Joaquim não registrou 
as crianças, que o processo em seu inteiro teor não teria validade alguma e 
solicitam, nesse sentido, o arquivamento da peça judicial (ibidem, Recurso 
da N & Maia e Companhia).

No dia seguinte Ciríaco Joaquim entra com um mandato para manu-
tenção do processo, reafirmando que é pai dos menores. Diz que conheceu 
sua esposa em 1901, quando acabara de chegar da Bolívia. Na época ela já 
tinha uma criança e ele a registrou, mas com as guerras pela posse do Acre 
o cartório onde efetuou esse registro, no seringal Bagaço, foi destruído (ibi-
dem, Mandato de manutenção).

Informa que depois desse período não teve dinheiro para recuperar 
os registros de todos os filhos, mas tratou de colocar a única propriedade 
da família no nome dos menores, sem fazer distinção entre eles. Conclui 
seu pedido de manutenção do processo pedindo um parecer sobre sua pa-
ternidade legal (ibidem). 

O juiz encaminha o processo para o promotor público, que emite 
um parecer dizendo que a alegação de paternidade de Ciríaco Joaquim era 
procedente e que ele responderia sim por todos os menores, inclusive o que 
adotou. Na defesa intransigente de sua casa, Joaquim reafirma sempre que 
é pai de todos os menores (ibidem, Parecer da promotoria).

Percebe-se que a N & Maia compreendia que o gado da empresa in-
vadia constantemente as propriedades da família Joaquim e seria apontada 
como culpada nesse caso. Diante disso recorre a um argumento de defesa 
que trazia para o centro do debate a vida privada da família, acusando Cirí-
aco Joaquim de não ser pai das crianças. 

Uma das questões levantadas pela empresa era acusar Joaquim de 
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viver amancebado com uma mulher, assumindo filhos que não eram seus e 
que, por conta disso, não poderia responder pelas propriedades em nome 
dos menores. No fundo os argumentos da N & Maia trazem à baila um 
discurso corrente daquela época, segundo o qual um homem não poderia 
casar-se com uma mãe solteira e ainda por cima assumir seus filhos. 

As alegações da N & Maia conseguiram paralisar o caso na justiça 
durante mais de um ano. Em janeiro de 1920, Ciríaco Joaquim entrou com 
uma petição solicitando a extinção do processo, informando em juízo que 
assinou um acordo com a N & Maia e Companhia no qual teria recebido 
como indenização um conto e quinhentos mil réis e a reforma de sua horta 
(ibidem, Petição de Ciríaco Joaquim).

Usando de argumentos contra a moral da família Joaquim a seu favor, 
a N & Maia conseguiu reverter sua situação. Paralisou o processo nas ma-
lhas do judiciário, tendo tempo de negociar com a família. Pelo que Ciríaco 
Joaquim afirmou, a empresa recuperou a horta e pagou uma indenização 
pelos estragos. Suspeitamos que se a empresa não tivesse usado daqueles 
argumentos moralistas, o caso poderia terminar com alguma condenação 
mais prejudicial para ela. O processo paralisado provocou a assinatura de 
um acordo que foi favorável à N & Maia. 

Esses processos expõem os problemas em torno do crescimento da 
cidade de Rio Branco. Primeiramente, demonstram que fornecer alimentos 
para a população era um negócio rentável. Segundo, como a cidade não 
possuía uma zona rural com ramais ou vias de escoamento, a produção 
desses alimentos tinha que ser o mais próxima possível da zona urbana.

Nesses casos, a produção se dava bem no meio da cidade, que era 
plasmada pelo ambiente rural. Nessa produção de alimentos, havia então o 
choque entre a N & Maia, que procurava pastos para seus bois e os colonos, 
que cultivavam suas hortas nos terrenos da cidade. As propriedades des-
ses roceiros eram, assim, um problema a ser enfrentado pelos interesses da 
empresa, que tratava Rio Branco como parte de seus negócios. 
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Considerações Finais
No Vale do Rio Acre do início do século XX os conflitos pela posse 

da terra não se limitavam às questões agrárias. Certo é que a economia 
da borracha era dominante nesse cenário, mas algo emerge desses casos, a 
formação da cidade de Rio Branco. Encravada no meio da floresta, a capital 
do Acre surge com vários problemas internos.

Podemos ver como pano de fundo suas fronteiras pouco definidas 
entre o rural e o urbano. Hortas e bois compartilhavam os terrenos da ci-
dade com casas e estabelecimentos comerciais. Não é demais lembrar que 
essa questão não é nova para a historiografia e nem mesmo uma singulari-
dade de Rio Branco, ou seja, mesmo longe essa cidade havia problemas que 
eram comuns em outros centros urbanos.

Algo que salta aos olhos é o tratamento dado ao solo urbano na for-
mação dessa cidade. Seu crescimento era um verdadeiro negócio para os 
grandes proprietários de terras da capital. Dentre eles se sobressai a N & 
Maia e Companhia, que comprava e vendia terrenos, alugava casas e con-
trolava uma rede ampla de empreendimentos pela capital. Rio Branco era, 
então, um negócio e isso gerava inúmeros conflitos. Quiçá tais questões 
ainda permaneçam.
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RESUMO
Neste trabalho, objetivamos compreender o processo de tomada de 

decisão dos seringueiros moradores da Reserva Extrativista (Resex) Chico 
Mendes em relação ao uso da terra para a criação do gado bovino.  Essa op-
ção pode ser entendida como o oposto da luta de parte dessas populações 
no período que antecedeu a criação das Reservas Extrativistas e que teve 
como principal foco a resistência contra o novo modelo produtivo instalado 
pelos governos federal e estadual na região, baseado na grande propriedade 
fundiária, na pecuária extensiva de corte e na consequente “eliminação” 
do seu meio e modo de vida (terra e extrativismo). Para atingir tal objetivo, 
analisamos documentos e referências bibliográficas que versam sobre a te-
mática em foco, além de realizar pesquisa de campo com aplicação de ques-
tionário e entrevistas para 20 (vinte) seringueiros moradores dos Seringais 
Nova Esperança, Sibéria e São Pedro (Resex Chico Mendes – município de 
abrangência: Xapuri - Acre) e algumas lideranças locais. Os dados da pes-
quisa revelam que a pecuária vem sendo crescentemente praticada nessa 
Unidade de Conservação por uma série de fatores internos e externos, den-
tre eles: a falência do setor extrativista; a ineficiência/ineficácia do modelo 
de desenvolvimento em curso no Estado do Acre desde 1999, caracterizado 
como sustentável; o fracasso dos projetos “alternativos”; o fracionamento 
das colocações; as vantagens econômicas e sociais; a expansão da pecuária 
na Amazônia e do agronegócio no Estado do Acre, especialmente o Manejo 
Florestal Madeireiro Comunitário. 

Palavras-Chave: Reserva Extrativista Chico Mendes; Pecuária 

bovina; Manejo Florestal Madeireiro Comunitário; Xapuri.
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Introdução
Este trabalho destina-se a investigar o porquê  dos moradores da 

Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes optarem crescentemente por 
desenvolver a pecuária no interior dessa Unidade de Conservação. Lem-
bramos, inicialmente, que essa opção pode ser entendida como o oposto 
da luta de parte dessas populações no período que antecedeu a criação das 
Resex’s e que teve como principal foco a resistência contra o novo modelo 
produtivo instalado pelos governos federal e estadual na região, baseado 
na grande propriedade fundiária, na pecuária extensiva de corte e na con-
sequentemente “eliminação” do seu meio e modo de vida (terra e extrati-
vismo). 

Ao mesmo tempo, o crescimento da pecuária no interior da Resex 
Chico Mendes põe em xeque o “sucesso” da política ambiental em anda-
mento no Acre desde o final da década de 1990, ancorada na sustentabili-
dade socioeconômica dos “povos da floresta”, tendo como “carro chefe” o 
extrativismo. No discurso oficial, as Unidades de Conservação representam 
um símbolo do Desenvolvimento Sustentável no Estado.

Na sequência, fizemos também uma sucinta abordagem a respeito 
do Manejo Florestal Madeireiro Comunitário com o intuito de promover 
uma reflexão sobre quem se beneficia com esse processo. 

Para a concretização dos objetivos propostos, foram indispensáveis 
os relatos orais dos seringueiros moradores da Resex, das lideranças locais 
e dos estudiosos do assunto, além de uma revisão bibliográfica e reporta-
gens extraídas da internet. 
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1. Desvendando 
a opção pela 
pecuária na Reserva 
Extrativista Chico 
Mendes: fatores 
internos e externos

Acompanhando a conjuntura socioeconômica, política e ambiental 
na qual está inserida a Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes, aden-
tramos nos bastidores dos Seringais Nova Esperança, Sibéria e São Pedro 
na complexa tarefa de compreender o processo de tomada de decisão dos 
seringueiros moradores em relação ao uso da terra para a criação do gado 
bovino. Essa decisão não é tão simples quanto parece, pois implica uma 
mudança de concepção, valores e práticas, anteriormente defendidas e 
conquistadas através da criação das Resex’s. 

A decisão faz parte de um conjunto de fatores internos e externos, 
que os “empurram e/ou seduzem” a praticar crescentemente essa atividade. 
A luta pela sobrevivência, o cenário econômico-político estadual e nacio-
nal, as normas de convívio social, as ideologias, as influências recebidas e 
assimiladas, bem como as oportunidades de vida, são elementos importan-
tes desse processo.

Desde a primeira década em que a Resex Chico Mendes foi instituí-
da, houve difusão por parte dos órgãos governamentais, partidos políticos, 
Organizações Não Governamentais (ONGs), Sindicatos dos Trabalhadores 
Rurais (STRs), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Comunidades Eclesiais 
de Bases (CEBs), de que os extrativistas poderiam sair da linha da pobre-
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za e viver em melhores condições de vida, através da renda obtida com os 
produtos florestais não-madeireiros. A expectativa era de que os impactos 
positivos na renda familiar estariam vinculados à economia extrativista. 

Esses ideais ganharam ênfase quando o Partido dos Trabalhadores 
(PT) assumiu o governo pela primeira vez, em 1999. Algumas ações (ain-
da que insuficientes) foram sendo implementadas ao longo dos anos sob o 
discurso de valorizar a produção extrativista, promover sua diversificação, 
fortalecer a agricultura familiar e, consequentemente, melhorar a vida dos 
“povos da floresta”. Como exemplo, podemos citar: a promulgação da Lei 
de Subsídio da Borracha Natural (Lei Chico Mendes), no ano de 1999; a 
implementação das Usinas de Beneficiamento de Castanha, em Xapuri e 
Brasiléia; o incentivo à exploração de sementes para confecção de artesa-
nato, exploração de óleos vegetais (copaíba, andiroba, pimenta-longa, etc.), 
frutos regionais (como, por exemplo, açaí, patoá) e plantas medicinais.

Ocorre que, na prática, esse conjunto de políticas vem apresentando 
impactos bastante reduzidos e o extrativismo da borracha e da castanha 
caminha em franca decadência. Um dos importantes instrumentos de ava-
liação é a incessante busca de alternativas econômicas diferenciadas por 
parte dos protagonistas dessa história (“povos da floresta”), a exemplo da 
criação de gado nas unidades de conservação, acima do permitido pela le-
gislação vigente.

Os preços dos principais produtos - castanha e borracha - perma-
necem instáveis no mercado, fazendo com que grande parte das famílias 
abandone efetivamente ou temporariamente a atividade. A castanha, ape-
sar de ser lucrativa e proporcionar boa remuneração da mão de obra fami-
liar (TONI et al, 2007), não garante os benefícios para o ano inteiro, pois 
sua produção é por safra (geralmente três meses no ano). Soma-se a isso 
o insucesso de agregar valor e conseguir mercado comprador para outros 
produtos do setor extrativista (frutos, óleos, sementes, etc.), bem como o 
fracasso de uma série de projetos considerados alternativos, implementa-
dos sem vínculo com a realidade local, como é o caso da pimenta longa, 
da pupunha, do café, da criação de animais (galinha, porco, etc.), dentre 
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outros. 
A intrafegabilidade dos ramais dificultando o escoamento da produ-

ção e a falta de assistência técnica foram os problemas mais citados pelos 
seringueiros moradores entrevistados nesta pesquisa. As palavras do Sr. 
Otacílio Martins de Oliveira (Tatá), morador do Seringal São Pedro, Colo-
cação Bom Levar, exemplifica muito bem essa realidade:

O Basa me emprestou R$ 3.700,00 para eu plantar café e R$ 
3.700,00 para eu plantar palmito. O café, o sapé invadiu e 
eu não colhi e a pupunha não teve quem comprasse, não 
vieram cortar o palmito, que era pra vender palmito, não 
vieram cortar nem nada, ainda tem o pupunhal aí porque 
não deu certo, não tinha ramal, não tinha nada. Aí chegava 
todos os mês a cobrança do Banco, aí foi preciso eu vender 
a canoa que eu tinha, foi preciso eu vender umas égua que 
eu tinha, pra pagar o banco. Eu vendi o que era meu pra eu 
pagar o banco, não devo nada, Graças a Deus. (Entrevista 
com Sr. Otacílio Martins de Oliveira, 76 anos, morador do 
Seringal São Pedro, Colocação Bom Levar, 2012).

Acompanhando essas circunstâncias, a primeira justificativa apre-
sentada pelos seringueiros moradores entrevistados neste trabalho, quan-
do questionados sobre o porquê criam gado em suas colocações acima do 
permitido pela legislação vigente, foi a falência do setor extrativista e a falta 
de opção econômica. De um universo de 20 entrevistados, 80% deles afir-
mam que praticam a pecuária bovina porque não conseguem sobreviver 
apenas com a renda gerada pelos produtos extrativistas e que o gado foi 
uma opção encontrada para suprir as necessidades familiares. Acrescentam 
que os investimentos governamentais para o setor são insuficientes e quan-
do implementados, na maioria das vezes não conseguem atingir resultados 
satisfatórios.

“O motivo que eu vim criar gado é porque eu vi que é a 
forma mais fácil de aumentar a renda da gente, porque eu 
vi que só do extrativismo, só da borracha não dá, a castanha 
também não dá porque é uma safra, passou aquilo ali, não 
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vem mais. A borracha ainda continua, mas você enfrenta 
tudo debaixo do temporal, o inverno. Os momentos mais 
difíceis né, eu vi que só da borracha não dava. Aí...eu vi e os 
outros foram me aconselhando, viver só de uma coisa não 
dá. Foi o que conquistou a gente mudar mais um pouco de 
alternativa, não viver só de uma coisa”. (Entrevista com Sr. 
Antônio Domingos, 42 anos, morador do Seringal Sibéria, 
colocação Semitumba, 2012).

Uma parte dos entrevistados reconhece que a pecuária bovina causa 
danos ambientais porque envolve a derrubada de grandes porções da flores-
ta para formação de pastagens, mas mencionam que praticam a atividade 
por questão de sobrevivência. O reconhecimento entre os danos ambien-
tais e a luta pela sobrevivência são parte de um conflito interior que leva 
os moradores a conviver com um grande dilema: manter a floresta em pé 
e viver em condições precárias, praticando somente o extrativismo vegetal 
ou desmatar e criar gado na tentativa de uma vida melhor? Eis a questão: 
Sobreviver sem desmatar ou desmatar para sobreviver?

Apesar da difícil escolha, os levantamentos socioeconômicos reali-
zados na Resex Chico Mendes nos anos de 1992 e 2009 confirmam que a 
pecuária bovina é uma atividade em expansão nessa Unidade de Conserva-
ção. No ano de 1992 (dois anos após a criação da Resex), mesmo com toda a 
crise que já se abatia sobre o extrativismo, ele representava 62% do valor to-
tal da produção. Deste percentual, a borracha respondia por 35,2%, seguida 
da castanha com 25% e de outros produtos (frutos, óleos, resinas, açaí, etc.) 
com apenas 1,8%. A segunda atividade mais importante era a agricultura, 
correspondendo a 29% da produção.  A pecuária era a responsável por ape-
nas 9% (4,2% - bovinos; 3% - suínos; 1,8% - aves) (BRASIL, 1992).

No ano de 2009, o levantamento socioeconômico realizado pela Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) apontou uma diferença nes-
se quadro situacional, visto que a pecuária em 2010 passou a responder por 
35% da renda familiar, empatando com o extrativismo (ACRE, 2010).

As vantagens econômicas e sociais que o gado oferece em relação às 
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demais atividades praticadas no interior da Reserva foram outros aspectos 
mencionados por 65% dos entrevistados. Além de ser um produto de boa 
comercialização, utiliza pouca mão de obra (quase sempre a familiar) e não 
necessita de ramais ou estradas trafegáveis para se transportar. O mesmo 
não ocorre com os produtos extrativistas. Para os seringueiros moradores 
o gado é considerado uma “poupança” disponível para solucionar situações 
diversas e emergenciais dos membros familiares, visto que é de fácil liqui-
dez: 

Se eu chegar lá na cidade hoje e tiver com a precisão de um 
dinheiro e disser assim: eu tenho duzentos, trezentos quilos 
de farinha eu não encontro quem me dê o dinheiro dela. E 
se eu disser assim: eu tenho um garrote para mim vender, 
um bezerro, lá na rua os cabra me dão o dinheiro na hora. 
(Entrevista com Sr. Antônio Domingos, 42 anos, morador 
do Seringal Sibéria, Colocação Semitumba, 2012).

O fato de possuir gado é também sinônimo de prestígio social e po-
der econômico e político (TONI et al, 2007). Situação inversa ocorre com 
os seringueiros, que além de não gozar desses privilégios, são vistos pela so-
ciedade como pessoas atrasadas cultural e socialmente. Entre outras coisas, 
essa é uma razão que colabora para que os pais não incentivem seus filhos a 
prosseguir com a sua profissão. Nem mesmo os filhos almejam isso para si. 
A maioria abandona o campo e vai morar na cidade em busca de melhoria 
de vida, cobiçada quase sempre através dos estudos.

A diferença no padrão de vida dos seringueiros moradores da Resex 
Chico Mendes é visivelmente percebida em todos os seringais pesquisados. 
A posse de bens móveis (carros, motos, etc.), as vestimentas, as oportuni-
dades de vida e lazer para a família são reflexos dessa situação. O quesito 
moradia teve situação amenizada no local em que as famílias foram con-
templadas com o Programa Crédito Moradia do Governo Federal. Os valo-
res do crédito variaram de acordo com o ano de contemplação (R$ 4.200,00 
- quatro mil e duzentos reais a R$ 18.200,00 - dezoito mil e duzentos reais), 
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o que acabou interferindo no padrão de qualidade das residências. 
O irregular fracionamento das colocações (por venda, cessão, heran-

ça, etc.) também se apresentou como um fator de grande influência sobre 
o avanço do gado na Resex. De acordo com a legislação vigente, a pecuária 
pode ser desenvolvida para subsistência, em quantidade limitada a 30 ani-
mais por colocação. Se um seringal possuir um elevado número de colo-
cações, a tendência é que ele tenha um maior número de cabeças de gado, 
pois cada família terá a sua criação. Consequentemente, isso influencia nas 
taxas de desmatamento, de pastagem e no quantitativo bovino local e ge-
ral da Resex. Essa situação mostrou-se mais agravante no Seringal Nova 
Esperança, pois o mesmo possui 103 colocações em uma área de apenas 
7.903,04ha. Em algumas delas é possível ver uma pequena quantidade de 
gado no pasto (que varia entre 5 a 20 cabeças), mas em outras o número já 
é bastante elevado (acima de 100). 

O gado se faz presente na maioria das colocações deste seringal, seja 
em pequena ou média escala. A facilidade de acesso, transporte e localiza-
ção estratégica (proximidade com o mercado) colabora para que o serin-
gueiro morador se sinta atraído a investir na pecuária. Em compensação 
esse investimento é feito com insegurança, pois possui maior risco de per-
da, devido à facilidade de fiscalização da área. 

O receio com que os moradores respondem a entrevista, ao serem 
questionados se possuem gado e o quantitativo de animais, demonstra sua 
insegurança. Mesmo assim, declaram que não pretendem trocar a ativida-
de, porque ela oferece mais vantagens econômicas do que as outras prati-
cadas na colocação. Através da observação in loco, foi possível perceber que 
o número de animais declarado não corresponde ao real.

Numa proporção maior que nos outros seringais pesquisados, os 
entrevistados revelaram ter sofrido diversas ameaças para sair da terra. As 
mais frequentes são motivadas pela criação de gado acima do permitido 
pela legislação vigente, além da ocupação ilegal. Aproximadamente, 60% 
dos moradores adquiriram a terra através de compra (uma parte destes são 
funcionários públicos e moram na cidade). Os outros 40% mencionaram 
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que já viviam naquela área antes da Resex ser implementada, ou que a aqui-
sição se deu por meio de herança ou cessão.

O Seringal Nova Esperança é também um dos mais afetados pelo 
desmatamento (53,88%). No senso comum, configura-se a ideia de que essa 
área possuía um elevado índice de desmatamento antes da implementação 
da Unidade de Conservação, pois era uma antiga fazenda de gado. Prova-
velmente, o discurso foi construído e difundido para resguardar o “sucesso 
do projeto de desenvolvimento em curso”. Afinal, admitir o avanço do des-
matamento e da pecuária é “assinar um atestado de fracasso”. Dados ofi-
ciais servem para desmistificar essa crença, pois mostram que a maior evo-
lução se deu no período pós-implementação da Resex. Até o ano de 1990, 
o desmatamento atingia 10,15% dessa área e em 2010 já somava 53,88%, o 
que indica uma significativa diferença.

Figura 1. Evolução do desmatamento no Seringal Nova Esperança durante o pe-
ríodo de 1988 a 2010

Fonte: Unidade Central de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto do Estado 
do Acre – UCEGEO/     2012.

As oportunidades e influências recebidas e assimiladas das fazendas 
que fazem fronteira com a Resex Chico Mendes são aspectos a serem con-
siderados na expansão do rebanho bovino dessa Unidade de Conservação. 
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Quase a metade dos entrevistados neste trabalho (45%) responderam que 
ingressaram no caminho da pecuária por incentivo dos compadres, amigos, 
vizinhos ou ainda porque viram que os moradores que criavam gado viviam 
em melhores condições de vida do que eles.  Em alguns casos, o acesso à 
“colocação” é um convite ao convívio com outra realidade, visto que é feito 
por dentro de grandes fazendas.

Boa parte dos seringais da Reserva não possui energia elétrica, 
nem ramais e/ou estradas trafegáveis, apenas “varadouros” dão acesso 
a algumas colocações. A intrafegabilidade compromete diretamente o 
escoamento da produção.  Exemplo disso é que a Fábrica de Preservati-
vos NATEX, anunciada como a “redentora” da absorção de todo o látex 
da Resex, compra o produto de “tão somente 700 famílias” dessa Uni-
dade de Conservação, devido à falta de acesso a vários seringais. “Para 
se ter uma ideia, somente na Reserva Extrativista Chico Mendes vivem 
1800 famílias. Isso quer dizer que a Fábrica de Preservativos não aten-
de sequer 50% dos moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes” 

, o que caracteriza um problema:

A Fábrica de preservativos não atende toda essa população 
que vive do extrativismo porque apesar de ser negada, todos 
sabem que 95% da matéria prima dela é bancada pelos 
seringais de cultivo, porque os nativos não têm acesso pra 
garantir a matéria prima que ela necessita para funcionar 
em três turnos, porque existe seringueiras, mas não existe 
estradas, então vem látex desde a Bonal, de Rio Branco, de 
todos os seringais nativos e de cultivo que estão aí na BR. 
(Entrevista com Dercy Teles, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Xapuri e posseira no Seringal Boa 
Vista, Colocação Pimenteira - Resex Chico Mendes, 2012).

Vale mencionar que uma parte das famílias que vende o látex para a 
referida fábrica realiza o transporte da produção por conta própria, atra-
vés de animais (bois e/ou cavalos) e às vezes percorre, em trechos de difícil 
acesso, até mais de 20 km para chegar ao “posto de recolhimento” (PR). As 
latentes dificuldades comprometem o seu lucro (que já não é alto), causan-
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do desmotivação e conduzindo-os a buscar alternativas mais viáveis, en-
contradas na maioria das vezes no gado. 

Além dos problemas estruturais, os seringais da Resex Chico Mendes 
também convivem com os de ordem natural, como a desigualdade geográ-
fica na distribuição de castanheiras e seringueiras nas colocações (abun-
dante em algumas e escassas em outras). Sem incentivos governamentais e 
linha de crédito disponível para explorar outros produtos potenciais locais, 
o gado mais uma vez entra em cena. Ao se mostrar eficaz, o exemplo vai 
sendo seguido pelos vizinhos. 

A decisão dos moradores de investir na pecuária bovina no interior 
da Resex Chico Mendes também se justifica por fatores relacionados à ex-
pansão da pecuária na Amazônia. Essa expansão acompanha o movimen-
to de integração sul-americana, que projeta o desenvolvimento da Região 
com base na exportação de commodities (grãos, carne bovina, minério, ma-
deira, energia, etc.) para o mercado internacional.

A ligação do Brasil com o Peru, através da BR-317 – Estrada do Pacífi-
co – abre a possibilidade de novos mercados para a comercialização da car-
ne bovina do Acre. Ainda que essa carne não consiga atingir o mercado in-
ternacional devido às barreiras sanitárias, ela poderá ocupar novos nichos 
no mercado interno em substituição à carne exportada (TONI et al, 2007). 

Essa expectativa atrai grandes pecuaristas a aumentar seus rebanhos, 
especialmente nas áreas mais próximas à fronteira. Como parte do perí-
metro da Resex Chico Mendes é margeada pela BR-317, a área passa a ser 
utilizada de forma ilegal pelos investidores por meio do arrendamento de 
pastagens, criação de meia, etc. Boa parte dos moradores da Resex adere a 
essa nova forma de uso da terra como uma alternativa de vida e, posterior-
mente, motivada pelo lucro, acaba ingressando definitivamente na ativida-
de. Esse histórico afeta diretamente a Reserva com o aumento progressivo 
do desmatamento.

Outro aspecto a ser mencionado é que as regiões Sul, Sudeste e Cen-
tro-Oeste têm substituído paulatinamente a pecuária por usos mais rentá-
veis da terra (cana-de-açúcar, grãos, urbanização, etc.) e isso faz com que 
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ela seja empurrada progressivamente para a Região Amazônica (SMERAL-
DY; MAY, 2008). A disponibilidade e os bons preços das terras, somados à 
implantação de pastagens melhoradas em solos relativamente férteis, cola-
boram decisivamente para sua implantação na região (idem, 2008). 

Segundo o estudo “O Reino do Gado” da organização ambientalista 
Amigos da Terra-Amazônia Brasileira, divulgado em 2008 “o rebanho bo-
vino da Amazônia Legal atingiu aproximadamente 74 milhões de cabeças 
de gado, ou 3,3 por habitante, o triplo da média nacional. No Mato Grosso, 
chega-se a 9,3 cabeças por habitante; em Rondônia, 7,7. De cada quatro 
cabeças adicionais de gado no Brasil nos últimos 5 anos, três são oriundas 
da Amazônia”.

O rebanho bovino no Acre também acompanha esse crescimento. 
No ano de 1974 eram apenas 99.820 animais. Em 2010 os números já su-
biram para 2.578.460 animais (IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal, 2012). 
Sem dúvida, esse crescimento demonstra que os acreanos “absorveram” a 
cultura do gado, “herdada do estilo de desenvolvimento” que marcou pro-
fundamente a década de 1970, voltado à agropecuária. O próprio discurso 
oficial do Governo do Estado é contraditório à prática, pois difunde prio-
rizar o extrativismo, mas continua a incentivar a pecuária em todas as es-
calas.  

Para se ter noção, a maior festa anual promovida na capital (Rio 
Branco) pelo Governo no Acre é a Expoacre, uma feira de exposição do 
agronegócio, com foco na pecuária e na madeira. No ano de 2010, o evento 
chegou a gerar quase cem milhões, sendo os leilões de gado um dos res-
ponsáveis pela atração (ACRE, 2011). Assim, não é difícil perceber que há 
todo um contexto que naturaliza a pecuária como algo que realmente deve 
acontecer na região.

Em cada seringal pesquisado é possível perceber especificidades. O 
Sibéria possui fácil acesso, localiza-se próximo à cidade (24 km), tem uma 
parte dos ramais trafegáveis e energia elétrica em algumas casas. A totali-
dade dos entrevistados afirmou que suas atividades produtivas são diversi-
ficadas, se destacando a criação do gado em pequena escala, o extrativismo 
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da borracha e da castanha, a criação de pequenos animais, como a galinha 
e o porco, e alguns produtos da “lavoura branca” (mandioca, milho, feijão, 
arroz, etc.). 

Nesse seringal, 50% dos entrevistados declararam que ainda se dedi-
cam à extração do látex e vendem o produto para a Fábrica de Preservati-
vos NATEX. A renda mensal obtida com a produção varia entre R$ 300,00 
(trezentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais). Quanto à castanha, per-
sistem dificuldades de encontrar mercado comprador e comercializá-la a 
bom preço. Algumas vezes, é vendida para a Cooperativa Agroextrativista 
de Xapuri (CAEX), outras, para “marreteiros” e há ocasiões em que os sacos 
ficam “encostados” um tempão na colocação à espera de comprador.

Nas colocações mais próximas à Estrada de Petrópolis (que dá acesso 
à cidade), o transporte do látex e da castanha é realizado, na maioria das 
vezes, pelos compradores. A grande reclamação é quanto a quem verdadei-
ramente paga os custos. Os compradores difundem a ideia de que é pago 
por eles e os seringueiros moradores discordam, dizendo que o preço está 
embutido no produto e por isso recebem um valor menor do que o con-
siderado por eles como sendo o justo. Exemplificam através do preço da 
borracha, dizendo que recebem da Fábrica de Preservativos NATEX o valor 
líquido de R$ 7,00 (sete reais) por Kg, quando, na sua visão, deveriam rece-
ber aproximadamente R$ 10,00 (dez reais). Relatam que até nesse ponto o 
gado apresenta vantagem, pois, quando comercializado, o comprador se 
responsabiliza pelo transporte, sem fazer nenhum desconto do preço que 
foi previamente acertado. 

Quem paga o transporte somos nós produtor, porque eles 
quando vem buscar, vem comprar na nossa porta, mas o 
desconto eles já traz tudo determinado. Aí eles chega e às 
vez diz assim: nós estamos comprando, o preço tal e tal. 
Não. Ninguém trabalha de graça, a gente sabe disso, a gente 
entende essa parte, mas toda essa situação quem paga é 
o trabalhador, é o seringueiro, é o castanheiro. Muita das 
vezes o cara que  não entende diz assim: eles tão pagando. 
Não. Quem paga é nós. Tem que tirar toda essa situação do 
nosso produto. (Entrevista com Sr. José Carlos de Souza, 67 
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anos, morador do Seringal Sibéria, Colocação Semitumba, 
2012).

A maior polêmica no Seringal Sibéria gira em torno do Manejo Flo-
restal Madeireiro Comunitário. Os órgãos governamentais, com o apoio 
do atual Presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Reserva 
Extrativista Chico Mendes de Xapuri (AMOPREX), Sr. Sebastião Aquino, 
de algumas lideranças e políticos locais, já realizaram diversas reuniões 
na tentativa de “sensibilizar as comunidades a participar do novo projeto 
alternativo” (manejo madeireiro), que, segundo eles, “oferece um modelo 
factível de renda, competitivo com a pecuária” (AMOPREX, 2011, p. 15). O 
movimento conseguiu despertar o interesse de uma parte dos moradores e 
algumas colocações desse seringal já estão inseridas no primeiro Plano de 
Manejo Florestal Madeireiro Comunitário da Resex Chico Mendes, o qual 
será detalhado mais adiante.

2. MANEJO 
FLORESTAL 
COMUNITÁRIO: 
uma “alternativa” 
para quem?

Em que pese à importância do debate sobre o Manejo Florestal Ma-
deireiro Comunitário na atualidade, é preciso salientar que a exploração/
exportação de madeiras (“ditas provenientes do Manejo Madeireiro”) vem 
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despontando como uma “nova alternativa” oferecida pelo setor governa-
mental às populações locais. Conforme mencionamos anteriormente, ela 
foi combatida durante muitos anos por parte do grupo que governa o Acre 
desde 1999, por sindicalistas, ambientalistas e moradores da Resex Chico 
Mendes. Entretanto, houve uma mudança de enfoque por parte desses ato-
res (aproximadamente a partir de 2000) e, aos poucos, essa atividade está 
assumindo o papel de “fomentadora do Desenvolvimento Sustentável” no 
Estado do Acre. Atualmente, ela vem sendo praticada sob a bandeira de 
“exploração ecologicamente correta e economicamente viável”, intitulada 
Manejo Florestal Madeireiro Comunitário.

No intuito de potencializar os “negócios madeireiros” no Estado, 
as ações governamentais se multiplicam a cada ano. Em 2012, houve até 
a criação de uma “supersecretaria”, a Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis 
(SEDENS), “responsável por formular, promover e supervisionar a execu-
ção de políticas de incentivo ao desenvolvimento florestal, à indústria, o 
comércio, os serviços, e os incentivos industriais; promover e coordenar o 
processo de produção, beneficiamento, industrialização e comercialização 
de produtos florestais madeireiros e não madeireiros”.

A “supersecretaria” foi fruto de uma reforma administrativa do go-
verno do Estado, aprovada pelos deputados estaduais, sendo agregada a 
Secretaria de Ciência e Tecnologia à Secretaria Estadual de Floresta (SEF). 
Esta última foi extinta, tornando-se apenas um departamento desse “órgão 
maior”. 

Outra ação, também ocorrida em 2012, que evidenciou os incentivos 
fornecidos ao setor madeireiro no Estado, foi a realização de uma “missão 
oficial” (viagem) do atual Governador Sebastião Viana (irmão de Jorge Via-
na – ex-governador do Acre) à cidade de Milão na Itália. A caravana contou 
com cerca de sessenta pessoas e incluiu pequenos, médios e grandes em-
presários das áreas de madeira, além de alimentos e indústrias. A imprensa 
oficial divulgou que a missão teve como principal objetivo “apresentar os 
potenciais econômicos do Estado (em especial da madeira), estabelecer a 
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troca de conhecimentos e firmar parcerias”. De acordo com o governador, 
“(...) já vendemos muitos milhões de dólares em madeira para o Reino Uni-
do, Canadá, Estados Unidos e China. Precisamos abrir novas oportunida-
des (...)” .

A “Terra de Chico” também não está isenta desse rol de incentivos 
governamentais para o setor madeireiro. Um dos momentos inéditos é a 
recente licença concedida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade à AMOPREX, para explorar “madeira manejada” no interior 
de sete seringais da Resex Chico Mendes (Sibéria, Boa Vista, Floresta, Al-
brácia, Palmari, Independência e Dois Irmãos). No documento oficial (Pla-
no de Manejo Florestal Sustentável Madeireiro Comunitário), constam 62 
famílias envolvidas no projeto e uma área equivalente a 18.772,74ha de 
manejo florestal. 

Outras ações também têm sido implementadas visando a alavancar 
o setor madeireiro, como é o caso da Revitalização do Polo Industrial, que 
abriga o Polo Moveleiro. O projeto teve início na gestão do ex-prefeito Júlio 
Barbosa de Aquino (2002) e, dentre outros motivos, a falta de matéria-pri-
ma levou os negócios à falência. Há previsão de que essa demanda também 
deverá ser suprida com a madeira proveniente do “Manejo Madeireiro” da 
Resex Chico Mendes. Haja madeira!

O Manejo Florestal Comunitário Madeireiro é um tema que tem sus-
citado polêmicos debates na atualidade envolvendo os mais diversos atores 
sociais, dentre eles: pesquisadores, estudiosos do assunto, trabalhadores 
rurais, sindicalistas, moradores da Resex Chico Mendes e parte da popu-
lação em geral. O professor da Universidade Federal do Acre e com Pós-
-Doutorado em Sociologia do Desenvolvimento, Elder Andrade de Paula, 
não esconde seu posicionamento crítico, afirmando categoricamente que 
esse tipo de investimento, além de causar grandes impactos à floresta, não 
beneficia as populações residentes:

(...) Digo com toda a segurança que nem a população 
camponesa nem os indígenas se beneficiam com a 
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implantação madeireira na região. Ao contrário, elas têm 
sido extremamente afetadas por este movimento crescente 
de destruição das matas. Para se ter uma ideia, o projeto 
que é dito como modelo pelos ambientalistas de mercado 
no Brasil, difundido internacionalmente como modelo de 
exploração sustentável de madeira, de manejo comunitário, 
não atende à comunidade. Todas as famílias que vivem do 
Projeto de Assentamento Agroextrativista Chico Mendes 
estão cadastradas no programa Bolsa Família, apesar de 
praticarem o manejo comunitário de madeira há quase 
uma década. Segundo depoimento de uma das principais 
lideranças do projeto, a renda que essas pessoas obtêm 
anualmente com a venda de madeira é 2,500 reais porque 
vendem o metro cúbico de madeira a 90 reais para a 
Laminados Triunfo, que é a grande madeireira que domina 
este pedaço. Os 90 reais não são líquidos, porque as pessoas 
têm que pagar o serviço das máquinas.

Enquanto a madeireira compra esta madeira a 90 reais 
por metro cúbico, na cidade ninguém consegue comprar 
madeira desta qualidade por menos de 1,400 reais o metro 
cúbico. Boa parte dela é destinada à exportação com o 
chamado selo verde. As marcenarias, de pequeno porte, que 
envolviam o trabalho familiar, encerraram suas atividades, e 
as que ainda funcionam utilizam o MDF que vem do sul do 
Brasil. As marcenarias não têm acesso à madeira porque o 
preço é exorbitante (...).

A opinião de Dercy Teles, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Xapuri e seringueira moradora no Seringal Boa Vista, Colocação 
Pimenteira, caminha nessa mesma direção:

(...) Sou contrária à exploração da madeira porque ela é 
uma atividade agressiva e menos progressiva em termos 
de atividade financeira. Ela não viabiliza economicamente 
a vida desse extrativista, ela é uma atividade sem volta. 
A exploração é maior do que a que acontece em outras 
atividades como na castanha e na seringa porque a 
seringueira e a castanheira você colhe o produto hoje, 
possa ser que o mercado não seja tão bom, mas você tem 
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garantido secularmente que amanhã ela esteja lá. Se o 
mercado melhorar você vai ter ela lá pra voltar a explorar. A 
madeira é diferente, não é provado cientificamente que há 
sustentabilidade na exploração da madeira nativa. Isso não 
existe em lugar nenhum do mundo. Eu já falei pro pessoal 
do ICMBio em Brasília e eles me disseram: a senhora tem 
toda razão, mas infelizmente é isso que está proposto. 
(Entrevista com Dercy Teles, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Xapuri, 2011). 

Firme nessa convicção, Dercy diz que seus “questionamentos e 
críticas à exploração da madeira não são por acaso. Estão fundamen-
tados em vários artigos e literaturas ligadas ao tema, que demons-
tram a insustentabilidade das florestas onde ocorreu tal atividade”  

. 
Outras opiniões aparentemente contraditórias, ou convergentes 

com as do professor Elder Andrade de Paula e da Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Xapuri Dercy Teles, são expressas no dia a dia. 
Vale a pena transcrever alguns trechos:

a. Aparentemente convergentes:

(...) Eu sou contra o Manejo Madeireiro porque eu tive lá 
no Seringal Cachoeira e eu só vi capoeira, jurubeba e toda 
qualidade de espinho. Isso é uma esculhambação na mata, 
vixe Maria! Porque quando vai tirar as toras, quando 
derriba uma árvore não cai só aquela, mata muita, cai 
muita pequena, outras que às vezes é da mesma família, 
mas pequena cai, uma agoana por acaso, uma agoana tem 
a rama grande, quando ela cai quebra muito mato, muito 
pau, quebra às vezes até outra agoana nova que ninguém 
está vendo, é por isso que eu sou contra(...). (Entrevista 
com Sr. Otacílio Martins, 76 anos, seringueiro morador 
do Seringal São Pedro, Colocação Bom Levar, 2012). 
Penso que os xapurienses devem refletir criticamente 
sobre essa tal economia verde, explicitada, em 
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grande medida, no manejo de madeira. Em minhas 
andanças nos seringais este ano, vi alguns “estragos” 
que o manejo está fazendo no PAE Cachoeira. 
Sem dúvidas, o manejo está gerando aumento na renda 
para alguns, mas acho que isso é temporário. Todos os 
seringueiros do PAE Cachoeira que entrevistei mostraram-
se preocupados com o manejo, mas a força do Governo e 
seus colaboradores é violenta na região, a favor da atividade. 
Eles afirmam que não tem mais caça e por aí vai. 
“Só no fundo da reserva”. O pessoal da RESEX “ali 
pelos lados da Sibéria” é contra, mas não resistirão, 
principalmente se a ponte for construída. Um senhor 
me afirmou: “essa ponte vai tirar meu sossego”. Só vai 
beneficiar essas empresas que querem nossa madeira. 
Os seringueiros do PAE Cachoeira são conscientes dos 
prejuízos que o manejo tem causado. E que quem ganha 
mesmo são as triunfos da vida. Mas a TV potencializa os 
desejos da cidade. Para satisfazê-los precisam de dinheiro e, 
atualmente, o modo mais fácil de conseguir é com a madeira e 
com o gado. É preciso refletir criticamente sobre essas coisas 

. (Carlos Estevão Ferreira Castelo, Professor da Universidade 
Federal do Acre e Doutorando em História Social na 
USP/2012.)

b. Aparentemente contraditórias:

Assis Monteiro, membro do Conselho Fiscal da Associação de Pro-
dutores do Projeto de Assentamento Extrativista Equador, discorda da opi-
nião do Professor Carlos Estevão:

Se fosse assim, a quantidade de famílias inseridas no manejo 
no PAE Cachoeira não haveria aumentado de 9 para mais 
de 80. Quanto à fuga da caça, isso pode acontecer sim, mas 
em uma proporção muito inferior a outras atividades, como 
a própria extração da seringa, por exemplo. No manejo, 
ocorre a extração da madeira em um determinado ano e, 
pelo modelo vigente, essa área só vai ter movimentação de 
pessoas 25 anos depois. Na extração do látex há circulação 



151

de pessoa em uma área muito grande num período de 2 em 
2 dias.

A fiscalização da área da Resex é outra discussão que aparece interli-
gada ao Manejo Madeireiro, sendo apontada pela sociedade em geral como 
algo preocupante, tendo em vista que o principal órgão (ICMBio) responsá-
vel por fazê-la reconhece sua incapacidade, devido à falta de recursos ma-
teriais e humanos. Vale alertar que sem fiscalização eficiente/eficaz as ve-
lhas práticas de exploração ilegal em larga escala podem ocorrer de forma 
diferenciada, justificadas e/ou camufladas sob novos discursos de Manejo 
Florestal Comunitário Madeireiro, Economia Verde, etc. 

Em meio a tantas polêmicas, dúvidas e incertezas, um encaminha-
mento é certo: O destino da madeira da Resex Chico Mendes será mesmo 
suprir os grandes empreendimentos instalados no Estado, a exemplo da 
empresa Hevea, nova responsável pelo Complexo Industrial Florestal (Fá-
brica de Pisos - Xapuri), que estabelecerá uma cadeia entre vários setores 
da economia florestal. No mês de agosto de 2012, a AMOPREX firmou com 
essa empresa o primeiro contrato de comercialização de madeira maneja-
da através da Cooperativa dos Produtores Florestais Comunitários (COO-
PERFLORESTA).

Em face desses acontecimentos e do conjunto de fatores internos 
e externos supracitados, fica evidenciado que a opção dos seringueiros 
moradores por desenvolver a pecuária bovina no interior da Resex Chi-
co Mendes extrapola o universo pessoal, pois é permeada por um jogo de 
interesses entre os diversos atores sociais que se configuram nesse espaço 
em construção.  Por isso, a contenda em torno da sustentabilidade socioe-
conômica e ambiental tem se mostrado cada vez mais complexa, visto que 
esbarra em mecanismos engendrados pelo sistema capitalista, os quais por 
excelência são negadores de uma sociedade sustentável.
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RESUMO
Em um pequeno batelão, subindo o rio Iaco em direção à terra indí-

gena Mamoadate, aconteciam encontros, contatos, diálogos entre diferen-
tes culturas – “brancos”, Madijá, Jaminawa, Manchineri. Eram então, mea-
dos de 1992 e uma aluna do curso de História da Ufac teve a oportunidade 
de reencontrar origens familiares, entrar em contato com culturas de ribei-
rinhos e seringueiros na Amazônia acreana e ainda viver dias inesquecíveis 
junto aos povos Jaminawa e Manchineri, durante um trabalho de preven-
ção, vacinação e formação de agentes de saúde indígena, realizado pela Co-
missão Pró-Índio do Acre. No presente estudo, objetivamos apresentar as 
memórias de diferentes imagens, saberes e tradições, compartilhados com 
os povos Jaminawa e Manchineri. A metodologia utilizada será a narrativa e 
a análise de imagens de registro fotográfico. Bessa Freire (2004), Souza San-
tos (2006) e Glissant (2005) fundamentaram teoricamente o estudo. Espe-
ramos que a troca de saberes tenha possibilitado a valorização de diferentes 
conhecimentos e expressões culturais de povos indígenas, favorecendo a 
interculturalidade.

Palavras-chave: Povo Indígena; Saberes Tradicionais; Interculturalidade. 

 
RESUMEN

En una pequeña barcaza Iaco río arriba hacia Mamoadate tierras 
indígenas, ocurrido encuentros, contactos, el diálogo entre las diferentes 
culturas – “blancos”, Madija, Jaminawas, manchineri. Fue entonces el me-
dio de 1992, y un estudiante de la historia Ufac tenido la oportunidad de 
volver a conectar con los orígenes de la familia, los cultivos de contacto 
y ribereñas amazónicos de Acre y siguen viviendo unos días inolvidables 
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con la gente y Jaminawa y Manchineri un empleo prevención, vacunación 
y capacitación de la salud indígena, realizada por la Comisión Pro - Indio de 
Acre. El presente estudio tiene como objetivo presentar las memorias nar-
rativas de diferentes imágenes, conocimientos y tradiciones, compartidos 
con la gente y la gente Jaminawa y Manchineri. La metodología que utilizo 
es la narrativa y el análisis de imágenes de registro fotográfico. Bessa Freire 
(2004), Souza Santos (2006) y Glissant (2005) fundamentar teóricamente 
el estudio. Se espera que el intercambio de conocimientos ha permitido el 
conocimiento y la apreciación de las diferentes expresiones culturales de 
los pueblos indígenas, la promoción de la interculturalidad.

Palabras-Clave: Pueblos Indígenas; Los Conocimientos 

Tradicionales; Interculturalidad.

Introdução
Neste trabalho, objetivamos apresentar a narrativa de uma experi-

ência pessoal, mediada pela visualidade de registro fotográfico da época, 
que permitiu registrar a memória das representações do encontro com os 
povos indígenas Jaminawas e Manchineri, tendo como aporte as leituras de 
Manguel (2001), Boaventura Souza Santos (2006) e Glissant (2005), com o 
intuito de compartilhar uma experiência rica em conhecimentos, que mar-
cou a constituição da minha identidade amazônica e acreana.  

A grande viagem aconteceu em 1992, a convite de uma amiga, em 
direção à terra indígena Mamoadate. Motivada pelo olhar de aluna do cur-
so de história da Ufac e por lembranças familiares da vida no seringal em-
barquei em um avião bimotor até o município de Sena Madureira, para, de 
manhã bem cedo, conhecer o rio Iaco e o pequeno batelão que nos levaria 



156

rio acima. 
A embarcação provida de mantimentos, frízer para conservar as vaci-

nas e alimentos, beliches com mosquiteiros, oferecia a toda a equipe - a co-
ordenadora da viagem, dois agentes de saúde indígena do povo Kaxinawá, 
o barqueiro e, dias depois, mais dois agentes de saúde – um do povo Jami-
nawa e outro dos Manchineris - o conforto e as condições necessárias para 
diversos encontros.

Essa viagem proporcionou encontros com minhas origens fami-
liares - de avôs, meio irmãos, conhecidos de minha mãe e de meu pai, o 
velho Biano que me viu nascer, o seringal em que nasci; encontros com 
populações ribeirinhas que procuravam a margem em busca de aten-
dimento de saúde e vacinação; encontros com povos indígenas no 
contato diário com os agentes de saúde de povos diferentes e ainda a 
permanência nas aldeias dos Jaminawas e Manchineris. Todos esses en-
contros situados no espaço da belíssima paisagem amazônico-acreana. 

Antonia Oliveira e o velho Biano.

Tendo a cheia do rio Iaco como um grande caminho e, como nos 
disse a canção de Pia Vila, “cheio de curvas e barrancos”, que nos permitia 
o trânsito – de pessoas, alimentos, produtos diversos, ideias e ideais. Assim, 
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embalados ora pelo bolero de Ravel, ora pela sonata de Claude Debussy ou 
por Zizi Possi, podíamos ser surpreendidos com um bonito veado atraves-
sando o rio, ou por macacos macaqueando nas árvores das margens, pela 
diversidade de pássaros e seus sons, as flores singelas ou exóticas, escondi-
das ou esplêndidas na vegetação, os jabutis no leito do rio. E aquela paradi-
nha na praia para apreciar seu sabor, o anoitecer e o amanhecer permeados 
de vãs filosofias sobre as belezas e tristezas da vida, as lendas da floresta 
como a Cobra Grande. Naquela noite em que o motor do barco parou em 
um barranco qualquer cheio de carapanãs, em meio a trocas de alimentos 
por combustível e sal, fomos envolvidos por conversas com os ribeirinhos 
nas pequenas moradias, passamos horas simplesmente dialogando sobre os 
costumes e modos de vida dos amigos indígenas, companheiros de viagem, 
em um paciente e informal aprendizado de sua língua, de seus costumes, de 
seus saberes, de suas práticas culturais. Segundo Glissant:

Hoje as culturas do mundo colocadas em contato umas 
com as outras de maneira fulminante [...] transformam-se, 
permutando entre si [...] através de avanços de consciências 
que nos permite dizer [...] que as humanidades de hoje estão 
abandonando... a crença de que a identidade de um ser só é 
valida e reconhecível se for exclusiva, diferente de todos os 
outros seres possíveis (2005, p. 19).

Desse modo, nós, seres das cidades, “os brancos”, compartilhávamos 
diversos saberes com seres da floresta, povos indígenas, na inter-relação 
floresta/cidade, em um constante aprendizado do fazer culturas. 
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1. Compartilhando 
saberes com os 
Jaminawas

Ao chegarmos à aldeia dos Jaminawas, situada na terra indígena Ma-
moadate, localizada no município de Sena Madureira, e se não me falha 
a memória a cinco dias de viagem de batelão no rio Iaco, na sua margem 
direita, fomos recebidos amistosamente pelo cacique da aldeia, em sua casa 
e apresentados a sua família e a pessoas da comunidade. 

Surpreendeu-me a interação de alguns com o mundo urbano e “mo-
derno”, representado por “andajás”, velocípedes e até os cabelos tingidos de 
loiro e cacheados de uma índia, o que demonstra as influências e inter-rela-
ções entre as diferentes culturas, fruto do contato dos povos indígenas com 
outras culturas ao longo da colonização da Amazônia acreana. 

Após as devidas explicações sobre o trabalho de saúde, as vacinações 
e orientações aos agentes de saúde indígena, realizadas no espaço coleti-
vo da comunidade, onde acontecem as reuniões, festas e onde inclusive 
funciona a escola, ficamos à vontade para conhecer a aldeia e experienciar 
diferentes aspectos de sua cultura. 

A começar pela alimentação, percebi que as famílias dispunham na 
terra indígena da possibilidade de caçar e pescar e ainda de cultivar pe-
quenos roçados de subsistência com macaxeira, bananas, dentre outros 
plantios, criação de galinhas e porcos, o que lhes permitia compartilharem 
conosco mingau de banana e macaxeira cozida no desjejum, nambu, ma-
caco cozido, jacaré moqueado, ou ainda uma gostosa farofa de ovo com 
banana, farinha essa produzida no espaço coletivo da comunidade – a casa 
de farinha, local de socialização e trocas entre as famílias. Nesse sentido, a 
comunidade dispunha de uma economia de subsistência diversificada que 
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atendia as suas necessidades. 
A convite de dona Nazaré, atravessamos o rio para conhecer a sua 

moradia, o que me deixou curiosa por saber qual a razão de ter somente a 
sua casa na margem esquerda do rio. Ela me explicou que quando ia para o 
roçado sua jovem filha se entretia a brincar com as outras de sua idade, dei-
xando o irmão pequeno sem cuidados, de modo que dona Nazaré decidiu 
se mudar para a outra margem do rio para resolver a questão. Fiquei real-
mente espantada com a forma de educar empregada na sabedoria indígena, 
sem palmadas, sem gritos, sem violência para com as crianças. 

Assim, enquanto amamentava seu filho pequeno, pedi para que ela 
me contasse costumes que achava importante para o seu povo.

Ela me falou do tempo em que as mulheres se enfeitavam com seus 
colares de contas coloridas, que passavam por um furo dentro do nariz, se 
pintavam com urucum e cores de sementes da floresta, para ficarem boni-
tas.  

Falou ainda do talento e experiência de algumas mulheres do seu 
povo que produzem artefatos de grande utilidade para a comunidade como 
redes, cestos, peneiras, fogão de barro, dentre outros. Ela mesma tem esses 
talentos e me mostrou uma linda rede em que ela desenvolveu todo o ci-
clo produtivo manualmente: plantou o algodão, colheu, limpou, retirando 
os caroços e sujeiras, transformou o algodão bruto em fio com seu fiador 
manual, teceu com o tear manual em forma de rede, colheu pigmentos na 
floresta e tingiu a rede e, finalmente, colocou essa preciosa peça artesanal 
a venda. O dinheiro seria utilizado para comprar óleo para a lamparina, 
sal, sabão, produtos industrializados incorporados no cotidiano da vida na 
aldeia. 

Na oportunidade, dona Nazaré me explicou a importância da escola 
na sua vida, pois em virtude de não conhecer o dinheiro, os valores da mo-
eda, “não sabia o preço das coisas”. Muitas vezes, perdia o seu produto, era 
enganada ou recebia um valor pequeno diante de um produto que levava 
em média três meses para ser concluído e por isso resolveu aprender a falar 
português e aprender as contas, mas algumas mulheres mais “velhas” só 
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compreendiam e falavam na língua indígena.

Imagens de Dona Nazaré, atravessando o rio com Antonia, tecendo suas redes e 
amamentando o filho.
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FREIRE (2004), em sua tese de doutorado, nos mostra a importância 

das línguas para os povos indígenas. Segundo ele, 

Essas línguas indígenas tinham codificado experiências 
milenares preservadas pela tradição oral, abrangendo o 
campo das chamadas etnociências – medicina, farmácia, 
botânica, zoologia, astronomia, religião - como o das 
manifestações literárias - (...) mitos, fabulas, poesias, 
lendas, palavras ancestrais, provérbios. Os povos que as 
falavam haviam classificado e explicado o complexo mundo 
atribuindo-lhes significados, acumulando dessa forma, 
milhares de anos de conhecimento sobre a vida e a adaptação 
a ecossistemas tropicais. (FREIRE, 2004, p. 45-46).  

Percebi, nesse momento, que, diferente de mim que dominava so-
mente o português, aquele povo era em sua maioria bilíngue, pois utili-
zavam sua língua indígena materna e o português. Nesse sentido, a escola 
tinha uma função prática de facilitar a compreensão dos diferentes signi-
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ficados e signos de culturas distintas e, principalmente, de promover a co-
municação intercultural, cumprindo uma função social.  

Realizando um passeio no quintal da aldeia/floresta acompanhada 
do cacique, que também exercia a função de pajé, compreendi que o mes-
mo era um influente líder espiritual da comunidade que detinha grandes 
conhecimentos sobre a vida na aldeia, as tradições do povo, a floresta, as 
curas. Ele foi compartilhando, mostrando, explicando alguns desses co-
nhecimentos – “essa planta serve pra sarar cortes, essa pra dor na cabeça, 
com essa a mulher não tem menino, aqui tudo produz” – disse, mostrando 
a diversidade, a riqueza dos princípios ativos de uma cura natural e profun-
do respeito pela mãe terra. 

Comunicamo-nos com a próxima aldeia a ser visitada através de 
mensagens do rádio amador, instrumento tão necessário que facilitava a 
vida diante das distâncias e partimos nos despedindo desse povo com a pro-
messa de que, na volta, encostaríamos para um forró.  Na data combinada 
estávamos nós subindo o barranco enlameado, à luz da lanterna e do luar, 
com nossas melhores vestimentas.  A festa animada ao sabor da caiçuma 

, à luz do lampião e ao som de gravador virou a madrugada, oportunidade 
em que as “moças” da cidade eram disputadas para as danças, sendo as par-
tes ora com os parceiros índios, ora com as parcerias índias e, em ritmo de 
festa, ao amanhecer novamente, partimos felizes com o divertimento. 

JAMINAWAS - O povo Jaminawa é falante de idioma da família lin-
guística Pano, originários dos vales dos rios Ucayali e Juruá. A denomina-
ção é fruto da junção de vários grupos que viviam na região no período 
do contato e abertura dos seringais acreanos. Atualmente, vivem em cinco 
terras indígenas no Acre, mas também podem ser encontrados no Peru e na 
Bolívia.  Segundo dados da Assessoria Indígena do Estado do Acre, contam 
com uma população de 1.009 pessoas. Possuem um repertório riquíssimo 
de narrativas místicas e músicas xamânticas.  Guardam traços de sua cultu-
ra tais como sua língua tradicional e hábitos nômades e guerreiros.  (Povos 
indígenas do Acre, 2010).
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2. Compartilhando 
saberes com os 
Manchineris

O povo Manchineri ou Manxineru é falante do tronco linguístico 
Arawak. Habitam a terra indígena Mamoadate, localizada no rio Iaco, mas 
também são encontrados no Peru e Bolívia. 

Em 2003, foi registrada a Associação MAPKAHA, que articula as ne-
cessidades culturais, econômicas e ambientais da comunidade. (Povos in-
dígenas do Acre, 2010).

O primeiro contato com os Manchineris na terra indígena Mamoa-
date se deu na aldeia Jatobá, sendo que o povo estava ligado aos missioná-
rios de uma missão religiosa denominada Novas Tribos do Brasil. Assim, 
nessa aldeia foi realizada uma reunião no espaço da escola, ao lado da casa 
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dos missionários, fizemos a aplicação de vacinas e em seguida partimos.

A próxima aldeia dos Manchineris se localizava na cabeceira do rio Iaco, próximo ao 
município de Assis Brasil e da fronteira peruana. 

Fomos recebidos por um povo que mais parecia uma grande família, 
pois na sua maioria tinham laços familiares e nossa presença não alterou o 
cotidiano deles. Após nos acomodarmos num grande casarão, nos prepara-
mos para ficar alguns dias. 

A aldeia localizada à margem direita do rio tinha uma clareira que 
também era uma pista de pouso para avião bimotor.

Uma escola ampla, construída em madeira beneficiada, um barracão 
antigo da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, com uma pequena placa 
solar para manter algumas lâmpadas, uma farmácia, a casa de farinha e vá-
rias residências faziam parte da paisagem da aldeia. Naquele período tinha 
um funcionário da FUNAI que era responsável pela distribuição de remé-
dios e cuidava da farmácia.
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Fotografias: Antonia Oliveira e Marta Duarte.

Além dos roçados de subsistência tinham ainda criação de gado, o 
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que, dentre outras coisas, garantia renda e alimentos.
   Na manhã seguinte, vários homens se reuniram em mutirão 

para brocar, ou seja, limpar com seus facões a pista de pouso e os arre-
dores da escola. Estes demonstraram diversos saberes da vida em comu-
nidade, em especial, na experiência de construção de casas de paxiúbas 

 ou de tábuas, que exigia destes grandes habilidades na derrubadas das ár-
vores, beneficiamento destas e ainda toda uma técnica para o trato da palha 
da cobertura. Ao indagar a respeito de uma casa fechada, fui informada que 
uma pessoa da família havia falecido e os parentes não se sentindo mais fe-
lizes, abandonavam o lugar, construindo nova moradia. As mulheres mais 
antigas tinham o hábito de tecer produzindo artefatos para uso diário e 
artesanatos de algodão.   
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A liderança do povo nos recebeu muito bem e, mesmo não sendo um 
costume que todos bebessem o cipó na aldeia, sendo usual somente para 
estudos do pajé e para consumo dos homens, todos foram convidados, in-
clusive as “brancas” para o uso deste. Assim, depois do jantar, quando a lua 
já estava alta no céu, momento em que todos os visitantes estavam acomo-
dados em suas redes no casarão, foi servida uma porção do cipó, conhecido 
na cidade por ayahuasca e utilizado nos rituais das religiões ayashuaschei-
ras.

Depois de algum tempo em que nada aconteceu, sensações de be-
leza, coloridos e uma percepção incrível sobre tudo ao redor afloraram, 
repletas de detalhes intensos, para logo em seguida se deslocarem para o 
fazer poesia,  em um diálogo profundo com minha mãe, em Rio Branco. 
Após a sensação de minutos de silêncio ecoaram os sons da floresta e o bri-
lho do luar. Adormeci. A força do cipó se fez presente durante vários dias 
proporcionando uma relação profunda de respeito pela floresta e por tudo 
ao seu redor, fortalecendo as relações e os laços entre as pessoas.

Alguns dos objetivos da viagem eram a formação e o fortalecimen-
to dos Agentes Comunitários de Saúde Indígena, cumprindo um papel de 
cuidar da saúde de seu povo, em conjunto com o pajé, aliando conhecimen-
tos tradicionais e trazendo novos conhecimentos da medicina e da cultura 
dos “civilizados” da cidade. A escola foi o lugar utilizado para os encontros 
de formação dos agentes de saúde indígena, realizados pela profissional de 
saúde, coordenadora da viagem. Estes estudavam, atendiam e orientavam 
o seu povo e trocavam saberes entre si, já que falavam línguas diferentes e 
tinha culturas diferentes.
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Concluída a formação, a equipe partiu de volta para a cidade de Sena 
Madureira e depois para Rio Branco, deixando para trás novos e bons ami-
gos. 
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Considerações Finais
 Freire (2004), ao estudar as numerosas línguas dos povos indígenas 

nas Amazônias existentes no período dos séculos XVI ao XXI, nos mostra 
que estas representam culturas milenares da floresta tropical e “os índios 
constituíam a principal riqueza da região” (p. 78), porém, a relação do eu-
ropeu com o mundo amazônico era de rapina, tanto na exploração da força 
de trabalho indígena como com a destruição de milhares de línguas.

Transformar a memória dos encontros com os Jaminawás e os Man-
chineris em narrativa proporcionou um repensar a ecologia de diversos 
saberes, um reencontro com as origens caboclas que apreciam até hoje os 
ventos, os silêncios, a paz evocada por uma experiência de vida que longe 
de ter como fim o “progresso” e a modernidade, visa um bem viver, pautado 
na simplicidade e felicidade. Ao mesmo tempo, visualizei a interculturali-
dade presente nas inter-relações entre diferentes culturas, tendo em vista a 
familiaridade e as trocas entre os costumes das populações indígenas, ribei-
rinhos e urbanas, e considerando que nossos saberes nos acompanham por 
nossas andanças, sem fronteiras, misturando se, crioulizando-se. Contudo, 
segundo Freire (2004) nos espaços oficiais de reprodução da cultura – nas 
escolas de ler, escrever e contar – “os saberes indígenas, os processos de 
aprendizagens” (p. 45) de cada povo são excluídas da produção dos conhe-
cimentos, reproduzindo preconceitos e silenciamentos. 
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RESUMO
Neste trabalho, são relatados e analisados vestígios significativos de 

aspectos da história de formação e atuação profissional de uma professora 
com larga experiência no magistério da educação básica e superior, objeti-
vando resgatar lições significativas que orientem em novas direções. A es-
tratégia metodológica utilizada foi entrevista livre, solicitando-se à docen-
te que resgatasse, por meio de sua memória, aspectos significativos da sua 
formação inicial, continuada e atuação profissional no magistério. O uso 
dessa modalidade de pesquisa justifica-se por permitir generalizações na-
turalísticas, quando experiências se cruzam e confirmam a sua pertinência, 
possibilitando novas investidas, lançando e abrindo veios de compreensão 
e reflexão que podem influenciar os modos-de-ser professor. Constatou-se, 
na pesquisa, que a visão cartesiana e disciplinar de formação profissional 
não propiciaram, no trajeto inicial da professora, um modo-de-ser cuida-
doso, circular, espiralado e complementar que mantivesse a chama acesa 
da vontade permanente de ampliação do conhecimento e do interconheci-
mento. Esse modo de construir a formação só foi alterado com os estudos 
em nível de pós-graduação realizados no mestrado e doutorado, quando a 
lógica do “ou” foi substituída pela lógica do “e”. Essa lógica vislumbra uma 
perspectiva mais inclusiva e interdisciplinar, pois o professor é encorajado 
a compor e exercitar conjecturas, sem medo de criar quadros de enten-
dimento e de ação, interligados com antigos e novos saberes, capazes de 
saltar a patamares mais sólidos e próximos das necessidades que vivencia 
nos espaços e tempos de atuação profissional. Ao final, percebeu-se que o 
trabalho realizado apresenta lições significativas que podem fundamentar 
as práticas de formação docente.

Palavras-chave: Memória; História; Formação; Atuação; Interdisciplinaridade.
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Introdução 
Em uma abordagem interdisciplinar de formação, vamos cotidiana-

mente aprendendo a olhar o passado e o presente de uma forma diversa 
daquela que habitualmente fomos condicionados a ver. Olhar e ver têm 
sentidos bem diferentes (GAETA, 2002). Se o olhar é inquiridor, inquieto e 
alerta aos aspectos gerais e ao detalhe do fenômeno, o ver é passivo, desa-
tento, ingênuo e superficial. É envolta no sentido do olhar que adentramos 
nos vestígios significativos presentes na memória, atinentes a aspectos da 
história de formação e atuação profissional de uma professora pesquisado-
ra no campo da educação. 

Nesse sentido, que contribuições a história de formação de uma pro-
fessora pode trazer ao contexto de formação de educadores vivenciado na 
atualidade? Esse tipo de estudo permite generalizações naturalísticas (LU-
DKE; ANDRÉ, 1986). Segundo as autoras, com base nas pesquisas realizadas 
por Stake (1983), a generalização naturalística é efetivada quando o leitor 
associa os dados explicitados e analisados na investigação com as suas expe-
riências pessoais. É o que ocorre, por exemplo, na situação de uma professo-
ra que, ao entrar em contato com textos dessa natureza, chega ao entendi-
mento de que parte do que é relatado e analisado nessas leituras se confirma 
pela sua própria história de formação e, nesse contexto, lança novas flechas 
 para novas reflexões. 

O conceito de memória em que nos apoiamos, relaciona-se estrei-
tamente com o entendimento de Fazenda (2003) e Morin (1996). Para es-
ses autores, a memória mantém uma relação ininterrupta entre passado e 
presente. Não podemos pensá-la de forma pura; ela é uma reabordagem 
do passado, em que o conhecimento do presente interfere no passado e 
vice-versa. 

No trajeto de aprendizagem do pesquisar interdisciplinarmente va-
mos aprendendo que as histórias de vida fazem compreender, de modo 
mais profundo e cuidadoso, as razões pelas quais o pesquisador vai se 
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constituindo em determinado tipo. Isso porque, vêm à superfície parte do 
cotidiano de fases vividas de uma existência e as influências acarretadas 
por pensadores que, de certa maneira, ajudaram a construir pensamentos e 
práticas nele desenvolvidos. Fazenda (1994, p. 75) aprofunda essa compre-
ensão ao esclarecer:

[...] uma prática individual bem sucedida contextualiza-
se em determinada história de vida particular, que por 
sua vez é produzida em um determinado espaço e num 
tempo historicamente determinado. A história atual de 
uma determinada prática só pode ser revelada em sua 
complexidade quando investigada em suas origens de 
tempo e espaço – por isso a importância fundamental de 
que o pesquisador da prática investigue a mesma não só em 
sua ação imediata, tal como ela aparentemente se revela, 
mas permita-se compreender os condicionantes históricos 
que a determinaram. 

Parte da história de vida aqui relatada tem o propósito de demons-
trar os condicionantes históricos que foram influenciando e construindo 
um modo-de-ser enquanto professora formadora de outras professoras. 

1. E tudo assim 
começou…

Na segunda metade da década de 1970 teve início a for-
mação docente da professora em análise. A dimensão científica 

 teve um peso preponderante sobre as suas reflexões, em detrimento dos 
acontecimentos que se davam no espaço educacional em que iria atuar 
como profissional. Essa preponderância só veio a ser alterada após os es-
tudos realizados no Mestrado, na Faculdade de Educação da Unicamp, no 
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período compreendido entre 1997 e 1999.
A frequência ao curso de Pedagogia da Ufac, de 1978 a 1981, deu-se em 

período no qual a exacerbação da tecnologia educacional e o psicologismo 

 se constituíam nos principais parâmetros para a orientação dos estudos, 
concentrados na objetividade e na neutralidade da formação do professor. 
Nessa época, as possibilidades de se estudar o processo de ensino eram 
consideradas um sucesso científico e um passo essencial em direção a uma 
ciência objetiva da educação (NÓVOA, 1992). 

Todo o trabalho se sustentava no pressuposto da neutralidade cien-
tífica, inspirada nos princípios de racionalidade técnica (SCHÖN, 1992), 
eficiência e produtividade. Professores e alunos absorviam os conhecimen-
tos como verdades absolutas e acabadas, aceitas sem questionamentos. Os 
currículos desenvolvidos e que davam o passaporte para a profissão não 
permitiam perceber tais conhecimentos como hipóteses científicas provi-
sórias, que se reconstroem de modo contínuo. Buscava a objetividade do 
trabalho pedagógico pela organização racional e disciplinar do processo de 
ensino, isto é, no planejamento didático formal e na elaboração de mate-
riais instrucionais.

Em íntima conexão com essa maneira de pensar, o trabalho escolar 
tendia a ser concebido desarticulado do processo social. Embora já fosse 
estudada, na disciplina de Sociologia da Educação, a teoria reprodutivista 
de Althusser (1985), que possibilitava distinguir os aparelhos repressivos e 
ideológicos do Estado, os sentidos que eram possíveis estabelecer não in-
duziam a procurar outras formas de interpretação possíveis de compreen-
der o fenômeno educativo.

Mesmo com a oportunidade de contato, no decorrer do curso, com 
outros referenciais teóricos, o que fundamentava de fato as atuações era 
aquele referencial que tinha como supremacia a técnica. Isso não se consti-
tuiu em uma incoerência. Existia uma simetria com os sentidos que foram 
possíveis nesse processo, correspondendo ao que de fato era fortalecido no 
decorrer do curso.

Para Giacon (2002), coerência é o elemento que faz a articulação e 
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ligação entre os vários personagens de uma trama de conhecimento. É uma 
das diretrizes que dão o tom do trabalho. É o trigo que dará a possibilidade 
de colagem entre o manifesto e o latente, entre o pensar, o fazer e o sentir.

É nesse aspecto que é afirmada a coerência entre o que foi vivido 
no período de formação no curso de Pedagogia e a posterior atuação da 
docente na formação de outras professoras. Como recém-habilitada para a 
docência, passou a trabalhar com formação de professoras na Escola Nor-
mal. As formas privilegiadas para trabalhar os referenciais teóricos com 
fundamentação marxista, na graduação universitária, eram extremamente 
complexas. As categorias que envolviam a teorização não eram explicitadas 
e destrinchadas de modo a dar sentido aos textos que eram lidos.

 Ainda no curso de Pedagogia, as práticas dos professores estavam 
referenciadas em teorias diversas da que tentavam explicitar no discurso, 
embora em alguns processos abordassem temas marxistas. Na segunda me-
tade da década de 1970, no entanto, não chegava ao curso frequentado pela 
docente em estudo qualquer orientação embasada na fenomenologia, ne-
cessária à compreensão de uma teoria interdisciplinar de formação de edu-
cadores. Somente muito tempo depois, quando ela já realizava o Mestrado, 
teve uma aproximação com a abordagem empreendida pela fenomenolo-
gia, talvez porque as tendências predominantes do momento acadêmico 
fossem outras. O contexto político-social brasileiro da época exigia outras 
formas e fundamentações para inquirir os fenômenos educacionais. As 
possibilidades de outros enfoques investigativos eram reais, uma vez que 
as proibições e a caçada aos intelectuais começavam a esmaecer. A visão 
cartesiana e disciplinar, bem própria da academia, não permitia um mo-
do-de-ser cuidadoso, circular, espiralado, em busca de uma aproximação 
maior sobre os aspectos que envolviam a totalidade dos conhecimentos.

Esse era o panorama do início dos anos 1980, período em que a do-
cente concluiu o curso de Pedagogia. O que ocorria com o ensino de Gra-
duação era paradoxalmente diferente do que acontecia na Pós-Graduação. 
Se aqui avançavam para uma nova abordagem paradigmática, lá os sentidos 
possíveis que eram estabelecidos, pela própria forma de desenvolver o tra-
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balho, restringiam-se a uma racionalidade técnica, disciplinar, já denuncia-
da no Mestrado e no Doutorado.

O curso de Pedagogia era nitidamente dividido em duas partes. Na 
primeira, encontravam-se as disciplinas chamadas de fundamentos da 
educação (Filosofia da Educação, História da Educação, Sociologia da Edu-
cação, Psicologia da Educação), cujo papel era o de fundamentar, como o 
próprio nome evidencia, as práticas futuras. Na outra, estavam as metodo-
logias aplicadas às grandes áreas (Língua portuguesa, Matemática, Estudos 
Sociais e Ciências). Esse bloco propiciava maior aproximação com o que 
ocorria nas escolas, mas a perspectiva era totalmente disciplinar e carrega-
da de uma ideologia permeada de certezas infalíveis. 

Essa organização expressa nitidamente a concepção disciplinar de 
conhecimento. O conhecimento era, e em muitos casos ainda é, visto como 
uma árvore, em que existe um tronco comum sustentando os galhos com 
suas  ramificações, que, por sua vez, se alimentam e se fortalecem a partir 
desse tronco. Essa perspectiva de conhecimento justifica disciplinas que 
constituem uma base comum fundamental na primeira parte do currículo 
e disciplinas mais especializadas no final. Hoje existem inúmeras pesquisas 

 que levam a pensar que o conhecimento se constrói de forma espiralada, 
em que é no caminho da ação que as necessidades surgem e vão impulsio-
nando as buscas. Não se tem resolvido tudo no início da caminhada. É a 
partir dela que as coisas vão surgindo e vão definindo a própria rota a ser 
perseguida, determinando conhecimentos que não foram dados nem pre-
vistos, mas que são, sim, determinados pela própria ação em movimento. 

Daquela forma, os alunos do curso de Pedagogia compareciam às es-
colas para observar e ditar os saberes de uma boa prática pedagógica. A ên-
fase maior era dada aos “erros”, que não eram poucos. Era aí que se buscava 
auxílio nos fundamentos, ou melhor, nos fundamentos psicológicos para 
justificar tais fenômenos, como também para que nas próximas “visitas” 
os acadêmicos estivessem aptos a dizer algo às professoras, apontando os 
erros a serem evitados e as atitudes que deveriam ser postas em prática. No 
semestre seguinte, eram novas professoras a observar. Não se tinha notícias 
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daquelas observadas no período anterior, muito menos se o que havia sido 
“receitado” surtira o efeito esperado.

Para os professores do curso, não importava que condições o aluno 
real, com o qual estavam trabalhando, tinha para dar sentido a esses dis-
cursos. O processo partia do aluno idealizado, pressupondo que presença, 
atenção e leituras eram suficientes para compreender e dar sentido ao que 
era explicitado. Nem tangenciada a história do aluno era veiculada. 

Para os parâmetros da época, ou seja, da racionalidade disciplinar, a 
docente em estudo saiu do curso muito bem formada e, tecnicamente, seus 
planejamentos de curso, de unidade e de aula eram muito bem estrutura-
dos, muito bem avaliados. Saiu “perita”: sabia muito bem elaborar objetivos 
instrucionais, formular estratégias de ensino e de avaliação (medida), expli-
citar atividades bem clarificadas por organogramas e cronogramas. Sabia 
até os possíveis verbos que sugeriam muitas ou poucas interpretações. Nes-
sa formação, obviamente, não havia lugar/espaço para uma prática crítica 
que apontasse caminhos para a compreensão da problemática educacional 
nos seus aspectos mais amplos, embora já houvesse uma inserção em teo-
rias mais críticas sobre o ensino que, no entanto, não conseguiram estabe-
lecer sentidos significativos de forma a orientar o modo-de-ser na atuação 
docente. Esse curso não foi predominantemente o locus para discussões 
epistemológicas, ontológicas, históricas, categorias teóricas e políticas que 
fossem para além do imediato.

E assim os anos foram passando. A prática docente dessa pro-
fessora, como formadora de professoras, era orientada por esse olhar, 
constituído de elementos adquiridos naquele porto de passagem 

. Sua prática ficava invariavelmente circunscrita a um olhar em que consi-
derava o professor monisticamente, pelo que “devem” fazer, pelo que “de-
vem” possuir, os saberes de que “devem” ser portadores, das práticas que 
“devem” alcançar, do grau de profissionalismo que “devem” obter, o que 
muito se assemelha com a história prescritiva da Didática, se o olhar se 
direcionar ao primeiro momento iniciado por Comenius em sua Didática 
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Magna.
Permeava entre os professores da escola em que trabalhava a neces-

sidade de demonstrar o domínio da situação. Ser reconhecida como “boa 
professora” dava coragem para desenvolver um trabalho com mais auto-
nomia, como também respaldava, até certo ponto, o desafio de enfrentar 
as possíveis resistências e afirmações contrárias. Esconder as fragilidades 
fazia parte da rotina. Com o olhar de hoje, consegue compreender as pos-
síveis razões que direcionavam para aquele comportamento. Como tornar 
públicas as inseguranças pessoais, as dúvidas, os não saberes, em um am-
biente onde não estavam presentes a confiança e a parceria entre os pares?  
Quase todos os integrantes do corpo docente da escola trabalhavam em 
outros estabelecimentos, seja em outra(s) instituição(ões) educativa(s), seja 
em algum outro trabalho sem qualquer afinidade com a atividade escolar. 
Três jornadas eram o comum.

Como, em um contexto igual a esse, estabelecer relações de confian-
ça e de parceria? Com a maioria, as saudações da docente em estudo eram 
formais e de passagem, na sala única de professores, na secretaria e nas 
reuniões de comunicação. Todos estavam muito ocupados, envolvidos no 
seu mundo, isolados nos seus afazeres. A correria do trabalho marcado pelo 
ponteiro do relógio desagregava, isolava, expropriava das professoras as 
condições para o trabalho socialmente necessário, como condição da exis-
tência humana.
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2. E o processo de 
formação continua: 
o polo foi alterado, o 
‘‘ou” entrou em ação

Em 1986, a docente teve a oportunidade de participar do curso de 
Pós-Graduação Lato Sensu em Planejamento Educacional, ocasião decisiva 
para o início de mudança de direção na formação de seus alunos, iniciando 
pela sua própria. Prodigiosos intelectuais vindos da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) desfiavam discursos de denúncias e explicações estrutu-
rais e conjunturais para a sociedade em que viviam. Afirma que, sem dúvi-
da, foi um aprendizado muito grande. Uma nova prática começou a brotar. 
Iniciava-se uma forma diferente de olhar para o vivido. Esse curso propor-
cionou momentos de reflexões sobre os aspectos relacionais da escola com 
o contexto maior da sociedade, não somente no sentido psicológico, mas 
também histórico, sociológico, filosófico, envolvendo os aspectos ideológi-
cos, relação de poder, valores, etc.

Como ficou a prática na sala de aula? O olhar tornou-se aguçado para 
as questões sociais e políticas que cercavam o mundo capitalista. Que mun-
do é esse, em que uns têm as condições ideais para o desenvolvimento de 
suas potencialidades e outros apenas a vida e a luta sobre-humana para 
nela continuar sobrevivendo, sem que as necessidades primárias estejam 
supridas? Poderia pensar em um mundo de outra forma? Em uma socie-
dade mais justa e equitativa, em que aqueles que dela fazem parte fossem 
mais solidários, mais justos e com oportunidades iguais para todos? Como 
a educação poderia mediar um projeto de mundo, de sociedade e de ho-
mem diferente do que era vivido?

Todas essas questões passaram a permear o trabalho solitário da pro-
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fessora. Eram raros os parceiros para essas discussões, pois todos estavam 
sem tempo, todos correndo, todos com três jornadas de trabalho e, quando 
mulheres, com uma quarta jornada nos afazeres domésticos. Tempo... tem-
po... não havia como escapar do trabalho quantitativo, para que, no limite, 
se cumprisse com o mínimo necessário no exercício da profissão. Thomp-
son (1991, p. 48) disserta:

Podemos considerar três pontos para a compreensão das 
obrigações da profissão. Primeiro: de certo modo, trata-
se de uma coisa mais humanamente compreensível que o 
tempo medido pelo relógio. O agricultor ou o trabalhador 
parecem atender a uma necessidade concreta. Segundo: 
numa comunidade em que a obrigação da profissão é 
comum verificar-se pouca demarcação entre o “trabalho” e 
a “vida”. As relações de trabalho estão interligadas – o dia de 
trabalho estica ou encolhe de acordo com a tarefa – e não 
existe grande conflito entre trabalhar e “passar o tempo”. 
Terceiro: para homens habituados a trabalhar pelo relógio, 
a obrigação da profissão parece ser inútil e sem caráter de 
urgência.

As condições impostas aos professores, obrigando-os a um ritmo fre-
nético para dar conta das três jornadas, não podiam ser de outra maneira. 
A atenção ao ponteiro do relógio era fundamental e as aproximações para 
a efetivação das parcerias tornavam-se inviáveis, menos viáveis ainda, as 
condições para uma convivência mais amiúde de modo a possibilitar rela-
ções de confiança.

Continuando a não partilhar com os seus pares o trabalho que rea-
lizava, as suas aulas passaram a ser constituídas de discursos inflamados, 
de denúncias. A prática anterior deu lugar a certo “politicismo”. O enfoque 
mudou de polo. De um tecnicismo psicologizado a um sociologismo acusa-
tório: não conseguia ir além das denúncias. Percebia o vácuo existente, mas 
não conseguia transpô-lo. Havia uma distância muito grande entre o falar 
e o fazer, o analisar e o agir, formar e atuar.

Nessas duas formas de atuação podemos perceber a aproximação 
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com duas tradições diferentes, ou melhor, dois paradigmas, para imitar as 
proposições disciplinares, como opina Fazenda (2002). A primeira forma 
está próxima da concepção mais operacional e instrumental, entendida 
como um saber/agir, saber/fazer, em que o sentido da prática se encontra 
articulado às possibilidades de uso do saber. O saber é construído com base 
no que ele poderá servir na dinâmica do trabalho social. Formar é seme-
lhante a instrumentalizar em duplo sentido: o da prática e o da socialização 
para uma nova ordem social. Essa cultura desenvolve-se nos países da Amé-
rica do Norte anglo-saxônica. A segunda forma vincula-se mais à tradição 
francófona em que o saber se legitima pela capacidade de abstração, saber/
saber. Seu foco maior está centrado no entendimento do sentido e da com-
preensão. Formar é igual a instruir, transmitir racionalmente saberes. O 
pensamento é cartesiano; divide para aprofundar a compreensão e o apelo 
à razão é dominante.

Sabemos que nenhuma prática é pura em se tratando das tradições 
que ela abarca, mas sabemos também que aspectos muito evidentes podem 
vincular-se mais a um enfoque ou a outro. Se, de um lado, os elementos 
relacionados ao mundo da prática, do fazer apareciam mais destacados, de 
outro, a compreensão do contexto era o maior atributo. Embora esses as-
pectos sejam extremamente importantes, ao surgirem fatiados e fragmen-
tados, perdem a sua pujança para ajudar na compreensão da totalidade e a 
atingir o foco desejado.

É importante ressaltar que toda a literatura com base marxista a que 
a docente tinha acesso favorecia, paradoxalmente, o abandono da dimen-
são prática. Embora evidenciasse o trabalho como o eixo fundante, ao fazer 
a crítica contundente da abordagem teórica que enfatizava o fazer, afastava 
as diversas possibilidades demonstradas nos manuais didáticos, acusando-
-os de receituários que não podiam germinar sementes de criatividade e 
não só de repetição e reprodução social. Os sentidos e significados que essa 
literatura atingiu afastou negativamente os professores formadores do viés 
prático da formação. Se antes aquele caminho era abordado como promis-
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sor, agora era rechaçado. 
O conhecimento científico, ao ser apropriado, ganhou outros con-

tornos, não coerentes com as proposições originais. Ezpeleta e Rockwell 
(1989) não se reportam especificamente às interpretações teóricas, mas 
dão elementos importantes para a compreensão do que aconteceu naque-
la época. Para as autoras, os sujeitos em determinada instituição se apro-
priam de modo diferente das coisas, dos conhecimentos, dos usos e, ao se 
apropriarem, dão existência efetiva à ação. E foi nesse sentido que as te-
orizações educacionais com pressupostos marxistas foram interpretadas 
diferentemente do que propunham, afastando qualquer prática produzida 
nas séries iniciais como elementos de reflexão para o ensaio de possíveis 
alternativas de atuação. Ao contrário, acusavam-se as professoras pelo que 
faziam sem lhes possibilitar elementos diferenciados de análise. Todo o 
discurso centrava-se nos aspectos que a Sociologia da Educação evidencia-
va, desprezando elementos trabalhados por outras áreas do conhecimento. 

Essa ambiguidade é própria das situações complexas, característica 
do fazer educacional. A complexidade enseja insegurança, incerteza, des-
continuidade, singularidade e conflitos de valores. Para Morin (1996), a 
complexidade consiste na qualidade do que é complexo; abrange múltiplos 
aspectos que interdependem entre si. Trata-se da congregação das partes 
que são membros e partícipes do todo. O todo é uma unidade complexa, 
que não se limita à soma das partes que o constituem. É mais do que isso, 
“pois cada parte apresenta sua especificidade e, em contato com as outras, 
modificam-se as partes e também o todo”.

Nas suas práticas docentes, falava, orientava, explicava princípios, 
conceitos e voltava, repetindo tudo novamente, com todo o cuidado, de 
acordo com suas possibilidades históricas, orientada pelos sentidos e sig-
nificados estabelecidos, mas, contraditoriamente, distante daquilo que as 
formandas viviam. Hoje, ela consegue perceber que, mesmo utilizando um 
referencial teórico julgado pertinente, a complexidade da totalidade pode 
produzir efeitos diversos do que o próprio referencial orienta, na medida 
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em que o olhar não está sensível às injunções que o todo incita. 
Caminhar nessa ambiguidade e estar consciente e sensível a ela é 

próprio da perspectiva interdisciplinar. A atitude interdisciplinar exige cui-
dados e ações que extrapolam as repartições e fragmentações paradigmá-
ticas. A totalidade da situação é poliparadigmática. Muitas vezes impele ao 
resgate de teorias e comportamentos rechaçados e que, à primeira vista, 
são incongruentes com as escolhas anteriores. Esse comportamento não 
permite despreparo e superficialidade, exige ousadia, coragem, mas tam-
bém implica momentos de profunda cautela e espera para, na sequência, 
avançar a um patamar mais elevado e de melhor compreensão.

Salvador (2002) entende que trabalhar interdisciplinarmente a am-
biguidade é caminhar em um movimento inclusivo em que o professor se 
perceba livre para compor e exercitar as suas conjecturas, sem medo. É tra-
balhar na perspectiva do “e” e não do “ou”, compondo o tabuleiro do que-
bra-cabeça da realidade, em que a escolha de um não se dê em detrimento 
de outro. Um e outro são faces de uma mesma moeda. Contrariar a lógica 
do “e” é caminhar na linearidade em que o olhar está voltado para uma 
única e exclusiva direção. Essa forma excludente diminui de modo consi-
derável o horizonte de possibilidades, limitando e impedindo a capacidade 
de perceber e visualizar as possíveis saídas para a compreensão e ação no 
fenômeno enfrentado. 
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3. Novo patamar de 
compreensão começa 
a emergir: o “ou” 
deu lugar ao “e”

Essa compreensão começou a ser vislumbrada com os estudos rea-
lizados pela docente no Mestrado, quando, então, teve a oportunidade de 
participar, na Unicamp, do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação 
Continuada (Gepec). Esse foi um espaço importante para a retomada da di-
mensão prática da formação docente; no entanto, com um olhar diferente 
daquele de professora iniciante. O novo olhar ao mirar as práticas antigas 
tem possibilitado enxergar contornos que antes jamais seria possível. Tem 
perseguido, a cada dia, aumentar o ângulo de visão sobre as práticas docen-
tes. As histórias de vida dos docentes, recuperadas por meio da memória, 
tem sido um excelente meio, que permite olhar o velho com uma nova lei-
tura, com múltiplas perspectivas.

No Mestrado, a professora em estudo, descreveu e analisou os pro-
cessos de constituição profissional de um grupo de professoras, egressas 
da Escola Normal, procurando demonstrar como esses processos estão in-
trinsecamente imbricados com o desenvolvimento pessoal e institucional. 
Após o Mestrado, desenvolveu, durante um ano, um projeto de extensão 
universitária que lhe possibilitou o acompanhamento de dez professoras 
nas suas práticas pedagógicas cotidianas.

O projeto foi o pretexto para que continuasse a se reunir com o gru-
po, sujeitos do estudo realizado anteriormente. Dispôs-se, com essas pro-
fessoras, a refletir de maneira sistemática sobre os trabalhos pedagógicos 
que desenvolviam na escola, inserida em realidade economicamente bas-
tante desfavorável. Foi um ano de grande aprendizagem. A aproximação 
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com a prática cotidiana da escola deu outro sentido aos referenciais teó-
ricos e às suas limitações. Após um ano saíram com novos patamares de 
compreensão.

4. Lições de uma 
experiência relevante

O discurso pedagógico do professor comporta possibilidades inter-
disciplinares importantes para a formação. É nesse discurso que o encontro 
de sentidos pode ser efetivado, ampliado ou negado. As palavras dão forma 
ao discurso e por meio dele expressam sentidos que não são únicos. Na 
proporção que esse aspecto é levado em consideração pelo professor, o seu 
discurso tenderá a ser constituído em um tipo que proporcionará maior ou 
menor encontro. Para Fazenda (2003), a interdisciplinaridade se efetiva no 
diálogo, em que um fala e o outro escuta, procurando decifrar o verdadeiro 
sentido do que um e outro dizem ao se expressarem, e, nesse entendimen-
to, estarão compreendendo o mundo em que estão inseridos. Se educação 
é diálogo, é encontro de sentidos, pode-se afirmar que, embora muitos do 
que fazem acontecer os currículos dos cursos superiores tivessem como 
eixo de suas práticas pedagógicas a dialogicidade no discurso pedagógico, 
as aprendizagens seriam mais significativas. 

 Por meio de Fazenda (2003) verificamos, na afirmação de Ricoeur 
que, para compreender o sentido da palavra, é importante observar quatro 
aspectos: temporalidade, subjetividade, historicidade e dialogicidade. Ao 
analisar o contexto das memórias relatadas por essa professora, constata-
mos de imediato as razões pelas quais muitos alunos sentem tanta dificul-
dade em compreender o discurso de alguns professores. Sendo egressos de 
uma educação básica em que a racionalidade técnica ainda é a condutora 
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principal das práticas pedagógicas, a compreensão da linguagem dos tex-
tos acadêmicos selecionados, assim como a linguagem dos professores que 
têm como missão trabalhar aspectos mais teóricos da educação, torna-se 
extremamente difícil.

Se todo discurso se efetiva com o outro, no discurso pedagógico as-
sim também acontece. É no encontro do falante com o seu receptor que 
os sentidos se efetivam. Se não há encontro de sentidos, o discurso fica 
incompleto, sem comunicação. O discurso está a serviço da comunicação e 
esta a serviço da ação; se não há comunicação, não há ação. Nesse aspecto, 
muitas dificuldades vividas por professores e alunos na formação superior 
se dá por falta de encontro de sentidos nos discursos que se cruzam mas 
não se interconectam.

Queiroz (1994) salienta que existem três tipos de discurso: o autori-
tário, o polêmico e o lúdico. No discurso autoritário, não há interlocutores, 
apenas um agente; não há a preocupação com o outro e, nesse aspecto, a 
polissemia dos significados fica contida. Trata-se de um discurso fechado, 
em que uma única pessoa estabelece o único sentido a ser dado ao texto. 
No discurso polêmico, há um equilíbrio entre a polissemia e a paráfrase. 
Os participantes não se expõem, “mas procuram dominar o seu referente, 
imprimindo-lhe uma direção. Desse processo resulta a polissemia contro-
lada”. Trata-se, nesse caso, de um discurso mais ou menos aberto, em que 
há confronto de sentidos, disputa de poder. No discurso lúdico, a temática, 
objeto do discurso, se mantém presente, fazendo com que seus interlocu-
tores se mostrem em relação a esse objeto. Acontece a polissemia aberta, 
em que múltiplos sentidos podem ser dados ao texto.

Queiroz, ainda na mesma obra, afirma que os discursos se diferen-
ciam pela reversibilidade dos interlocutores. A recorrência de troca de pa-
péis entre o locutor e o ouvinte vai determinar o tipo de discurso. Quanto 
mais intensa for essa troca, mais se efetiva o discurso lúdico. Nesse tipo, a 
interlocução entre as partes é completa, o objeto do discurso se mantém e 
os interlocutores a ele se expõem. À medida que a reversibilidade diminui 
ou deixa de acontecer, as duas outras tipologias acontecem, ou seja, o dis-
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curso polêmico e o discurso autoritário.
É importante deixar evidenciado que não se deve fixar classificação 

categórica, e, sim, falar de modo mais apropriado em tendência do discur-
so, ou melhor, não se deve classificar o discurso em autoritário, polêmico 
ou lúdico, mas salientar a possibilidade de tender para determinado tipo.

Como foi explicitado, Queiroz (1994) aborda o discurso por outro 
ângulo, fortalecendo e complementando o pensamento de Fazenda (2003), 
no que tange à assertiva dessa autora de que o discurso se completa no 
outro, quando a intenção almeja a libertação. Embora a classificação de 
tipologias de discurso não seja o objetivo de Fazenda, a autora deixa claro 
que, quando não há encontro de sentidos, que é possibilitado pela dialogi-
cidade, ocorre a incompletude do discurso. Já Queiroz, ao tipificar as ten-
dências do discurso, nos possibilita enxergar na tendência lúdica o sentido 
que Fazenda propõe.

Essas duas abordagens teóricas permitem afirmar que nos currículos 
em ação dos cursos superiores é possível detectar os três tipos de discurso 
pedagógico: o autoritário, o polêmico e com mais intensidade o que pro-
porciona o encontro pleno e lúdico. Se há situações autoritárias, também 
há o seu contrário.

A parceria e o registro das vivências curriculares também se mos-
tram, para essa professora, como eixos importantes e promissores para 
uma prática curricular consequente e inclusiva, que possibilitam alargar 
o olhar diante do fenômeno de formação docente. Para ela, as parcerias 
que conseguiu vivenciar ao longo das suas experiências de estudante e de 
docentes foram estratégicas e relevantes para superar muitas dificuldades 
enfrentadas no cotidiano da vida dessas duas esferas. Por meio da parce-
ria, conseguiu vislumbrar e se apropriar de múltiplos conhecimentos que 
talvez sozinha não conseguisse alcançar. Dialogar com o outro, em efeti-
va parceria com o professor e com os colegas de turma, permitiu infinitas 
possibilidades de avanço nas compreensões e nos trabalhos desenvolvidos. 
A parceria vivenciada incitou ao diálogo que, por sua vez, permitiu uma 
estreita sintonia com outras formas de conhecimentos, ocorrendo uma in-
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terpenetração entre os saberes dominados por cada parceiro da sala de aula 
gerando conhecimentos mais elaborados.

Outro aspecto relatado de suas memórias e que considera relevan-
te são os registros escritos que sempre teve a preocupação de efetivar. A 
partir de um determinado momento de sua vida profissional, interligou à 
sua prática docente a preocupação em fazer com que seus alunos desen-
volvessem registros, resgatados pela memória, de suas histórias de vida, de 
resultados de trabalhos produzidos nas atividades vivenciadas no decorrer 
de cada disciplina e de relatos de ocorrências do processo de aprendizagem. 
O objetivo era fazer com que produzissem textos escritos de suas histórias 
e que se aproximassem, na medida do possível, das categorias teóricas com 
que vinham tendo contato; textos registros dos processos trilhados para 
aprender, de forma que mostrassem a importância de perceber as facilida-
des e dificuldades no decorrer do processo desenvolvido por cada um, no 
cotidiano da implementação da disciplina. Além disso, havia a preocupação 
e o incentivo em retornar àqueles registros, com certa frequência, de modo 
a possibilitar novas análises refazendo-as com um novo olhar, qualitativa-
mente mais aprofundadas. 

Se Fazenda (2003) evidencia a importância da memória registro e o 
retorno a ela para o avanço do olhar na produção científica interdisciplinar, 
observamos nas memórias relatadas pela professora o quão importante é 
também essa estratégia no desenvolvimento da prática curricular.  

A ludicidade é outro aspecto que emerge de suas memórias. Perce-
bemos que das muitas experiências curriculares relatadas, as que tiveram 
grande potencial de envolvimento dos alunos nas atividades, foram aquelas 
em que residia um componente lúdico. Nesse sentido, o que se está enten-
dendo por componente lúdico? Não é aquele sentido que recorrentemente 
vem expresso na maioria dos dicionários. Em rigor, o significado do termo 
nesses locais de informação é reducionista, ligando-o de maneira restrita a 
jogo, brinquedo, passatempo ou divertimento. Um componente lúdico em 
uma atividade pedagógica não significa, necessariamente, uma atividade 
divertida ou composta de regras a serem seguidas. Significa, sim, encontro. 
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Significa que os participantes estão atentos e com a atenção voltada para 
o que está sendo falado e compreendido, respeitando os significados que 
cada um estabelece nesse processo, dissecando, comparando, acrescentan-
do, etc., entendendo e sendo entendido, proporcionando, enfim, encontro.

Nesse sentido, essa compreensão articula-se ao pensamento de Lu-
ckesi (2002), que envereda por um caminho explicativo, entendendo a lu-
dicidade como algo que consegue reter plenamente a atenção daqueles que 
participam de uma experiência, arrebanhando por inteiro todo o ser. Ati-
vidade que não permite divisão, fragmentação. Estar nela por inteiro, de 
corpo e alma, é a condição suprema para se conseguir vivenciar e efetivar 
a ludicidade. Quando acontece divisão das atenções, não se concretiza a 
atividade lúdica. Pensando na unidade plena do ser, observa-se uma com-
pletude interna que permite assistir a seres flexíveis, envolvidos, saudáveis 
e alegres na plenitude da atividade que vivenciam. Há uma completa inter-
-relação do ser que participa plenamente com a atividade e as coisas que ela 
envolve. Não há fragmentação do ser, nem da atividade que desenvolvem, 
e, assim sendo, é atingida a plenitude da cooperação interna e externa de 
todos que compartilham com o outro a atividade, possibilitando viver o 
lúdico (sentimento de prazer) individual e/ou coletivamente. 

Nesse texto, a intenção foi analisar algumas jornadas de formação 
e atuação docente, vividas por uma professora em constante processo de 
formação, utilizando experiências relevantes de sua história de vida, mais 
especificamente no que concerne aos cursos realizados por ela e na sua 
trajetória profissional, propiciando algumas lições relevantes.
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RESUMO
Nossa proposta, neste trabalho, é fazer uma análise das narrativas de 

filhos de judeus e das relações sociais decorrentes do que chamamos aqui 
de cultura pós-migratória. Esta refere-se a diferentes experiências sociais e 
trocas culturais vivenciadas no contexto da diáspora, que são transmitidas, 
através da oralidade a diferentes gerações. As narrativas de filhos de judeus 
do Amazonas evidenciam como as identidades são construídas a partir de 
uma dinâmica cultural em que a oralidade é o principal meio de transmis-
são. Assim, os filhos de imigrantes, apesar de possuírem vínculos cultu-
rais com seus lugares de origem, conseguem criar uma associação com a 
cultura de seus antepassados. Essa associação se torna possível à medida 
que as dinâmicas socioculturais ocorrem e ganham sentido na vida desses 
indivíduos.  No decorrer das entrevistas, a comunidade foi capaz de iden-
tificar os descendentes de judeus presentes em diferentes realidades, nas 
quais atuam como sujeitos históricos e principalmente compartilham suas 
memórias. A partir desses relatos foi possível pensar as identidades sociais 
não apenas como uma construção do presente, mas também como uma 
construção do passado.

Palavras-chave: Memória; Cultura; Judaísmo; Identidade.

Introdução
Os judeus de origem marroquina que chegaram ao Amazonas des-

de a primeira década do século XX passaram, segundo Samuel Benchimol 
(2008), por quatro gerações de Amazônia. Essas gerações são caracterizadas 
pelos deslocamentos realizados por esses imigrantes distribuídos como pri-
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meira, segunda, terceira e quarta geração. A primeira geração corresponde 
aos pioneiros, que iniciaram a diáspora no contexto da exploração do lá-
tex nas cidades de Belém e Manaus; a segunda, caracteriza-se pela inte-
riorização desses judeus em vários municípios do baixo-médio Amazonas; 
a terceira, marca a saída dos interiores para as capitais Belém e Manaus; 
e a quarta, compreende os novos deslocamentos para as cidades do sul e 
sudeste do país. 

Dentre essas gerações definidas por Benchimol, este trabalho evi-
dencia os descendentes da segunda e da terceira geração de judeus, que 
viveram nos interiores e deixaram muitas histórias que são parte da vivên-
cia de homens e mulheres que se sentem pertencentes à identidade desse 
grupo. Ainda que o judaísmo seja uma religião matrilinear, ou seja, passada 
de mãe para filho pela consanguinidade, a prática da religião é o princi-
pal elemento de apoio dessa identidade, pois, os judeus, enquanto grupo 
étnico, possuem diferentes matrizes e variantes socioculturais. Pensar a 
identidade do judeu no contexto da diáspora é compreender as culturas 
como circularidade, sendo que as experiências históricas são partilhadas, 
os sentidos reproduzidos de diferentes formas, criando inclusive, o sentido 
de pertencimento a um grupo culturalmente distinto e que possui uma 
identidade religiosa bem demarcada.

Em duzentos anos de imigração judaica, existiram muitos casamen-
tos mistos, união de judeus com a população local, que originaram des-
centes, que já nasciam “fora” da comunidade judaica, segundo as orienta-
ções religiosas. Esse caso era típico daqueles que descendiam de uma figura 
masculina, onde a consanguinidade não os assegurava o pertencimento. 
Entretanto, ainda que, “oficialmente”, não haja um reconhecimento desses 
filhos de judeus por parte da comunidade religiosa, as narrativas orais e a 
memória social mostram que existe esse pertencimento e o reconhecimen-
to da população local a uma identidade social judaica.

Entendemos que a memória é um campo amplo para o historiador, 
que pode refletir sobre as experiências dos sujeitos analisados. Os sujeitos, 
desta pesquisa, têm a necessidade de demarcar um espaço social e simbóli-
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co que traduza suas identidades, e para isso, precisam elaborar um passado, 
uma memória que dê sentido às suas experiências pessoais. Como defen-
dido por Portelli (1997), a memória possui uma pluralidade de “versões” 
sobre o passado e o presente, e essa particularidade dos depoimentos, não 
pode ser esquecida:

A essencialidade do indivíduo é salientada, pelo fato de a 
História Oral dizer respeito a versões do passado, ou seja, 
à memória. Ainda que esta seja sempre moldada de diversas 
formas pelo meio social, em última análise, o ato e a arte 
de lembrar jamais deixam de ser profundamente pessoais. 
(PORTELLI, 1997, p. 16).

Sabemos, pois, que a relação entre indivíduo e sociedade é uma rela-
ção de troca e interdependência, onde necessariamente o indivíduo cons-
titui a sociedade e a sociedade constitui o indivíduo. No entanto, ainda 
que a vivência seja coletiva, o sentido do vivido é estritamente individual, 
e a memória, como reminiscência, é a capacidade de reter informações e 
impressões, portanto subjetiva. Essa constatação ajuda na compreensão da 
memória como elemento de disputa, uma vez que o seu conteúdo refere-se 
a versões individuais sobre experiências coletivas.

A noção de sujeito histórico, muda toda a forma de compreender as 
ações históricas, pois não basta descrever os acontecimentos, mas enten-
der o sentido que os indivíduos atribuem às suas práticas em espaços onde 
as dimensões individual e coletiva estão imbricadas. Assim, todo processo 
de imigração, de formação das comunidades, de constituição dos espaços, 
de interação entre os indivíduos, devem ser tomados como “experiência”. 
Lembramos que essa experiência, por ser humana é contraditória, não tem 
um único significado, mas múltiplos sentidos, fazendo com que as pessoas 
assumam e se posicionem de vários modos. 

Trabalhar com a memória de um grupo social, com uma identidade 
religiosa demarcada, significa ampliar visões sobre o judaísmo, apontando 
outras dimensões do sujeito histórico judeu. Não necessariamente o ente 
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religioso, que alias é carregado de conotações rígidas e preconceituosas, 
mas a condição de agente social capaz de inventar formas de vida e assim 
se reinventar.

Cabe aqui afirmar que quando discutimos a memória e identidade 
como construções multifacetadas, estamos assumindo a condição de uma 
sociedade plural, em que as diferenças não representam um empecilho, 
mas, um valor, em que ninguém tem o monopólio da verdade.  Essas refle-
xões valorizaram histórias pouco conhecidas, como de seu Leão Anselmo 
63 anos, nascido no interior de Parintins- AM, agricultor, filho de judeu, 
cujo sobrenome nem foi considerado como de origem marroquina, mas 
sua versão sobre o passado foi partilhada com a coletividade que o reco-
nhece, porque ele, ainda que “excluído” se assume como parte dessa iden-
tidade. Outro descendente foi Simão Assayag, 58 anos nascido em Parin-
tins, empresário local, pertencente a uma das famílias mais numerosas de 
judeus amazônidas.

Apesar desses descendentes, na sua grande maioria, filhos de pais 
judeus com mães locais, não sejam considerados judeus aos olhos da co-
munidade de Manaus, a comunidade local continua a enxergá-los como 
judeus.  Mesmo esses indivíduos tendo pouca vivência judaica, notamos, 
pelos depoimentos coletados, que o judaísmo não se apagou por total da 
vida dessas pessoas, não somente pelo fato da população local classificá-los 
de judeus, mas também, pelo fato de que o judaísmo ou uma ligação com o 
mesmo, de uma forma ou de outra, sempre se manifestava. 
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1. Costurando 
Memórias

A História oral tende a representar a realidade não tanto 
como um tabuleiro em que todos os quadrados são iguais, 
mas como um mosaico ou colcha de retalhos, em que os 
pedaços são diferentes, porém, formam um todo coerente 
depois de reunidos. (Alessandro Portelli).

A história oral, cuja matéria prima é a memória, se destacou como o 
elemento necessário para alargar a compreensão sobre a identidade judai-
ca. Fazendo uso dessa prática de pesquisa, que se faz na relação do pesqui-
sador com o entrevistado, obtiveram-se várias narrativas, que equivalem 
a diferentes versões do passado. Os narradores, aqui descritos podem ser 
intitulados como agentes de memória, pois estão diretamente comprome-
tidos com a manutenção do seu grupo social, ou da memória que incide 
sobre esse grupo.

Essas fontes de memória precisaram de uma série de recursos inter-
textuais para sua análise, pois não bastava conhecer o comunicado, foi pre-
ciso descrever a condição de comunicação, ou seja, refletir sobre o contexto 
de produção das fontes. Assim, as interrogações giraram em torno de: O 
que fala a fonte? Quem fala? Para quem fala?  Como fala? Para que fala? Esse 
recurso contribuiu para explorarmos as narrativas como fontes históricas, 
e, principalmente, conhecermos o que a fonte documentava. 

A essencialidade das fontes orais está em garantir que o seu sentido 
se produza no campo social. Não é apenas uma ferramenta operativa, é 
muito mais do que isso, pois as memórias incorporam relações de poder, e 
encontram-se em oposição à memória oficial, dando margens a novas, des-
contínuas e ricas interpretações. Como exemplificado por Portelli (1997), a 
história oral representa a realidade como um mosaico, uma colcha de reta-
lhos em que as partes não são iguais. As narrativas fluídas, descontínuas e 
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contingentes apresentadas por nossos entrevistados são partes da realidade 
concreta heterogênea, que forma o mosaico no qual estão inseridos.

 Exemplificando esse mosaico, temos seu Leão Anselmo, descenden-
te direto de judeu, que narrou sobre a sua história familiar, especialmente 
do seu pai, que imigrou para o Amazonas no início do século XX. O que cha-
mou a atenção na família Anselmo, foi a falta de registro do seu sobreno-
me na relação de famílias realizado por Benchimol (2008) e Assayag (2000) 

. Trata-se de uma história de vida, desconhecida pela memória oficial, pois 
o seu Leão Anselmo, cujo nome é o mesmo do filho, imigrou sozinho, dei-
xando toda a sua família no Marrocos. Ao chegar ao Amazonas, casou-se 
por três vezes, teve vários filhos, e todos desconhecidos pela comunidade 
judaica. A identificação desta família foi possível devido ao grupo social que 
o referenciou, por que apesar do desconhecimento, por parte da memória 
oficial, os seus descendentes se reconhecem como filhos de judeu, e não 
deixaram a memória das suas origens desaparecerem. 

Reconhecer-se como parte dessa história é assumir sua vinculação 
com essa cultura pós-migratória que compõe diferentes universos simbóli-
cos, em que os agentes de memória acreditam possuir um “legado” e as pes-
soas que estão em torno criam suas concepções e acepções. Essa interativi-
dade tornou a comunidade capaz de identificar os descendentes de judeus 
presentes em diferentes realidades, onde atuam como sujeitos históricos e 
principalmente compartilham suas memórias. A necessidade, de compar-
tilhar sua história é algo tão presente na vida desse entrevistado que até 
hoje ele guarda com zelo e estima uma caderneta que pertencera a seu pai. 
Quando questionado sobre sua história familiar, seu Leão Anselmo logo 
apareceu com um amontoado de papéis de folhas amareladas, guardadas 
em uma caderneta, e começou a ler e explicar:

Província da Espanha em 05 de fevereiro de 1889 ele nasceu, 
agora ele chegou em Belém Pará em 27 de novembro de 
1903, no Vapor Colombo. E os pais dele: - Faleceu minha 
mãe Raquel, o nome da mãe dele, em 20 de agosto de 1913 
em Tanger e o pai dele Abraham Anselmo faleceu em Rabat. 
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Aqui já são os filhos, por exemplo, o meu irmão mais velho 
com a segunda mulher: - Meu querido filho Fortunato, 
faleceu em 19 de fevereiro de 1942 no lugar Ramos, 03 horas 
da manhã. Aqui eu também tenho anotado todo o nome dos 
meus irmãos né? Como a caderneta já está um pouco velha 
eu tenho o nome dos irmãos que nasceram primeiro que eu. 
Tudo ele anotava, tá tudo aqui escrito.  (Entrevista realizada 
com Leão Anselmo, em 04.03.2011).

A caderneta pertenceu a seu pai, e era a forma que este encontrou 
para guardar datas de acontecimentos importantes, como data de nasci-
mento dos filhos, de casamento, dias de viagem, falecimento, enfim, ele-
mentos sobre a sua vivencia familiar. Depois do seu falecimento, seu filho, 
também chamado Leão Anselmo, tomou para si como uma forma de dar 
continuidade à memória do falecido pai. Esse foi o modo encontrado de 
preservar a materialidade da memória familiar, fazendo uso de um bloco 
de anotações que se tornou a referencia desse narrador para se reportar ao 
seu passado.

O registro pessoal do seu pai é tão rico de significados para o narra-
dor que se tornou uma ferramenta indispensável para que seu Leão contas-
se sobre a história da sua família. Quando solicitado, logo pediu um tempo 
para que com a posse do registro em mãos iniciasse a entrevista. As datas de 
nascimento e falecimento, consideradas importante para seu pai, também 
são consideradas importantes para o filho, que mostrou o bloco de papel 
como um valioso objeto de memória. Essa prática de registrar momentos 
importantes na velha caderneta possui o significado de continuidade da 
história familiar, funcionando como um fio condutor de memória, em que 
sempre que o entrevistado necessita se reportar ao passado, faz uso des-
te meio para refazer seu caminho. Ademais, esse sentido e funcionalidade 
continuaram a fazer parte da prática do descendente que, imitando ao pai, 
também mantém viva essa memória familiar, descrevendo datas importan-
tes e marcantes de sua vida.
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O pai de seu Leão Anselmo chegou a Belém em 1903, e, assim como 
muitos outros sefarditas, rumaram para o interior. No caso desse judeu, a 
imigração não foi familiar, pois seus familiares não o acompanharam, o que 
de certo modo justificaria a ausência do seu sobrenome dos levantamentos 
censitários judaicos, uma vez que não se tratou de uma família numeri-
camente expressiva. Depois de estabelecido em Parintins e contando com 
a ajuda de um conterrâneo, conseguiu montar seu primeiro comércio de 
estivas, que deu base para que posteriormente montasse uma sociedade 

Figura 02: Antiga Praça do Cristo Redentor, demolida em 2005 para a construção 
da Praça Digital. Fonte: Alfremar Publicidades, 2012.
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comercial com um português no município vizinho de Barreirinha.

Ele era comerciante. Lá em Tanger, ele formou-se pra 
advogado né? Depois ele, porque aí veio aquelas leis, por 
exemplo, que só podia advogar, que os advogados chamavam 
rábula quando não eram formados só se fosse com uma 
ordem judicial, porque tinha que ter por exemplo tipo um 
passaporte de lá pra cá, tirado aquela autorização, a licença 
no tribunal daqui. Lá ele tinha o diploma dele, mas aqui não 
valia né? E aí ele foi comerciante, ele comercializava. (Leão 
Anselmo, entrevista concedida em 04.03. 2011).

Seu Leão Anselmo (pai) ainda é lembrado por seus descendentes 
como um homem altamente instruído, advogado de formação, possuidor 
de diversos saberes. Tornou-se comerciante pela falta de oportunidade de 
exercer o direito no Brasil, mas sempre notado por seu conhecimento. Seu 
caso se repetiu com vários outros imigrantes que possuíam uma profissio-
nalização no Marrocos, mas eram impossibilitados de exercer a profissão 
aqui, por causa da dificuldade de revalidação de diploma.

Indagado se seu pai lhe havia instruiu no judaísmo, responde:

[...] nós dialogávamos com ele mesmo, por exemplo, ele era 
um homem como eu tava dizendo, ele era advogado, nós 
tínhamos códigos em casa. Eu dialogava com ele assuntos 
assim, como ele fosse um advogado criminalista e eu 
defendendo uma causa. Isso aqui me despertou muito, me 
deu uma instrução muito grande. (Leão Anselmo, entrevista 
concedida em 04.03.2011).

A imagem que o filho faz do pai é de quem o ajudou a despertar as 
capacidades intelectuais que sua pouca formação não permitiu. Para ele, 
o próprio judaísmo já representava uma prática de pessoas instruídas. Os 
códigos vivenciados em sua casa referiam-se ao modo de dialogo que o pai 
exercia com os filhos, que consistia num processo de argumentação, no 
qual, vencia aquele que melhor apresentasse e defendesse seus argumen-
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tos. Seu Leão Anselmo, mesmo sendo filho de pai judeu, e possuindo um 
nome marroquino, não foi considerado pela comunidade como um deles, 
porque era fruto de um casamento misto, e no judaísmo a religião é trans-
mitida pela linhagem materna. Sendo matrilinear, automaticamente, não 
se achava na condição de judeu, mas, isso não o impedia de conhecer e se 
interessar pela religião do pai:

Ele vinha pra cá fazer com os judeus. Chegava a época, por 
exemplo, ele vinha, chamava-se pascoa né? Aí eles faziam 
aquela pascoa, passava aqui doze dias. Naquele tempo tinha 
muito judeu aqui, a gente passava quinze dias as vezes 
até mais (...).Eu também acompanhava ele. Só que aquela 
formalidade era os mais velhos que faziam. A gente só fazia 
olhar, porque o judeu, por exemplo, na reunião deles, eles 
se vestiam tipo assim uma bata como dos padres, se vestiam 
daquilo e sentavam pelos cantos das casas, orando, fazendo 
aquele prece deles. Era três noites, dias naquela arrumação 
aí terminava aquilo eles faziam o tal de leilão da sinagoga, aí 
é tipo um leilão como faz na festa. (Leão Anselmo, entrevista 
realizada em 04.03.2011).

Por intermédio do seu progenitor, Anselmo passou a ter um vínculo 
com aquela comunidade, o qual foi quebrado depois da morte do pai. A 
referência deste não se apoiava na comunidade, mas no vínculo consanguí-
neo com o pai. O mais interessante nessa narrativa foi o fato de que, apesar 
dos laços com a comunidade judaica terem se perdido, sua experiência de 
visitador/participante o colocam na história do judaísmo amazônico como 
um filho de judeu narrador, cujas vivências o tornam parte integrante da 
memória do judaísmo daquela localidade.

Ao ser indagado sobre como ficou a sua relação com a comunidade 
após a morte do seu pai, Leão Anselmo respondeu:

Depois eu deixei de frequentar as casas dos Cohen’s porque 
o papai já tinha morrido e eu ficava sem jeito de aparecer 
lá. Eles também nunca fizeram caso. Até no dia do enterro 
dele foi difícil pra gente participar. Foi aqui em Parintins, foi 
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o judeu Elias Assayag, ele foi enterrado aqui no cemitério 
judeu. Porque o judeu é enterrado diferente de nós, tem 
toda aquela arrumação. Há muitos anos, porque até essa 
menina que uma vez, chegou um sr que é casado com 
um sobrinha minha, que eles estão na Itália, e eles vieram 
passear aqui em Parintins, e eles quiseram fazer uma visita 
porque eu disse que era filho de judeu. Eu pedi, dessa Sol até 
né? A chave do cemitério e a gente foi lá fazer uma visita. 
Porque vive trancado.

Esse fragmento da entrevista retrata o distanciamento que Leão An-
selmo teve da comunidade a qual pertencera seu pai, e mostra ainda, como 
ser “filho de judeu” tornou-se uma condição social identitária. Sempre que 
possível, o indivíduo se reporta à figura do pai para que as demais pessoas 
conheçam suas origens e as influências que recebeu no seu modo de vida. 
Esta vinculação com o passado imigrante de seu pai e com a cultura judai-
ca atesta como as identidades migratórias continuam a produzir efeito na 
vida dos seus descendentes.

Continuando essa costura de retalhos, temos o caso de outro des-
cendente judeu pertencente à família Assayag, que, diferentemente do caso 
anterior, não vivenciou uma experiência comunitária judaica, mas possui 
marcas impressas em seu modo de vida que é parte da sua experiência en-
quanto filho de judeu. Segundo Simão, seu pai, Elias Assayag, era um sujei-
to bastante recatado e sua singularidade cultural, era despercebida por seus 
filhos, que passaram a compreender algumas características e significados 
da cultura judaica com o auxílio de livros, e em conversas com outras pes-
soas de interesse do judaísmo:

O papai falava muito pouco sabe? Era igual eu, assim... 
Agora que eu tô falando muito (risos). Mas, então ele era 
uma pessoa muito na dele, não saia de casa, até com a gente 
mesmo ele não conversava. Eu percebo que existe uma 
identidade que eu acho que não é coisa atávica de família, 
porque eu não conhecia nada disso, mas eu vejo uma certa 
coerência, uma certa... Ela atrai a gente. [...]. E eu descobri 
algumas coisas que eu pratico que não foi influência do 



206

papai que agora eu tô descobrindo que tem muito a ver 
com judeu. A minha própria moradia, eu vivo muito na 
minha, eu sou meio monástico, (eu tô com essas palavras 
agora que é lá do livro, tem que usar (risos)). Eu vivo aqui 
no meu monastério, entendeu? Então isso é um pouco dele, 
essa coisa de delimitar seu território [...]. Alguém que me 
despertou: - rapaz tu sabe que isso é coisas de judeu?  (Simão 
Assayag, entrevista realizada em 02.03.2011).

A ser questionado se se considerava parte da identidade judaica, res-
pondeu: “Me acho sim, como eu tava te dizendo, está no meu modo de ser. 
Meu pai era judeu e eu tenho muito de judeu, não tem como não ser. Eu 
sou diferente... (Simão Assayag, entrevista em 02.03.2011).

Para Simão Assayag, a identidade judaica que se estende até os des-
cendentes está relacionada não à experiência compartilhada e vivenciada 
coletivamente, mas a uma explicação metafísica, que o mesmo chama de 
coerência. Não é algo atávico, diz o entrevistado. Para ele, a assimilação da 
cultura judaica não se deu por herança familiar, mas pela própria coerência 
do judaísmo enquanto forma de vida. Sua fala, no entanto, sinaliza que o 
seu modo de vida não foi constituído por elementos soltos, mas a partir da 
experiência compartilhada. Mesmo que ele entenda que a sua relação com 
o pai não imprimiu marcas na sua vivência, o mesmo mostra pontos em 
comum com o pai, quando se define como alguém contido recatado e de 
pouca conversa. Assim, o modo de ser, de morar, de se comportar, e a forma 
de ver o mundo, expressa, na fala do narrador, elementos de identidade de 
uma cultura judaica.

Sabemos, pois, que os processos de interação social são capazes de 
forjar modos de vida, em que não necessariamente os pais instruem os 
filhos com diálogos e discursos, mas suas vidas espelham ensinamentos, 
valores, modos que indiretamente são incorporados pelos descendentes. 
Percebemos, com esse exemplo, o quanto as fontes orais são capazes de 
mostrar contradições nas formas de concepção do ser e do mundo, mas, 
com toda certeza, essas contradições revelam experiências de vida, assimi-
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ladas pelos entrevistados a partir de suas visões de mundo.
Essas concepções de mundo modelam a memória das trajetórias so-

ciais de judeus e descendentes. Os relatos do Sr. Assayag, fornecem vários 
elementos da sua infância familiar vivenciada em Parintins, em uma época 
em que existiam várias famílias judaicas, possibilitando entender as mu-
danças ocorridas na sua forma de “ver” a comunidade. Além do nome das 
pessoas que aparecem em sua fala, ele apresenta um pouco da distribuição 
espacial da cidade, lembrando os prédios, casas e comércios, que, inclusive, 
marcaram toda uma geração que partilhou e dividiu o mesmo espaço:

Ali na praça do Cristo, ali era assim... Morava o seu Salomão 
Mendes, que era o patriarca dessa família do Lico, morava 
dois Cohen, pai do Dr. Jacob Cohen e o tio dele que era o 
Isaac Cohen. Moravam numa casa germinada, ainda tem 
essa casa lá. E isso era muito comum, os judeus faziam, dois 
irmãos faziam casa e se olhasse de frente parecia que era 
uma casa só, lá tinha aqueles babadinhos, aquele enfeites, 
e tinha um lugar central onde mas tinha uma divisão, e 
muitas vezes alias todos que eu conheci, tinha uma porta 
que interligava lá na frente, logo que entrava você podia ir 
de um lugar pra outro.  Depois vinha o que a gente chamava 
de tio Jacó, era Assayag, e depois vinha o que a gente 
chamava de tio Davi, que era onde tem aquela vendedora 
de carro ali na praça. Tio Davi na verdade ele era primo do 
papai, mas como era de uma outra geração a gente chamava 
de tio Davi. Sempre eu conheci ele vestido de preto, não sei 
por quê. Então a gente não ia muito na casa do tio Davi, 
porque primeiro que aquela roupa preta já assustava a gente 
e depois ele quase não andava ele era muito gordo e ele tinha 
uma hérnia que ia quase no chão, aquilo, além da gordura, 
era o avô do Davi Assayag (do ídolo aí). A gente não ia lá 
porque diziam que ele tinha engolido uma criança, e que 
aquilo era uma criança que ele tinha engolido, e a gente 
tinha pavor de ir lá. Ele tinha aquela aparência esquisitona 
sentado parecia um buda, vestido de preto. Então fazia com 
que agente tivesse menos contato ainda. (Simão Assayag, 
entrevista realizada em 02.03.2011).

A sua mentalidade de criança – povoada por misticismos, alimentada 
pela própria família, cuja forma de educação, muitas vezes, utilizava recur-
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sos como o medo e as figuras fictícias para impor disciplina – provocou um 
distanciamento ainda maior do nosso entrevistado com a família de seu 
pai. Como consequência dessas histórias imaginárias, surgiu na mentalida-
de de criança do Sr. Simão a figura assustadora do “tio Davi”, que se tornou 
um eficaz recurso para exploração do medo.

A família Assayag é considerada a mais numerosa do Amazonas, e 
tem como patriarca os irmãos Isaac Abraham Assayag e Simão Abraham 
Assayag. Essa família tornou-se populosa devido aos muitos casamentos 
e ao número relativamente grande de filhos. A memória dos tios e dos ju-
deus que viviam em Parintins é lembrada por Simão a partir da referência 
do lugar, o locus em que as formas de sociabilidades e os modos de vida se 
desenvolviam rodilhados (ou rodeados) de fronteiras simbólicas que sepa-
ravam e aproximavam aqueles indivíduos.

 
Acima, temos a imagem da Praça do Cristo Redentor, lembrada por Simão 
como marco de distribuição espacial das famílias judaicas que viviam em 
Parintins. O espaço apresenta modos de ser e fazer, aponta formas de per-
cepção e vivência que dão sentido às práticas sociais, porque são marcos 
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de memória, produto e produtores de história.  Hoje, esse espaço pertence 
apenas à memória daqueles que nela viveram, pois as obras de urbanização 
da cidade demoliram esse espaço de memória, para construir uma praça de 
tecnologia, conhecida pelas gerações atuais como Praça Digital. 

Lembrando as palavras de Hall, “estamos constantemente em nego-
ciação, não com um único conjunto de oposições que nos situe sempre na 
mesma relação com os outros, mas com uma serie de posições diferentes. 
Cada uma delas tem para nos o seu ponto de profunda identificação sub-
jetiva” (2003, p. 346). Essa identificação subjetiva é o que os entrevistados 
expressaram em suas narrativas, mostrando como as identidades, apesar 
de ser um processo de prática social, são, antes de tudo, elaboração inter-
subjetiva.

Considerações Finais
De um modo em geral, quando se fala em cultura e identidade em 

contextos migratórios há uma disposição de análise apenas para aqueles 
que viveram a diáspora, em seus processos e significações. Pensar que as 
culturas migratórias encontram-se num trânsito contínuo, que provoca 
alterações na vida de todos aqueles que compartilham dessa experiência, 
amplia as visões e o entendimento desse processo, especialmente no con-
texto das trocas familiares.

 Os judeus vindos do Marrocos no início do século XX trouxeram 
consigo modos de vida específicos, que por meio das sociabilidades familia-
res foram incorporadas por outros agentes. Os seus descendentes diretos, 
especificamente aqueles ditos “não” judeus, são os que mais assimilaram 
essa identidade judaica, ainda que do ponto de vista da identidade religiosa 
não possam ser considerados como parte desse grupo. Isso revela a multi-
plicidade de identidades que envolvem um mesmo grupo étnico ou proces-



210

so social, por isso, pode-se falar numa identidade religiosa, cultural, social.
Como as identidades encontram-se imbricadas nas relações sociais, 

não basta apenas que o indivíduo assuma sua identidade, é necessário 
também que os “outros” o reconheçam. Assim, os narradores dessa pesqui-
sa evidenciam como a comunidade em que estão inseridos os reconhece 
como descendentes de judeus e “herdeiros” de uma cultura migratória, que 
em face aos processos de ressignificações sociais podem ser chamados de 
descendentes de uma cultura judaica pós-migratória. É importante frisar o 
papel da memória na consubstanciação dessa identidade, pois, as memó-
rias das experiências passadas é que reforçaram esses laços sociais e simbó-
licos que existem entre os filhos de judeus e a comunidade. 
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A LUTA PELA TERRA E 
A IGREJA CATÓLICA
NO VALE DO ACRE E 

PURUS, 1970 A 1980
Sandra Teresa Cadiolli Basílio1

 

O Acre, historicamente inserido no contexto socioeconômico da 
Amazônia, teve, no extrativismo gumífero, sua base de formação e susten-
tação. A partir da década de 1970, sofreu uma série de transformações, des-
locando sua base produtiva sem gerar espaços de absorção da mão de obra 
do extrativismo. A política dos governos militares, voltada para a incorpo-
ração da Amazônia ao espaço econômico nacional, estimulou o desloca-
mento de médios e grandes empresários para o Acre, que foram adquirindo 
grandes extensões de terra com o objetivo de implantar projetos agrícolas e 
pecuários nessa área de fronteira. A crise vivenciada pelo extrativismo gu-
mífero e a decorrência das mudanças da política protecionista da borracha 
nacional, principalmente com a extinção do monopólio estatal da compra 
e venda desse produto, levou à falência dos seringais. Para os seringueiros 
endividados com os bancos oficiais só restou a alternativa da venda de suas 

1  Prof.ª Dr.ª do Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFCH/Ufac.
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terras para os empresários do Centro-Sul do país, beneficiados, por sua vez, 
por vultosos subsídios. Essas terras foram negociadas por preços aviltados, 
sem sequer serem definidas suas reais dimensões. Expulsar o homem para 
“limpar” ou “clarear” as terras foi a imediata ação dos fazendeiros, que fi-
caram conhecidos pelos seringueiros acreanos como “os paulistas”.  A es-
tratégia consistia na compra da posse por uma ninharia, ou expulsão, com 
uso de jagunço, policial, advogado, juiz, sob a indiferença dos governantes. 
A situação foi mudando paulatinamente, na medida em que os trabalhado-
res começaram a oferecer resistência. A organização do sindicalismo rural 
marca o salto qualitativo fundamental na luta dos seringueiros e se con-
funde, em determinados momentos, com os encontros das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs), explicitando a posição chave da Igreja no contex-
to dessa luta. Assim, a situação mudou substancialmente. “Os paulistas” 
se depararam com um forte movimento de resistência, que, apesar de sua 
recrudescência, levando à morte muitos trabalhadores e líderes sindicais, 
trouxe uma nova e inédita proposta de reforma agrária: as reservas extra-
tivistas, na década de 1980, que atenderiam às demandas da categoria dos 
seringueiros. No conjunto do movimento social, a luta dos trabalhadores 
do Vale do Acre e Purus foi muito especial, porque, diferentemente do Vale 
do Juruá, o processo de organização econômica foi marcante e, foi no seio 
dessas contradições que os novos ares da Teologia da Libertação encontra-
ram eco. Por isso, o enfoque será sobre a luta dos trabalhadores rurais e a 
Igreja contra “os paulistas” no Vale do Acre e Purus. 

Palavras-chave: Terra; Igreja; Movimentos Sociais.

Introdução
Pretendo utilizar o espaço que me foi concedido para levantar algu-
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mas questões sobre a relação entre a luta pela terra e a Igreja Católica, ocor-
rida nas décadas de 1970 e 1980, no Vale do Acre e Purus e que foi objeto de 
minha tese de doutorado, defendida em 2001.

O Acre, historicamente inserido no contexto socioeconômico da 
Amazônia, teve, no extrativismo gumífero, sua base de formação e susten-
tação. A partir da década de 70, sofreu uma série de transformações, des-
locando sua base produtiva sem gerar espaços de absorção da mão de obra 
do extrativismo. 

A política dos governos militares, voltada para a incorporação da 
Amazônia ao espaço econômico nacional, estimulou o deslocamento de 
médios e grandes empresários para o Acre, que foram adquirindo grandes 
extensões de terra com o objetivo de implantar projetos agrícolas e pecuá-
rios nessa área de fronteira. 

A crise vivenciada pelo extrativismo gumífero e a decorrência das 
mudanças da política protecionista da borracha nacional, principalmen-
te com a extinção do monopólio estatal da compra e venda desse produ-
to, levaram à falência dos seringais. Para os seringalistas endividados com 
os bancos oficiais só restou a alternativa da venda de suas terras para os 
empresários do centro-sul do país, beneficiados, por sua vez, por vultosos 
subsídios. Essas terras foram negociadas por preços aviltados, sem sequer 
serem definidas suas reais dimensões. 

A situação foi mudando paulatinamente, na medida em que os traba-
lhadores começaram a oferecer resistência. A organização do sindicalismo 
rural marca o salto qualitativo fundamental na luta dos seringueiros e se 
confunde, em determinados momentos, com os encontros das Comuni-
dades Eclesiais de Base (CEBs), explicitando a posição chave da Igreja no 
contexto dessa luta. Assim, a situação mudou substancialmente. 

“Os paulistas” se depararam com um forte movimento de resistência, 
que, apesar de sua recrudescência, levando à morte muitos trabalhadores e 
líderes sindicais, trouxe uma nova e inédita proposta de reforma agrária: as 
reservas extrativistas, na década de 1980, que atenderiam às demandas da 
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categoria dos seringueiros. 
No conjunto do movimento social, a luta dos trabalhadores do Vale 

do Acre e Purus foi muito especial, porque, diferentemente do Vale do 
Juruá, o processo de organização econômica foi marcante e, foi no seio des-
sas contradições que os novos ares da Teologia da Libertação encontraram 
eco. Por isso, o enfoque será sobre a luta dos trabalhadores rurais e a Igreja 
contra “os paulistas” no Vale do Acre e Purus.

Já se passaram alguns anos desde a minha defesa, mas creio que al-
gumas observações merecem ser colocadas ainda. Mencionando também 
que, desde 2001 até hoje, a historiografia sobre o Acre avançou bastante, 
contribuindo cada vez mais para entendermos essa realidade. Várias temá-
ticas vêm sendo pesquisadas e o Curso de História contribui o atendimento 
dessa demanda.

No entanto, quero assegurar que, à época de minha tese, foi impor-
tante e, para muitos, primordial, escrevermos sobre a luta pela terra e suas 
consequências para os trabalhadores. Em primeiro lugar, porque tivemos 
a oportunidade de pesquisarmos as transformações bastante significativas 
no âmbito do Acre e que se alastraram, posteriormente, por toda Amazô-
nia. Falo especialmente de resistências, ou melhor, dos resultados dessas 
resistências travadas entre os seringueiros e os “paulistas” naquele contex-
to. Eles disseram “não” ao alijamento de suas condições de trabalho e de 
vida. Tudo isso foi um significativo avanço da resistência em plena ditadura 
militar, mais especificamente nos anos 1970 e 1980, em que o Acre estava 
literalmente “pegando fogo”.

Para se ter noção de como foi importante essa luta, basta verificar-
mos em minha pesquisa de que trabalhador se está falando. Mostrei o seu 
exacerbado isolamento e o regime de semiescravidão que organizava as re-
lações de trabalho no interior do seringal e como tais circunstâncias eram 
empecilhos para que se constituíssem como agentes sociais. Um contexto 
em que perspectivas de mudanças eram quase inexistentes, em que a misé-
ria, a morte e todo o tipo de arbítrio eram elementos do cotidiano.

Se essa foi a realidade por longas décadas no extrativismo gumí-
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fero, com o golpe militar de 1964, veio a chamada “Operação Amazô-
nia”, de forte conteúdo geopolítico, cujo projeto previa que as ativida-
des econômicas tradicionais na região não eram parte considerada, e, 
portanto, a borracha e a castanha estavam fadadas ao desaparecimento. 
 Para os trabalhadores, como era de se esperar, a marcha em direção 
ao Acre foi arrasadora. Agora o objetivo era instalar fazendas e implantar a 
pecuária extensiva de corte. O lema era criar boi, abater e exportar a carne 
através do Oceano Pacífico. Para isso, teriam que limpar a área ou clareá-la, 
o que significou retirar de suas terras os índios, posseiros e seringueiros. 
E, para isso, foram mobilizados advogados, oficiais de justiça, policiais, ja-
gunços e pistoleiros. Daí, a resistência, apesar dos desmandos, do arbítrio e 
dos assassinatos, daí a importância de expormos toda essa saga através de 
nossos estudos, para que fique “registrado” sobre a relevância desses traba-
lhadores.

Tal foi a efervescência dessa luta que o mundo inteiro voltou-se para 
a Amazônia e, em especial, para o Acre. Dessa vez, não para verificarem, 
como outrora, a quantidade de borracha que estava sendo exportada, se era 
boa ou ruim, se havia dado lucro ou não - lucro esse, como sabemos, nun-
ca usufruídos pelo seringueiro – mas, que havia aqui agora trabalhadores 
que, mesmo ultrajados, humilhados, estavam lutando organizadamente. 
 O mundo percebeu, posteriormente, em que pesem as contradi-
ções inerentes a todo e qualquer processo de luta, que esta avançou, formu-
lando uma proposta original de reforma agrária – as reservas extrativistas 
– que ganharam reconhecimento legal e legitimidade nacional e interna-
cional, como também a união dos chamados “povos da floresta” e a defesa 
intransigente da floresta amazônica frente à expansão agropastoril. Como 
dizia Chico Mendes, consciente da dimensão ecológica dessa luta: 

Descobrimos que, para garantir o futuro da Amazônia, 
era necessário criar a figura da reserva extrativista como 
forma de preservar a Amazônia. (...) Nós entendemos, 
os seringueiros entendem, que a Amazônia não pode se 
transformar num santuário intocável. Por outro lado, 
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entendemos também, que há uma necessidade muito 
urgente de se evitar o desmatamento que está ameaçando 
a Amazônia, e, com isto, está ameaçando até a vida de todos 
os povos da floresta. (Chico Mendes apud Löwy, 2005, p. 12).

Diante do que expus até o momento como luta pela terra e defesa 
da floresta, vocês devem estar se perguntando: E a Igreja Católica, naquele 
movimento, qual foi o seu papel?

Frei Clodovis Boff, que pertence à Ordem dos Servos de Maria, or-
dem religiosa de origem italiana, a quem foi determinada a responsabili-
dade de governar a então Prelazia do Acre e Purus desde 1920, demarcou 
o caminhar dessa Igreja em três períodos: o período da pastoral religiosa 
(1920-1950), no qual a Igreja voltou-se para a assistência numa perspectiva 
de expandir a fé católica entre uma população considerada pagã. O outro 
período foi denominado de pastoral social (1950-1970), quando a Igreja 
passou também a se preocupar com a situação social das populações. Passa-
ram a construir escolas, hospitais, orfanatos, artesanatos e a realizar obras 
de natureza assistencialista. Por fim, o terceiro período foi o da Pastoral 
da Libertação, em 1970, que trouxe as Comunidades Eclesiais de Base, as 
CEBs, quando o “povo da Igreja começou a andar com seus próprios pés”.

Podemos, assim, sintetizar a ação da Igreja nos dois primeiros perí-
odos: um essencialmente clerical e o outro de assistencialismo. Sua ação 
social junto aos trabalhadores era, então, voltada a minorar seus sofrimen-
tos. É importante dizer que a ação da Igreja nesses períodos nunca era de 
intervir ou criticar as relações de trabalho no sistema de aviamento. 

Mas, o que significou a nova Pastoral da Libertação a partir de 1970? 
Em que pese o princípio básico de manutenção de paz que orientava a Igre-
ja acreano-puruense, seu crédito no novo modelo de desenvolvimento e 
nas boas intenções do regime militar, essa Igreja já sofria com as medidas 
de repressão que estreitavam cada vez mais os espaços da população. Isso 
abalava, obviamente, a confiança de sua alta hierarquia, no regime.

Não é demais lembrarmos que a alta hierarquia católica via CNBB 
(Confederação Nacional dos Bispos do Brasil) apoiou o golpe militar de 
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1964. E foi exatamente preciso que a Ditadura Militar atingisse a Igreja 
brasileira e a acreano-puruense para que essa instituição relativizasse sua 
confiança no Regime. A expulsão do padre Vitte, em 1969, com a pecha de 
comunista; do padre Mario Azzario, em 1970, aquele mesmo que aqui em 
Rio Branco foi pregar cartazes contra a tortura no Brasil, (conforme pala-
vras de D. Giocondo), as ameaças que redundaram com o término do grupo 
GESCA (Grupo de Elevação Social e Cultural do Acre), em 1968; esses, en-
tre outros episódios, abalaram a Igreja local. 

A partir de 1970, com o agravamento da questão social e pelo clima 
tenso no interior dos seringais, causados pela ação dos grandes proprietá-
rios, que desencadearam o processo de expulsão dos seringueiros das áreas 
que ocupavam na floresta, alguns padres, ainda de maneira isolada, senti-
ram o problema de seus fiéis mais pobres e começaram a denunciar e orien-
tar os trabalhadores para que não fossem mais enganados pelos supostos 
donos da terra.

Estamos percebendo, então, que o conservadorismo já não era a 
marca dominante em suas hostes, informados pelos princípios emanados 
de Medellin, de 1968, os quais encontravam base de evidência na realidade 
em curso. Mas não podemos esquecer que foi no pontificado de João XXIII 
e no Concílio Vaticano II (1962-1965) que se observou o ponto de partida 
para uma nova época na história da Igreja.

As contradições políticas e econômicas que atravessavam a América 
Latina penetravam no seio da instituição católica, configurando um hori-
zonte renovador, se chocando não apenas com o poder estabelecido, mas 
também produzindo a divisão política em seu próprio interior, pois sabe-
mos todos que a Igreja nunca foi hegemônica em questões políticas. Essa 
fissura dentro da Igreja atingiu o Acre.

Nesse novo contexto, que será o contexto da Teologia da Libertação 
-  a qual tem como princípio a opção preferencial pelos pobres –, parte da 
Igreja cumpriu um papel fundamental, abrindo espaço institucional para 
que a lógica dos trabalhadores se fizesse ouvir, ao politizar a sua perspectiva 
religiosa em favor dessa população. Nesse momento se conjuga a comu-
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nhão religiosa com a comunhão de solidariedade que marcou a formação 
de significativa parte das lideranças rurais.

Seguindo essa lógica, a primeira reação política dos padres engajados 
em fazer frente aos problemas fundiários foi divulgar um documento que 
se tornou conhecido como “Catecismo da Terra”. Esse documento tinha 
como base o Estatuto da Terra vigente, que orientava os trabalhadores em 
relação à ameaça de expulsão de suas colocações no interior dos seringais.

Mas, tais atos dos padres e leigos em favor dos trabalhadores eram 
atos isolados. Era preciso que todo o corpo eclesiástico da Prelazia do Acre 
e Purus se engajasse, se convencesse a assumir uma postura conjunta dian-
te do problema. E foi o que veio a acontecer, principalmente com a ade-
rência do Bispo D. Moacyr Grechi, que chegou ao Acre em 1972, oriundo 
do Sul do país, substituindo D. Giocondo. Ele desconhecia a realidade do 
Estado e, numa entrevista concedida a minha pessoa, expôs sua trajetória e 
a sua opção pelos pobres.

Pela importância desse relato, passo a ler para vocês partes dessa en-
trevista, nas palavras de Dom Moacyr2:

O Acre, eu conhecia superficialmente. Eu não era nada 
envolvido com a problemática social. Tinha muita 
sensibilidade com a injustiça, com os pobres, mas a partir 
do Evangelho. Mas não percebia a ligação evangelho e 
prática social. No Acre, eu praticamente fui forçado a 
enfrentar a realidade. Forçado entre aspas. Pela confiança 
que depositaram em mim, pela insistência dos padres e, 
principalmente, pelo sofrimento do povo, que fazia plantão 
para que eu fosse aos seringais. Eu me lembro do (seringal) 
Iracema. Lá, se dizia haver trabalho escravo, violência. Eu 
sempre resistia, porque achava que era o povo que fugia do 
trabalho. Eu tinha uma mentalidade sulista, marcada pela 
cultura italiana e alemã da minha região. Quer dizer, pobre 
é preguiçoso, pobre não se empenha. Eu não acreditava 
muito. Achava que esses sulistas que estavam aqui eram 
pessoas habituadas ao trabalho. E, quando o acreano não 
trabalhava, eles achavam um jeito, não dos melhores, para 

2  Entrevista de Dom Moacyr Grechi, concedida à autora em 28.11.1997, em Rio 
Branco – Acre.
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puni-los. Aquele foi um período em que abri os olhos. 
Depois de muitos pedidos, eu fui nesse seringal. Foi lá que 
descobri que não podia confiar nas autoridades. Elas me 
davam uma versão que não correspondia à verdade. Percebi 
que esses que vinham do Sul, visavam exclusivamente o 
lucro. E realmente usavam de meios violentos, arbitrários, 
para forçar o povo a trabalhar para eles. Era uma escravidão 
sob ameaça de morte. A partir de lá começo a ficar 
desconfiado. Como o problema crescia, nós começamos 
a buscar saídas. Fui ajudado pelo padre Pacífico, o padre 
Paulino, o padre Martinello e o padre Pistene. Ali surgiram 
os Catecismos. O primeiro foi o Catecismo da Terra, para 
garantira a permanência do homem no seringal. Para que 
o povo entendesse o Estatuto da Posse contra a vontade 
dos seringalistas, dos proprietários, que não aceitavam a 
permanência no seringal, na posse. A partir daí o povo reage. 
Já não saía, dizia que era posseiro, exigindo ordem judicial. 
Esse foi o primeiro impacto. 

Essa tomada de posição de Dom Moacyr3 aparece também explicita-
da nos seguintes termos:

Minha vinda para o Acre, o contato direto, especialmente 
nas nascentes CEBs, com o povo simples, pobre, injustiçado, 
a ajuda dos padres, amigos e muito sensíveis aos problemas 
do povo, homens lúcidos, corajosos e extremamente 
evangélicos. A confiança em mim depositada pelas vítimas 
dos problemas da terra, que começaram a se agudizar em 
1973. Neste campo, fatos bem concretos levaram-me a 
tomar uma posição: ou assumia a causa dos pobres ou 
negava minha missão e mesmo a minha própria fé. 

Com a adesão e a anuência do Bispo, houve um avanço espetacular 
da Igreja, que se voltava para a realidade do povo, “como Cristo, encarnou-
-se na realidade de seu povo”, conforme diziam.

Houve o encontro do Vicariato, em 1974, na cidade de Xapuri, onde 
foi aprovado um documento denominado “Orientação da Igreja do Acre e 

3  SALEN, Helen (coord.).  A igreja dos oprimidos. São Paulo: Brasil Debates, 1981, 
p. 123.



220

Purus sobre o problema das terras”, denunciando a violência contra colo-
nos e seringueiros e conclamando a mobilização dos agentes pastorais na 
defesa do trabalhador rural.

As CEBs foram multiplicadas nas áreas rurais, surge o Boletim Nós 
Irmãos, o Jornal Varadouro, programas radiofônicos, sermões na missa, no-
venas, catecismo, enfim, todo o aparato que a Prelazia acreano-puruense 
dispunha foram utilizados em favor da questão fundiária.

A ação da Pastoral Libertadora também instalará o CIMI (Conselho 
Indigenista Missionário), em 1975, e, em 1976, é criada a CPT (Comissão 
Pastoral da Terra). Também o Centro de Defesa dos Direitos Humanos 
(CDDH), criado em 1977, foi de fundamental importância na organização 
sindical, quando as CEBs ajudaram a CONTAG (Confederação dos Traba-
lhadores na Agricultura) a instalarem todos os sindicatos rurais no Vale do 
Acre e Purus. 

Tais atitudes da Igreja atraíram o ódio dos proprietários de terra, 
grileiros e especuladores sobre si, além de intensificar o acompanhamento 
sistemático de seus passos pelos órgãos de segurança do Estado. Não foi à 
toa que, em 1976, o governador Geraldo Mesquita mandou suspender o 
contrato da Rádio Difusora Acreana com a Prelazia, por motivos políticos 
e ideológicos.

Por isso, no ano de 1977, em documento pastoral, a Igreja acreno-
-puruense declarou que considerava injusto o governo criado no Brasil de-
pois de 1964. Declarava-se, por esse documento, que tal governo, para se 
manter no poder e aumentar a força econômica e política, marginaliza o 
povo e o oprimia com a violência, o medo e a força da polícia. Além disso, 
afirmavam que acreditavam na propaganda que o governo fazia para iludir 
o povo e que também no Acre os pobres ficavam cada vez mais pobres e 
não podiam falar. Que não participariam das comemorações do dia 31 de 
março e nem em outras datas cívicas rodeadas de políticos que defendiam 
o atual sistema. Que padres, bispos e agentes pastorais manteriam com as 
autoridades um diálogo franco e sincero, evitando, porém, todo e qualquer 
compromisso com o atual sistema, evitando também prestar qualquer for-
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ma de instrumentalização da Igreja ou de pessoas para fins políticos (apud 
COSTA SOBRINHO,  1992).

A exemplo do que ocorrera na fundação dos sindicatos, a Igreja acre-
ano-puruense desempenhou, no processo de abertura política, um papel 
crucial, na organização da Frente Popular do MDB e, mais tarde, na funda-
ção do PT. 

Dom Moacyr sempre declarou que a mais importante das opções da 
sua Igreja era pelos pobres e que ela estava afinada com o pensamento po-
lítico expresso pelo frei Clodovis Boff, no decálogo da Pastoral Partidária, 
que resultou de um curso de teologia promovido pela Prelazia, em 1979.

Nesse documento constava que a participação partidária não era 
simplesmente livre, mas boa e necessária para o cristão. E que a partici-
pação se dava em diferentes graus, pelo voto, pela militância, ou pela lide-
rança. Que os membros das comunidades deveriam manifestar sua prefe-
rência por partidos que fossem populares mesmo, isto é, que deveriam dar 
oportunidade ao povo de participar de forma crescente até nos postos de 
liderança, que defendessem os direitos dos oprimidos; que visassem à mu-
dança social e não a sua própria manutenção; que combatessem a ditadura 
e todo o poder opressor, que lutassem pela independência econômica do 
Brasil; que tivessem orientação socialista, isto é, que visassem a colocar o 
poder e a economia nas mãos do povo organizado. 

Para finalizar, vimos, então, que o processo de resistência dos tra-
balhadores ante o iminente alijamento de suas condições de trabalho per-
mitiu a construção de uma identidade coletiva. A Igreja acreno-puruense 
se constituiu como esteio nesse processo. Contudo, não deixamos de no-
tar que, mesmo comprometida com o interesse dos trabalhadores, não foi 
isenta de contradições nessa trajetória. E que a radicalização da luta, tanto 
por parte dos proprietários, ou pretensos proprietários, quanto pelo lado 
dos trabalhadores, se deu muitas vezes, apesar da Igreja. 

Ressaltamos também que foi no exercício da solidariedade cotidiana, 
marcada pela lógica religiosa renovada e expandida, em que a emancipação 
dos trabalhadores se torna obra dos próprios trabalhadores, que a Igreja 
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acreno-puruense contribuiu de forma ousada para a luta pela terra.
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RESUMO 
Neste trabalho, pretendemos resgatar, a partir das memórias e rela-

tos de professores (as) e sindicalistas, a trajetória do surgimento e da for-
mação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (SINTEAC), 
especialmente na cidade de Rio Branco. Pretendemos contribuir para uma 
melhor compreensão da construção da identidade política desses sujeitos, 
partindo do pressuposto de que existiu uma conjuntura de diversos fato-
res que tornaram possível a União dos Professores Primários do Estado do 
Acre (UPPEA) se legitimar enquanto organizadora de uma vontade cole-
tiva, mesmo de âmbito local, e, posteriormente, de todos os professores 
primários do Estado do Acre. Ao analisar o surgimento da UPPEA, consti-
tui-se condição imprescindível para a compreensão desse movimento mos-
trar em que condições históricas surgiu a entidade, como era a situação 
do magistério acreano e as atividades principais desenvolvidas pela UPPEA 
em seus primeiros anos de existência na capital e demais municípios. Vale 
ainda destacar a trajetória de transformação de UPPEA (União dos Pro-
fessores Primários do Estado do Acre) em (Associação dos Professores do 
Acre) e consequentemente em SINTEAC (Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação do Acre).

Palavras - chave: Sindicato; Educação;Sindicalismo; 

História; Sindicalistas; Professores.
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O SURGIMENTO E 
A FORMAÇÃO DO 
SINDICATO DOS 
TRABALHADORES 
EM EDUCAÇÃO 
DO ACRE NA FALA 
DE PROFESSORES 
E SINDICALISTAS: 
SINTEAC

   
A União dos Professores Primários do Acre (UPPEA) nasceu em 29 

de junho de 1964, praticamente três meses após a ocorrência do golpe mi-
litar no país, que se deu no dia 31 de março daquele ano. Período em que 
os cidadãos brasileiros estavam cerceados de suas liberdades democráti-
cas. Porém, assim como no Brasil, outros países da América Latina também 
amargaram ditaduras militares e todas as suas mazelas. O Acre como todo 
o Brasil, foi afetado pela dureza do regime militar.

Várias lideranças políticas e sindicais saíram das CEBs e, com o pas-
sar do tempo, conseguiram papel de destaque na sociedade acreana, sendo 
que alguns alcançaram destaque em nível nacional e internacional, como 
Chico Mendes e a ex-senadora Marina Silva. Entretanto, os professores que 
criaram a União dos Professores Primários do Acre não vieram desse con-
texto histórico. Esses professores eram quase todos de classe média-alta, 
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inclusive, a professora Maria Derzí B. Martins, que foi a primeira presiden-
te da UPPEA, era extremamente ligada a certos setores do governo, pois, o 
seu esposo foi Secretário de Estado no período do regime militar, quando 
foi deposto o primeiro governador acreano eleito pelo povo em voto direto, 
José Augusto5.

Mas, o surgimento da União dos Professores Primários do Estado 
do Acre, na década de 1960, veio a substituir outra associação que teve 
vida curta, denominada de “U.M.P.A.”. A fundação da UPPEA aconteceu 
na secretaria do inesquecível grupo escolar “Presidente Dutra”, onde duas 
professoras Maria Derzí B. Martins e Agar de Alencar Pereira em conversa 
particular, por motivo do falecimento da professora Walkíria, decidiram 
fundar uma entidade da categoria que pudessem solidarizar-se, uma vez 
que compareceram poucos professores no velório para o último adeus, 
além de buscar aglutinar a classe para comemorar datas cívicas e outras, a 
fundação oficial da Associação procedeu-se dessa maneira:

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 1964, 
sob a presidência do Exmo. Sr. Secretário de “Educação 
e Cultura” Professor Omar Sabino de Paula, realizou-se 
a reunião de fundação da sociedade denominada “União 
dos Professores Primários do Acre”. Iniciando, o Exmo. 
Sr. Secretário fez uma justa exaltação a Professora Maria 
Derzí que, impulsionada pelos ascendiados desejos de 
bem servir a classe dos professores primários do Acre e 
ainda abatida pelo choque que sofreu todo o professorado 
acreano com o desaparecimento da professora Walkíria, 
teve a ideia louvável de fundar uma associação que pudesse 
proporcionar benefícios aos professores primários, nos 
momentos necessários. Recordou, o Sr. Secretário, uma 
associação idêntica que aqui surgiu a “U.M.P.A.” e que 
infelizmente desapareceu mas, a nova associação que ora 
aparece, será a classe a qual orgulha-se de pertencer. Como 
Secretário de Educação e Cultura, congratulou-se com todo 

5  CALIXTO, Valdir de Oliveira et al. Acre: uma história em construção. Rio Branco: 
Fundação Cultural, 1985, p. 187.
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o professorado primário do Acre, em nome do Exmo. Sr. 
Governador demonstrando que o poder público não ficou 
alheio ao entusiasmo dos professores em tão poderosa 
iniciativa que será motivo de orgulho para todo o Acre6.

Maria Derzí Barbosa Martins, professora aposentada, ex-presidente, 
no período de 1964 a 1974, relata aqui o motivo da ideia de criar a UPPEA 
em Rio Branco:

A criação da UPPEA surgiu em junho de 1964, foi a ideia 
entre professores, inclusive, por motivo do falecimento da 
professora Walkíria de Albuquerque, nós estivemos lá no 
velório e, sentimos a falta dos professores, então eu estava 
com a Margarida Fontes, a Adília Raimunda dos Santos e a 
Agar, e naquela mesma hora nós sentimos a necessidade de 
criar uma associação, principalmente pra nesses momentos 
de dificuldades, nesses momentos de tristeza, ter alguém 
pra ser solidário né, então esse foi o motivo ou melhor a 
ideia do surgimento da UPPEA em junho7.

E narra minuciosamente cada passo do processo da fundação da En-
tidade:

Dia 29 de junho, no mesmo mês, nós fomos a procura do 
Secretário de Educação, na época, era o Omar Sabino né, 
pra gente se organizar né, ter o apoio, receber o apoio do 
secretário, porque o secretário naquela época também era 
uma força, então, o secretário nos ajudando, nos apoiando, 
era muito fácil, era muito melhor a gente receber o apoio 
dos demais professores, então, preparamos uma equipe, 
um grupo né, foi designada até pelo próprio secretário, 
nomeou um grupo, pessoas do Grupo Escolar “Presidente 
Dutra”, onde funcionava lá uma reunião né, então, aquele 
grupo conversou com os demais professores, e fizemos uma 

6  Para verificar a fundação da UPPEA, ver Livro de Atas da Reunião de Fundação da 
União dos Professores Primários do Estado do Acre. Rio Branco, 1964, p. 1.

7  MARTINS, M. D. Barbosa. [Fundação da UPPEA em Rio Branco]. Entrevista con-
cedida ao mestrando Euzébio de Oliveira Monte em maio de 2002.
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reunião no dia seguinte né, para escolher a presidente da 
comissão pra organizar um Estatuto né, para partir pra 
organização do Estatuto e a presidente desta comissão foi 
a professora Maria José Bezerra dos Reis, eu poderia até 
citar as pessoas que compunha esse grupo, era a Elizanilda 
Mendes, Yati Eirado, Iris Célia Cabanellas, Raimunda Melo, 
Bety Ribeiro, Marineide Mascarenhas, Agar de Alencar 
Pereira, Maria José Bezerra dos Reis, Adília Raimunda dos 
Santos, Margarida Fontes e eu, então nós formamos, esse, 
até que um grupo grande e dessas pessoas foi escolhida uma 
presidente desse grupo pra elaboração dos Estatutos que foi 
escolhida a professora Maria José Bezerra do Reis, que eu 
tenho muita honra em falar, foi uma grande professora e 
nos ajudou bastante8.

Reforçando essa dimensão da fundação da UPPEA, está bem expres-
so no depoimento da professora Agar de Alencar Pereira, que foi por três 
vezes vice-presidente da associação, quando narra essa criação:

[...] Uma professora faleceu e nesse velório não apareceu 
quase ninguém. Em função dessa situação, naquele 
momento onde, no estado do Acre, na cidade de Rio 
Branco, as famílias eram mais harmônicas, a cidade era 
menor, as pessoas se doavam muito mais, era uma cidade 
extremamente ainda provinciana, como ainda é hoje 
no ano de 2001, mas naquela época no ano de 64 era 
extremamente, como se fosse uma pequena vila, onde as 
pessoas eram como se fossem parentes. Então, com a morte 
dessa professora, no velório os professores vieram muito 
poucos. A professora Maria Derzí achou que a comunidade, 
os professores ou os professores de modo geral, pouco 
participaram, pouco foram no velório, pouco foram fazer 
essa última solidariedade à professora que tinha acabado 
de falecer. Então, a partir desse acontecimento, eu e a 
professora Maria Derzí conversamos sobre aquela situação e 
decidimos fundar uma associação que buscasse aglutinar os 
professores pra tentar melhorar a solidariedade entre eles e 
tentar fazer com que esses professores passasse a participar 
das atividades que a futura associação viesse a desenvolver, 
pois o lazer do professor e de sua família naquela época 
era extremamente difícil. Então, é a partir dessa situação 

8  Ibidem.
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que vai nascer a UPPEA, é isso que fez surgir a UPPEA que 
substituiu a antiga associação que existia [...]9. 

Iris Célia Cabanellas, atual presidente do Conselho Estadual de Edu-
cação, integrante do grupo que criou a UPPEA, oferece em seu depoimento 
outra dimensão a respeito da articulação em torno do surgimento da so-
ciedade:

São várias, são várias idéias né, que surgiram na época, essa 
falta de união, é, pode ter sido sentida também, pode ter 
sido o motivo, uma das coisas que, uma das coisas colocadas 
né, é o que eu, o que nós é sentimos, é em primeiro lugar, foi 
a falta mesmo de uma união de classe, o magistério do Acre, 
ele sofreu muito né, ele sofreu muito, ele não nasceu como 
devia nascer o magistério[...]10.

Já em relação à fundação, ela expõe o que relembra sobre o ocorrido:

[...] de repente a gente sentou e fez um Estatuto, criamos a 
UPPEA, importante é que havia, e isso a gente desconhecia, 
no meio dos professores um certo sentimento, é tanto que 
o grupo de professores que estava a frente da UPPEA era da 
melhor qualidade que se juntou a presidência [...] enfim, em 
torno desse grupo já tinha um grande contingente e que 
queria pensar e pensava a educação e pensava, a própria 
instituição, que nós acabávamos de criar é que ia formentar 
uma educação melhor, é que ia fazer um projeto de 
educação, e aí nós fazíamos os arraiais, pra angariar recurso 
pra fazer a nossa sede, trazíamos professores dos municípios, 
que se hospedavam na nossa sede né, tinha um lugar pra 

9  PEREIRA, Agar de Alencar. [Fundação e trajetória da UPPEA em Rio Branco]. 
Entrevista concedida ao mestrando Euzébio de Oliveira Monte em dezembro de 2001.

10  ZANNINE, Iris C. Cabanellas. [Fundação, trajetória e mudanças na 
UPPEA e ASPAC]. Entrevista concedida ao mestrando Euzébio de Oliveira Monte em maio 
de 2002.
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hospedaria na nossa sede, tinha uma hospedariazinha na 
nossa sede11.

No que diz respeito ao estudo desse surgimento da UPPEA em Rio 
Branco, apesar de não existir um estudo específico e aprofundado de escri-
tores ou mesmo pesquisadores da Ufac, há quatro trabalhos não específicos 
sobre a temática que tratam dessa fundação. Esses estudos foram desenvol-
vidos por dois historiadores da Ufac (SOUZA, 1986; BEZERRA, 1993), uma 
pedagoga (OLIVEIRA, 2000) e um sociólogo (COSTA SOBRINHO, 1992), e 
trazem praticamente a mesma forma de conceber o nascimento da União 
dos Professores Primários do Acre (UPPEA).

Em dezembro de 1986 foi lançada uma revista comemorativa dos 
104 anos da cidade de Rio Branco, que traz em seu conteúdo o artigo Sin-
dicalismo em Rio Branco, de Carlos Alberto Alves de Souza, Doutor em 
História Social e professor do Departamento de História da Universidade 
Federal do Acre (Ufac), que relata o seguinte:

Os trabalhadores de Rio Branco estavam distanciados do 
verdadeiro sentido político comemorativo do 1º de maio, 
aliando-se a uma programação oficial de um governo fascista 
[...] mas isso não impediu que [...] os professores do Acre se 
organizassem, em 1964, em Associação dos Professores 
do Acre. O surgimento destas entidades sindicais, antes 
de 1970, não representou, a meu ver, avanços políticos 
para os trabalhadores destes setores [...] a última, dos 
professores, caracterizava-se como uma entidade de porte 
assistencialista, totalmente atrelada ao governo12.

Resumidamente, pode-se dizer que a historiadora Maria José Bezer-
ra, professora do Departamento de História da Universidade Federal do 
Acre (Ufac), com a colaboração de alguns órgãos governamentais e priva-

11  Ibid.

12  SOUZA, Carlos A. A. de. Sindicalismo em Rio Branco. Rio Branco 104 
anos: edição comemorativa dos 104 anos de Rio Branco. Rio Branco, p. 20-21.
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dos, escreveu o “Álbum da Cidade de Rio Branco – a marca de um tempo: his-
tória, povo e cultura”. Esse trabalho traz um relato na Parte IV que esclare-
ce um pouco mais sobre a criação da associação dos professores primários:

[...] em 1964 os professores do Acre se organizaram em 
associação. No entanto, esta entidade diante da conjuntura 
política da época, constituía-se em [...] caráter assistencialista 
com algumas reivindicações econômicas13.

Já a pedagoga Edir Figueira Marques de Oliveira, ex-professora 
do Departamento de Educação da Universidade Federal do Acre (Ufac), 
que por várias vezes exerceu inúmeros cargos na Secretaria de Educação 
do Estado do Acre, em seu trabalho “Educação básica no Acre, 1962 – 
1983: imposição política ou pressão social?”, retrata de forma mais clara a 
fundação da UPPEA:

[...] dentro do estreito espaço daquele momento histórico, 
os professores do Estado se organizam em pleno 
movimento revolucionário (29-6-1964), como União dos 
Professores Primários do Acre – UPPEA. Tanto os Estatutos 
quando suas ações estão marcadas pelo caráter festivo de 
homenagens, comemorações e benefícios, mais que do 
propósito reivindicatório, cujos casos são tratados com 
objetivos políticos-partidários e com características de 
assistencialismo14.

O sociólogo Pedro Vicente Costa Sobrinho, ex-professor do De-
partamento de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do 
Acre (Ufac), atualmente na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que 
desenvolveu um trabalho denominado “Capital e trabalho na Amazônia 
Ocidental: contribuição à história social e das lutas sindicais no Acre”, des-

13  BEZERRA, Maria José et al. (Coord.). Cidade de Rio Branco – a marca 
de um tempo: história, povo e cultura. Rio Branco: Globo, 1993, p. 58.

14  OLIVEIRA, Edir Figueira Marques de. Educação básica: imposição po-
lítica ou pressão social? (Análise histórica da Educação no Estado do Acre – 1962-1983). 
Niterói: UFF, dissertação de mestrado, mimeografado, 1988, p. 96.
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creve como se procedeu a fundação da associação dos professores primá-
rios e destaca o item “e” do Estatuto da entidade:

A UPPEA (União dos Professores Primários do Estado 
do Acre), fundada em 25 de junho de 1964, surgiu mais 
como sociedade de ajuda mútua do que como organização 
sindical ou parassindical. No entanto, no artigo 1º dos seus 
Estatutos, item “e”, a organização chamava para si o direito 
de “representar os interesses da classe, perante autoridades 
administrativas e judiciárias”15.

Manoel Pacífico da Costa, natural de Rio Branco-Acre, ex-padre, 
trabalhou no magistério acreano de 1969 a 1982, viveu um bom período no 
Estado do Paraná, explicou:

Conheci pouco a UPPEA – como as entidades 
similares existentes na época, no país, eram de caráter 
“assistencialista”. Preocupavam-se em ter uma sede, alguns 
serviços “odontológicos e outros...”. As diretorias eram quase 
“vitalícias”, não realizaram “assembléias e nem debates de 
interesse de classe” e eram atreladas até o coração com o 
governo de plantão16.

Segundo o depoimento de Maria José Ferreira, mais conhecida no 2º 
Distrito como professora Zezé, concluímos que o surgimento da UPPEA 
serviu para aglutinar os professores em diversas atividades festivas e recrea-
tiva. Ela reforça a visão assistencialista que permeia o meio sindical acreano 
e as poucas obras que aborda a temática em questão. “Naquela época tinha 
as festas no Rio Branco eram muito animada, era mais em nível de festa 
mesmo, de comemorações. Eu lembro que uma vez eu fui com as minhas 

15 COSTA SOBRINHO, Pedro Vicente, op. cit., p. 128.

16 COSTA, Manoel Pacífico da. [As mudanças políticas na ASPAC]. Entrevista con-
cedida ao mestrando Euzébio de Oliveira Monte em janeiro de 2002.



233

amigas do 2º Distrito, tinha mais um papel social”17.
Após essa panorâmica histórica sobre a fundação, é colocado que a 

ideia da Associação surgiu para suprir carência do professorado primário, 
que ganhava baixos salários e grande parte era recibado, às vezes passando 
meses e meses sem receber seu vencimento. Entretanto, a entidade não 
conseguiu resolver a difícil situação dos filiados e do magistério em geral. 
Porém, não podemos esquecer aquele momento político da fundação da 
União dos Professores Primários do Estado do Acre. “O momento políti-
co era bastante difícil, afirmou Maria Derzí. Qualquer iniciativa para criar 
associação era vista com desconfiança. No entanto, a UPPEA foi bem re-
cebida. A primeira diretoria, os seus componentes eram pessoas acima de 
qualquer suspeita, foi logo reconhecida oficialmente, passando a funcionar 
provisoriamente no Grupo Escolar Dr. Mário de Oliveira”18.

Portanto, esta afirmação da primeira presidente da entidade, fica bas-
tante claro que não era um grupo de simples professores, era sim, um grupo 
de elite19 da sociedade acreana e não trabalhadores proletários20 - apesar da 
situação econômica de muitos professores daquela época – voltados para 
tentar transformar o quadro histórico do professorado acreano.

A União dos Professores Primários do Estado do Acre foi fundada 
por um grupo de professores, cuja entidade criada propunha União, So-
lidariedade e Melhoria Para os Professores Primários. Sendo uma socie-

17 FERREIRA, Maria José. [O cotidiano da vida dos associados da UPPEA]. Entre-
vista concedida ao mestrando Euzébio de Oliveira Monte em nov. de 2001.

18 COSTA SOBRINHO, Pedro Vicente, op. cit., p. 128-129.

19 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. 
Brasília: UnB, 1981, p. 41. O autor atribui que existem dois métodos principais para con-
ceituar elite: um chamado de posição e o outro de decisão. Utilizo o segundo método para 
classificar a elite que julgo ter fundado a UPPEA.

20 TROTSKI, Leon. Os sindicatos na época de transição. In: Programa de transição. 
São Paulo: O trabalho, 1988, p. 9. Esse ensaio parece-me extremamente interessante e suas 
formulações conclusivas bastante pertinentes. Há aí afirmações reais da tese de que os pro-
letários “lutam implacavelmente contra todas as tentativas de submeter os sindicatos ao Es-
tado burguês e de subjugar o proletariado pela arbitragem obrigatória e todas as outras for-
mas de intervenção policial (...)”. Portanto, penso que com relação à elite de professores que 
fundou a UPPEA não se enquadra no pensamento de Trotski, razão porque aqui as utilizo.
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dade civil de intuitos não econômicos. Com a finalidade de promover o 
congraçamento da classe dos professores primários do Estado, estrei-
tando os laços de solidariedade social, promover exposição e congressos, 
com excursões a outras unidades da federação para conhecimento dos 
sistemas educativos e estabelecimento de cooperação profissional entre 
os professores, cooperar com o Estado na solução dos problemas que di-
reta ou indiretamente, se relacionam com os interesses da classe perante 
as autoridades administrativas e jurídicas e pleitear junto aos poderes 
públicos auxílios, subvenções e outros favores que interessem aos asso-
ciados21 (grifo nosso).

Tanto a construção como a inauguração da Sede própria da União 
dos Professores Primários do Estado do Acre, foram registrados no livro 
de Ata da sociedade, enaltecendo o grande feito da entidade naquele mo-
mento:

A inauguração da sede própria realizou-se no dia primeiro 
de junho de mil novecentos e sessenta e oito, a cerimônia 
contou com a presença do Exmo. Sr. Secretário de 
Agricultura que representou o governador do Estado, 
sr. Adalberto Cruz, Ilma. Srta. Secretaria de Educação 
prof. Florentina Esteves, Sr. Deputado Joaquim Lopes 
da Cruz, digno rep. Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado, Sr. Elson Damasceno Lopes, Srta. Ana Maria 
representando a Divisão do Ensino Primário; representante 
do município de Feijó prof. José Magalhães, do município 
de Cruzeiro do Sul prof. Natalina Lopes e do município 
de Brasiléia prof. Jaci Pinto, diretora do Grupo Escolar “1º 
de maio” prof. Francisca Pontes de Medeiros, Diretora do 
Grupo Escolar “Padre José de Anchieta” prof.ª Clícia Cunha 
Gadelha, Diretora da Escola “Francisco Sales Filho” prof.ª 
Terezinha de Jesus Freitas, outras professora sócias se fizeram 
presente. Em primeiro lugar foi hasteado o pavilhão nacional 
ao som do hino brasileiro executado pela banda de música da 
guarda Estadual, a seguir houve o corte da fita simbólica. A Sr. 
Presidente convidou a Srta. Secretária de Educação a mesma 
passou o digno convite à prof.ª Nely Crus da associação dos 

21 Sobre a divulgação do Estatuto da UPPEA, ver Diário Oficial do Estatuto do 
Acre, nº 1976. Rio Branco, sexta-feira, 30 de jul. de 1976, p. 8-11.
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professores secundários. Pelo Padre João Rocha que foi 
convidado para a benção da casa. Em seguida ouvimos com 
brilhantismo a palavra da oradora oficial prof.ª Mauricília 
Ribeiro de Sant’Ana. Tendo sido facultada a palavra fez uso 
da mesma a Srta. Secretária de Educação que em palavras 
lindas disse da satisfação que sentia no momento da 
inauguração da sede da UPPEA, para finalizar, ouvimos com 
muita satisfação a palavra emocionante da digna presidente 
que no momento o seu semblante era só de pura satisfação 
pelo lindo sonho que tornou-se realidade22.

Segundo OLIVEIRA (2002), registra-se como uma das realizações 
mais importantes do período a inauguração da sede da entidade, em 1º de 
junho de 1968, cujo terreno fora doado pelo governador Jorge Kalume – Lei 
nº 74, de 14.11.1966 – (OLIVEIRA, 2000, p. 97).

O envolvimento cada vez maior da UPPEA com questões voltadas 
para um contexto mais amplo e até mesmo em nível nacional possibilitou 
que a nova diretoria eleita buscasse ampliar a atuação da entidade na ci-
dade de Rio Branco e nos núcleos dos demais municípios do Estado. Além 
disso, em dezembro de 1974, o secretário de relações do trabalho, Carlos 
Alberto Chicarelli, tomando por base a decisão do ministro do trabalho, 
Arnaldo Prieto, de regular o enquadramento sindical dos professores, afir-
mou que o ato atendeu a solicitação da categoria que, por meio da Confe-
deração Nacional dos Professores, de suas federações estaduais e de seus 
sindicatos, pleitearam o retorno ao previsto na portaria 485, pois, dessa 
forma, “Se evita a elitização do sindicalismo dos professores e se ajusta à 
norma legal à realidade, associativa brasileira”23. Portanto, foi nesse mo-
mento de algumas mudanças nas leis sindicais do país e também por causa 
da inexpressiva representatividade que a União dos Professores Primários 
do Estado do Acre (UPPEA), se transformou em Associação dos Professores 
do Acre (ASPAC), procurando seguir um caminho menos assistencialista e 

22 Sobre a construção e inauguração da sede própria da UPPEA, ver Livro de Atas da 
UPPEA. Rio Branco, 1964 a 1974.

23 PROFESSORES vão constituir um só quadro sindical. O Rio Branco. Rio Branco, 
27 dez. 1974, p. 5.
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mais comprometido com a luta política para obter junto aos filiados mais 
credibilidade e, consequentemente, uma maior representatividade junto às 
autoridades educacionais do Estado do Acre. Essa dimensão está bem ex-
pressa no depoimento da professora Irene Dantas, presidente da entidade 
durante essa mudança de nome de UPPEA para ASPAC:

Ah, é, isso aí já foi no início de querer mesmo que a coisa, 
que a associação tomasse outro rumo e, aí a UPPEA era 
professor primário e ASPAC professores do Acre, então, 
seria mais abrangente e nós traríamos mais pessoas e até 
houve, uma coisa que hoje o SINTEAC faz e que por conta 
disso eu acho que o SINTEAC está descaracterizado, entre 
aquela associação de professores primários do Acre, que 
era muito pouquinha de gente, aquelas pessoas que eram 
inspetores de ensino, chamava inspetor, um bebel de escola, 
aquele negócio né, são vários associados, e a Derzí associava 
porque pediam pra tá junto né, aquele negócio e tal, e aí 
quando a gente resolveu tirar que não era primário, mas 
que ia ser de professor de qualquer coisa a categoria dele, 
a gente excluía também dos quadros todo aquele que não 
fosse professor e nós excluímos sem nenhum problema, 
conversando com cada um, eram poucos, e com essa, essa 
mudança nós conseguimos trazer, fazer uma campanha de 
associados, eu não me lembro o número, mas nós passamos 
de cerca de cento e pouco pra 1092 mais de mil, e dentre eles 
quase todo mundo da Universidade, porque não tinha outra 
e veio Pascoal, Célia, veio gente adoidado, Manoel Pacífico, 
muita gente e aí ficou legal porque não interessava se não 
era primário, secundário, terceiro grau, era tudo, era tudo 
que fosse professor a gente podia é, associar.24

Irene Dantas acrescenta em seu depoimento que essa transformação 
da associação, aconteceu em função da própria mudança na entidade na-
cional dos professores. De Confederação dos Professores Primários do Bra-
sil para Confederação dos Professores do Brasil, procurando ampliar o seu 

24 NASCIMENTO, Irene Dantas do, op. cit., 2002.
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quadro de filiados e fortalecer ainda mais a luta do professorado no país:

É porque ela foi crescendo também, ela ficou um grupo 
maior, muito grande, ela cresceu adoidado, tinha muita 
gente boa na C.P.P.B., os que eu conheci né, e esse negócio 
de só de professores primários não dava muito não, porque 
era muito pequeno. [...] o pessoal da antiga C.P.P.B., tratava 
direitinho dos presidentes e delegados das associações 
filiadas a ela, agora não era muito política não, só depois 
dessa mudança, as pessoas da nova C.P.P.B com o tempo 
foram crescendo politicamente, mas tinha bons elementos, 
eu conheci bons elementos na entidade nacional.25

A associação dos professores do Acre – ASPAC, não foge à regra desse 
contexto nacional e local de profundas transformações em seus quadros de 
dirigentes e que consequentemente gerou a chamada “autonomia” da enti-
dade em relação ao governo estadual. Esse processo de mudança na entida-
de iniciou-se com a substituição da presidente Irene Dantas, que exerceu o 
cargo de 1974 a 1977, pelo professor Elias Mansour Simão Filho, que fora 
no início do regime militar uma “liderança estudantil no Rio de Janeiro, 
figura entre os primeiros no país cassados acusados de subversão”26. As-
sumiu a direção da associação na eleição do dia 20.11.1977, no pleito que 
teve duas chapas devidamente registradas concorrendo, de acordo com o 
que permitia o artigo 10 e seus parágrafos 1º e 3º do Estatuto da entidade, 
denominadas: IDEALISTA – encabeçada por Elias Mansour Simão Filho e 
BOA ESPERANÇA – encabeçada por Jaci Pinto Cordeiro. Ao final da vota-
ção, saiu vencedora a chapa IDEALISTA. A partir dessa eleição do professor 
Elias Mansour ao apagar das luzes do ano de 1977, como presidente da AS-
PAC, esperava-se muito dele e de sua administração a frente da entidade. 
Entretanto, em 1979, assumiu o governo do Acre, Joaquim Falcão Macedo 
– último governador nomeado pelo regime da Ditadura Militar no Acre 
– que nomeou para chefe do Gabinete Civil, seu cunhado Elias Mansour 

25 Ibid.

26 COSTA, Manoel Pacífico da, op. cit., p. 9.
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Simão Filho, “a quem a ditadura militar preferia ver comprometido e (sob 
controle) com o governo estadual, a tê-lo como um potencial inimigo em 
tempos de abertura”27. Ao assumir a chefia do Gabinete Civil do Governo 
do Estado, ele transmite o cargo ao vice-presidente professor João de Al-
meida em 19.04.1979.

Importante salientar que a ASPAC a partir de fins de 70 e durante 
quase toda a década de 1980, adquiriu não só um caráter político, como 
também um status de entidade combativa e forte perante a sociedade acreana. 
Ganhou o respeito das autoridades locais, e tem sido respeitada em nível nacio-
nal, por ser uma entidade de vanguarda nas lutas, nas conquistas de melhoria 
em prol da categoria.

Transformações no movimento sindical despontaram primeiramente no 
ABC paulista a partir de 1978, espaço de tempo que ocorre no Estado o pro-
cesso de “autonomia” e a primeira greve, realizada pela ASPAC. Concomitante 
também foi a emergência de novas lideranças que iniciaram vários movimentos 
grevistas, inaugurando um novo momento da luta de classe no Estado, abrindo 
passagem para outros movimentos reivindicatórios e principalmente surgirem 
outras lideranças no seio dessas entidades, que mais tarde iriam alcançar desta-
que no cenário regional. A professora Almerinda Cunha narra esse importante 
papel desenvolvido pela ASPAC:

[...] mas quando foi na época daquela reorganização, 
intensificação,  da organização sindical no país 78, 79, aí 
aqui também se começou a se organizar os movimentos, 
os trabalhadores, aí houve essa necessidade de trocar, 
porque UPPEA, significava união dos professores primários 
e ASPAC, já abrangia todos os professores, associação dos 
professores do Acre, todos os níveis, era mais abrangente, 
aglutinava mais gente, fortaleceu, consolidou. E a ASPAC 
foi uma entidade  vitoriosa, coordenou e comandou muitas 
vitórias, muitas lutas vitoriosas. A ASPAC era respeitada, 
amada e querida pela categoria, nós éramos muito fortes, 
e a ASPAC também foi madrinha, foi mãe de outras 
entidades, o sindicato dos bancários nasceu dentro da 
ASPAC, as lavadeiras, os urbanitários, são muitos sindicatos 

27 OLIVEIRA, Edir F. Marques de, op. cit., p. 133.
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que nasceram lá, nós da UPPEA, ASPAC e SINTEAC foi o 
embrião sindical do Acre, com muito orgulho eu digo isso, 
nós ajudamos a organização sindical acreana, nós ajudamos, 
organizamos, orientamos, consolidamos, a CUT jogou um 
papel muito importante, e a ASPAC era forte também.28

Ela conclui:

Era ainda um momento assim muito delicado, porque nós 
não tínhamos muitos direitos adquiridos, sabíamos que 
precisávamos se organizar pra poder reivindicar de forma 
organizada as lutas, os direitos que a gente achava que 
tinha e foi muito importante a ASPAC ser pioneira nessa 
luta e ajudar até as demais categorias, [...] nós ajudamos 
aí vários sindicatos, com infra-estrutura, com orientação 
e a gente tentou ajudar a organizar o movimento sindical 
acreano, porque logo no início quando a gente fazia algum 
movimento, era uma novidade  tão grande, era coisa tão 
estranha que o pessoal confundia a gente com outras, outros 
segmentos partidários, a gente era taxado de comunista, só 
porque a coisa era muito nova aqui no Acre.29

Nessa perspectiva, com as ações centradas na luta e na defesa das 
reivindicações dos professores, a ASPAC consolidou-se completamente no 
início dos anos 1980, precisamente em 1981, com a volta regular de elei-
ções para escolher os membros da diretoria, seguindo um caráter bem mais 
político a partir desse momento. 

A professora Almerinda Cunha chegou pela primeira vez à direção da 
ASPAC em 1987, procurando dar sequência as bandeiras de lutas iniciadas 
em fins dos anos 1970, seu bom desempenho à frente da entidade fez com 
que se reelegesse pela segunda vez em outubro de 1988, com ampla maioria 
dos votos para o biênio 1989/1990. Esse bom trabalho e o seu excelente de-
sempenho nessa eleição possibilitou que em sua segunda gestão à frente da 
diretoria da ASPAC houvesse a evolução de associação para sindicato. Foi 
durante o VIII Congresso Estadual de Professores, realizado nos dias 14,15 

28 OLIVEIRA, Almerinda Cunha, op. cit., 2001.

29 Ibidem.
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e 16 de outubro de 1988, no Ginásio de Esportes “Álvaro Dantas”, após am-
plos debates sobre a conjuntura nacional, sindicalismo no novo contexto 
constitucional, política educacional e trabalhadores de grupos. 

Foi deliberado, através desse congresso, que a Associação dos Profes-
sores do Acre – ASPAC – se transformaria em Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação. Para tanto, a diretoria deveria realizar amplos debates, dis-
cussões e seminários em todos os municípios em que houvesse representa-
ção da Associação, principalmente na capital. Consta no relatório final do 
VIII Congresso Estadual de Professores que a ASPAC efetivaria em todo o 
Estado um amplo debate com todos os trabalhadores de ensino, para saber 
da aceitação por parte dos mesmos e o que pensavam da proposta de cria-
ção de um Sindicato dos Trabalhadores da Educação único, que envolvesse 
todos os trabalhadores desse ramo de atividade pública e particular. 

Ainda nesse Congresso foi colocada a situação do movimento sindi-
cal estadual e nacional, discutindo-se o motivo do esfacelamento e conse-
quentemente o enfraquecimento do movimento e as perniciosas alianças 
entre sindicalistas comprovadamente combativos com defensores do fami-
gerado sindicalismo de resultado e pelegos, sendo tal atitude parte respon-
sável pela face sombria do sindicalismo brasileiro. Para superar tremenda 
prática “equivocada” foi aprovada a luta pela unidade política coerente com 
o projeto da classe trabalhadora desse país. 

Um dos debates sobre esse processo de mudança ocorreu no dia 16 
de dezembro de 1988, no auditório da Ufac/Centro, contando com a parti-
cipação de 15 entidades ali representadas. Essa discussão teve como confe-
rencistas Dr. Ribamar que tratou da “Regulamentação dos Sindicatos” e do 
professor Pedro Vicente Costa Sobrinho que abordou sobre “Sindicalismo 
no Brasil”. 

No dia 27 de janeiro de 1989, na sede da ASPAC, houve uma reunião 
da diretoria para discutir e deliberar sobre assuntos referentes ao trabalho 
interno da entidade, avaliação do XXII Congresso Nacional de Professores 
e por último, foi decidido que no mês de fevereiro daquele ano seria rea-
lizado o Seminário que buscaria subsídio para formação e transformação 
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da Associação dos Professores do Acre em Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação. Nesse seminário foram definidas as estratégias para envolver to-
dos os funcionários do ramo da educação, numa tentativa de construir o 
sindicato pela base. 

Conta o relatório do Seminário que, naquele momento, era necessá-
rio que a sociedade civil como um todo buscasse esclarecimentos e esforços 
para se organizar e intervir nos rumos da vida social, política e econômica 
do país. Ainda segundo esse documento, sem essa organização social nada 
podiam fazer para transformar as estruturas dominantes, portanto o papel 
da sociedade civil era fundamental. As estratégias usadas foram:

• Contatos preliminares com os núcleos de cada município (presi-
dente do núcleo ou pessoa da diretoria) visando a mobilização de profes-
sores, vigias, serventes, merendeiras e corpo técnico de cada município;

• Definição de um grupo local para organizar o Seminário;

• Apresentação dos temas para as discussões;

• Montagem do cronograma de atividades;

• Elaboração de material para discussão do seminário;

• Reunião dos participantes com palestras e trabalhos em grupos, 
além de outros...30. 

Segundo a professora Almerinda Cunha, a mudança de associação 
para sindicato contribuiu bastante para unir os trabalhadores da Educação, 
pois quando era só a ASPAC, não existia entidade do pessoal de apoio que 
lutasse em prol de suas melhorias. Entretanto, ela diz que “a gente já tinha 
uma cultura de lutar por todos, mesmo na época da ASPAC, mas aí a gente 

30 Para verificar as discussões da diretoria a respeito da modificação da associação para 
sindicato, consultar Livro de Atas da ASPAC. Rio Branco, 1989, p. 2.
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queria unificar porque a direção nacional, a CUT, eles queriam organizar o 
movimento sindical brasileiro por área, [...] e aí nós seguimos a orientação e 
no Acre, nós unificamos”31. Mas, essa unificação foi um desafio enfrentado 
por ela à frente da associação. Em seu depoimento, ela narra esse processo:

Não foi fácil, mas o campo estava propício, porque a 
gente saía pros movimentos, quando chegava, os outros 
companheiros da educação dizia: e aí, e nós, vocês só lutam 
por vocês e nós? Mas a gente lutava, mesmo quando ainda 
era ASPAC, a gente lutava por todos os funcionários, depois 
a gente via a questão da educação, mas existia por parte dos 
funcionários esse desejo de ser representado também pela 
ASPAC, então não foi tão difícil assim, alguns professores 
ponderaram, cuidado e tal, mas naquele momentos eu não 
ouvi ninguém, eu conduzi a luta como tinha que ser, eu 
lutava e acreditava na unidade e conduzi e foi aceita pela 
categoria e nós transformamos de ASPAC para SINTEAC 
[...]32.

Ela finaliza, dizendo que:

As centrais sindicais sentiram a necessidade de organizar os 
trabalhadores por área, porque essa fragmentação sindical, 
ela enfraquece o movimento, ela polariza os trabalhadores, 
então com essa união por área, nós ficamos mais fortes, nós 
temos mais força com o enfrentamento patronal, por isso, 
então nós fizemos essa união de todos os trabalhadores em 
educação e nós achamos que ficamos mais forte33.

Em pouco tempo de existência o SINTEAC se transformou num 
dos sindicatos mais fortes da Região Norte e o mais atuante, combativo 
e “poderoso” no Estado, pois o legado de luta da ASPAC permaneceu em 
suas hostes, aglutinou um número bem maior de trabalhadores, podendo 
fazer mais pressão diante das autoridades governamentais e era o único a 
congregar toda a classe em todo o Acre. Mas existiram opiniões divergen-

31 OLIVEIRA, Almerinda de Souza Cunha, op. cit., 2001.

32 Ibid.

33 Ibid.
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tes a respeito dessa unificação da ASPAC. Apesar dessas divergências que 
existem no sindicato, o certo é que o SINTEAC a partir dos primeiros anos 
da década de 1990 teve um papel fundamental para toda a categoria dos 
trabalhadores em Educação. Continuou e traçou novas bandeiras de luta, 
alcançando várias vitórias e algumas derrotas também. Além disso, acen-
tuou ainda mais o caráter político no interior da categoria.
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RESUMO
Neste texto, analisamos as práticas da violência nas disputas por ter-

ra na área geográfica conhecida como sul e sudeste do Pará, na Amazônia 
Oriental, entre a segunda metade da década de 1970 e os primeiros anos do 
século XXI. Podemos entender a violência, nesse período, como um tanto 
paradoxal, ou seja, ela tornou-se um instrumento efetivo tanto de controle, 
repressão e coerção quanto de reivindicação e de luta. Enquanto para os 
proprietários e empresários rurais a violência era interpretada como rea-
ções às ocupações, às desapropriações e como forma de evitar não só a per-
da da renda da terra, mas de prestígio social e poder, para os trabalhadores 
rurais, significava não apenas manifestações de autodefesa, mas também 
como forma de se relacionarem com os aparelhos de poder, uma vez que 
estes agiam por pressão, na chamada “administração por crise”.

Palavra-chave: Amazônia; Conflitos de Terra; Violência no Campo.

Introdução
Alguns trabalhos, como os de Ianni (1978), Martins (1984; 1989; 

1991; 1999) e Hebétte (2004), têm procurado demonstrar que os conflitos 
e a violência no campo ocorridos na Amazônia brasileira, entre as décadas 
de 1970 e 1990, se efetivaram no âmbito da luta dos posseiros ocupan-
tes de terras devolutas que, cansados de migrar e de serem expulsos, re-
solveram reagir à instalação de grandes empreendimentos agropecuários 
de fazendeiros e de empresas privadas do Centro-Sul sobre as suas posses. 
Esses grupos econômicos, segundo esses autores, contaram com o apoio de 
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órgãos de Estado, como a Superintendência de Desenvolvimento da Ama-
zônia (SUDAM), o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o 
poder judiciário, a polícia entre outros, na constituição de suas fazendas na 
região. 

Ainda para esses autores, as lutas dos posseiros surgiram “espontâne-
as” e defensivamente como resistência à ação desses grupos econômicos e 
dos aparelhos de poder. Ou seja, os trabalhadores são interpretados como 
aqueles que reagem à ação violenta dos que querem expulsá-los e expropri-
á-los da terra, aqueles que sofrem a ação e não a exercem.

Este trabalho, portanto, analisa os conflitos e a violência no cam-
po ocorridos no sul e no sudeste do Pará, na Amazônia Oriental, entre a 
segunda metade da década de 1970 e primeiros anos de 2000, como con-
sequências não da expulsão de posseiros de áreas de terras devolutas por 
empresas privadas e fazendeiros do Centro-Sul do País, mas em razão das 
ocupações de imóveis improdutivos com títulos definitivos ou de afora-
mentos por parte de milhares de trabalhadores rurais migrantes de diversas 
regiões do Brasil.

Para concretização dos objetivos propostos, foram indispensáveis os 
relatos orais de padres, agentes de pastorais, posseiros, trabalhadores rurais 
migrantes, advogados, militantes de partidos políticos e representantes de 
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR), da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT) e do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) do sul e 
do sudeste do Pará. Foram fundamentais também, além de uma revisão bi-
bliográfica, as informações propiciadas por diversos documentos escritos, 
como jornais, panfletos, abaixo-assinados e ofícios da CPT e de STRs enca-
minhados aos órgãos oficiais e declarações escritas de trabalhadores rurais 
que haviam sofrido algum tipo de violência da polícia ou de pistoleiros. 
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1. Conflitos de terra e 
violência no campo

Nos finais década de 1970 e início dos anos 1980, o sul e o sudeste 
do Pará já não eram mais uma fronteira de terras devolutas disponíveis, 
pelo contrário, não havia terras “desocupadas” para todos que ali chega-
vam atraídos pelas políticas de desenvolvimento do Governo Federal para 
a Amazônia. Conforme os dados do INCRA, em 1980, havia no sul e no 
sudeste do Pará 59 projetos agropecuários incentivados pela SUDAM, ocu-
pando 4,5 milhões de hectares de terras, mais do dobro da área do Esta-
do de Sergipe (PINTO, 1982). Esses projetos agropecuários pertenciam a 
dois tipos de empreendimentos empresariais: a) os que desempenhavam 
as suas atividades nas áreas financeira (Bamerindus, Bradesco, Banco Eco-
nômico, Banco Pontual, Banco Arbi, Banco Mercantil, Atlântica Boa Vista), 
industrial (Óleos Pacaembu, Nixdorf, Volkswagem, Manah, Supergasbrás), 
de construção (Cetenco Engenharia S/A, Encol, Andrade Gutierrez), de ma-
deireira (Madeireira Agropecuária S/A, Madeireira Araguaia Ltda.-MAGIN-
CO, Madeira União Salobo Ltda.-MUSA) e de extração de castanha-do-pará 
(Companhia Industrial do Brasil – CIB, Jorge Mutran Exportação e Impor-
tação Ltda, Nelito Indústria e Comércio S/A); b) os que eram compostos 
por empresas familiares como as famílias paulistas Lunardelli e os Lanari do 
Val, as famílias Barbosa, os Bannach, os Quagliato, os Avelino, os Andrade, 
os Mutran, os Azevedo, os Queiroz, os Almeida, etc. (FIGUEIRA, 2004; PE-
TIT, 2003; BARROS, 1992). Certas famílias como os Lunardelli, os Lanari 
do Val, os Mutran, os Azevedo, os Bannach, os Quagliato possuíam grandes 
extensões de terras possivelmente superiores às das muitas empresas do 
ramo financeiro e industrial. Os Quagliato, por exemplo, detinham, no sul 
do Pará, cerca de 160 mil hectares de terras; os Lanari do Val, 348 mil e os 
Mutran, mais de 130 mil (SILVA, 2009; BRETON, 2002; EMMI, 1987). 

São os imóveis pertencentes a esses grupos econômicos que os tra-
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balhadores rurais, principalmente migrantes de diversas regiões do País, 
passaram a ocupar, de forma paulatina, reivindicando as suas desapropria-
ções a partir da segunda metade da década de 1970. Ou seja, as famílias de 
trabalhadores rurais que chegavam de diversas partes do Brasil ao sul e ao 
sudeste do Pará atraídas pelas políticas de desenvolvimento do Governo 
Federal e pela propaganda de terra e lucro fácil na Amazônia, uma vez sem 
a terra e sem emprego passaram a ocupar as grandes propriedades com 
títulos definitivos ou de aforamentos. Ao longo da recém-construída Rodo-
via PA-150, que liga Conceição do Araguaia à Belém, passando pela cidade 
de Marabá, por exemplo, famílias inteiras, que chegaram em busca da terra 
e do emprego se aglomeravam em vilas e povoados. Não tardaram a ocupar 
inúmeros imóveis improdutivos e a reivindicar, com base no Estatuto da 
Terra (Lei nº 4.504, de 30/11/1964) as suas desapropriações.

Ao analisar uma série de documentos do arquivo da Comissão Pasto-
ral da Terra (CPT) em Xinguara, pude constatar que em onze municípios lo-
calizados no sul do Estado35, entre 1975 e 1990, 211 propriedades haviam 
sido ocupadas por trabalhadores rurais, sendo 122 entre os anos de 1975 e 
1984 e 89 entre os anos de 1985 e 1990 (CPT de Xinguara - Arquivos). Em 
quase todas essas ocupações ocorreram violentos conflitos, como foi o caso 
das fazendas Canaã, Tupaciretã, Vale da Serra, Jocon/Três Irmãos, Agrope-
cus, Batente, Pecosa, Bela Vista, Colônia Verde Brasileira, entre outras.

Essas ocupações aconteciam paulatinamente e não de maneira orga-
nizada como um movimento planejado para ocupar determinados imóveis 
como as promovidas mais tarde pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST). A iniciativa de cada ocupação partia sempre do interes-
sado e não de uma coordenação centralizada que planejava e dirigia as ocu-
pações de terras nessa parte do território amazônico. Motivados pela ne-
cessidade imediata de sobrevivência, estes trabalhadores rurais formavam 
pequenos grupos, entravam numa área e, aos poucos, demarcavam os seus 

35 Conceição do Araguaia, Redenção, Floresta do Araguaia, Pau D’Arco, Santana do 
Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Xinguara, Rio Maria, Sapucaia, São Geraldo do Ara-
guaia e Piçarra. Até maio de 1982, esses municípios pertenciam unicamente aos municípios 
de Conceição do Araguaia e Santana do Araguaia.



254

lotes no interior das matas. Não se trata de ocupações efetuadas por pesso-
as desinformadas que vagavam de maneira aleatória em busca da terra. A 
iniciativa de cada trabalhador rural atraia outros ocupantes. Quase sempre 
os trabalhadores chegavam a convite de um vizinho, de um compadre, de 
um amigo de seus lugares de origem ou de um parente. Embora parecesse 
fácil, para permanecer na terra, esses trabalhadores necessitavam, muitas 
vezes, enfrentar o poder e a força dos grandes proprietários, que era quase 
sempre maior do que a sua. A ocupação da fazenda Bela Vista, de mais de 17 
mil hectares, no município de Conceição do Araguaia, por exemplo, ocor-
reu nesses termos. Diversos trabalhadores rurais da região, mas, sobretudo, 
migrantes do Nordeste e do Sudeste do País, se estabeleceram nas terras de 
propriedade das Empresas Juruparana Pastoril S/A, Cia. Berocan de Pecu-
ária e Camargo-Cia. Melhoramentos Pau D’Arco, denominada Bela Vista, 
em 1980. Muitos desses trabalhadores já vinham, anos a fio, vagando de 
fazenda em fazenda, trabalhando como agregados, empreiteiros, diaristas, 
meeiros, e encontraram nessas terras a possibilidade de melhorar as suas 
vidas e viver longe dos mandos do patrão.

O senhor Divino Rodrigues, um dos ocupantes dessas terras, conta 
que quando visitou uns amigos que moravam às margens do rio Araguaia, 
na divisa do Estado de Goiás (hoje Tocantins) com o Pará ficou sabendo que 
vários trabalhadores rurais tinham iniciado a ocupação dessa fazenda. Ele 
voltou para casa, na cidade de Colinas, convidou um de seus compadres e 
em maio de 1980, mesmo sem contatos com os outros ocupantes daquela 
área, demarcaram, às margens de um igarapé, os seus lotes de cem hectares 
cada um e edificaram ali as suas casas36. Naquele mesmo ano iniciaram 
as suas roças. Dois anos depois, a área já estava completamente ocupada. 
Trezentas famílias, à maneira do Sr. Divino, ocuparam os 17.486,68 hec-
tares de terras dessa fazenda. Depois de oito anos de conflitos esses traba-
lhadores conseguiram a desapropriação do imóvel. Para tanto, contaram, 
naquela época, com o apoio da Comissão Pastoral da Terra e do STR de 

36 Entrevista concedida em 02.08.2003.
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Conceição do Araguaia.
Mas, em razão das crescentes ocupações de seus imóveis, os proprie-

tários e empresários rurais do sul e do sudeste do Pará passaram, sobretudo 
por meio da União Democrática Ruralista (UDR), a defender (através das 
armas) as suas terras e articularam-se para impedir a consecução do Plano 
Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ao mesmo tempo em que procuraram 
garantir na nova Constituição Federal o direito de propriedade. A classe 
patronal recrudesceu, assim, a retórica e a prática da violência expulsando 
e assassinando trabalhadores, destruindo as suas plantações, ameaçando e 
queimando as suas casas. O caso da fazenda Bela Vista é exemplar. Depois 
de um ano que uma parte dos trabalhadores rurais ocupava o imóvel, o 
proprietário começou ameaçá-los de expulsão e de morte. Ameaças que se 
prolongaram por oito anos. Durante esse período contratou pistoleiros e 
requereu força policial. Diversos trabalhadores foram presos, espancados, 
torturados e alguns assassinados. Vinte e duas casas foram queimadas. Ce-
reais e plantações foram destruídas.

Para ajudar explicar esses fatos, acredito que seja pertinente mencio-
nar aqui as análises que Regina Bruno Landim tem feito sobre o patronato 
no Brasil. Em sua tese de doutorado (2002), a autora afirma que dois são os 
traços a partir dos quais se pode identificar o perfil dos proprietários e dos 
empresários rurais no Brasil. Um, segundo ela, é a defesa da propriedade 
como direito absoluto. O outro é a violência como prática de classe. Para 
Regina Bruno, a propriedade privada aparece aos olhos da classe patronal 
como direito incontestável, eterno e absoluto. Aparece ainda não só como 
forma segura de se criar riqueza, mas também de se obter reconhecimento 
político e prestígio social. E, associado a essa noção de propriedade da ter-
ra, está a defesa da violência como prática de classe. E justamente no uso 
da violência, afirma ela, é que “torna imprecisa a fronteira entre o novo e o 
velho, entre empresários rurais defensores da competitividade e da nego-
ciação e os tradicionais fazendeiros-latifundiários” (p. 193).

Nesse processo, o Estado, por meio de seus órgãos, como o poder 
judiciário, a Polícia Militar, o Grupo Executivo de Terras do Araguaia e 



256

Tocantins (GETAT), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria (INCRA), no sentido de garantir o modelo de desenvolvimento apoia-
do na grande propriedade da terra, auxiliou os fazendeiros e as empresas 
privadas na expulsão de trabalhadores rurais das áreas ocupadas. Diversos 
foram aqueles que conseguiram facilmente nas comarcas locais liminares 
de despejo, quase sempre, executadas por oficiais de justiça auxiliados por 
policiais e por pistoleiros das fazendas. Mas, a grande maioria passou a con-
tratar pistoleiros e grupos paramilitares para expulsar e assassinar traba-
lhadores rurais e as lideranças ligadas aos STRs. Em dezembro de 1985, por 
exemplo, o Jornal do Brasil publicou uma matéria dando conta de milícias 
armadas nas fazendas do sul e do sudeste do Pará, expulsando e assassi-
nando trabalhadores rurais. Segundo o jornal, algumas fazendas chegavam 
a ter 40 homens armados com carabinas de repetição. Na fazenda de Se-
bastião das Neves, havia “uma metralhadora ponto 50, armada na traseira 
de um jipe” (Jornal do Brasil, 12.08.1985, p. 7) e afirmava ainda o jornal que 
todos estavam se armando “para corrigir o que os proprietários considera-
vam um descaso total da justiça”. Segundo os dados da CPT, dos 905 as-
sassinatos de trabalhadores rurais, religiosos e advogados por questões de 
terras no Estado do Pará, entre 1970 e 2010, 647 foram somente no sul e 
sudeste do Pará (CPT, 2010).

Nesse sentido, podemos compreender que não foi por acaso que 
Martins (1984) ao analisar os conflitos de terra na Amazônia identificou 
três tipos de violência contra os trabalhadores rurais. Segundo ele, 

Inicialmente, a violência física do policial, do jagunço, 
contra o posseiro, o peão, que foi também o primeiro passo 
no fornecimento da ordem privada em detrimento da 
ordem pública. Em segundo lugar, a violência da justiça, 
desmoralizada pela execução de sentenças de despejo com 
jagunços e outros recursos particulares de grileiros e grandes 
empresas; uma justiça transformada em executora de uma 
política de expropriação territorial, de privilegiamento 
dos interesses da empresa privada sobre os direitos da 
pessoa. Em terceiro lugar, e como conseqüência dos efeitos 
contrários e comprometedores para a ordem pública das 
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duas violências anteriores, a violência que é a interferência 
direta do Poder Executivo, através da ação militar e policial, 
na questão fundiária, mediante o alijamento da justiça 
do processo decisório, o alijamento das entidades de 
representação de classe dos interessados, como o sindicato 
e o partido político (1984, p. 59).

Estamos, assim, diante do que poderíamos chamar, talvez, de uma 
expansão da privatização dos espaços públicos, ou seja, de práticas que re-
velam não só a omissão e a cumplicidade de juízes, de funcionários dos apa-
relhos de Estado como o Grupo Executivo de Terra do Araguaia e Tocantins 
(GETAT), da Polícia Militar e Civil do Pará, mas também o quanto essas 
instituições públicas agiram com violência contra os trabalhadores rurais à 
medida que defendiam os interesses dos fazendeiros e empresários rurais.

Entretanto, durante esse período, a Igreja Católica, por meio da CPT, 
em conjunto com alguns STRs, não só ajudou os trabalhadores rurais em 
seus processos organizativos, mas também passou a denunciar à imprensa 
e aos órgãos oficiais as violências cometidas por fazendeiros e policiais. Ao 
mesmo tempo em desenvolvia trabalhos político-pedagógicos nas comu-
nidades rurais, pressionava os órgãos de Estado, como o Ministério da Re-
forma e do Desenvolvimento Agrário (MIRAD), o INCRA, o Ministério da 
Justiça e, até mesmo, o Presidente da República a resolver as situações de 
conflitos e de violência no campo. Contudo, a prática da violência por parte 
dos proprietários e empresários rurais contra trabalhadores não cessarou, 
pelo contrário, parece que recrudesceu com a possibilidade de realização 
da reforma agrária na Nova República. Enquanto para alguns proprietários 
e empresários rurais a desapropriação de seus imóveis surgia como um caso 
inevitável, pois haviam “perdido o controle” sobre a terra; para outros, a 
ocupação por parte dos trabalhadores rurais e a desapropriação dos seus 
imóveis pelo Governo Federal representava a perda não só da renda da ter-
ra, mas também de posição social, política e de poder (MELO, 1999). Nes-
se sentido, talvez seja pertinente mencionar aqui as reflexões que Hannah 
Arendt e Leonilde Servólo Medeiros têm realizado sobre a violência. Para 
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Arendt (1994), nada “é mais comum do que a combinação de violência e po-
der, e nada é menos frequente encontrá-los em sua forma pura e, portanto, 
extrema” (p. 38). Aparecem combinados e só percebemos a clivagem entre 
eles sob as condições extremas. Ainda segundo essa autora, a violência sur-
ge onde o poder está em risco. A diminuição do poder é sempre o convite 
à violência. Já para Medeiros (1996), a emergência dos trabalhadores ru-
rais, com as suas reivindicações, colocando-se na cena pública como iguais, 
como portadores de direitos, implica que os proprietários de terra tenham 
que aceitar outro interlocutor, “significa ter de reconhecer um ‘outro’, abrir 
espaço para a negociação e colocar em risco os privilégios e a capacidade de 
mando que se assentam sobre a propriedade da terra” (p. 133). Talvez essa 
seja uma das principais razões dos conflitos e da violência no campo, nessa 
parte do território amazônico.

Nesse processo de intensificação das ocupações de imóveis improdu-
tivos por parte dos trabalhadores rurais e de resistência dos proprietários e 
empresários rurais, foi, talvez, a fase em que a violência atingiu com maior 
intensidade as lideranças mais expressivas dos trabalhadores rurais. Como 
afirma Medeiros (1996), “é sobre essas personagens que a violência incide 
mais fortemente e atinge maiores requintes de crueldade. Ceifar uma li-
derança é também procurar destruir um longo processo de preparação, de 
educação, de produção de novas percepções, gestadas no interior dos pró-
prios movimentos. E é, acima de tudo, atacar não uma pessoa em particular, 
mas um símbolo de resistência e a voz que porta uma utopia mobilizadora” 
(p. 137).  Foi talvez, ainda, nessa fase que a violência expressou seu mais alto 
refinamento de crueldade e ostentação de corpos de trabalhadores desfigu-
rados, humilhados, com o objetivo de provocar efeito–demonstração com 
o propósito de “docilizar”, silenciar e punir quem se colocava à frente do 
poder dos proprietários e empresários rurais. O posseiro Belchior Martins, 
da Gleba Cabeceira, em Rio Maria, por exemplo, foi assassinado, em 1982, 
com 140 tiros. Ele teve os olhos furados, fraturas no crânio e no pescoço. O 
delegado de polícia concluiu que os autores do crime tinham agido em legí-
tima defesa. É possível lembrar ainda do assassinato do posseiro Raimundo 
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Moreira, da fazenda Bela Vista, em 1987. Depois de morto pelos pistoleiros 
da fazenda, não pode ser sepultado dignamente. Os pistoleiros deixaram o 
corpo exposto e impediram que seus companheiros o sepultassem. Ele só 
foi resgatado depois de sete dias em estado de putrefação.

Mas não é possível identificar os trabalhadores rurais ocupantes de 
terra dessa parte do território paraense como passivos diante da violência 
dos proprietários rurais e dos aparelhos de Estado. Uma vez na área, esses 
trabalhadores rurais passaram a constituir uma prática, muitas vezes consi-
derada avançada, de resistência com tática de defesa e esquema de seguran-
ça, com comunicação interna, trincheiras, roças coletivas ou agrupas, etc. 
Com relação ao caso da fazenda Bela Vista, por exemplo, segundo o jornal 
O Estado de São Paulo nas edições de 15 e 16 de setembro de 1987, a Polícia 
Militar e o juiz Dr. Eronides de Souza Primo, da comarca de Conceição 
do Araguaia, constataram que os posseiros haviam cavado “trincheiras que 
seriam utilizáveis tanto para a cobertura de um ataque à sede [da fazenda] 
como numa posição de defesa futura para afastar tropas”. Ainda segundo 
esse jornal, os trabalhadores rurais, em resistência aos pistoleiros e à Polí-
cia Militar, haviam construído “16 trincheiras, algumas delas com pedras e 
outras cavadas de forma a impedir o acesso de veículos que, ao cair nelas, 
teriam os pneus furados”.

Embora não conste nos dados oficiais, muitos pistoleiros e diversos 
policiais e fazendeiros foram mortos no confronto com os trabalhadores 
rurais37. Por exemplo, os pistoleiros Chapéu de Aço, Francisco Sales e Jo-
aquinzão (Joaquim Francisco dos Santos) morreram no confronto armado 
ocorrido no dia 19 de outubro de 1981 com os trabalhadores que ocupa-
vam a Fazenda Tupã-Ciretã, em Rio Maria. E no confronto armado, ocor-
rido no dia 17 de dezembro de 1984, entre pistoleiros da Fazenda Flor da 
Mata, município de Xinguara, e os trabalhadores que ocupavam essa fazen-

37 O Instituto do Desenvolvimento Econômico-Social do Pará (IDESP), através de 
sua revista Pará Agrário, procurou registrar, além do número de trabalhadores assassinados, 
o número de pistoleiros, fazendeiros e policiais mortos em confronto com os posseiros. No 
entanto, eles são bem aquém da real situação. A CPT optou em registrar somente as baixas 
do lado dos trabalhadores rurais. Sobre essa questão, veja Pereira (2004 e 2013).
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da, cinco pistoleiros foram mortos e seis outros saíram feridos (CPT, Fichas 
de Conflitos). 

Quer dizer, a prática da violência dos proprietários e empresários ru-
rais, por meio de suas milícias privadas, em vários casos, com participação 
direta de aparelhos de Estado, produziu diversas iniciativas de resistência 
dos trabalhadores rurais. Estes não só foram capazes de constituir repre-
sentações e mediações às suas lutas e denunciar os atos violentos de fazen-
deiros, pistoleiros e de órgãos do Estado, mas também de montar múltiplas 
estratégias e táticas de enfrentamentos e combates diretos. E, à medida que 
enfrentaram os proprietários e seus pistoleiros nas áreas ocupadas, conse-
guiram apoio da Igreja Católica às suas demandas e negociaram com algu-
mas instituições do Estado as suas reivindicações. Desses processos, diver-
sas áreas que ocupavam foram regularizadas ou desapropriadas e milhares 
de famílias de sem-terra ali foram assentadas.

Nesse sentido, podemos afirmar que os conflitos e a violência, no 
sul e no sudeste do Pará, moveram-se, paradoxalmente, envolvendo um 
conjunto de atores, de práticas e de relações. Para os proprietários e empre-
sários rurais, os conflitos e as violências foram excelentes mecanismos que 
encontraram para resistir às ocupações e às desapropriações de seus imó-
veis. Mas, foram também meios que encontraram para fazer da proprieda-
de da terra um modo seguro de se criar riquezas e obter reconhecimento 
político junto a seu grupo social e a outros segmentos da sociedade. 

Contudo, podemos afirmar ainda que os conflitos e a violência no 
campo, no sul e no sudeste do Pará, podem ter funcionado também como 
elo de interesses e de práticas dos empresários e proprietários rurais contra 
a reforma agrária, que, por exemplo, na época da Nova República previa, 
por meio do PNRA, assentar, em quatro anos, mais de um milhão de famí-
lias em imóveis desapropriados em razão do não cumprimento da função 
social da terra. Foi também um meio que encontraram para tentar garantir 
na nova Constituição Federal o direito de propriedade. Ou seja, foram prá-
ticas por meio das quais procuraram manter a grande propriedade da terra, 
o status e o prestígio social e político do grande produtor rural nessa parte 



261

do território amazônico.
Já para os trabalhadores rurais, os conflitos e a violência foram for-

mas que encontraram para se defenderem dos proprietários rurais e de seus 
pistoleiros, mas foram também meios que procuraram relacionar com os 
órgãos de poder. Isto é, ocupar um imóvel e resistir à pressão dos proprie-
tários rurais e dos aparelhos de Estado foram formas que encontraram para 
pressionar os governos Estadual e Federal a cederem às suas reivindicações. 
Entretanto, os conflitos e a violência podem ter funcionado também como 
forma de obter apoio da Igreja Católica e dos STRs da região às suas lutas. 

Desse modo, podemos ver as práticas da violência nas disputas por 
terra no sul e no sudeste do Pará, entre a segunda metade da década de 
1970 e primeiros anos de 2000, do século XX, como instrumentos efeti-
vos tanto de controle, repressão e coerção quanto de reivindicação e de 
luta. Para os proprietários e empresários rurais a violência era interpretada 
como reações às ocupações e às desapropriações de seus imóveis e como 
forma de evitar não só a perda da renda da terra, mas de prestígio social e 
poder. Para os trabalhadores rurais, significava não apenas manifestações 
de autodefesa, mas também como forma de obter apoio e solidariedade da 
Igreja Católica e dos STRs à medida que era também interpretada como 
maneira eficiente de pressionar os aparelhos de poder a executar as leis 
referentes à reforma agrária no Brasil, como por exemplo, o Estatuto da 
Terra. 
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RESUMO
Levando em consideração o rio Madeira como espaço tradicional de 

perambulação indígena, proponho-me, por meio da pesquisa de doutorado 
em História Social: Senhoras da Amazônia: Mulheres Guardiãs da Tradição 
Oral de Uma Comunidade Específica, a fazer em colaboração com famílias 
que se identificam como Mura, uma reconstrução da ocupação dos Mura 
no rio Madeira na região que corresponde a Porto Velho-RO, Humaitá-AM 
e Uruapeara-AM. Em seguida, procuro perceber, também por meio da His-
tória Oral/Tradição Oral, como se deu a formação das comunidades que 
fazem parte da pesquisa, buscando os elementos culturais presentes nos 
modos de vida dessas comunidades, bem como, localizar modos de ser in-
dígena dentro dos contextos de integração na Sociedade Nacional.

Palavras-Chave: Rio Madeira; Indígena; Memória.

1. Experiência, 
Memória e História 
da ocupação indígena 
no Rio Madeira

Por meio da percepção dos modos de ser, ver e fazer indígenas pre-
sentes nas comunidades que se constituíram às margens do rio Madeira 
podemos fazer uma arqueologia da memória para reconstituir uma presen-
ça indígena incrustada no subterrâneo da memória dessas pessoas. Apesar 
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de ser possível restituir uma história indígena, muitas vezes, não é possível 
definir as genealogias de parentescos ligadas ao território de origem.

Até o momento, o que se tem levantado na historiografia é a disputa 
de território entre os Mura e os Mundurucu e as estratégias das frentes de 
colonização para se beneficiar dessas disputas tradicionais. Na obra Índios 
da Amazônia – de Maioria a Minoria (1750-1850), afirma-se que:

As comunidades tapuias, cujo espaço físico e sociocultural 
dispõe-se entre os grupos indígenas tribais e a sociedade 
regional, tiveram de suportar todo o peso da expansão 
civilizatória, terminando por extinguir-se ou descaracterizar-
se como categoria socialmente reconhecível. (MOREIRA 
NETO, p. 103, 1988).

Nesse contexto, situado historicamente por Neto (1988), de guerra 
movida pelos portugueses contra os indígenas que não se submetiam a pa-
cificação, os Mundurucu que disputavam territórios, na região do rio Ma-
deira, com os Mura foram utilizados pelas autoridades regionais e colonos 
que capitalizaram ao seu favor as rivalidades tradicionais existentes entre 
eles, o que contribuiu com a repressão aos Mura. A partir de meados do sé-
culo XIX, esses grupos limitaram-se cada vez mais ao vale do Madeira, onde 
não escaparam das disputas com os Mundurucu e Parintintin, sendo ainda 
alvos dos ataques da população regional. 

No caso dos Mundurucu, após a sua utilização na pacificação de ou-
tras etnias, e embora tivesse se aliado às autoridades regionais, também foi 
enviada contra eles uma expedição de punição, segundo Neto (1988) em 
sua área de ocupação do rio das Tropas (Tapajós) por volta de 1794.

Henrique João Wilkens (1993)39, afirma que os Mura se autoidenti-
ficavam como Buhuaen e habitavam a margem direita do rio Madeira em 
1714. As imagens dos Buhuaen de nação indígena hostil também apare-
cem em Mhuraida e no discurso histórico que chegou até nossos dias, por 

39 WILKENS, Henrique João. Mhuraida ou O Triumfo da Fé - 1785. Manaus: Bi-
blioteca Nacional/UFAM/Governo do Estado do Amazonas, 1993.
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sua resistência as frentes colonizadoras acompanhadas das missões. Nessa 
obra, é registrado que os Buhuaen eram conhecidos por sua hostilidade 
para com a missão jesuíta de Abacaxis, fundada acima da foz do Jamari por 
volta de 1723 e trasladada depois rio abaixo. 

Em Mhuraida (1993) ficou registrada a ação empregada pela frente 
colonizadora, contra os Buhuaen:

Alvos da traição de um comerciante português que raptou 
muitos deles e os vendeu como escravos, se fizeram o 
flagelo da região durante cem anos, recorrendo à guerrilha 
e a tocaia quando uma expedição dirigida por João de 
Souza lhes infligiu perdas pesadas. Já na década de 1770 
se espalhavam pelo território ao norte do Solimões e 
pelo baixo Purus, áreas cada vez mais abandonadas por 
seus habitantes indígenas em conseqüência dos ataques 
militares e do trabalho das missões. Em 1784, quando os 
colonos nascidos no Brasil exigiam a exterminação deles 
como única alternativa à ruína total do Amazonas, e as 
expedições punitivas continuavam ineficazes, os Mura 
inesperadamente fizeram as pazes com brancos. Cinco deles 
entraram na aldeia de Santo Antônio de Marupi, no baixo 
Japurá, seguidas depois de outros encontros pacíficos em 
Tefé, Alavarães e Borba, onde os números cresceram a mais 
de mil em três anos. (WILKENS, 1993, p. 18-19).

Nesse registro, é possível perceber a dispersão dos conhecidos Mura, 
tidos até nossos dias como aqueles que foram a maior nação guerreira que 
retardou a entrada dos colonizadores na Amazônia via rio Madeira. A mis-
são aparece nesse registro historiográfico como uma estratégia eficaz para 
que os Mura se rendessem às frentes colonizadoras. Nele, aparecem tam-
bém os pontos referencias de ocupações territoriais dos Mura, dentre os 
quais alguns ainda abrigam os remanescentes Mura, seja em comunidades 
ressurgidas, seja integrados em outras comunidades indígenas ou tradicio-
nais, como as das beiras dos rios que se formaram a partir dos espaços de 
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seringais. 

A finais de 1786, quando Wilkens já acabara o seu poema, 
a tribo inteira fora descida em aldeamentos permanentes 
e continuou a ter relações pacíficas até a terceira década 
do século XIX, quando profundos antagonismos sociais e 
raciais o levaram a participar na Cabanagem. Parece que a 
decisão de renunciar a sua resistência as pressões militares 
e culturais de sociedade branca foi resultado da debilitação 
progressiva pelas epidemias, as crescentes influências não 
indígenas e as guerras implacáveis que travavam contra os 
Mundurucu, que avançam do Madeira para o Oeste. Porém, 
nas palavras do sertanista etnólogo Curt Nimuendaju,“É 
característico para a situação dos civilizados que a crença 
popular attribuiu este sucesso não as expedições militares 
e sim às fervorosas preces do bispo D. Fr Caetano Brandão. 
É essa explicação que fornece a conversão milagrosa do 
poema, o citado Triunfo da fé. (WILKENS, 199, p. 18-19).

Do século XVIII ao XIX são registros como esses que são recupera-
dos em trabalhos historiográficos que tratam do processo de integração do 
Indígena na Sociedade Nacional, das políticas de extermínio e integração 
do indígena.

Moreira Neto (1988), ao tratar sobre as missões e o indigenismo 
pombalino, em sua obra Índios da Amazônia de maioria a minoria (1750-
1850) afirma que “o aldeamento oficial, criado após 1845 e que era, de cer-
to modo, uma missão com apoio oficial - deveria funcionar como drena-
gem entre a aldeia tribal e a povoação nacional, através da qual pudessem 
ser captados e transferidos os contingentes indígenas a ser integrados na 
condição de força de trabalho”. (MOREIRA NETO, 1988, p. 19) A partir 
desse dado é possível deduzir que o espaço de seringal foi composto por 
indivíduos desterritorializados que resultaram dos descimentos indígenas 
e formação das vilas e lugares da Amazônia, sem deixar de considerar as mi-
grações internas no Brasil e a presença dos europeus e demais estrangeiros, 
ou daqueles que se afirmavam como seus descendentes diretos, os quais 
ocupavam o papel dos coronéis de barranco, aviadores dos batelões árabes, 
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patrões portugueses e espanhóis, entre outros. 
Por meio do mapa abaixo, que representa as explorações de nave-

gações e áreas de complexos hidroviários, é possível visualizar os rios que 
fazem parte do território tradicional de perambulação dos Mura e das cida-
des e comunidades que se formaram nesse território ao longo do processo 
de ocupação territorial do Estado que atualmente continua atravessando 
os territórios indígenas e de comunidades tradicionais: 

Fonte: Mapa elaborado no Banco de Informações e Mapas dos Transportes da Secre-
taria Executiva do Ministério dos Transportes.

Feito esse preâmbulo, passo a tratar sobre o que vem ressurgindo de 
um trabalho de história oral que chamo de uma arqueologia da memória, 
costurando observações de campo com fragmentos de narrativas que dão 
sentido para uma percepção sobre a reafirmação de identidades e a tradição 
cultural. Contudo, vale ressaltar, que as reflexões apresentadas são exercí-
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Feito esse preâmbulo, passo a tratar sobre o que vem ressurgindo de 
um trabalho de história oral que chamo de uma arqueologia da memória, 
costurando observações de campo com fragmentos de narrativas que dão 
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cios de interpretação, pois a pesquisa de campo ainda não foi concluída.

2. Uruapeara
Os moradores antigos do lugar que se constitui às margens de um rio 

que em sua cabeceira forma um grande lago de águas pretas contam uma 
história com algumas variações, dizem que os primeiros a adentrar o rio 
Uruapeara avistaram grandes uruás nas praias e passaram então a chamar 
o lugar de Uruapeara – Urua é uma espécie de grande caracol e peara seria 
uma nomeação indígena dada ao chefe, o maior dos Uruás, muitos ainda 
acreditam que esse Uruá ainda vive no lago e dizem que não podem matá-
-lo, pois, senão, o lago seca, outros acham que o Uruá cresceu demais e saiu 
para o Rio Madeira que é o rio maior.

A grafia oficial do lugar é Uruapiara40, atualmente está ligado ao 
município de Humaitá-AM e é formado por várias comunidades às mar-
gens do rio Uruapeara, que se bifurca em vários igarapés e também forma 
um lago em sua cabeceira, com uma bifurcação antes da formação do lago 
para outro rio chamado Ipixuna, onde há várias comunidades que surgiram 
dos espaços de seringais, além de adentrar nos territórios dos Mura Pirahã 
e dos Parintintin.

Na narrativa de Francisca Nunes Maciel, minha avó materna, que 
faz parte da minha dissertação de mestrado em Sociedade e Cultura na 
Amazônia41, a memória dos espaços e comunidades afetivas é atualizada. 
A memória afetiva do lugar também traz presente a imagem sobre o indí-
gena no contexto do processo da relação interétnica que aos poucos foi se 

40 Mesmo que a grafia oficial do lugar seja Uruapiara, vou usar a grafia Uruapeara por 
se referir à explicação mítica sobre o lugar que se remete a sentidos indígenas.

41 Na dissertação de mestrado, trabalhei com história oral de vida na perspectiva de 
José Carlos Sebe Bom Meihy. 
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constituindo entre os habitantes que se viam como não-indígenas no lugar 
Uruapeara.

A primeira vez que os índios apareceram eu era criança, 
a gente morava lá no Uruapiara. A mamãe estava lavando 
roupa... [...] Que quando ela enxergou! Ela disse: Olha quem 
vem! Duas canoas de índios, eles andavam na casca de pau. 
Dessa invira, não sei como agüentava aquele monte de 
homem. De bicho... Sei lá o que eles eram.  Aí eles chegaram 
e a mamãe nos trancou no quarto e ficou só ela fora. Aonde 
eles chegavam o que eles pegavam iam levando. A mamãe 
botou as baciadas de roupas pra dentro e trancou. [...] Ave 
Maria! Quando a gente enxergava os índios podia esconder 
tudo que eles levavam tudinho o que a gente tinha. E nós 
escondidas no quarto. Depois eles ficaram civilizados. 
Hoje em dia eles já andam junto com os civilizados. Já 
tem civilizado casado com índio. (Trecho da narrativa de 
Francisca In: MACIEL, 2013, p. 59-60).

Nesse trecho, fica marcada a distinção das famílias que formavam a 
população do espaço do seringal no Uruapeara, dos indígenas que ocupa-
vam a região e disputavam o espaço que era seu território. Na retomada da 
pesquisa para o doutorado, o pai de Francisca é apontado por pessoas mais 
velhas como, caboclo, termo que eles dão para o indígena tido como civili-
zado, mas que mantinha um jeito indígena.

Seu Chagas, morador desde criança do Uurapeara em sua narrativa 
fala que achava que o pai de Francisca, meu bisa avô, era indígena:

Olha sinceramente! Em outro tempo o pessoal dizia “Não 
fulano é índio” Ave Maria! Ninguém queria ser índio. Hoje 
em dia o pessoal anda correndo pra fazer um DNA e tal. O 
velho Antônio Maciel, eu não sei, mas eu tenho quase certeza 
que ele era meio assim... De uma... Como é que fala? Não sei 
como fala... Sei que ele era indo... Agora a gente não sabe 
de qual deles né!? Basta dizer que quando ele dava pra virar 
índio mesmo... Quando chegava num lugar... Num barco... 
Ele calçava o chinelo ao contrário... Que aquilo era safado! 
Cheio de presepada. Ai quando ele virava índio, ele cortava 
bem a gíria, Pronto! Ai davam calçado pra ele, davam roupa. 
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Depois ele ia achar graça... Era assim, mas ele nunca falou se 
era e de onde que era. Porque como eu falo... Naquela época 
a gente nem sabia se era ou não era. Agora não! O pessoal 
não esconde.  (Trecho da entrevista de seu Chagas, fevereiro 
de 2013, Uruapeara).

Seu Chagas trata sobre o apagamento da identidade indígena nos es-
paços de seringal em que viviam e aponta, além do modo de ser, a língua, 
como elementos que identificam um indígena. A língua, tratada de forma 
pejorativa como gíria é um termo que vem da forma que os agentes insti-
tucionais, como o SPI – Serviço de Proteção ao Índio tratavam as línguas 
indígenas.

O apagamento da identidade indígena se deu no processo de inte-
gração do indígena na Sociedade Nacional, por meio de uma política de 
Estado que criou espaços para essa integração, primeiro os aldeamentos, as 
cidades, os espaços de seringais, até chegar a formação de uma população 
resultante dessa integração. Depois de três gerações, essas pessoas que ha-
bitam comunidades às margens dos rios, que não são assumidas como indí-
genas, não tiveram uma memória da origem indígena repassada e revivida 
de geração em geração, algumas até se remetem a uma origem indígena, 
mas sem ter referências de território de origem, não sabem a história de 
seus bisavós, suas memórias são do que viveram nos seringais, se lembram 
dos hábitos culturais dos mais velhos, mantiveram alguns, mas não fazem 
relações das praticas culturais com as origens de seus antepassados porque 
essa memória não foi repassada a eles.  Os mais velhos de hoje já nasceram 
dentro de um espaço de integração cultural.    

Seu Nascimento, um senhor de 76 anos, traz presente na sua narra-
tiva a função no trabalho do seringal desempenhado por Antônio Maciel:

Aqui tinha o velho Antônio Maciel que veio lá de Santarém, 
ele era do tempo do meu pai, eram amigos. Eu acho que eles 
trabalharam junto quando eram solteiros... E depois de terem 
família moravam tudo longe um do outro. O velho Antônio 
morava aqui pra Traíra e o papai morava lá pro Centro. De lá 
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aqui é longe, umas quatro, cinco horas de viagem. Quando 
eu morava no Centro, Jamari,Vista Longe, esses lugar pra cá, 
já existiam...  Mas eu só já vim pra cá depois de grandão, já 
menino velho. Quando eu trabalhava no comercial, o velho 
Antônio Maciel, trabalhava de assalariado e eu trabalhava 
de seringueiro. É que ele trabalhava por conta da casa 
fazendo viagem... Remando batelão aí no igarapé e no rio. 
A diferença era que ele trabalhava por conta do patrão e eu 
cortava seringa. (Entrevista realizada com seu Nascimento, 
em fevereiro de 2013, Uruapeara).

Seu Nascimento faz a distinção de duas categorias de trabalho no es-
paço do seringal, uma que era assalariado e outro que era seringueiro. Isso 
quer dizer que um por ser detentor das habilidades da navegação a remo 
para conduzir o batelão, uma espécie de embarcação, e ter conhecimento 
dos igarapés e rios, tinha seu saldo, pelo menos é isso que é indicado na 
narrativa, e o seringueiro só teria saldo se tivesse produzido borracha.

Esse velho Antônio Maciel gostava de enganar os capitão 
que chagavam aqui nas embarcações. O capitão falava pra 
ele “Ei caboco traz um jabuti pra mim” Ele dizia que ia 
levar, mas primeiro tinha que dar uma garrafa de cachaça 
para ele, Rum... Ele tomava a cachaça, mas num levava era 
nada o Jabuti... Meu pai que contava que o velho Antônio 
Maciel, fazia isso, eu me ponho a rir disso, o capitão ficava lá 
esperando esse jabuti e nada.  (Entrevista realizada com seu 
Nascimento, em fevereiro de 2013, Uruapeara).

No Uruapeara a única pessoa apontada pelos mais velhos com ori-
gem indígena foi o Antônio Maciel. Nas entrevistas que realizei na comu-
nidade, Vista Longe, ao perguntar sobre suas origens, as pessoas diziam 
que vinham do Pará, alguns apontaram a descendência de cearense com 
paraense, cearense com amazonense e maranhense com cearense. Quando 
perguntei se sabiam de famílias com origem indígena só se referiram a An-
tônio Maciel. Sobre outras origens, apontaram famílias com descendência 
africana. Somente dona Maria Luíza disse que a família dos Nunes era Ta-
puia. Ela foi criada pela família dos Nunes, família da minha avó materna, 
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que casou e formou família com um Parintintin da aldeia Canavial, locali-
zado no Ipixuna: 

Antes de eu vim morar com os indígenas eu era da família 
dos Nunes, porque foi essa família que me criou.  A minha 
descendência vinda da família dos Nunes era Tapuia, 
porque a minha avó Antônia, dizia que a descendência 
deles era Tapuia, porque eles eram morenos, então eles 
diziam que a descendência era Tapuia... E da minha família 
pernambucana é pernambucano mesmo, minha vó era do 
Piauí da cabeça seca e também era morena. (Entrevista 
realizada com Maria Luíza Parintintin, Fevereiro, 2013, 
Canavial, território indígena dentro do Uruapeara).

É possível que essa nomeação Tapuia à família dos Nunes, dada por 
Maria Luíza, tenha sido construída por meio dos conhecimentos adquiri-
dos, após ter se tornado parte da comunidade do povo indígena Parintintin. 
Embora ela diga que a família Nunes seja Tapuia, as pessoas da família que 
entrevistei não fazem essa referência. Conversando com alguns conheci-
dos da família dos Neves, de outras comunidades do Uruapeara, com quem 
estou iniciando uma aproximação, percebi que eles remetem sua origem a 
uma família portuguesa e dizem que a família Nunes tem parentesco longe 
com os Neves, por descender de uma das três mulheres portuguesas, fun-
dadoras do seringal no Uruapeara.    

A negação de identidade indígena ou mesmo a impossibilidade de 
se remeter a uma origem indígena no Uruapeara pode ser entendida no 
processo de redução e extermínio de vários Povos Indígenas no Brasil. Mui-
tos indígenas foram introduzidos na sociedade nacional, perdendo suas re-
lações de parentescos e diferenciações étnicas, o que gerou uma parte da 
população que advém de descendências indígenas, mas não se reconhecem 
como tais. Na Amazônia, várias comunidades às margens dos rios surgiram 
dos espaços de seringais. Nelas há famílias ou indivíduos que perderam 
suas referências indígenas, mas nesse apagamento mantiveram modos de 
fazer e ser indígena, utilizadas pelos seringalistas, como no caso do matei-
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ro, do caçador, do pescador que por possuírem conhecimento da cultura 
material indígena eram capazes de confeccionar cestos, canoas, arco e fle-
cha entre outros artefatos. 

3. Humaitá
Humaitá é um município do Estado do Amazonas, mas geografica-

mente fica mais perto do Estado de Rondônia. Nesse espaço se dão as re-
lações de afinidades e parentescos, pois as pessoas que vem do Uruapeara 
para fazer tratamento de saúde, fazer algum documento no cartório, rece-
ber sua renda mensal, fazer compras ou mesmo passear, ficam na casa de 
um parente sanguíneo ou simbólico, mãe, pai, irmã, irmão, tia, tio, prima, 
primo, compadre, comadre, afilhado, afilhada, ou algum outro conhecido. 
Assim, também acontece quando os que vivem em Humaitá vão para o 
Uruapeara. É uma troca simbólica.

Dois motivos fizeram com que Humaitá integrasse esse trabalho. O 
primeiro, foi a relação entre famílias do Uruapeara com as de Humaitá e o 
segundo, foi a necessidade de situar o contexto histórico de ocupação do 
rio Madeira que me levou até os Mura, que vivem, atualmente, em Humai-
tá e se encontram no processo de demarcação de sua terra no rio Itaparanã.

Na relação que estabeleci com os Mura houve uma identificação e 
adoção de parentescos, eles me tem como parente Mura, identidade étnica 
que me reafirma como indígena, como eles, venho me reafirmando na vi-
vência com outros povos indígenas.

Joabi Mura, para legitimar sua identidade Mura, recorre às referên-
cias dos rios para marcar a trajetória de seus antepassados:

Nós Mura na realidade começamos a procurar saber 
como fazer para nos declaramos indígenas recentemente. 
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Aceitamos a identificação Mura só há uns dez anos 
atrás...  Nós Mura, segundo conta o meu pai, que meu avô 
contava pra ele e meu bisavô contava para meu avô, somos 
originários daqui do Madeira mesmo, do rio Juarí e da região 
de Manicoré... Mas, com a invasão dos espanhóis no sul do 
Amazonas houve a quase dizimação do povo Mura que 
morava na Bacia do alto-Madeira e aí meu bisavô migrou! 
Migrou para o rio Solimões que è hoje onde tem uma 
concentração grande de Mura ainda e de lá pro rio Purus 
entrando para o rio Itaparanã que hoje é a onde a gente 
mora. Essa é a atual localização do povo Mura dessa região 
aqui. Têm outros parentes nossos também que moram no 
rio Juarí, região de Manicoré. (Entrevista realizada com 
Nelson Mura, novembro de 2012, Humaita/AM).

Na narrativa de Joabi Mura, é possível perceber sua consciência po-
lítica sobre a reafirmação indígena da sua família e uma visão crítica sobre 
a intervenção da igreja católica empregada pelos missionários no processo 
de contato com os Mura, mas não vê como negativa a presença da igreja 
evangélica, da qual ele e sua família fazem parte. Mesmo com os interditos 
da religião evangélica, ele mantém uma memória da pajelança:

Meu bisavô dominava muitas coisas, ele dominava a arte do 
encantamento. Hoje o pessoal conhece algumas histórias de 
lendas, né, mas o meu avô ele constatava e declarava que ele 
era um encantado, que ele podia se encantar em um animal 
que era uma cobra, inclusive quando ele morreu o corpo 
dele não foi encontrado, aliás, o que aconteceu foi assim: - 
Ele ia andando e caiu, aí disse que ia morrer, porque outro 
feiticeiro tinha matado ele, um outro pajé... E aí ele contou 
tudo...  Foi quando descobriram que ele era encantado, 
que ele se transformava em uma cobra. Ele nunca dormia 
na casa dele. Toda noite ele pegava a ubá e ia para uma 
ilhazinha que tinha no meio do rio Solimões, e lá ele tinha 
uma ocazinha, ele entrava pra lá e o pessoal ia vê e só estava 
a canoa encostada e não tinha ninguém. Era pequena a ilha, 
olhavam e não o encontravam...  No outro dia ele chegava 
normal, toda noite acontecia isso, ele fazia pajelança, rituais 
de cura, trazia animais da floresta, nos rituais ele invocava 
outros animais, todos eles entravam pelo meio do pessoal 
reunido na oca, e passavam, circulavam e iam embora, todos 
os animais, onça, cutia, tudo... Meu pai sempre contava isso 
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desde que eu era pequeno, muito pequeno ele contava essas 
histórias do meu bisavô. Ele morreu ainda era novo, porque, 
às vezes, a gente fala que é velho depois dos 90 anos, por 
isso, eu digo que ele ainda era um pouco novo... Tanto que 
meu pai não chegou a conhecer mais ele, só o meu avô que 
tinha lembranças dele e contava... (Entrevista realizada com 
Joabi Mura, novembro, 2012, Humaitá/AM).

Nelson Mura, pai do Joabi Mura, em sua narrativa atualiza uma car-
tografia da memória que marca os deslocamentos de sua família:

Nós ficamos ai no rio Itaparanãn todo tempo...Ai o papai 
morreu e nós ficamos ai trabalhando. Ficamos bem dizer 
com o homem que era nosso patrão... Trabalhando com 
ele até que eu sai e fui tralhar para outros lugares... Saí com 
vinte e oito anos, fui trabalhar já lá pro lado de cima e depois 
eu voltei pra casa. No Santo Elias que eu fiz depois que o 
papai morreu... Eu comprei Santo Elias, ai abrimos o porto 
Nova esperança e Água azul, também tinha outro portinho 
chamado Macaco Prego, que é o derradeiro porto que era 
castanhalzinho, ai depois que eu vim, peguei e entreguei pro 
meu genro, e a minha filha tá lá, fez uma casinha boa no 
porto... Lá no castanhal, só pra segurar mermo, agora todo 
inverno eles vem quebrar castanha ai. É um ramo de vida 
né?! Todo inverno eles vem. O ano que dá mermo castanha, 
a gente tira muito, eu já tirei até 400 latas de castanha 
de lá... Sai de lá do Santo Elias para onde nós estamos 
vivendo hoje... Chegamos até aqui, e estamos por aqui pelo 
Itaparanãn. (Entrevista realiza com Nelson Mura, maio de 
2013, Humaitá/AM).

Além da memória dos deslocamentos de sua família, seu, Nelson 
Mura, também presenciou conflitos interétnicos entre indígenas e não in-
dígenas e os deslocamentos causados por esses conflitos:

Houve um confronto com os Juma em 64... Mataram 
quarenta e quatro Juma... O povo branco... Eles estavam 
no Igarapé... Nós morava no São João... Até hoje nós temos 
ponta de castanha lá, eu tenho... A minha primeira família 
mora lá... É isso ai que eu queria que fosse documentado... 
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Se nós fosse até por lá, por esses lugares, filmando, tirando 
foto... Até Vertude, até onde eu já morei... Primeiro eu morei 
lá na Vertude... Depois que eu já era homem com família 
abri fiz casa lá na Virtude... Abaixo da cachoeira... Mas a 
nossa família morava no Abacaba, também... No inverno nós 
morava pro Santa Eliza, que é dentro do igarapé São João... 
Enquanto os Juma moravam sempre no igarapé da Onça 
e São Miguel... Eles sofreram... No meu conhecimento, os 
Juma foram massacrados, quando a gente já estava ai...  Nós 
estava no São João e eles estavam no Igarapé da Onça... Mas 
já tinha confronto dos antigos... Dos seringueiros dentro 
dos seringais e com os castanheiros abrindo castanha... Eu 
soube dessa história que teve confronto desde os antigos... 
Nesse tempo, estava tento confronto entre seringueiros 
e castanheiros com os indígenas por todos esses rios.  
Desceram indígenas pela cabeceira dos Caxarari... Desceram 
no rio Itaparanãn de balsa até sair no rio pra ficarem na 
boca de Extrema... O confronto que tiveram ai na boca da 
extrema do Acre foi grande... Depois desses confrontos 
muitas famílias indígenas se dispersaram. Eu convenci seu 
Eduardo, ele era filho do Seu Miguel. Seu Miguel baixou 
com esses dois filhos, eles eram Caxarari... Estão lá... Tem 
um pessoal lá deles, no rio Ipixuna, mas não se chamam mais 
Itaparanãn... Lá no Tapauá... Mas eles nem ligam mais pra 
etnia deles... E hoje em o Povo deles tem terra demarcada 
né?  (Entrevista com Nelson Mura, maio de 2013, Humaitá/
AM).

Por meio da perspectiva indígena apresentada nas narrativas de Joabi 
Mura e Nelson Mura, é possível, reconstruir um cenário das frentes de in-
vasões dos territórios indígenas, dos movimentos de desterritorialização e 
dos ressurgimentos indígenas. 

4. Nazaré
Nazaré, comunidade formada inicialmente por pessoas que se deslo-

caram do lugar Uruapeara, e de outras localidades do Estado do Amazonas. 
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Foi uma base para as famílias que trabalhavam na extração do leite da se-
ringueira e da sôva nas localidades mais afastadas.  

Durante minha vivência de campo em Nazaré, entrevistei seis pesso-
as que fazem parte do núcleo familiar que veio do lugar, Uruapeara- AM. 
No conjunto das entrevistas, é possível, entender as vivências individuais 
e coletivas e os elementos das tradições culturais atualizadas por essas 
pessoas. Mesmo que a televisão e a medicina clínica estejam presentes na 
comunidade, mantém-se um mundo tradicional, dos remédios do mato e 
dos caseiros, das rezas para tirar quebranto, pra pegar desmentidura e espi-
nhela caída. Assim como no campo das musicalidades, os bioinstrumentos 
musicais e os ritmos musicais que recordam os sons das aldeias indígenas 
fazem parte da reafirmação das tradições. Do conjunto das narrativas, des-
taco os fragmentos de algumas delas que significam os sentidos da tradição 
cultural e identificações. 

Segundo o Timaia, filho de Manoel Maciel, que criou a música do 
Seringador, os ritmos da música são indígenas e foram retomados a partir 
da memória do tempo da vivência com os Parintintin:

[...] Até o próprio Seringador mesmo! Né. O Seringador já 
teve crítica, porque as pessoas ainda acham que é Carimbó. 
A maioria das pessoas acham que é Carimbó quando entra 
a música... Apesar de que a gente já repetiu várias vezes que 
não é. As pessoas acham que já mudou um pouquinho. E 
mudou mês né!? Realmente mudou um pouquinho, mas 
assim, a gente mantém como uma brincadeira que é nossa 
[...] Olha eu acima de tudo me assumo como beradeiro, nós 
temos nossos costumes, uma vida que eu não troco, mas a 
gente entende que vem de descendentes indígenas, né! O 
pai sempre falava isso e sempre colocava essa idéia de valor, 
independente da formação que eu consiga um dia ter ou não, 
mas a gente tem acima de tudo, esse valor que trouxemos da 
nossa identidade. Esse valor de saber o que nós somos e do 
que representamos... Eu consigo entender mais claro isso 
hoje... [...] Meu pai me falava que era Parintintin, mas eu não 
sei se ele era mesmo. Ele dizia que era porque conviveu com 
eles dois ou três anos na tribo e um que era parente dele. 
Eu não me lembro bem disso que ele me contou.  Mas ele 
disse que conviveu com os Parintintin, ele sabia até sabia 
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falar um pouco de Parintintin. Eu não sei onde ta, mas tem 
um registro de algumas expressões que ele falava. Era uma 
coisa que eu tinha que ter aprendido um pouco isso dele. 
Ele sempre comentava das danças, das palavras que ele 
aprendeu, ele falava algumas frases. [...] Invocado que até 
o ritmo, assim... O ritmo do Seringador mesmo, até hoje 
quando a gente toca o pessoal que é percucionista, né, os 
profissionais que sabe, eles acham invocado, porque ele tem 
uma mistura indígena, de ritual com ritmo negro, tipo a 
capoeira. É invocado mesmo, é um ritmo estranho... Eu me 
lembro quando meu pai ensinava o Tanison, meu filho do 
meio. O Tanison errava e ele dizia: “Não é assim não! Não é 
assim não!” Ele era bem rigoroso. “É assim!” Ai ele começava 
a tocar até o Tanison assimilar, porque era um ritmo 
estranho... Quebrado... É ruim de acompanhar. Ele falava: 
“É assim que os índios tocavam!” É engraçado, mas a gente 
começa a se identificar a partir daí... (Trecho de entrevista 
realizada com Timaia Nunes, dezembro, 2012, Nazaré).

A música do seringador é ligação direta com a referência indígena 
significada por meio da tradição oral e assumida como identidade repassa-
da de pai para filho.

Para adentrar no mundo da medicina tradicional e da pajelança, eu 
mesma precisei de rezas e remédios do mato para curar uma dor no ombro 
que se estendia até as costelas e dificultava a respiração, após pegar de mau 
jeito um peso. Fui levada a uma benzedeira que puxou o nervo do ombro e 
rezou, mas no dia seguinte forcei o braço, e como não fiz o resguardo reco-
mendado, a dor voltou, meu tio orientou minha prima, Lurdinha, a fazer 
o emplasto do leite da súcuba. Foi tirado um pedaço da casca da árvore e 
retirado o leite, colocado num pedaço de pano e colado em cima do ombro 
que estava doendo, usei o remédio durante duas semanas. Foi assim que 
descobri que meu tio sabia dos segredos das rezas e dos remédios do mato.

João Lobato, meu tio, revela que tem domínios de rezas num peque-
no trecho de sua narrativa:

[...] Por todo canto que eu ando, Graças a Deus, nada me 
ofende... Antigamente eu tinha uma oração que eu rezava... 
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O cabra podia vim... Se eu enxergasse ele lá longe! Eu pegava 
um pedacinho de pau, galhinho de folha e botava na minha 
frente, ele passava, assim, e não me enxergava na frente dele, 
ele estava vendo uma árvore grande. Era a oração de São 
João. Ai eu deixei, não rezo mais não. É uma oraçãozinha 
que eu inventei, né! Ai eu rezo essas oraçãozinha e pra mim 
tudo bem, eu ando por dentro das matas, vou pra cá, vou 
caçar e andar dentro da mata e, graças a Deus, nada! Nada 
me ofende. Ninguém me ofende.  (Trecho de entrevista 
realizada com João Lobato, dezembro de 2012, Nazaré).

A oração de João Lobato, embora tenha uma referência cristã, traz 
presente um poder de pajelança, a oração é criada por ele, e a força da reza 
dele o protege e lhe dar poder. Vejo nele um velho pajé que guarda os se-
gredos das rezas, embora ele não se identifique com indígena, seu compor-
tamento é indígena. Cada vez que as casas vão chegando perto de onde ele 
mora, ele vai se afastando para um lugar mais isolado. Agora, próximo ao 
seu sítio foi construída a escola, ele tem se incomodado com a proximidade 
de muita gente e está fazendo uma casinha de palha bem afastada, no seu 
roçado, onde ele só recebe a visita das filhas, netos e conhecidos próximos. 
É raro o final de semana que ele sai para visitar a vila. Ele é quem ensina os 
remédios quando o procuram se queixando de alguma dor, ele sabe fazer 
rapé de pião branco, sabe fazer remédio pra atrair mulher e benze com pião 
roxo. Mesmo com todos os dons de pajé, ele diz que é a família da esposa 
dele que é indígena, mas a dele não. 

Conversando com um rapaz da família dos Lobatos, numa das últi-
mas viagens que fiz ao Uruapeara, no mês de agosto de 2013, percebi que a 
família Lobato é uma das que não se identificam com as origens indígenas. 
O rapaz me disse que seu bisavô era um Coronel temido pelos indígenas, 
disse que ele era dono de seringal e que a formação de sua família se deu 
pelas descendências, portuguesa, espanhola e africana. João Lobato vem 
dessa família, e é possível que seus dons de cura venham da raiz afro que se 
fundiu com a indígena, por isso, detém saberes tradicionais afro-indígenas, 
mesmo não se remetendo a essas origens.  

Já a filha de João Lobato, a Elza, remete-se à ancestralidade indígena 
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feminina, para explicar seu dom de cura.  

Eu acho que minha origem é indígena.  Minha vó, minha 
bisavó, acho que com certeza elas são dessa origem. A 
minha mãe também e meu pai... Parece que tem essa origem 
também. Acho que eu sou enrolada assim com os índios.  Eu 
acho que o que temos de indígena está no nosso modo de 
trabalho na roça... Tirando mandioca e fazendo farinha. [...] 
A minha mãe disse que eu tenho esse dom por causa dos 
meus antigos, avos, bisa avó, que às vezes sabiam fazer esse 
tipo de coisa. Com certeza eu peguei o dom deles. De fazer 
essas coisas assim, mas ela não falou quem era da família 
que tinha esse dom, só falou que era uma tia minha, mas eu 
não perguntei que tia era, se era por parte de pai ou de mãe. 
Ela só falou que tinha uma tia minha que era parteira, rezava 
em criança, fazia de tudo. Eu só sei que herdei esse dom da 
cura. (Treco de entrevista realizada com Elza Maciel Lobato, 
dezembro de 2012).

Elza, filha de João Lobato e Maria Maciel, tem 30 anos de idade. Ape-
sar da sua timidez, o fio de histórias de sua vida foi tecendo a narrativa de 
como foi se descobrindo, menina-mulher, mãe e guardiã de tradição. Por 
meio de Elza se revela uma ancestralidade indígena, que se manifesta por 
uma herança do dom da cura e por um modo de vida que se constitui a 
partir do trabalho na roça e na produção da farinha.

É por meio dessas pistas percebidas em campo e nas narrativas que 
se relevam um modo de ser indígena, apesar da desagregação de vários po-
vos indígenas na Amazônia e da forte política de introdução do indígena 
na sociedade não indígena. Além dessas pistas apresentadas até agora, a 
marca da presença indígena no decorrer de todo o rio Madeira é visível no 
imaginário mítico das comunidades que se constituíram às suas margens. 
Dentre as imagens míticas, a que predomina é a imagem da cobra grande.

Há registros da presença de diferentes simbologias da cobra em nar-
rativas que se encontram no limiar do acontecimento histórico (explicação 
de desaparecimento de uma comunidade, mantida pela oralidade) e das 
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explicações míticas em todo o Rio Madeira.   
 Carlos Corrêa Teixeira (1999) traz presente em seu trabalho sobre as 

visões de seringueiros e colonos referentes à natureza, uma narrativa com 
a temática da cobra que afundou uma comunidade indígena no rio madeira 
é recuperada de um registro feito pelo Padre Vitor Hugo:

Próximo a Borba os Carmelitas fundaram, em 1827, a aldeia 
de Sapucaiaoroca, nome que se associa a um lugar próximo 
que teria submergido nas profundezas do rio, amaldiçoado 
que fora pelos deuses devido à má conduta de seus 
habitantes, os índios Mura. Estes entoavam cantigas tão 
impuras e se entregavam a danças tão lascivas que faziam 
chorar de dor seus espíritos protetores. Com o advento de 
Sapucaiaoroca e a mudança que esses índios fizeram para 
essa localidade, conta-se que nas horas mortas da noite os 
carmelitas se atormentavam ouvindo um incessante cantar 
de galos que se erguia do fundo das águas, como se aqueles 
espíritos – os anga-turáma- deplorassem o infortúnio da 
povoação que desaparecera.  (TEIXEIRA, 1999, p. 85).

Teixeira (1999) ressalta a observação de Vitor Hugo de que essa nar-
rativa teria sido forjada ou adulterada por missionários que ali viveram com 
objetivos de catequese. Essa estratégia comum dos missionários de forjar 
ou adulterar a mitologia indígena a favor da cristianização dos Povos in-
dígenas utilizada para afastá-los de seus rituais religiosos, possivelmente, 
interferiu em transformações simbólicas relacionadas aos mitos cristãos, o 
que poderia explicar a conotação de punição às festas, a comportamentos e 
práticas de comunidades vistas como não cristãs. 

Diante de mundos que se constituíram a partir do extermínio de 
vários povos indígenas e da circulação de culturas de diferentes povos da 
Amazônia, do restante do Brasil e diferentes lugares do mundo, o que se 
mantém são fragmentos de temas míticos que emergem como explicações 
de fenômenos de desaparecimentos de povos e comunidades. É dentro des-
sa leitura sobre o mundo do seringal que o fragmento da narrativa de Fran-
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cisca ganha relevância. 
No texto resultante da entrevista de Francisca (In: MACIEL, 2013, 

p. 37-72) a serpente aparece como maldição de um lugar condenado ao 
desaparecimento; essa imagem não é uma imaginação individual, é uma 
criação coletiva, pois, ao atualizar a imagem do desaparecimento do lugar 
relacionando-o à serpente, traz em suas lembranças a coletividade da qual 
fez parte: o casal que deu origem à serpente, que era seu irmão e sua cunha-
da, a curandeira que fez a previsão do desaparecimento do lugar e as outras 
mulheres da comunidade que foram ver o bicho.

Isolando alguns trechos do fragmento da narrativa de Francisca, é 
possível perceber a indicação de que não apenas a mulher que gerou o bi-
cho, mas também o marido foi o mais castigado por alguma coisa que não 
tem como intuir na narrativa, mas que, possivelmente, tem a ver com a 
relação do casal:

A Maria gerou um bicho... Enterraram bem lá na ilha 
mesmo. Diz que era tão feio que Deus me livre!... Que lá do 
lado de cima ia cair tudo aquela ilha, no lugar que a Maria 
com o Pedro moravam. Que aquele bicho que a Maria teve ia 
virar uma serpente. (Trecho da narrativa de Francisca Nunes 
Maciel, In: MACIEL, 2013, p. 51). 

Na narrativa citada por Teixeira (1999) há um indicativo que os mo-
radores estão sendo castigados por virarem a madrugada na festa. Em todo 
o Rio madeira essa história é contada e das três versões que ouvi, uma delas 
acrescenta uma idosa que saiu para urinar e seu marido o acompanhou e 
nesse momento o lado que estava acontecendo a festa afundou, salvando-
-se apenas o casal de velhos que haviam saído da festa.

Vê-se, por meio da análise dos dados etnográficos apresentados por 
Carvalho (1979), as transformações da canoa-serpente como simbolismo 
de criação para representação da cobra aquática como o inimigo que está 
relacionado à simbologia da serpente mítica primeva e a importância do 
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rio:

[...] É na mitologia desâna que melhor se espelha o conceito 
da serpente aquática como algo estranho à tribo, algo 
identificado não com a criação (apesar do mito da canoa-
serpente), não com o ancestral da tribo, mas sim com 
o mundo exterior, o inimigo. Repare-se no mito, cuja 
sequência inicial tem muita semelhança como o mito witóto 
de Hiteroegueça, [...] pois nele se conta que uma cobra de 
sete cabeças se enamorara de uma moça reclusa. É uma 
cobra aquática, pois chega com outras feras, subindo pelos 
rios, juntamente com a Pamuri-maxsë, nos dias mesmo da 
criação. O pajé consegue, contudo, matá-la. Queimada, 
produz um grande barulho e uma fumaça negra que sobe 
para a Via-Láctea. O vento a leva para o mar, onde a cobra 
renasce. Desde então ela ali existe. (CARVALHO, 1979, p. 

46-47).

Embora a serpente gerada por uma mulher da comunidade de Fran-
cisca não tenha chegado pelo rio, ela representa o inimigo externo, à me-
dida que a comunidade fica horrorizada ao ver o bicho: Diz que era tão feio 
que Deus me livre, ou seja, não era um deles e veio para destruir o lugar onde 
viviam. 

As narrativas de cobra grande que circulam em todo o rio Madeira 
podem ter sido forjadas por missionários, conforme afirma Teixeira (1999), 
pode também simbolicamente representar uma visão cosmológica do que 
vem de fora e destrói as comunidades, de uma forma ou de outra, pode 
ser entendida como ressignificações da mitologia indígena em espaços mo-
dificados e imbricados por várias culturas, como o espaço do seringal. A 
presença dessas narrativas trazem em si a marca do desaparecimento, da 
desterritorialização e, ao mesmo tempo, a resistência da cosmovisão in-
dígena, que nos faz ver o rio Madeira como espaço de ocupação indígena, 
embora essa memória de ocupação tenha que ser escavada e reconstruída.



287

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Silvia Maria Schmuziger de. Jupari: estudos de 
mitologia brasileira. São Paulo: Ática, 1979.

MACIEL, Márcia Nunes. O espaço lembrado: experiências de vida 
em seringais da Amazônia. Manaus: Edua, 2013.

MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Manual de história oral. 5. ed. São 
Paulo: Loyola, 2005.

NETO, Carlos de Araújo Moreira. Índios da Amazônia, de Maioria a 
Minoria (1750-1850). Petrópolis: Vozes, 1988.

TEIXEIRA, Carlos Corrêa. Visões da natureza: seringueiros e colonos 
em Rondônia. São Paulo: EDUC, 1999. 

WILKENS, Henrique João. Mhuraida ou O Triumfo da Fé - 1785. 
Manaus: Biblioteca Nacional/UFAM/Governo do Estado do Amazonas, 
1993.



288

ONDE HÁ DISCURSOS 
MARCADOS A RESISTÊNCIA 

PEDE ESPAÇO PARA 
PASSAR: ANÁLISE 

NOS DISCURSOS DA 
RÁDIO DIFUSORA 

ACREANA ENTRE OS 
ANOS 1971 E 1981

Jefferson Henrique Cidreira42

42 Professor do quadro efetivo da Secretaria de Educação do Estado do Acre; Gestor 
na Escola Municipal Boa União; formado em Licenciatura em História pela Univer-
sidade federal do Acre; acadêmico do curso de Letras/ Inglês pela referida Universi-
dade; Pós- graduado em Planejamento e Gestão pela Universidade de Várzea Grande 
do Rio de Janeiro e Mestre em Letras na linha de Pesquisa: Cultura e Sociedade pela 
UFAC.



289

RESUMO
Neste artigo, pretendemos fazer um estudo em torno da Rádio Di-

fusora Acreana (RDA) no Estado do Acre; precisamente na Rádio como um 
aparelho difusor de ideologias, de discursos carregados de interesse e de po-
der. Foi através dos discursos proferidos pelos meios de comunicação, em 
destaque a RDA que, foi usada durante anos para a veiculação dos discursos 
dos governantes acreanos e, por conseguinte, discursos de resistência que 
iam contra os interesses dos governantes acreanos. Para tal estudo, utiliza-
remos como aporte teórico/metodológico as pesquisas sobre o rádio de Lia 
Calabre, Francisco de Moura Pinheiro; os pressupostos da História Oral 
de Alessandro Portelli e Montenegro; além de alguns pilares da Análise do 
Discurso francesa, como Miclhel Foucault e Mikhail Bakhtin; e entrevistas 
e depoimentos de funcionários da RDA. As fontes teóricas/metodológicas 
e orais acima citadas nos permitirão fazermos um estudo conciso sobre 
este meio de comunicação de massa no Acre, possibilitando evidenciarmos 
o uso da rádio como meio disseminador da ideologia dominante e, como a 
rádio passa a veicular discursos de resistência as oligarquias e governantes 
acreanos.

PALAVRAS-CHAVE: Discurso oficial, Rádio Difusora 

Acreana, Discursos de resistência, Acre.
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INTRODUÇÃO:
Destacaremos aqui como objeto de estudo ou como objeto desta 

análise os discursos políticos proferidos, nos meios de comunicação, pelo 
governador Francisco Wanderley Dantas, que governou o Estado do Acre 
de março de 1971 a março de 1975. Como tais discursos vinham para legi-
timar o novo projeto político imposto ao Estado: a pecuarização.

Teremos como fio condutor para a análise alguns pilares da Análise do 
Discurso (AD), como Mikhail Bakhtin, Louis Althusser e Michel Foucault, 
além de outros teóricos de mesma importância, que permitirão elucidar 
os discursos que permeavam o cenário da cidade de Rio Branco, enfim, do 
Acre. Vale destacar o papel dos teóricos aqui referidos. Bakhtin, Althusser e 
Foucault nos foram apresentados como teóricos relevantes para a Análise 
do Discurso, não obstante tratarem as relações de poder que envolvem a 
sociedade, cada um à sua maneira. 

De Mikhail Bakhtin trouxemos a contribuição dos aspectos ideoló-
gicos que move o contexto social e histórico de uma realidade específica. 
Conforme o teórico, 

[...] A forma linguística sempre se apresenta aos locutores no 
contexto de enunciações precisas, o que implica sempre um 
contexto ideológico preciso. Na realidade, não são palavras 
o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades omitidas, 
coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis 
ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de 
um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É 
assim que compreendemos as palavras e somente reagimos 
àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou 
concernentes à vida43.

43 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 
1995, p. 95.
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Por sua vez, Michel Foucault em Microfísica do Poder (1979) trata das 
relações de poder num âmbito social mais estreito, destacando as funções do 
“olho do poder” em algumas Instituições do Estado como os hospitais, a medi-
cina, o papel dos intelectuais na sociedade e as relações entre verdade e poder.

Antes, vale à pena revisitarmos os conceitos de ideologia e de hegemonia 
para compreendermos a ótica dos discursos trabalhados nesta dissertação. Se-
gundo Chauí (2006), a ideologia é:

Um conjunto lógico, sistemático e coerente de 
representações (idéias e valores) e de normas ou regras 
(de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da 
sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que 
devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir 
e como devem sentir, o que devem fazer e como devem 
fazer.44

Para Chauí (2006), tal definição remonta a um outro significado im-
portante para que esses desejos de controle e de dominação sejam bem su-
cedidos e inquestionáveis, ou seja, para que a ideologia da classe dominante 
seja assegurada perante as demais classes sociais: a hegemonia.

Marilena Chauí traz a hegemonia como sendo a interiorização da 
ideologia dominante [seus ideais, valores e interesses] e sua aceitação pas-
siva na consciência das demais pessoas e as classes sociais às quais perten-
cem. Segundo ela, revisitando as ideias de Gramsci, hegemonia passa a ser 
definida como “um conjunto de idéias e de valores concatenados e coeren-
tes, aceitos por todos os que são contrários à dominação existente e que 
imaginam uma nova sociedade, que realize essas ideias e valores”45. 

Dessa forma, segundo Chauí (2006), a classe não dominante passaria 

44  CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 
2006, p. 109.

45  CHAUÍ, 2006, p. 97.
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a aceitar passivamente as ideias, os interesses e valores da classe no poder, 
com a ilusão de que a ideologia dominante [a da classe no poder] vem cui-
dar e representar os interesses das demais classes de uma sociedade.

Voltando ao tema principal, trazemos Bakhtin, que em sua teoria 
coloca a língua como sendo um signo social, ou seja, o signo é insepará-
vel de um contexto sócio-histórico e ideológico, e, logo, influenciado por 
eles. Para Bakhtin, de acordo com Marina Yaguello em sua introdução da 
obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, “a palavra é o signo ideológico por 
excelência”46, ou seja,Bakhtin, em sua teoria, traz a língua como sendo um 
produto social, ou sendo mais preciso, o signo (palavra) como social e ide-
ológico, como podemos ver aqui: “tudo que é ideológico possui um signi-
ficado e remete a algo situado fora de si mesmo, [...], tudo que é ideológico 
é signo. Sem signos não existe ideologia”47. Observamos que a palavra, na 
acepção bakhtiniana, “se apresenta como uma arena em miniatura onde 
se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação contraditória”48.

A assertiva bakhtiniana destaca o processo de interação determinan-
te nos discursos elaborados durante o governo Dantas. Portanto, após a 
elucidação de alguns pressupostos e conceitos-chaves, que nos permitirão 
uma maior clareza, ou melhor, nos nortearão ao caminho que queremos 
chegar, encontraremos aqui, nessas anunciações, discursos carregados de 
“signos ideológicos” inseridos no contexto histórico da sociedade acreana 
entre os anos 1971 e 1981. E o uso destes para influenciar e, como estes 
também foram influenciados em determinado instante. 

46  BAKHTIN, 1995, p. 16.
47  BAKHTIN, Questões de literatura e de estética: a teoria do 

romance.3ª ed. São Paulo: Hucitec, 1993, p. 31.
48  BAKHTIN, 1995, p. 66.
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1.1- Discurso oficial 
versus discurso de 
resistência entre os 
anos 1971 e 1981:

De 1971 a 1975, foi o período do mandato do governador Francis-
co Wanderley Dantas, que fora nomeado pelo então presidente Garrastazu 
Médici e pertencia ao partido político ARENA (Aliança Renovadora Nacio-
nal), partido este de apoio à ditadura militar, já que havia nessa época ape-
nas dois partidos, a ARENA e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro). 



294

Figura 1: Governador Francisco Wanderley Dantas.

Segundo Souza (1998), nessa época a ditadura militar estabelece um 
novo “projeto” para o desenvolvimento da Amazônia, gerando uma política 
de integração à Amazônia, sob os slogans “de integrar para não entregar” e 
“levar homens sem terra para uma terra sem homens”, criando um conjunto de 
programas políticos destinados a atrair grandes empresários da região centro-
-sul, como o próprio autor afirma:

Em agosto de 1971, a Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (SUDAM) elaborou um Plano de 
Desenvolvimento da Amazônia, sendo o primeiro a ser 
executado entre os anos de 1972 a 1974. Os seus objetivos 
principais eram: promover o progresso de novas áreas 
e a ocupação de áreas vazias. O primeiro plano preferiu 
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implantar na Amazônia grandes fazendas de gado em favor 
dos ricos empresários [...]49.

Ainda segundo o pressuposto de Souza (1998), Dantas adotou como 
estratégia econômica a pecuarização do Estado, com seu ideal de moder-
nizar o Acre, trazer o “progresso” ao Estado. E essa já dava seus “sinais” de 
presságio em nossa região, pois o jornal O Rio Branco já “anunciava” esses 
“sinais”, que, no entanto, poderão ser interpretadas de acordo com outras visões:

Industriais paulistas viajarão para Rio Branco nos primeiros dias de 
janeiro com o objetivo de verificar as potencialidades econômicas no Acre. 
A iniciativa é o resultado de recente visita que o governador acreano, Sr. 
Wanderley Dantas, fez a São Paulo. Quatros grupos empresariais já acertaram 
a viagem, que está sendo coordenada pelo assessor especial do governo do 
Acre em São Paulo, economista Isaac Emídio Santos. Entre os grupos que 
integrarão a caravana está o Banco Brasileiro de Desconto- BRADESCO 
que vai instalar em Rio Branco uma agência bancária e uma escola com 
capacidade para 500 alunos. Vai também estudar a possibilidade de execução 
de um projeto agropecuário [...] Para o economista Isaac Emídio a viagem 
dos empresários representa um passo decisivo para o desenvolvimento do 
Acre (que em 1972 comemora 10 anos de sua elevação a Estado) e procura 
concentrar esforços para captação de recursos da região centro e sul do país. 
o ano de 1972 - afirma Isaac Emídio – será importante para a “conquista da 
independência econômica do Acre, que deseja libertar-se de uma economia 
baseada essencialmente no extrativismo50. 

Não dá para deixar de notar que o discurso acima referido é oriundo 
de um grupo de poder que, de certa forma, deu sustentação às oligarquias 
que se firmavam no Estado, formados, basicamente, por pecuaristas, lati-
fundiários e demais grupos poderosos da sociedade acreana. 

Essa pecuarização, na acepção de Souza (1998), era desejo do gover-
49 SOUZA, Carlos Alberto Alves de. 15 textos de História da Amazônia. Rio Branco: 

UFAC, 1998, p. 201.

50 Jornal O Rio Branco, 15 de janeiro de 1972, nº 452, p. 3.
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nador Wanderley Dantas, que começa a receber incentivos fiscais do gover-
no federal e também do governo Estadual. Assim Dantas abria as “portas” 
do Acre aos empresários do centro-sul, que compraram terras mais baratas 
dos seringalistas falidos. Dantas utilizava-se do dinheiro do próprio Estado, 
tirando-o do BANACRE (Banco do Estado do Acre) para financiar e atrair 
os grandes empresários. Como afirma Souza:

[...] Dantas oferecia aos empresários os seus incentivos 
estaduais, utilizando-se do dinheiro do BANACRE para 
financiar a criação de gado, colocando à disposição dos 
fazendeiros os serviços de setores do governo estadual para 
a elaboração de projetos agropecuários51.

Na visão de Souza (1998), Wanderley Dantas com esse novo elemen-
to econômico prometia “progresso” ao povo acreano, com seus slogans de: 
“Novo Acre agora a independência econômica”.   Ou ainda como descreveu 
Marcílio Ribeiro Santana: 

Acre, a nova Canaã.  
Um Nordeste sem seca, 
Um Sul sem geadas, 
Invista no Acre e exporte pelo Pacífico 52.

Vale ressaltar, que o slogan “Acre a nova Canãa” fazia parte de uma 

51  SOUZA, 1998, p. 203.
52  SANTANA, Marcílio Ribeiro. Os “Imperadores do Acre”. 

Uma história da recente expansão capitalista na Amazônia Ocidental: 
Contribuição à história da recente expansão capitalista na Amazônia. 
Brasília, UNB, 1988, p. 150, (grifo nosso).
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campanha publicitária ampla que circulou em todos os jornais do Brasil, segun-
do o professor Gerson Rodrigues de Albuquerque, reapropriada e utilizada por 
alguns autores só para sacanear o Dantas53. 

Segundo Souza (1998), houve o uso das mídias para o discurso atrati-
vo e ideológico de Dantas tendo como público alvo os grandes pecuaristas. 
Segundo ele:

Wanderley Dantas fez enorme propaganda, em rádio e 
televisão, dentro e fora do Estado do Acre para atrair os 
fazendeiros. ‘Produzir no Acre, investir no Acre, exportar 
pelo Pacífico’ era o que dizia Dantas para incentivar os 
empresários a aplicar dinheiro na região acreana54.

Entretanto, vale ressaltarmos que a propaganda realizada pelo go-
verno Dantas foi além da afirmativa de Souza (1998) acima citada, pois não 
atraiu somente os grandes empresários, mas também, pessoas de classes 
sociais mais baixas que visavam melhores condições de vida e de enrique-
cimento fácil, o que não observamos nos dizeres de Souza. Assim como 
podemos notar na fala de um migrante paranaense que foi atraído pela 
propaganda do governo Dantas. Segundo ele, era muito comum se falar 
desse modo no Paraná àqueles que estavam decididos a vir ao Acre: “vamos 
ensinar o que eles sabem e tomar o que eles têm”55. Essa frase era muito co-
mentada por essas pessoas atraídas pelas propagandas do governo Dantas.

Desta maneira, torna-se evidente o rádio como “um excelente meio 

53 Apontamento feito pelo professor Dr. Gerson Rodrigues de 
Albuquerque por ocasião da defesa desta dissertação, no dia 16 de agosto de 
2013.

54  SOUZA, 1998, p. 201.
55 Depoimento do senhor Saint’ Clair Cidreira, migrante paranaense, 

Rio Branco, 2006.
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de propaganda ideológica”56, usado como um aparelho ideológico de Esta-
do para veicular seus discursos e interesses.

Logo, observamos tais discursos, segundo Bakhtin (1995), marcados 
pelas relações de dominação e resistência, de conflitos, marcados pela bus-
ca de reforçar o poder, ou ainda, conforme afirma Foucault (1996), “por 
mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições 
que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e o 
poder”57.

Portanto, cada vez mais se tornava evidente a utilização da rádio, es-
pecialmente a Rádio Difusora Acreana, para a circulação desses discursos 
carregados de interesses e desejos dos governantes acreanos. Via-se este 
meio de comunicação como um Aparelho Ideológico de Estado, o qual é 
definido claramente pelo teórico francês Louis Althusser. 

Segundo ele, Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) são: 

Um certo número de realidades que apresentam-se (sic) ao 
observador imediato sob a forma de instituições distintas 
e especializadas [...] podemos, pelo momento, considerar 
como aparelhos ideológicos de Estado as seguintes 
instituições (a ordem de enumeração não tem nenhum 
significado especial): AIE religiosos (o sistemas de diferentes 
igrejas), AIE escolar (o sistemas de diferentes “escolas” 
públicas e privadas) [...] AEI de informação (a imprensa, o 
rádio, a televisão, etc.) [...]58.

Observamos assim a rádio como esse instrumento, um AIE, com o 

56  CALABRE, Lia. A era do rádio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2004, p. 18.
57  FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 2. ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 1996, p. 10.
58  ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado. 8. ed. 
Rio de Janeiro: Graal, 1985, pp. 67-68.
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intuito de disseminar, tornar hegemônico o discurso de “progresso” dos 
governantes para a região acreana.

Segundo a Revista Novo Acre, o que interessavapara o governo Wa-
nderley Dantas era a “integração do Acre ao restante do território pátrio, 
estimulando a diversificação da economia acreana pela introdução de no-
vas técnicas e outras atividades, e não apenas as relativas à borracha e a 
castanha”59.

E esse chamamento, essa facilidade para a vinda dos investidores do 
centro-sul para a região acreana com a intenção de estabelecer suas ativi-
dades econômicas, determinou a dita vinda do “novo”, ou seja, com pro-
jetos e execuções de hotéis, estradas, estações rodoviárias, então, na visão 
do governo, o Acre ganharia com isso desenvolvimento e “progresso”. Por 
conseguinte, segundo Wanderley Dantas:

Diante do visível declínio de sua principal fonte de renda, a 
borracha, constituiu de fato, o motivo básico da permanente 
preocupação do governo em intensificar os programas de 
apoio ao setor agropecuário, consciente de sua importância 
determinante na construção do progresso sócio-econômico 
do Acre e sua conseqüente integração na economia 
nacional60.

A Rádio Difusora Acreana (RDA), assim como em outros meios de 
comunicação, também era “controlada” pelo Estado; dizemos isso não por 
ela ser simplesmente uma Rádio estatal, mas pela censura pregada pela di-
tadura militar. 

Em entrevista concedida pelo radialista José Francisco de Melo Fi-
lho, que trabalha na rádio desde outubro de 1962, popularmente conhe-
cido como Zezinho Melo, ele é enfático ao relatar sobre a censura que os 

59  Revista Novo Acre, p. 5.
60  8ª Sessão do Simpósio de História do Acre governo: Wanderley 

Dantas.
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funcionários sofriam nos anos de “chumbo” da ditadura militar: 

Aqui na Rádio, éramos visados pela Polícia Federal, não 
podia sair músicas de Caetano Veloso, aquela música ‘sou 
louco por ti América’, Chico Buarque de Holanda, Gilberto 
Gil, Maria Betânia, aqueles cantores daquela época, todos 
eles foram mal vistos pela ditadura militar e se a gente 
rodasse, o operador não soubesse, era chamado na polícia 
federal e tinha que se explicar porque rodou aquela música 
que estava censurada61.

Zezinho Melo relata ainda que foi a partir desse momento que a Po-
lícia Federal passou a enviar para a rádio uma lista contendo as canções 
que não podiam ser tocadas. O próprio governo estadual também censura-
va músicas ou práticas que fossem de encontro aos interesses do Governo 
Militar. A entrevista de Zezinho Melo mostra que estamos no âmbito da 
História Oral. De acordo com Alessandro Portelli, a essencialidade do in-
divíduo “é salientada pelo fato de a História Oral dizer respeito a versões 
do passado, ou seja, à memória. Ainda que esta seja sempre moldada de 
diversas formas pelo meio social”62. É nesse sentido que devemos entender 
a entrevista de Zezinho Melo, para quem:

A partir daí a polícia militar enviou um documento à 
Rádio Difusora dizendo quais as músicas e cantores que 
não poderiam tocar aqui na Rádio Difusora Acreana. [...] 
O governo [Estadual] da época também, ele não deixava 

61 Entrevista com o radialista Zezinho Melo, Rio Branco, 
23/10/2012, realizada pelo autor.

62  PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho. 
Algumas reflexões sobre a ética na História oral. In Projeto História: Revista 
do Programa de estudos Pós-Graduados em História e do Departamento da 
PUC-SP, 1997, p. 16.
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que tocasse esse tipo de música e ninguém falasse contra o 
próprio governo [...]63.

A própria localização da RDA, próxima ao Palácio do Governo, já re-
montava desde sua fundação, a ideia de fiscalização, vigiar esse espaço para 
que fosse usada de acordo com seus interesses. 

Assim, como nos remonta a questão do Panóptico de Jeremy Ben-
tham retomado por Foucault, o qual o observa como um instrumento, uma 
ferramenta de vigilância que permite que os guardas possam vigiar eficien-
temente e constantemente o comportamento dos encarcerados. Logo o 
autor afirma que:

O Panóptico [...] permite aperfeiçoar o exercício do poder. E 
isto de várias maneiras: porque pode reduzir o número dos 
que o exercem, ao mesmo tempo que multiplica o número 
daqueles sobre os quais é exercido [...] Sua força é nunca 
intervir, é se exercer espontaneamente e sem ruído [...] Vigiar 
todas as dependências onde se quer manter o domínio e o 
controle. Mesmo quando não há realmente quem, assista do 
outro lado, o controle é exercido. O importante é [...] que as 
pessoas se encontrem presas numa situação e poder de que 
elas mesmas são as portadoras [...] o essencial é que elas se 
saibam vigiadas64. 

Essa ideia “panóptica” é análoga ao pensamento expresso por Zezi-
nho, ao dizer que “nesse reduto aqui, Difusora e Palácio, a gente era vigiado 
a todo momento”65. Além disso, havia também as frequentes visitas à esta-
ção da RDA, e os incessantes pedidos, ou melhor, as ordens dos governan-

63  Entrevista com o radialista Zezinho Melo, Rio Branco, 
23/10/2012, realizada pelo autor.

64  FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 
36ª ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2009, p. 170.

65  Entrevista com o radialista Zezinho Melo, Rio Branco, 
23/10/2012, realizada pelo autor.
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tes que passaram pelo Palácio, estabelecendo o que podia e não podia fazer, 
dizer, dentro de seu espaço, em suas programações.

A pecuarização era a idealização dos planos do governo, já que era 
de seu interesse a vinda de grandes empresários do centro-sul do país, pois 
assim, segundo suas pretensões e sonhos, esse novo elemento político e 
econômico traria ao Acre o desenvolvimento e o tão sonhado “progresso”.

 Contudo, o que realmente trouxe foi o “caos”, o “banho de sangue” 
pelas disputas de terra entre esses empresários, com a ajuda do governo, 
contra os posseiros. Por isso, o que eram veiculados, os discursos políticos 
desse período, começaram a encontrar focos de resistência por boa parte da 
população acreana, fazendo com que a censura nos meios de comunicação 
e na cidade de Rio Branco fosse intensificada, uma vez que a repercussão 
com o advento da chegada dos “paulistas” foi negativa para os governantes.

A entrevista com Zezinho é elucidadora, a respeito da grande reper-
cussão causada nos anos 1970 com a chegada “dessas pessoas”. Segundo 
ele:

Teve uma repercussão muito grande, porque veio muita 
gente de fora e o acreano não era acostumado com as 
pessoas vindas de fora. E a partir daí teve assim receio por 
parte de muitos acreanos, principalmente políticos. [...] 
e com isso, teve em determinados momentos, conflitos, 
né? De seringueiros com essas pessoas que chegavam pra 
expulsar de suas terras [...]66.

Com isso, começamos a perceber aquilo que Hall nos propõe em seu 
livro, Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais, onde o desejo daqueles 
que detêm o poder de serem compreendidos de acordo com seus interesses, ou 
seja, o desejo de que o significado dado às suas mensagens venha a se tornar 
hegemônico, não terá apenas um significado, pois a audiência, os ouvintes, as 

66  Entrevista com o radialista Zezinho Melo, Rio Branco, 
23/10/2012, realizada pelo autor.
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pessoas que trabalham na rádio não são assim totalmente passivas. Logo, tor-
na-se impossível o discurso ser hegemônico: 

[...] Ser perfeitamente hegemônico é fazer com que cada 
significado que você quer comunicar seja compreendi-
do pela audiência somente daquela maneira pretendida. 
Trata-se de um tipo de sonho de poder - nenhum chuvis-
co na tela, apenas a audiência totalmente passiva. Ora, o 
problema pra mim é que não creio que a mensagem tenha 
somente um significado67.

Isso é bem visível nas manifestações feitas por estudantes acreanos, 
seja por marchas organizadas de protesto contra o regime político em vi-
gor, contra o abuso das passagens de ônibus na cidade de Rio Branco, seja 
como a tentativa de invadir a rádio e usar os microfones por conta da “to-
mada de partido” (já que os funcionários eram obrigados a noticiar a favor 
do governo, e não tocar as músicas que iam contra os interesses vigentes), 
seja na reação contra o aparelho repressor estatal: a polícia.

Como sabemos, “a História Oral tem como matéria a memória, que 
pode vir à tona através de estímulos diretos, que comumente denomi-
namos de memória voluntária”68. É nessa acepção que descrevemos uma 
conversa com Nilda Dantas, em que a locutora destaca que ela e outros 
estudantes se reuniam dentro do colégio CERB, seu “QG”, e ela cheia de pe-
dras em sua saia e juntamente com seus colegas começavam a jogá-las nos 
carros da polícia. Como também nos pequenos, porém significativos, focos 
de resistência dentro da RDA, ou seja, na irradiação de músicas proibidas 
ou em manifestar suas opiniões.

Zezinho nos fala claramente que em suas “reuniões”, conversas com 
seus colegas de rádio, conversas em off, era clara a opinião entre eles de serem 

67  HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais 
(org.) Liv Sovik; Trad. Adelaine La Guardia Resende. et al. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2003,  p. 366.

68  MONTENEGRO, Antonio Torres. História oral e 
memória: a cultura popular revisitada. 3 ed. São Paulo: Contexto, 
2001, p. 151. 
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totalmente contra esse regime político e a censura que era imposta no serviço de 
telecomunicação e a eles também, “tinha que ficar calado, acho que não só eu 
como outros também, porque a rádio toda vida foi do governo, então a gente 
ia pra rua”69.

No decorrer de nossa conversa, percebemos que ele teve um certo 
tipo de dificuldade para se lembrar de nomes, datas, principalmente as re-
ações por parte de seus colegas, porém não sabemos se por receio, já que 
ainda observamos esse controle do Estado, mesmo não estando em épocas 
de ditadura  militar. Tal controle foi bem nítido em nossa visita à estação 
da RDA e nas conversas em off com outros radialistas, que se mostraram com 
certo receio, um deles chegando ao ponto de me dizer: “a ditadura ainda existe 
aqui, meu filho”, porém esse assunto ficará para uma outra pesquisa, em um 
outro momento.

Assim, como pequenos clarões na mata, ou como em noites escuras onde 
os vaga-lumes pontilham e cortam a escuridão, percebemos os pequenos focos 
de resistência que brilhavam no espaço da RDA naqueles anos de ditadura. Es-
ses pequenos focos, antes invisíveis, começavam a se tornar visíveis nas tomadas 
de atitudes de seus funcionários, na defesa de suas opiniões e posições.

Zezinho Melo, ao ser questionado se era contra ou a favor da ditadura, 
responde prontamente e expressa sua opinião contra esse regime político im-
posto no Brasil, iniciado no ano de 1964 e que perdurou até meados dos anos 
de 1985. 

Ele vai além, quando diz que apesar da alta fiscalização por parte do 
governo à RDA, ele e alguns de seus colegas tomavam para si esses discursos 
de resistência existentes nessas músicas e ao se apropriarem delas, proferiam 
como seus discursos, discursos de reação, atuando contra os discursos oficiais. 
Assim como notamos na afirmativa que Travaglia (1997) faz. Segundo o autor, 
o que o indivíduo faz ao usar “a língua não é somente traduzir e exteriorizar um 
pensamento, ou transmitir informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, 

69  Entrevista com o radialista Zezinho Melo, Rio Branco, 
23/10/2012, realizada pelo autor.
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atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor)”70.
Nas transmissões da rádio, eram comuns as práticas de apresentar 

as pessoas que compunham o programa, e associar a elas, músicas de sua 
escolha, como destacou Zezinho:

Tinha determinado locutor que tinha uma música, cada 
um tinha uma música, por exemplo, eu anunciava: lá nos 
transmissores o fulano de tal [aí tocava] ‘eu sou o negro 
gato de arrepiar’; [...] Na técnica é fulano de tal e colocava 
uma música e, quando me anunciaram eu coloquei aquela 
música ‘soy loco por ti América’, entendeu? Aí foi que o 
bicho pegou, me chamaram lá entendendo se eu não sabia 
que era proibido rodar e eu disse: eu não sabia, mas quem é 
que não sabia? Todo mundo sabia, era a música que a gente 
tinha relação71.

Como vimos, a História Oral tem como matéria a memória, e a me-
mória do radialista Zezinho Melo faz referência a composições de Torquato 
Neto, Gilberto Gil e Capinan, Soy Loco por ti, America, em homenagem ao 
guerrilheiro “Che” Guevara, e foi fortemente utilizada como discurso popular 
contra a ditadura militar, como enfatizado em alguns trechos de uma dessas 
músicas:

[...] soy loco por ti america 
soy loco por ti de amores 
el nombre del hombre muerto 
ya no se puede quem sabe 
antes que o dia arrebente 
el hombre del hombre muerto 
antes que a definitiva noite 

70 TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma 
proposta para o ensino de gramática no 1º e 2º graus. São Paulo: Cortez, 
1997, p. 27.

71  Entrevista com o radialista Zezinho Melo, Rio Branco, 
23/10/2012, realizada pelo autor.
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se espalhe em latino América 
el nombre del hombre és pueblo 
soy loco por ti américa 
soy loco por ti de amores 
espero a manhã que cante 
el nombre del hombre muerto 
não sejam palavras tristes 
soy loco por ti de amores 
um poema ainda existe 
com palmeiras com trincheiras 
canções de guerra quem sabe 
canções de mar hay hasta te comover [...]72.

Além dessa música, outras também foram utilizadas para a subversão 
do discurso dominante na RDA, músicas de Chico Buarque de Holanda 
como Cálice (1973), “[...] Mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade 
não se escuta [...] Como é difícil pai, abrir a porta (cálice!). Essa palavra presa na 
garganta [...]”, nessa música, segundo Morhy e Ferreira (2007)73, observamos 
bem o uso da palavra como discurso contra o poder instituído, a censura-
posta por tal, onde a palavra Cálice tem a mesma sonoridade e conotação do 
verbo calar (Cale-se), deixando clara essa analogia à censura.

Além dessa forma de resistência, outra também foi muito comum, a to-
mada de posição nos programas de noticiários da RDA por alguns radialistas 
contra o discurso do governo de desenvolvimento e “progresso”, no advento da 
pecuarização do Acre.

Os conflitos de terras desencadeados pelos “paulistas” e pelo governo 
também eram noticiados, mesmo sendo de uma maneira mais branda, ou até 
mesmo por “debaixo dos panos”, como destaca Zezinho Melo:

72 “Soy Loco por ti America” é uma canção composta por Gilberto 
Gil, Torquato Neto e José Carlos Capinan, em 1966, para Caetano Veloso, 
que a gravou em seu primeiro disco, lançado em 1968.

73  MORHY, Annete e FERREIRA, Jaqueline. “Cálice – A música 
e as relações de poder”. In VI Congresso de Ciências da Comunicação da 
Região Norte-Intercom Norte, 2007, p. 2. Disponível em: http//:www.intercom.
org.br/papers/regionais/norte2007/resumos/r0053-2.pdf. Acesso em 25 de 
outubro de 2012.
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Eles [seringueiros] vinham aqui, passavam suas mensagens, 
suas correspondências, suas missivas, as cartas que eles 
mandavam chamavam-se missivas, denunciando o que 
estava acontecendo, a expulsão deles do seringal [...] 
Sim, anunciamos, eu, o Natal de Brito, o próprio Mota de 
Oliveira, trabalhava aqui com a Rádio Difusora Acreana, o 
Cícero Moreira, né? O Altemir Passos, que sempre foi uma 
pessoa íntegra, pessoa que gostava na realidade de falar, com 
sua própria opinião, por isso mesmo era uma das pessoas 
que muita gente pegava no pé74.

Com essa tomada de posição contra o governo, discursos divergen-
tes, muitas vezes, ocorreu uma maior intensificação da censura e também 
das punições sobre os profissionais da RDA. Zezinho é taxativo em citar 
nomes daqueles que foram afastados por proferir discursos contra o gover-
no. Segundo ele:

Teve determinado colega que foi censurado por governos 
aí, por motivos de algumas notícias que foram dadas. Eles 
pensavam que era jogar de encontro o governo contra o 
seringueiro e o seringueiro contra os que vieram tomar a 
terra. [...] O Altemir Passos foi um dos afastados, o Estevão 
Bimbi, em determinado momento, falou algumas coisas e 
foi embora [...] 75.

Nesse período a maioria das programações eram irradiadas ao vivo, 
e por conta desses discursos contra o governo os próprios governantes 
começaram a se utilizar de meios para terem um maior controle sobre as 
enunciações dos locutores da RDA, utilizando-se de rádio escutas, e, de-

74  Entrevista com o radialista Zezinho Melo, Rio Branco, 
23/10/2012, realizada pelo autor.

75 Idem.
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pois, a suspensão de programas de noticiários ao vivo e passando a utilizar 
o aparelho conhecido como Rádio-censura, o qual gravava todos os progra-
mas, que eram escutados e cortados, quando necessário, antes de irem ao ar.

A partir daí quando nós começamos a divulgar isso aí 
[notícias contra o governo], eles colocaram serviço de rádio-
escuta, onde é o serviço de rádio do Governo, onde hoje é 
o Memorial [...] Tinha pessoas do governo que ficavam na 
escuta, tiravam do ar, chamavam, né? [...] tiravam a pessoa76.

Figura 2: Equipamento de Rádio – censura utilizado pelos governantes acreanos  
nas décadas de 1970 e 1980.

Na figura 2 observamos o equipamento utilizado para gravar os pro-
gramas da RDA. Antes os programas eram ao vivo, porém com a tomada 
de posição de alguns radialistas contra os interesses dos governantes acre-

76  Entrevista com o radialista Zezinho Melo, Rio Branco, 
23/10/2012, realizada pelo autor.
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anos, os programas passaram a ser gravados por tal equipamento e depois 
escutados e avaliados pelo governo, e, se fossem aprovados, iam ao ar, se-
não eram cortados da programação.

Dando continuidade à nossa conversa, Zezinho muda sua expressão 
tensa para uma expressão facial mais branda, calma, sentimentos de alí-
vio que deixava transparecer. Zezinho Melo então finaliza a nossa conversa 
com essas palavras: “Não passe pelo que nós passamos aqui”. Palavras de 
quem sofreu muito com a censura, e que guardou em sua memória resquí-
cios e detalhes relevantes, ainda que fragmentados, dos processos difíceis 
da ditadura militar no âmbito da radiodifusão acreana.
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