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I.Introdução 

Resumo 

Descrevemos neste trabalho os conflitos que cercaram a 
criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá e os passos 
seguidos para encontrar uma solução para êles. Esses passos 
não consistiram neste caso em negociação direta entre as 
organizações dos seringueiros e as entidades patronais. Em 
vez disso, consistiram em estratégias de reforma 
institucional que foram eficazes em um contexto onde as 
partes em conflito eram muito desiguais em capacidade de 
negociação, e onde não haviam mecanismos institucionais 
estabelecidos para uma negociação eficaz. Dessa forma, o 
estabelecimento da Reserva Extrativista do Alto Juruá mostra 
o importante papel que coletividades organizadas, em áreas 
ricas em recursos naturais, podem desempenhar no sentido de 
propor e implantar alternativas de conservação ambiental 
combinadas a alternativas de desenvolvimento social. Um 
movimento social de seringueiros representado por uma 
organização local e de recursos técnicos e financeiros 
externos, orientados por uma estratégia racional e 
convincente, são alguns dos fatores que levaram ao êxito no 
estabelecimento da Reserva. 
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A realização 

A organização de seringueiros amazônicos, o Conselho 
Nacional dos Seringueiros, propôs entre 1985 e 1988 o 
conceito de Reservas Extrativistas como estratégia de 
desenvolvimento sustentável em áreas habitadas 
tradicionalmente por populações florestais.  

As Reservas Extrativistas foram incorporadas por 
decreto presidencial no Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação em janeiro de 1989. Constituem, juntamente com 
as Florestas Nacionais, as Unidades de Conservação de Uso 
Direto, isto é, unidades de conservação que admitem o uso de 
recursos naturais para fins econômicos. Ao contrário das 
Florestas Nacionais, que inicialmente visavam a exploração 
sustentável de recursos madeireiros por empresas privadas em 
regime de concessão, as Reservas Extrativistas foram 
propostas visando o uso sustentável de recursos múltiplos 
por populações tradicionais. 

A primeira unidade de conservação nos moldes propostos 
pela organização dos seringueiros a ser estabelecida 
legalmente foi a Reserva Extrativista do Alto Juruá (Decreto 
98.863, de 23 de janeiro de 1990). Esta reserva localiza-se 
no extremo oeste brasileiro (entre 8o40' e 9o30' de latitude 
sul, e 72o00'e 73o00'de longitude oeste), na fronteira 
Brasil-Peru, com uma área de 5.062 kilômetros quadrados. 
Essa área é extraordináriamente rica em ecossistemas, 
espécies animais e vegetais, algumas endêmicas (Brown 1979, 
1989, 1991; Rylands 1990). 

Por outro lado, a área é habitada por aproximadamente 
6.000 pessoas. As 900 famílias residentes são formadas por 
seringueiros (75%) e agricultores ribeirinhos (25%), de 
acordo com dados de 1991. Nessas categorias estão 
compreendidos artesãos, comerciantes e pequenos fazendeiros 
(ASAREAJ 1992, 1992a, 1993). A ocupação da região por 
seringueiros é documentada diretamente desde 1904, e data 
provavelmente de 1890 (Almeida 1984; 1988; 1990; 1990b; 
1993). A continuidade dos sistemas de uso de recursos não-
predatórios é assegurado por um Plano de Utilização cujo 
cumprimento no futuro é condição para a continuidade dos 
direitos de uso dos atuais residentes. Estes não recebem 
títulos de propriedade de terra, e sim títulos de concessão 
de uso não-comercializáveis e sujeitos ao cumprimento das 
normas legais, entre as quais o limite de um máximo de 5% de 
desmatamento nos territórios concedidos a cada família, 
limite este que consta da lei. A concessão é também sujeita 
a  outras disposições que constam do Plano de Uso aprovado 
pelos próprios residentes, tais como regras que limitam o 
uso de recursos vegetais a caça e da pesca, bem como 
penalidades para as infrações.  
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A Reserva é uma unidade de conservação de recursos 
naturais. Contudo, ela tem também um importante papel de 
institucionalizar e promover direitos de cidadania de 
populações florestais tradicionais que viviam sob a 
autoridade de "patrões". Face a ameaça de transformação de 
tais territórios em áreas de exploração madeireira, e de 
expulsão dos moradores tradicionais, o projeto de criação da 
Reserva formulado em 1988 criou uma alternativa, definindo o 
território de toda a bacia hidrográfica do principal rio 
local (Rio Tejo) como área destinada a "seringueiros e 
pequenos agricultores".  

Além de delimitar um território com direitos de uso 
destinados à população tradicional, o projeto incluiu planos 
de educação, saúde, transportes e cooperativismo com o 
objetivo de elevar a qualidade de vida da população local e 
dessa maneira permitir que ela não apenas permanecesse 
residindo no local, mas também tivesse um interêsse em fazê-
lo no futuro. As alternativas de desenvolvimento propostas 
em versões posteriores do projeto, tais como a valorização 
de produtos extrativos e a agricultura sustentável, foram 
concebidas de modo a respeitar as tradições culturais e os 
estilos de uso de recursos conhecidos pelos seringueiros. Em 
contraste, os precedentes de exploração madeireira por 
empresas locais tinham um registro predatório com poucos 
benefícios sociais.  

 

O projeto de 1988 foi o primeiro passo de uma série de 
ações que levaram à criação da Reserva Extrativista em 
janeiro de 1990, e que descrevemos a seguir. Tais ações, 
contudo, apoiadas pelo Conselho Nacional dos Seringueiros, 
entraram em choque com as intenções dos proprietários de 
terra (que contavam com os lucros da valorização da terra) e 
dos arrendatários que visavam a exploração madeireira. Além 
disso, a implantação de uma cooperativa informal de 
seringueiros, como parte do projeto da Reserva, contrariou 
os interêsses dos arrendatários ("patrões") que 
monopolizavam o comércio regional com base no sistema 
"aviamento" (debt-system). Em consequência, as reações 
contra o projeto dos seringueiros foram poderosas e às vêzes 
violentas, assumindo a forma de ações judiciais, lobby de 
parlamentares junto ao govêrno federal e estadual, boicote 
junto a agências financiadoras e campanhas na imprensa 
local, além de atentados a lideranças locais.  

Essa história não está terminada. Após o decreto 
criando a Reserva em janeiro de 1990, o qual representou uma 
vitória inicial da proposta dos seringueiros, a entidade 
representativa dos moradores da Reserva realizaram várias 
ações de institucionalização: convênios, censos de 
moradores, levantamento sócio-econômico, assembléia, planos 
de utilização. Em janeiro de 1992 a agência ambiental 
brasileira, o IBAMA, desapropriou a área, e a fase de 
institucionalização prossegue. O próximo passo deverá ser a 
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emissão de títulos de concessão real de uso aos residentes, 
em caráter individual ou coletivo. 
 

II. Antecedentes do Conflito 

O sistema do aviamento 

A região onde se localiza a Reserva, aqui chamada 
de Alto Juruá, foi até o final do século XIX ocupada por 
grupos indígenas Cashinahua, Yaminahua, Amahuaca e outros de 
língua Pano. Na década de 1890, sob efeito do boom da 
borracha, a região foi rápidamente ocupada por seringueiros 
transferidos de regiões rurais empobrecidas, para trabalhar 
sob o "patrões" para produzir borracha, com financiamento de 
companhias comerciais de Manaus e Belém. A maior parte da 
população indígena foi dizimada ou refugiou-se mais ao sul 
do território. Em 1904, a região já efetivamente ocupada por 
seringueiros e patrões brasileiros passou a ter uma 
administração militar brasileira, sendo posteriormente 
anexada ao Brasil após prolongadas disputas e negociações 
com o Peru.  

Nos últimos cem anos (1890-1990) a vida econômica 
do Alto Juruá, incluindo a área da Reserva, foi baseada na 
extração do látex de seringueiras que crescem naturalmente 
na selva. Conservou-se durante esse século um sistema 
econômico essencialmente semelhante ao dos primeiros dias da 
febre da borracha. A exportação de borracha continuou até os 
dias de hoje a principal fonte de renda da região, e a 
organização social do trabalho de extração e beneficiamento 
da borracha permaneceu, até recentemente, sob o domínio dos 
"patrões" que monopolizam o comércio e o acesso aos 
seringais. Um seringal é um território de floresta contendo 
estradas de seringa, trilhas que interligam cerca de cento e 
vinte árvores seringueiras no seio da floresta. Um conjunto 
de estradas de seringa, que irradiam de uma clareira 
central, constitui uma colocação.  

Sob o sistema de seringais controlados por 
patrões, os seringueiros obtinham o direito de utilizar um 
conjunto de estradas de seringa de uma colocação, sob a 
condição de pagar uma renda anual. Ao mesmo tempo, recebiam 
adiantamento de mercadorias dos patrões no início da safra 
extrativa. No final da estação de extração, os seringueiros 
pagavam a renda pelas estradas, e também a borracha 
destinada a pagar os débitos. A maioria dos seringueiros 
permanecia em débito de uma safra para outra.  Os fregueses 
em dívida eram proibidos de deixar o seringal. Assim, 
efetivamente os trabalhadores permaneciam presos a um patrão 
durante longos anos. Liquidar o débito era difícil. Não 
havia circulação de moeda, as transações eram de natureza 
contábil, e os seringueiros não podiam supervisionar a 
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contabilidade. Os seringueiros em débito tampouco podiam 
vender borracha para outros comerciantes, sendo assim 
impedidos de buscar preços melhores. A transgressão poderia 
resultar em castigo físico. Até a década de 1980, vender 
borracha para fora ou não pagar renda eram os "crimes" 
principais que justificavam a intervenção de policiais, ou 
castigos pessoais. Caso o patrão o desejasse, tais 
transgressões justificavam a expulsão do seringueiro. Quando 
o seringueiro tinha baixa produtividade, mas pagava a renda 
e não vendia borracha para fora, inexistia uma razão formal 
para expulsá-lo. Nessas circunstâncias, recusar primeiro o 
fornecimento de remédio ou leite em pó, e depois denunciar o 
seringueiro que recorria a um boat-trader clandestino, 
constituía um pretexto aceito pelas autoridades.  

Nos velhos tempos, os patrões haviam sido 
proprietários de terra, embora na maioria dos casos sem 
títulos válidos (depois que as casas comerciais de Belém e 
Pará faliram entre os anos 20 e 30). Eram também 
comerciantes. Mas não administravam diretamente o processo 
de extração e beneficiamento, nem a abertura e conservação 
das trilhas na floresta. As famílias de seringueiros, 
dirigidas pelo chefe da família, arrendavam as estradas, 
possuíam uma conta correnta junto ao armazém, e tratavam 
elas mesmas das atividades de extração e de outras 
atividades. 

Desde 1912, quando os preços da borracha começaram 
a cair no mercado internacional, os seringueiros que 
permaneceram na atividade de extração diversificaram suas 
atividades na floresta. Além dos trabalhos relacionados à 
extração de látex, as famílias passaram a dedicar-se a 
agricultura itinerante, coleta para subsistência, caça e a 
pesca na floresta. Dessa forma, os seringueiros constituíam, 
no interior da floresta, em suas colocações, unidades de 
manejo direto dos recursos naturais, produzindo borracha 
para exportação em troca de manufaturados, mas ao mesmo 
tempo plantando mandioca e outras culturas sob o sistema de 
queimada, caçando animais selvagens, pescando e praticando a 
coleta de produtos da floresta para sua alimentação. Sob 
esse sistema, cada família ocupava, por ocasião da criação 
da Reserva, aproximadamente 500 hectares de floresta.   

Com a Segunda Guerra Mundial teve início um 
prolongado período de proteção governamental aos patrões de 
seringais na Amazônia. Em consequência de acordos com o 
govêrno norte-americano em 1943, o governo brasileiro passou 
a administrar o transporte de novos seringueiros para a 
amazônia, a financiar os patrões e a monopolizar a compra do 
produto, assumindo assim o papel das antigas empresas de 
exportação-importação. Após o fim da guerra e até 1985, os 
patrões amazônicos e acreanos em particular continuaram a 
contar com subsídios, empréstimos, preços protegidos e 
quotas. Como resultado, os patrões locais foram fortalecidos 
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pelo Estado. Mas na base do sistema continuava a existir uma 
economia florestal diversificada que fornecia alimento e 
outros bens para famílias de seringueiros. 

A continuidade de patrões-comerciantes sem títulos 
definitivos e de seringueiros-agricultores na área da 
Reserva com uma longa história de ocupação prenunciava um 
conflito pela terra. Nas florestas do alto rio Juruá 
acreano, os únicos títulos de propriedade eram anteriores a 
1904 (quando se iniciou a administração militar brasileira 
sobre a área), e estes não tinham limites bem definidos, ou 
tinham áreas diminutas, e não haviam sido validados pela 
administração pós-1904. Na região da Reserva, títulos 
anteriores a 1904 haviam sido adquiridos entre 1910 e 1912 
por Melo & Cia., que faliu em 1916, transferindo os 
seringais para Nicolau & Cia, que por sua vez faliu em 1936, 
transferindo os títulos para os empregados da empresa; que 
os venderam na década de 60 para um grande dono de terra da 
região, o qual por sua vez transferiu os títulos na década 
de 70 para a empresa Consulmar Ltda, de São Paulo, durante o 
rush de especulação sobre terras amazônicas. Em 1982, a 
agência fundiária (INCRA) iniciou o processo de 
regularização que legitimou os títulos originais, que ainda 
assim cobriam apenas uma parcela da área efetivamente 
apropriada pela empresa Consulmar. Em princípio, contudo, a 
permanência de seringueiros-agricultores-coletores nas 
florestas significava um obstáculo tanto à completa 
legalização das terras e a sua futura comercialização. Isso 
porque a legitimação dos títulos era incompleta até que a 
situação dos ocupantes fôsse regularizada, conforme as leis 
agrárias brasileiras. 

Havia ainda outra fonte potencial de conflito. 
Depois que os patrões proprietários venderam a área da 
Reserva para a empresa Consulmar, baseada no distante Estado 
de São Paulo no sul do país, no início dos anos 80, os 
seringais passaram a ser arrendados por novos patrões sem 
interêsses de longo prazo nos seringais. Estes foram Corrêa 
& Irmãos, Cameli & Filhos e Messias & Cia. Esses grupos 
empresariais do município dedicavam-se ao comércio e também 
à exploração madeireira (1). As relações entre estes novos 
patrões e os seringueiros entraram em crise ao longo dos 
anos 80. Os patrões locais, que arrendavam os seringais por 
                                                           
1) Os patrões do grupo Cameli & Cia. exploravam numerosos 
seringais e fazendas. Eram donos de uma das duas indústrias 
de beneficiamento de borracha, da única fábrica de tijolos,  
da principal serraria, das maiores casas de comércio a 
varejo e atacado; e de balsas para o transporte de 
mercadorias entre Belém e Cruzeiro do Sul. A estação de 
rádio da igreja funcionava em terreno doado pelos Cameli. O 
atual prefeito de Cruzeiro do Sul é um Cameli, um candidato 
potencial ao govêrno do Estado do Acre. 
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períodos de três anos apenas, não tinham interêsses a longo 
prazo na manutenção da economia extrativista ou na 
conservação da floresta. Por outro lado, a inflação 
crescente inviabilizava o sistema de adiantamentos. Um golpe 
final foi dado pelo declínio da proteção à borracha 
brasileira a partir de 1985. Dessa forma, o grupo Cameli, 
proprietário de uma serraria de madeira em Cruzeiro do Sul, 
de fazendas e de equipamento pesado para abertura de 
estradas e transporte de madeira, e com grande influência 
política no Estado, passou aos preparativos para iniciar a 
exploração de maneira no território da Reserva.  

 

Planos de Exploração Madeireira 

O principal seringal arrendado pelo grupo Correa & 
Irmãos e depois pelo grupo Cameli & Filhos era o Seringal 
Restauração, o maior seringal no interior da área da 
Reserva, localizado no alto curso do Rio Tejo, o afluente 
mais do Juruá com maior concentração de seringueiros.  

De 1989 a 1982, sob João Claudino, os seringueiros 
organizaram uma seção local do Sindicato de Trabalhadores 
Rurais. O patrão Corrêa conseguiu neutralizar essa  
liderança oferecendo-lhe uma posição de patrão em outro 
seringal, mas um dos auxiliares do sindicato, Francisco 
Barbosa de Melo ("Chico Ginu"), continuou a atuar no 
interior do seringal Restauração, realizando reuniões em 
casas da floresta, onde  os seringueiros resolviam questões 
como disputas sobre danos causados pelos porcos de vizinhos 
ou sobre vendas de roçados entre seringueiros, e também 
questões entre patrão e seringueiros (2). Em 1986, o 
prestígio do sindicato liderado localmente por Chico Ginu 
aumentou quando Ginu conduziu com êxito um grupo de 
seringueiros até o armazém central para reivindicar o fim da 
cobrança policial de dívidas.  

No mesmo ano de 1986, o patrão Cameli iniciou no 
Rio Tejo os primeiros preparativos para dar início à 
extração de madeira, realizando vôos de helicóptero, 
contando as árvores de mogno na floresta, e selecionando os 
locais que iriam ser utilizados como sede das operações. Os 
planos contavam provavelmente com a futura chegada ao 

                                                           
2) Ao longo da década, o sindicato cada vez mais foi 
absorvido pelos patrões, em particular de 1987 a 1989 quando 
foi presidido por um primo de Corrêa. O sindicato posiciou-
se contra a atuação do Conselho Nacional dos Seringueiros, 
suspeitando que por trás dos projetos de Reservas 
Extrativistas estava um plano para substituir o próprio 
sindicato.  
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município da estrada BR-364, que nos planos do governo 
estadual incluía uma estrada secundária levando até a área 
da Reserva. Um exemplo das práticas madeireiras de Cameli 
era o vizinho Rio Amônia. No Rio Amônia, cuja curso superior 
era habitado pelos índios Kampa (Ashaninka), extensas áreas 
de mata haviam sido devastadas por tratores de esteira para 
abrir estradas para a remoção do mogno. Os Ashaninka eram 
temporáriamente empregados como mão-de-obra, recebendo 
pagamento irrisório, mas depois que a madeira nobre era 
retirada, a mata permanecia sem caça. Posteriormente, os 
Ashaninka ganharam reconhecimento legal de suas terras e 
proibiram terminantemente a exploração madeireira. 

Em reuniões realizadas em julho e agosto de 1987, 
Chico Ginú discutiu a situação com outros seringueiros. As 
reuniões foram realizadas na casas de seringueiros, em 
colocações remotas do seringal Restauração, reunindo os 
vizinhos que caminhavam horas na floresta para passar o dia 
em reunião  e continuar a reunião em uma festa durante a 
noite. A presença de um antropólogo, transmitindo idéias do 
recém-fundado Conselho Nacional dos Seringueiros, aumentava 
a autoridade local de Chico Ginú. Nas discussões que tiveram 
lugar no rio Manteiga e no Riozinho, os mais habitados no 
seringal Restauração, Chico Ginú antecipava não apenas a 
disrupção do uso costumeiro da floresta para caça, extração 
e agricultura, mas também a expulsão dos seringueiros de 
suas colocações, sob o novo sistema. Chico Ginú também 
chamou a atenção para o abandono da conservação das estradas 
de seringa. Os novos patrões, Corrêa e Cameli, não 
utilizavam o serviço de fiscais de estradas, os antigos 
mateiros, cuja função era impedir o uso de técnicas de alto 
rendimento a curto prazo, que matavam contudo as árvores em 
poucos anos de exploração. Dizia-se que alguns patrões 
deliberadamente estimulavam a destruição das seringueiras. 
Com estradas destruídas, as colocações seriam abandonadas, 
facilitando outros usos. Dizia-se que os novos patrões não 
tinham mais interêsse em ocupar a floresta com seringueiros, 
e sim em deixá-las desocupadas para a exploração madeireira, 
e em revender as terras. 
 

III. Atores externos 
 

A agência fundiária 

Em teoria, caberia ao INCRA um papel importante 
para resolver os conflitos agrários como os que opunham 
seringueiros a patrões, já que na legislação brasileira 
agricultores podem adquirir direitos de posse e de 
propriedade mediante a ocupação. Mas no início dos anos 80 o 
Projeto Fundiário Alto Juruá, criado para regularizar a 
situação de ocupação tanto de "patrões" como de 
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"seringueiros" na área, de fato apenas reconheceu títulos 
para os patrões. De fato, mesmo que o INCRA tivesse 
reconhecido direitos de posse para os seringueiros, emitindo 
em seguida títulos de propriedade, tal solução não teria 
sido satisfatória pela seguinte razão. Sob a legislação 
agrária brasileira, apenas o uso agrícola da terra é 
reconhecido como base para a reivindicação da terra, e o 
limite máximo de áreas de posse sob tal legislação é de 100 
hectares. Mas as estradas de seringa utilizadas por uma 
família de seringueiros distribuíam-se em áreas de pelo 
menos 300 e de até 600 hectares na floresta, utilizados para 
múltiplas finalidades, tais como extração de borracha, caça, 
roçados temporários e coleta de alimento. Assim, em algumas 
áreas onde tais títulos foram concedidos, os seringueiros 
não se interessaram em ocupar seus lotes, situados 
geralmente em locais inapropriados. Em outras regiões do 
Acre, a distribuição de lotes agrícolas para seringueiros 
apenas facultou a venda rápida e legal de tais lotes para 
fazendeiros.  

A agência ambiental 

Outra agência governamental que poderia intervir 
em princípio na questão seria o IBDF (Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal), substituído posteriormente 
pelo IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis), ao qual a exploração madeireira era 
sujeita. Na prática, a fiscalização em áreas tão remotas 
como o extremo oeste acreano era inexistente. O único 
exemplo de punição por atividade madeireira predatória era o 
do vizinho Rio Amônia onde habitavam os índios Ashaninka, em 
decorrência da atividade de Antônio Batista de Macedo e de 
Terri de Aquino, funcionários da Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI). Embora desde 1988 planos de manejo tenham se 
tornado obrigatórios para a exploração madeireira, era comum 
que tais planos existissem apenas no papel.  

Em resumo, os seringueiros e suas pequenas 
organizações locais como a delegacia sindical chefiada por 
Chico Ginu no seringal Restauração tinham pouca chance de 
encontrar uma solução através da agência fundiária (para o 
reconhecimento de direitos de uso sobre a floresta) ou da 
agência ambiental (para a prevenção de atividades 
madeireiras predatórias). Tampouco tinham acesso a recursos 
financeiros para buscar alternativas para livrarem-se do 
sistema de dívidas.  

O sistema judicial 

Devemos considerar, finalmente, o sistema judicial 
em nível municipal. Era comum um seringueiro ser convocado 
pelo rádio para comparecer a audiência judicial, e o não-
comparecimento resultava em condenações à revelia. Quando 
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havia o comparecimento, a ausência de advogado levava o 
seringueiro a aceitar acordos impostos pelo patrão. 
Frequentemente era um delegado, como autoridade policial, e 
não um juiz, quem encerrava a questão. A visita à cidade 
servia para atemorizar o seringueiro, além de impor a êle 
pesados custos de transporte e alimentação, além da perda de 
pelo menos dez dias apenas no trajeto por rio. O único 
progresso nesse quadro era a intervenção do sindicato, que 
conseguia em alguns casos obter o pagamento de uma 
indenização de seringueiros expulsos. Em outras palavras, os 
seringueiros não viam o sistema judicial como um verdadeiro 
instrumento de justiça que pudessem acionar em seu favor, e 
sim como um instrumento ao qual os patrões podiam recorrer 
quando os seringueiros recusavam-se a obedecer suas ordens. 

O Conselho Nacional dos Seringueiros 

Problemas como os enfrentados pelos seringueiros 
do alto Juruá repetiam-se em muitas áreas da Amazônia. No 
Leste acreano, nos municípios de Xapuri e Brasiléia, a 
região de seringais onde Chico Mendes vivia e atuava como 
líder sindical, os seringueiros enfrentavam a cada nova 
estação de queimadas os fazendeiros que, após comprar 
títulos duvidosos sobre os antigos seringais, derrubavam as 
florestas para expulsar os seringueiros ocupantes e 
legimitar suas propriedades.  

Nestas áreas, as tentativas do órgão fundiário 
(INCRA) para resolver o conflito distribuindo títulos de 100 
hectares aos seringueiros fracassou. A explicação para esse 
fracasso é ilustrativa de um problema de natureza mais ampla 
que ameaça toda tentativa de administrar bens de uso comuns 
em benefício de uma coletividade.  

Quando um seringueiro recebia um lote de 100 
hectares, inapropriados para uso extrativista, era comum que 
o vendesse para fazendeiros que faziam ofertas em dinheiro. 
O princípio de venda em separado de lotes estendeu-se aos 
seringais onde não havia distribuição de lotes. Assim, em 
seringais sob disputa entre um comprador de terra e 
seringueiros, ocorria que um dos seringueiros vendesse seus 
direitos sobre sua colocação, isto é, uma área de 
seringueiras, para o comprador, por uma soma vista por êle 
como elevada. Uma tal atitude era criticada por todos os 
demais. Mas uma única defecção bastava. O comprador iniciava 
a derrubada com motosserras e queimadas. A destruição da 
mata tornava as colocações vizinhas indesejáveis. O efeito 
dominó decorrente tinha como resultado a transferência de 
grandes domínios de floresta para fazendas de gado. Por seu 
lado, o IBDF, o órgão ambiental, não cumpria suas funções de 
impedir o desmatamento predatório das florestas, apesar da 
violação flagrante de leis ambientais. 
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Foi realizado em 1985 o Encontro Nacional dos 
Seringueiros, na capital brasileira.3 Essa reunião inédita 
de lideranças locais, presidentes de sindicatos rurais, de 
associações de seringueiros, de assessores, padres e 
pesquisadores, que pela primeira vez tinham oportunidade 
para dialogar diretamente com os órgãos oficiais agrários e 
ambientais, e com os políticos regionais e nacionais, teve 
dois resultados duradouros e importantes.  

O primeiro foi a fundação do Conselho Nacional dos 
Seringueiros, um resultado não planejado. O segundo 
resultado, também não-antecipado, foi a proposta de Reservas 
Extrativistas. As Reservas Extrativistas foram propostas 
para resolver o problema agrário e de conservação de 
recursos naturais nas florestas habitadas por extrativistas. 
Sindicatos Rurais dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia 
haviam comparecido ao encontro reclamando formas de solução 
que (a) respeitassem o sistema tradicional de uso 
extrativista da floresta que requeria áreas médias de no 
mínimo 300 hectares por família. e (b) evitassem a divisão 
da floresta por venda de títulos privados. O ponto (a) 
visava criar direitos para a continuidade do modo de vida 
florestal para moradores da floresta, e que não eram 
contempladas em lei. O ponto (b) visava prevenir uma 
"tragédia de áreas privadas" (em contraste com uma "tragédia 
de áreas comuns") que resultaria, aqui, da propriedade 
individual de lotes florestais por famílias isoladas, 
permitindo que uma família, vendendo sua área isoladamente, 
inviabilizasse todas as vizinhas em um efeito-dominó. A 
solução foi chamada de "Reserva Extrativista", por analogia 
com as "Reservas Indígenas", nas quais os índios detinham o 
uso de amplas extensões áreas ricas em recursos naturais que 
não podiam ser fraccionadas ou vendidas.  

Embora o conceito tivesse sido registrado na 
Declaração Final do Encontro de 1985, apenas em dezembro de 
1986, em uma reunião realizada na cidade de Brasiléia-Acre, 
o Conselho Nacional de Seringueiros -- reunindo as 
principais lideranças que haviam comparecido ao Encontro de 
Brasília -- definiu a idéia subjacente ao ponto (b). Após 
votação, as Reservas Extrativistas foram definidas como 
territórios da União (cabendo a esta desapropriar títulos 
privados), cedidos através de Concessão de Uso aos 
seringueiros residentes, para uso sustentável dos recursos 
florestais. Dessa forma, os líderes presentes, em particular 
Raimundo de Barros do Sindicato de Xapuri e Osmarino Amâncio 
Rodrigues do Sindicato de Brasiléia, no Acre, Jaime Araújo 
                                                           
3) O Encontro foi organizado por Mary Allegretti, a partir 
de um pedido de Chico Mendes. O objetivo de Chico Mendes era 
obter apoio nacional nas questões locais para as quais os 
que os métodos de ação direta como os empates não davam uma 
solução definitiva. 
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do Sindicato de Novo Aripuanã (Amazonas) e outros líderes de 
outros estados amazônicos visavam impedir o fracionamento 
dos seringais e a revenda de títulos para grandes 
proprietários, arruinando a viabilidade do manejo 
tradicional dos demais seringueiros. Nessa reunião, as 
lideranças (vindas de diferentes Estados da Amazônia) 
reconheceram ainda que as Reservas Extrativistas eram 
importantes para o resto do país como instrumentos de 
conservação de recursos, e não apenas para a produção de 
borracha silvestre. Como disse na ocasião Osmarino 
Rodrigues, após informar-se do significado da palavra 
"ecologia": "Nós então somos ecologistas, mas não 
sabíamos".4

O Conselho Nacional dos Seringueiros evoluiu de um 
grupo informal de dirigentes sindicais, escolhidos por 
votação entre os 120 que compareceram ao Encontro de 1985 em 
Brasília, para uma organização bem estruturada, no seu 
Encontro Nacional de 1989. A razão para essa data está 
infelizmente ligada ao assassinato de Chico Mendes -- que, 
provocando repercussão internacional e indignação local, ao 
invés de aniquilar o movimento, estimulou a realização do 
Segundo Encontro Nacional de Seringueiros em Rio Branco, 
Acre. O grupo de lideranças que constituiu a direção do 
Conselho Nacional dos Seringueiros representava diferentes 
Estados da Amazônia -- Acre, Amazonas, Rondônia, Pará. Não 
havia contato prévio entre eles. Durante o período entre o 
Primeiro Encontro de 1985 e o Segundo Encontro de 1989, o 
CNS procurou implantar-se em diferentes municípios 
amazônicos, realizando reuniões por municípios para as quais 
eram convocadas lideranças rurais com interêsses nos 
problemas específicos enfrentados pelos trabalhadores 
extrativistas. Essas reuniões municipais contavam com a 
presença dos membros da diretoria de 1985. Normalmente, as 
reuniões, com cêrca de 40 participantes, iniciavam-se com 
uma exposição dos problemas locais. Os seringueiros 
presentes falavam amplamente, levando a um diagnóstico. Em 
seguida vinha a leitura e discussão das propostas feitas no 
Encontro de 1985 em Brasília, as quais indicavam políticas 
que normalmente respondiam aos problemas registrados 
localmente. Finalmente, havia a eleição de uma Comissão 
Municipal de oito seringueiros e oito suplentes, que passava 

                                                           
4) Em um empate (de empatar, que no uso amazônico significa 
impedir) de 1986, na Fazenda Bordon,  o grupo de cêrca de 
100 seringueiros que procurava impedir pacificamente a ação 
de motosserras foi expulso da área por uma fôrça policial. 
Em seguida, liderados por Chico Mendes, acampou no interior 
da sede do IBDF na cidade de Xapuri, exigindo medidas contra 
infrações à lei tais como: destruição de seringueiras e 
castanheiras, de nascentes de cursos de água e de áreas em 
declive.  
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a ter a responsabilidade de ligar o CNS nacional com as 
comunidades locais representadas. 

Em janeiro de 1987, ainda presidido pelo primeiro 
dirigente eleito em 1985, Jaime da Silva Araújo, o conselho 
visitou em Brasília órgãos responsáveis pela política 
econômica, pela política agrária e pela política ambiental. 
Essas atividades e as demais reuniões eram financiadas por 
agências não-governamentais como a OXFAM (entre 1985 e 
1987). Contavam com a assessoria não-remunerada de várias 
assessores (além de apoio do IEA até aproximadamente 1988). 
A partir de janeiro de 1988, o CNS passou a contar um 
modesto escritório em Rio Branco e passou a programar as 
atividades de reuniões municipais, apoio a movimentos locais 
e divulgação de seu programa de Reservas Extrativistas, com 
recursos doados pela CEBEMO, uma organização não-
governamental holandesa. Desde 1987, Chico Mendes tornou-se 
de fato o líder do CNS, até ser assassinado em dezembro de 
1988 por um fazendeiro.  

Em março de 1989, sem se abater pelo 
desaparecimento de Chico Mendes, o CNS realizou o Segundo 
Encontro Nacional, na cidade de Rio Branco, definindo sua 
estrutura e funcionamento em Estatutos. O CNS não tem 
seringueiros filiados em massa. Espera-se que os 
seringueiros sejam membros dos respectivos sindicatos, que 
no Brasil são implantados em escala municipal. Esse 
dispositivo evita um possível conflito entre a filiação ao 
CNS e a filiação sindical entre os trabalhadores 
extrativistas. O CNS é constituído por um corpo de 
lideranças que promove as políticas de interêsse geral dos 
trabalhadores extrativistas amazônicos. Esse corpo é formado 
por cêrca de 30 membros, divididos entre uma diretoria que 
atua em tempo integral, um Conselho Fiscal que se reúne 
periódicamente, e um corpo adicional de conselheiros que 
completam a representação dos municípios participantes.  

Em 1991 foi realizado o Terceiro Encontro do CNS, 
com algumas modificações em sua estrutura. Suprimiu-se a 
figura das Comissões Municipais de Seringueiros como os 
organismos de base que enviam representantes para os 
Encontros gerais, substituídas por Sindicatos, Associações e 
Cooperativas de trabalhadores extrativistas convidados para 
os Encontros Nacionais. Os diretores do CNS não podem ser 
eleitos mais de duas vezes, e os mandatos são de dois anos. 
O CNS é subvencionado por dotações (no presente, a Ford 
Foundation e outras).  

As diretorias do Conselho combinam o apoio a 
movimentos locais de seringueiros em áreas antes isoladas, a 
atuação junto aos órgãos federais (particularmente as 
agências agrícolas, de meio ambiente e de política 
econômica), e a promoção do programa de Reservas 
Extrativistas como uma alternativa para o desenvolvimento de 
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populações florestais. Entre os fatores que permitiram a 
continuidade bem-sucedida do CNS estão os seguinte. 
Primeiro,  a sua orientação para metas de interêsse geral da 
sociedade, particularmente a de combinar o desenvolvimento 
social com a conservação de recursos naturais. Segundo, a 
sua capacidade de obter apoio da opinião pública, aliar-se a 
movimentos ambientalistas e conseguir assessoria técnica 
competente. Terceiro, uma estrutura financeiramente 
autônoma. Finalmente, o recrutamento de membros entre 
lideranças experientes em escala amazônica. Atualmente, o 
CNS é um participante oficialmente reconhecido na agência 
ambiental brasileira (IBAMA), onde há um departamento 
exclusivamente ocupado com as Reservas Extrativistas; e 
participa de fóruns de discussão da política econômica para 
a borracha. 

Atuação regional do Conselho 

Para a coordenação de projetos específicos de 
Reservas Extrativistas ou outras atividades localizadas, 
criou-se um conjunto de Coordenações Regionais: duas no 
Estado do Acre, uma no Amapá, uma em Rondônia, uma no Pará. 
A primeira secção regional estabeleceu-se no Alto Juruá 
(oeste Acreano), com a incorporação de Antônio Batista de 
Macedo nos quadros do Conselho, em janeiro de 1988. 
Inicialmente funcionando de maneira informal, a Coordenação 
Regional do CNS-Vale do Juruá é constituída atualmente por 
uma diretoria e um conselho fiscal, eleita em reunião de 
representantes de sindicatos locais e de Associações de 
Seringueiros e Agricultores. 

Macedo implantou a Coordenação Regional do CNS no 
Vale do Juruá entre 1988 e 1993. Esse processo inclui três 
aspectos: o fortalecimento da organização na capital 
municipal de Cruzeiro do Sul, a mobilização da opinião 
pública e regional por meio de eventos urbanos, e a criação 
de organizações de base as áreas de floresta. Esses três 
componentes foram importantes para o sucesso do projeto de 
criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá. 

A Coordenação do Alto Juruá tornou-se entre 1988 e 
1983 uma entidade dotada de escritório próprio, meios de 
transporte e pessoal.  Essa estrutura, que foi apoiada por 
várias doações de agências nacionais e internacionais, foi 
um elemento essencial para o êxito na implantação inicial da 
Reserva Extrativista do Alto Juruá.  

O movimento pela defesa dos direitos dos 
seringueiros e pela criação de Reservas Extrativistas 
atingiu o público da região em um encontro de mais de 700 
seringueiros, mais um número não determinado de mulheres, e 
cêrca de 200 índios, realizado em outubro de 1988, contando 
com a participação de um representante do CNS. Um resultado 



 {PAGE  }

importante, para o qual foram convidados políticos, 
religiosos, professores  e comerciantes, foi o surgimento de 
apoio na pequena capital municipal para a causa dos 
seringueiros. Fundou-se uma organização urbana com a 
finalidade de coordenar esse apoio. Outros encontros e 
atividades públicas, nos anos seguintes, foram realizados.  

Finalmente, criaram-se várias Associações de 
Seringueiros e Agricultores. Tais Associações, reunindo 
pessoas de uma comunidade local ou de um conjunto de 
comunidades, atuam como cooperativas autônomas, e no caso da 
Reserva Extrativista do Alto Juruá converteram-se em 
representantes legalmente reconhecidos da comunidade. O CNS-
Regional, além de estimular a criação dessas organizações de 
base, apoia seu funcionamento através de seus assessores, e 
realiza a mediação entre elas e entidades governamentais e 
não-governamentais.Em outras palavras, a Coordenação 
Regional do CNS procurou constituir-se como um guarda-chuva 
de organizações de base.5

A alternativa da Reserva Extrativista 

A principal realização da Coordenação Regional do 
Conselho Nacional dos Seringueiros para o Vale do Rio Juruá 
foi criar a primeira Reserva Extrativista legal. Os passos 
principais desse processo são descritos aqui. 

A primeira ação de Macedo como coordenador do CNS 
no Vale do Juruá, em 1988, consistiu em um levantamento 
acêrca da situação de crise existente do Vale do Rio Tejo.6  
Macedo lideranças locais em duas áreas do Rio Tejo, o Bagé e 
a Restauração, em particular com Chico Ginú. Em julho de 
1988, Macedo concluiu um relatório sobre a área, em que 
descrevia seus aspectos sociais e econômicos e também sua 
riqueza natural. De volta a Rio Branco, elaborou com a ajuda 
de um antropólogo um projeto intitulado "Desenvolvimento 
Comunitário: Reserva Extrativista do Rio Tejo". 7

                                                           
5. Como exemplo, a Associação de Seringueiros e Agricultores 
do Riozinho do Cruzeiro do Vale começou a funcionar como uma 
cooperativa, contando com a Coordenação para apoio na 
cidade, obteve um barco a motor através do CNS, e contou com 
apoio jurídico quando o patrão local recorreu à justiça para 
expulsar seus líderes.  
 
6. O Rio Tejo tinha a maior produção de borracha do rio 
Juruá acreano, era também um do focos de organização de 
seringueiros no nível local. Ver Tabela I.  
 
7. Essa área foi havia sido estudada por mim em 1982-3 e é 
objeto de minha tese de Ph.D. jf 
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O projeto previa ações de educação, de saúde, de 
desenvolvimento técnico e de cooperativismo visando melhorar 
urgentemente as condições de vida da população local. O 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
aplicava recursos em projetos. Com sede no Rio de Janeiro, o 
BNDES não estava sujeito ao contrôle das autoridades 
políticas locais de Cruzeiro do Sul. Em Agosto de 1988, a 
proposta foi submetida ao Conselho Nacional dos Seringueiros 
reunido, e foi aprovada, em um formato que incluía 
investimentos na área de Xapuri e de Brasiléia. Após o 
assassinato de Chico Mendes em dezembro do mesmo ano, pouco 
depois de Mendes ter defendido o projeto junto ao banco, o 
projeto foi aprovado. Em Janeiro de 1989, um ano após o 
início das atividades da Coordenação Regional do Vale do 
Juruá, os seringueiros do Rio Tejo contavam com recursos de 
cerca de US$70.000,00 para investir em transportes, 
armazenamento e capital de giro, de modo a se livrarem da 
estrutura de "aviamento". O que era mais importante, 
ganhavam poder de barganha local e passavam a ser 
respeitados.  

Um fator importante para a aprovação do projeto 
foi o apoio do govêrno do Estado do Acre ao projeto 
encaminhado ao BNDES, através de sua Secretaria do 
Planejamento. Em janeiro de 1988, quando o governador do 
Estado do Acre anunciou perante representantes do Banco 
Mundial que o Estado deixaria de estimular a implantação de 
fazendas de gado e passaria a seguir uma estratégia de 
desenvolvimento Agroflorestal 8, ele respondia às críticas 
que haviam levado o Banco Mundial a paralisar o envio de 
verbas para a conclusão da estrada BR-364, ligando a capital 
do Estado do Rondônia à capital do Estado do Acre, Rio 
Branco. Chico Mendes, em visitas ao Estados Unidos, havia 
realizado depoimentos indicando a ausência de medidas 
destinadas a defender os seringueiros e índios dos efeitos 
negativos que resultariam da estrada. Chico Mendes formulou 
de maneira convincente a argumentação de que a melhor 
maneira de proteger as florestas do Acre da devastação 
descontrolada era proteger os seringueiros e os índios que 
as ocupavam. O govêrno do Estado do Acre criou um instituto 
de Meio Ambiente; Relatórios de Impacto Ambiental passam a 
ser exigidos. Com o apoio da ITTO, o Projeto Antimari passa 
a investigar a exploração madeireira sustentável como 
alternativa para o desenvolvimento.  

                                                           
8) O governador anunciou a criação da "Reserva Extrativista 
de São Luiz do Remanso" em uma área do INCRA destinada a 
programas de colonização. Tratava-se legalmente de um 
"Assentamento Extrativista" que não era previsto em lei. A 
área tinha cêrca de 30.000 hectares, a seis horas de 
distância da capital do Estado. 
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Enquanto isso, porém, a Secretaria do Planejamento 
planejava asfaltar 600 kilômetros da da rodovia BR-364 de 
Rio Branco até Cruzeiro do Sul e o govêrno japonês era 
contactado como possível fonte de recursos, e os 
seringueiros da região não eram objeto de nenhum estudo 
prévio.9 Quando Macedo publicou em um jornal de Rio Branco 
seu primeiro relatório sobre a situação do alto Juruá, uma 
economista da Secretaria do Planejamento sugeriu que o 
projeto poderia ser apoiado com financiamento pelo BNDES. 
 

A Associação de Seringueiros 

Entre a submissão do projeto na segunda metade de 
1988 e sua aprovação no final de dezembro do mesmo ano, 
Chico Ginú, como liderança sindical local, e Macedo, como 
Coordenador Regional do CNS, promoveram reuniões e consultas 
às comunidades do Rio Tejo para que indicassem gerentes 
cooperativistas, agentes de saúde e professores, cobrindo 
assim as três áreas de atuação do projeto, que deveria 
contar com o apoio técnico da Fundação de Tecnologia do 
Estado do Acre (FUNTAC).  

Em janeiro de 1989, como primeiro passo para 
implementar o projeto, realizou-se uma reunião dos homens e 
mulheres indicados, na Vila Thaumaturgo, localizada na 
entrada da área da Reserva. Para decepção de muitos, apenas 
o componente cooperativista do projeto iria ser apoiado 
pelos recursos do BNDES, e os projetos de saúde e de 
educação teriam que esperar algum tempo ainda.10 Nessa 
reunião os têrmos aprovados pelo banco foram explicados 
passo a passo. Elaborou-se um regulamento para aplicar os 
recursos. Foi feita uma análise das demandas urgentes, do 
número de famílias a serem beneficiadas, e dos pontos onde 
seriam estabelecidos armazéns. Em abril, quatro meses 
depois, foi fundada formalmente a Associação dos 
Seringueiros e Agricultores do Rio Tejo, com Chico Ginú como 
presidente. A Associação passou a personificar juridicamente 
a cooperativa, que até hoje não tem existência separada. A 

                                                           
9) O Parque Nacional da Serra do Divisor, no oeste acreano, 
representava uma iniciativa para conservação na área a ser 
atingida pela estrada. Contudo, nenhum plano foi feito para 
proteger os seringueiros (sem falar nos seringueiros que 
habitavam metade da área do Parque). Os planos de proteção a 
áreas indígenas (PIMACI) que foram negociados como pré-
condição para a conclusão da BR-364 (trecho Porto Velho-Rio 
Branco) não incluíam o oeste acreano, e deixavam de fora 
tanto seringueiros como índios daquela longínqua região.  
 
10. Hoje o projeto de educação está sendo executado, com 
recursos da Health Unlimited. Há 12 agentes de saúde 
seringueiros.  
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conta bancária era movimentada conjuntamente pelo presidente 
da Associação e pelo coordenador Regional.  
 
 

IV.O desenvolvimento do conflito 

O início do projeto desancadeou um conflito direto 
com os patrões: tratava-se de saber se os seringueiros 
tinham ou não direito a receber mercadorias sem a atuação 
dos patrões como intermediários. Era essencial que a questão 
fôsse resolvida prontamente. A razão é que o Rio Tejo 
permite transporte de carga apenas até o mês de Abril ou 
Maio. De junho a outubro o leito do rio permite apenas a 
passagem difícil de canoas. Portanto, a primeira tarefa 
urgente dos seringueiros era transportar mercadorias para o 
interior do rio, e abastecer os 12 postos cooperativos que 
agora funcionavam sob o gerenciamento de seringueiros.  

Os patrões arrendatários do rio Tejo, por outro 
lado, obtinham nessa ocasião do ano financiamento do Banco 
do Brasil para levar mercadorias e adiantá-las aos 
seringueiros. O grupo Cameli & Irmãos, que arrendava a área 
da empresa Consulmar Ltda. e por sua sua vez a sub-arrendava 
para vários patrões menores, apoiou tais patrões menores em 
várias ações na justiça de Cruzeiro do Sul. O objetivo das 
ações era impedir por decisão judicial a atuação da 
cooperativa informal, e em particular vedar a entrada de 
Macedo e de Chico Ginú na área (embora o último fôsse 
nascido e residente no seringal Restauração). Os advogados 
alegavam que os patrões não poderiam pagar seus empréstimos 
junto ao Banco do Brasil se os seringueiros tivessem a 
liberdade de vender livremente sua borracha. Alegavam ainda 
que, como a garantia oferecido ao Banco do Brasil para tais 
empréstimos era precisamente a borracha a ser produzida 
pelos seringueiros na safra do ano corrente, a borracha a 
ser produzida "pertencia" de fato ao Banco do Brasil e não 
poderia ser "desviada". Uma outra alegação era que o sistema 
tradicional de aviamento era parte dos costumes da região 
(11). Não se invocou a lesgislação agrária. 

Se os advogados dos patrões (a essa altura 
apoiados pela poderosa UDR, uma organização nacional de 
proprietários rurais, com uma sede em Rio Branco, acusada de 
envolvimento no assassinato de Chico Mendes) conseguissem 
uma liminar judicial impedindo a subida dos barcos com 
mercadorias até a estação sêca ter início, teriam ganho a 
questão na prática. O julgamento preliminar estava marcado 

                                                           
 
11. Houve também interpelação judicial contra um antropólogo 
e contra dirigentes sindicais. 
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para Abril. Nessa altura, o apoio externo canalizado pelo 
CNS tanto no plano Regional como no plano nacional mostrou-
se decisivo.  

Primeiro, o CNS Regional convocou por rádio os 
gerentes comunitários seringueiros. Após uma viagem de cerca 
de uma semana por rio, os principais gerentes escolhidos na 
futura reserva encontravam-se na cidade de Cruzeiro do Sul, 
onde seria realizado o julgamento do pedido de liminar 
impetrado pelos advogados patronais contra a subida de 
mercadorias. O Procurador da República Dr. Roberto Santoro 
enviou comunicação ao juiz local argumentando que o assunto, 
de interêsse federal, não deveria ser julgado no município. 
E o IEA, a organização ambientalista dirigida por Mary 
Allegretti, enviou um advogado ao local. Em consequência, o 
juiz absteve-se de julgar o caso. A ausência de julgamento 
do caso, porém, significava para as autoridades que tanto 
Macedo (CNS Regional) quanto Ginu (Associação) deveriam 
permanecer em Cruzeiro do Sul. Com a vinda dos gerentes 
comunitários surgiu uma alternativa. Os próprios gerentes 
conduziram os barcos com mercadorias em uma caravana fluvial 
até a área da Reserva. Quando a caravana de barcos subia o 
rio Tejo, autoridades do governo estadual enviaram uma 
mensagem colocada em uma garrava e arremessada por avião, 
pedindo que os barcos depositassem as mercadorias na pequena 
Vila Thaumaturgo, na entrada da Reserva. A essa altura, o 
govêrno estadual, que havia apoiado o projeto, temia suas 
repercussões. Os seringueiros voltaram até Vila Thaumaturgo, 
realizaram uma reunião e decidiram levar as mercadorias para 
a área e dar início às atividades. Depois disso, a questão 
não voltou a ser julgada judicialmente.  

Nenhum patrão ficou arruinado. De fato alguns dos 
comerciantes continuaram a operar na área, em regime de 
concorrência com a cooperativa. Os preços baixaram 
rápidamente. Multiplicou-se o número de pequenos 
comerciantes ambulantes, que antes concorriam com os 
"patrões". A cooperativa informal (de fato um ramo da 
Associação) encontrou sérias dificuldades derivadas da falta 
de experiência administrativa e de falta de treinamento (o 
qual deveria pelos termos do contrato com o BNDES ter sido 
proporcionado pela equipe governamental), além de sofrer as 
consequências da queda de preços da borracha. Pode-se dizer 
que a principal consequência do projeto, além de ter 
introduzido um mercado aberto na região e de ter inaugurado 
um regime de liberdade de comércio para os seringueiros (e 
de fato eliminando o pagamento das "rendas" costumeiras), 
foi ter consolidado a importância da Associação e do projeto 
de criação da Reserva Extrativista. 
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O conflito sai do plano local 

Uma das consequências do assassinato de Chico 
Mendes em Dezembro de 1988 foi uma visita de parlamentares e 
de membros do Ministério Público ao Acre, em Março de 1989, 
por ocasião do Segundo Encontro Nacional de Seringueiros 
realizado em Rio Branco, Acre. 

O Ministério Público é composto de um corpo de 
Procuradores da República que entre outras atribuições têm a 
faculdade de defender causas públicas ou "interêsses 
difusos" da população, mesmo contra o poder executivo. O 
Ministério público iniciou um inquérito para averiguar as 
alegações de (a) existência de restrição aos direitos de 
cidadania dos seringueiros, em particular na restrição do 
direito de comércio, (b) a existência de ameaça a um rico 
patrimônio natural representado pelos planos de construção 
da BR-364 e de exploração madeireira, (c) a possível 
superposição da área a um "refúgio pleistocênico". 

Os dados. resultantes foram reunidos em 17 
volumes. A peça final foi um projeto de criação da Reserva, 
encomendado pelo Ministério Público a uma agência técnica. A 
posição do Ministério Público era a de processar 
judicialmente a União caso não fossem tomadas providências 
para solucionar dois problemas: a conservação ambiental de 
uma área de grande importância biológica ameaçada por planos 
de exploração madeireira e de abertura de estradas, e o 
término de relações de trabalho "similares ao trabalho 
escravo". Uma negociação envolvendo o IBAMA, o Ministério 
Público e o CNS (representado por assessor antropólogo) 
levou a uma decisão do IBAMA de criar a Reserva, com base do 
trabalho conceitual desenvolvido pelo Grupo de Trabalho.  

 O Grupo de Trabalho do IBAMA  

Sob o impacto da divulgação mundial do efeito 
devastador das queimadas sobre a cobertura florestal 
amazônica, o presidente do IBAMA, Fernando César Mesquita,  
criou um Grupo de Trabalho para estudar a proposta de 
Reservas Extrativistas.12 Após desentendimentos iniciais com 
o CNS, êsse Grupo de Trabalho foi desativado. Contudo, a 
partir de setembro de 1989 êle tem suas atividades 
reiniciadas, agora com o objetivo de negociar a criação 
oficial da Reserva Extrativista do Alto Juruá. O Grupo de 
Trabalho, com representantes de diferentes entidades e 
organizações, concluiu seus trabalhos em janeiro de 1990. 
Seus dois produtos foram uma definição legal de Reserva 
Extrativista, convertida em decreto presidencial, e um ato 

                                                           
12. Por sugestão de Mary Allegretti. 
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de criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá, também por 
decreto presidencial, ambos de janeiro de 1990.13

Em março de 1990, mais três Reservas Extrativistas 
foram criadas: Chico Mendes em Xapuri, Ouro Preto em 
Rondônia e Cajari no Amapá, seguindo o modêlo de 
procedimentos criado pela Reserva Extrativista do Alto Juruá 
em janeiro de 1990. 

A Proposta de Reserva Extrativista 

A Reserva Extrativista do Alto Juruá constituiu 
uma inovação em relação a alguns "Assentamentos 
Extrativistas" que haviam sido criados por portarias (e não 
por leis) no âmbito da agência agrária, o INCRA, em 1988.  

A principal inovação consistia em considerar na 
proposta a conservação ambiental como um objetivo importante 
do projeto. Essa preocupação estava refletida nos seguintes 
aspectos. 

Extensão mínima viável.  

A Reserva foi planejada em duas etapas. Na 
primeira versão do projeto 14, formulada por Antônio Batista 
de Macedo e um assessor antropólogo, a Reserva compreendia 
tôda a bacia hidrográfica do Rio Tejo (Mapa A). A área não 
era guiada por unidades jurídicas, e sim por uma unidade 
ecológica. A área total do projeto de 1988 era de cêrca de 
300.000 hectares. Os "Assentamentos Extrativistas", em 
contraste, tinham em média 30.000 hectares, e pouca 
viabilidade enquanto unidades ecológicas. Duas outras 
propostas foram elaboradas em 1989 pela EMBRAPA, ampliando o 
território ao sul -- sôbre uma área sôbre a qual não havia 
títulos válidos -- até chegar à fronteira com o Peru. A 
proposta mais abrangente incluía um território de pouco mais 
de 500.000 hectares. Esta última proposta converteu-se em 
lei. Uma motivação da proposta de 1988 era precisamente 
começar pela área com um problema mais agudo, representado 

                                                           
 
13. Durante o período de atuação, várias vêzes representantes 
políticos da área tiveram oportunidade de discutir a 
proposta. Participei de discussões como essas em Brasília, 
representando o CNS, com o Senador Aloízio Bezerra e outros. 
Por exemplo, o senador propunha retirar sua oposição ao 
projeto desde que o IBAMA reduzisse a área do Parque 
Nacional da Serra do Divisor. O CNS Regional, de sua parte, 
manifestou interêsse em propor um novo zoneamento para o 
Parque, de modo a reconhecer a existência de famílias de 
seringueiros em sua zona ribeirinha.  
 
14. Almeida 1988. 
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pela existência de um seringal com títulos recentemente 
validados (de Consulmar Ltda.) no interior do Rio Tejo. A 
existência de três propostas na mesa em 1989 visava 
facilitar o processo de negociação, oferecendo distintas 
alternativas.  

Integração com outras unidades.  

O projeto levou em conta o papel da área de 
conservação a ser criada como parte de uma estratégia 
regional de conservação. No caso da Reserva Extrativista do 
Alto Juruá, pode-se argumentar que a Reserva tem um efeito 
significativo sobre a estabilidade e proteção de quatro 
áreas indígenas contíguas a ela, que de outro modo seriam 
descontínuas e de pequena dimensão (AI Ashaninka do Rio 
Amônia a oeste; AI Caxinawá do Rio Breu e AI Ashaninka do 
Rio Breu, a sul; AI Caxinawá do Rio Jordão a oeste; AI 
Jaminawa-Arara do Rio Bagé ao Norte). A Reserva tem 
fronteira com o Parque Nacional da Serra do Divisor. O 
resultado global da existência da Reserva, juntamente com as 
áreas indígenas e o Parque Nacional, é a existência de uma 
faixa contínua de território florestal com altíssima 
biodiversidade, com cobertura florestal superior a 99 por 
cento, com cêrca de um milhão e meio de hectares.  

Ocupação humana ecológicamente estavel.  

Fotos de satélite comprovavam um fato importante, 
mas invisível nos mapas anteriores da região. Por um lado, a 
área da Reserva é -- com exceção de alguns interflúvios sem 
ocorrência de seringueiras -- ocupada por colocações de 
seringueiros, mesmo nas zonas mais afastadas do leito do rio 
Juruá. O efeito desse padrão de ocupação era visível em 
minúsculos pontos representando as clareiras e queimadas 
recentes para fins agrícolas. Os pontos dispersavam-se na 
mata -- em consequência do estilo extrativo de atividade -- 
sem acumular seu efeito em impactos permanentes sôbre a 
mata.  Apenas na margem do rio Juruá observavam-se 
alterações significativas na cobertura florestal, na forma 
de pequenas fazendas de gado de até cem hectares desmatados. 
O efeito total da ação humana (extrativismo com agricultura 
de queimada, e pecuária na margem do rio Juruá) não 
ultrapassava um por cento da área total. Argumentou-se que a 
ocupação humana, com o padrão de atividade econômica 
extrativa, havia sido durante períodos de décadas compatível 
com a preservação da cobertura florestal, uma argumentação 
apoiada pelas evidências históricas disponíveis.  

Melhoria social.  

Por si só, a existência de uma área do país com 
relações sociais caracterizadas pelo sistema de "aviamento" 
com as características do início do século constituía razão 
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para mudanças. Havia pelo menos três problemas que requeriam 
solução. Primeiro, a existência de um regime que, utilizando 
meios violentos e repressivos, privava os seringueiros de 
liberdade de movimento e de comércio. Esse problema foi 
objeto de inquérito por parte de Polícia Federal, que 
continua em andamento. A criação da cooperativa em 1989, 
mesmo antes do decreto oficial criando a Reserva, eliminou 
tais relações de "patronagem" na área da Reserva. Segundo, a 
irregularidade da situação agrária na região, já que o 
regime de "patrões" dada a estes poder absoluto sobre terras 
que, em sua maior parte, não possuíam títulos válidos, e já 
que os seringueiros deveriam, pela legislação agrária, ter 
direitos fundiários. Uma investigação por parte do 
Ministério Público selecionou os títulos válidos existintes, 
para fins de indenização. A solução da Reserva foi a 
desapropriação (com indenização) nos casos de títulos 
válidos. O procedimento seguinte, em andamento, será a 
emissão de títulos de Concessão de Uso, sujeitos ao 
cumprimento do Plano de Utilização, sob supervisão do IBAMA 
e gestão local da Associação. Há problemas não-resolvidos. 
Por exemplo, alguns antigos "patrões" que residiam na 
Reserva, considerando-se em alguns casos herdeiros de 
propriedades de seus pais sem títulos válidos. O 
procedimento legal não compensou tais patrões por suas 
benfeitorias (pasto, gado e construções), sem falar no valor 
da terra.  

Terceiro, a privação dos seringueiros de acesso a 
serviços de saúde, educação e comunicação, bem como a 
inexistência de perspectivas de desenvolvimento sob o 
sistema tradicional. A proposta da Reserva consiste em criar 
sistemas de saúde, educação e comunicação apropriados (já 
implantados ou em implantação), melhorando assim a qualidade 
de vida dos habitantes. Por outro lado, estão sendo 
encaminhados projetos de desenvolvimento visando 
compatibilizar a melhoria do nível de renda e das condições 
de trabalho dos seringueiros e agricultores ribeirinhos, 
sujeito a Planos de Manejo.  

V. Conclusões 

A criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá 
foi uma proposta de solução para dois conflitos; o primeiro, 
entre interêsses públicos de conservação ambiental e 
interêsses privados de exploração predatória; o segundo, 
entre direitos de cidadania de seringueiros e o poder 
privado que negava tais direitos a seringueiros. A resolução 
desses conflitos na forma da criação da Reserva seguiu as 
seguintes fases: a identificação do problema; a criação de 
organizações em vários níveis (CNS nacional, CNS regional e 
Associação local); a formulação de uma alternativa (a 
criação da Reserva Extrativista através de nova legislação); 
o desenvolvimento do conflito e a mobilização de aliados no 
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plano financeiro, jurídico e científico; a resolução do 
conflito através da criação da Reserva e reconhecimento de 
instituições locais e nacionais para administração da 
Reserva e a resolução de conflitos similares no futuro. No 
decurso desse processo, um conflito local foi redefinido 
como um litígio potencial entre "interêsses difusos" da 
sociedade (não individuais) e o status quo, sendo tal 
litígio arbitrado de modo centralizado (e não de modo 
decentralizado) pelo poder executivo através de um decreto-
lei (cabendo no futuro uma consolidação da lei pelo poder 
legislativo através da aprovação pelo Congresso Nacional). 
____________________________________________________________ 

Anexo. Cronologia da Reserva Extrativista do Alto Juruá 
(1985-92) 

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 
1982-1986  Venda e arrendamento do seringal 
1986   Passos iniciais para exploração madeireira 
   Violência policial contra seringueiros 
1987   Resposta do sindicato local 

ORGANIZAÇÃO LOCAL 
Out. 1985  Fundação do CNS. O Conceito de RE. 
Jun 1986  Encontro em Cruzeiro do Sul (CS). 
Jul 1987  Reuniões locais (seringal Restauração) 
Jan 1988  Criada Coordenação do Vale do Juruá 
Fev-Jun 1988 Reuniões no Rio Tejo, Macedo e Ginu 

FORMULAÇÃO DE UMA ALTERNATIVA  
Jul 1988  Projeto de RE-Rio Tejo (submetido ao BNDS) 
Ago 1988  Aprovação pelo CNS do Projeto RE-Rio Tejo 
Out 1988  Encontro Regional de Cruzeiro do Sul 
Dez 1988  Aprovação de Projeto RE-Rio Tejo BNDES 

DESENVOLVIMENTO DO CONFLITO  
Jan 1989  Treinamento de gerentes Rio Tejo (RT) 
Mar 1989  Início do inquérito federal sobre a RE-R.Tejo 
Abr 1989  Associação; açoes judiciais.  
Set 1989  Grupo de Trabalho do IBAMA e proposta de lei 
Jan 1990  Assembléia da Associação da RE- Rio Tejo 

SOLUÇÃO ATRAVÉS DA CRIAÇÃO LEGAL DA RESERVA  
   Decr. da Res. Extr.Alto Juruá-(ex.R.Tejo) 
Ago 1991  Convênio Associação/Ibama, Plano de Uso 
Jan 1992  Desapropriação da Área. 
____________________________________________________________ 
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Observações 
Não queremos sugerir que esse processo se encontra 

concluído. Contudo, a sequência ilustra um processo de 
resolução de conflito no qual o meio principal não foi a 
negociação decentralizada, e sim uma mudança institucional.   
A razão para isso, em situações como a do Alto Juruá, parece 
ser o fato de que há uma grande desigualdade entre as partes 
em conflito. Em tais situações, é necessário introduzir 
reformas institucionais para que haja maior equidade no 
acesso às instituições existentes e no poder de barganha, 
acompanhada de fortalecimento das organizações locais que 
possam representar as partes fracas no conflito. 
Generalizando essa conclusão, afirmamos que conflitos que 
opõem índios e mineiros, seringueiros e patrões, 
trabalhadores escravos de dívidas e capatazes, são problemas 
de democratização dos direitos de cidadania e de criação de 
instituições, para que as partes fracas possam ter uma 
alternativa real de negociação ou de litígio. Podemos então 
dizer que o caso da Reserva Extrativista do Alto Juruá 
ilustra o papel de movimentos sociais para criação de áreas 
de conservação e projetos alternativos de desenvolvimento15, 
em contraste com a negociação, quando a situação de conflito 
é marcada por uma distribuição muito desigual de riqueza e 
de poder.  

Vamos em seguida recapitular algumas razões que 
explicam a adoção da estratégia de mobilização social no 
caso da criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá, assim 
como alguns fatores que foram responsáveis pelo êxito da 
estratégia. Na situação havia a alternativa entre a 
exploração madeireira e pecuária por uma empresa, e a 
criação de uma Reserva Extrativista gerida por uma 
Associação de moradores. O ponto crucial é que havia um 
título privado sobre a terra (embora com base duvidosa), os 
direitos de ocupação de "trabalhadores extrativistas" não 
eram reconhecidos pela lei. O proprietário poderia em 
princípio compensar os seringueiros, mas não ofereceria essa 
compensação porque a lei estava ao seu lado, tal como 
interpretada pelas instituições locais de justiça. Os 

                                                           
 
15. Para efeitos dessa discussão, podemos considerar um 
"movimento social" como um litígio não-judicial entre, de um 
lado, um grupo social representado por uma ou mais 
organizações e seus aliados, representando a reivindicação 
de uma reforma social-institucional, e, de outro lado, o 
status quo e os interessados nele. Para o papel de 
"movimentos sociais" no êxito de sistemas de gerenciamento 
de recursos comuns, ver Silberling, L. 1991.        M.Phil 
Dissertation, Cornell University. Aqui enfatizamos o papel 
de movimentos sociais como meio de levar a cabo mudanças 
sociais. Atribuímos a instituições o papel de gerenciar 
recursos e tomar outras decisões.  
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seringueiros poderiam em princípio pagar uma compensação ao 
proprietário e aos arrendatários, mas essa alternativa era 
inviável em decorrência do alto valor especulativo da terra 
e da madeira que deixaria de ser explorada.16  Consideremos 
a possibilidade de litígio judicial. Como o conflito 
original na região do Alto Juruá acreano envolvia dois 
grupos dotados de quantidades enormemente desiguais de poder 
político, de recursos financeiros, de informação e apoio 
legal, o litígio nos têrmos institucionais existentes (isto 
é, como uma questão em torno da validade de títulos de 
terra, ou em torno do caráter predatório da exploração 
iniciada) oferecia pouca probabilidade de êxito para a parte 
fraca na disputa.  

Em vez de utilizar a negociação ou o litígio, a 
organização de seringueiros, após estabelecida, e após 
contar com recursos materiais, técnicos e de pessoal 
externos, passou colocar o problema em termos de duas 
alternativas: manter o status quo, ou transformar a área em 
uma unidade de conservação gerenciada pela população local. 
Para realizar a segunda alternativa, foi necessário o apoio 
de aliados de modo a formular e implementar uma nova 
legislação, inicialmente decretada pelo presidente da 
república, a ser futuramente ratificada pelo Congresso 
Nacional. 17  A resultante mudança institucional resultou 
não apenas na resolução do caso dos seringueiros do Alto 
Juruá, mas em um paradigma de unidades de conservação 
destinadas a populações tradicionais que utilizem práticas 
extrativas sustentáveis em áreas ambientalmente importantes.  

O exemplo indica que há casos de criação de 
unidades de conservação baseados em negociação, e outros que 
resultam de reformas no sistema de uso de recursos naturais. 
al. Na estratégia de negociação, trata-se de decidir, com 
base nas consequências avaliadas pelas partes, entre dois 
cursos de ação que podem ser escolhidos pelas partes.18 Na 
estratégia de "movimento social", trata-se de mudar normas e 
instituições, as quais regulam o uso de recursos naturais. A 
solução baseada em negociação direta e em compensações 
assegura o reconhecimento de direitos de propriedade 
                                                           
 
16. A possibilidade de compra da terra diretamente aos 
proprietários foi discutida. O CNS tomou posição contrária a 
essa estratégia, mesmo na hipótese de que a elevada quantia 
exigida pudesse ser obtida de organizações ambientalistas.  
 
17. No sistema legal brasileiro, a jurisprudência tem menos 
importância que leis decretadas pelo poder executivo 
(decretos-lei) ou pelo poder legislativo.  
 
18. Trata-se de estratégias "pareto-ótimas", que respeitam 
por exemplo a propriedade da terra consagrada pelas leis 
existentes.  
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reclamados pelos proprietários, assim como os direitos de 
exploração e comércio reivindicados pelos arrendatários. 
Soluções desse tipo 19 respeitam o status quo. As partes que 
negociam podem otimizar cada uma delas sua situação inicial, 
tendo o direito de recusar a negociação se esta piorar o que 
podem garantir para si sem negociar (basta para isso que a 
lei garanta o patrimônio inicial). Tais soluções podem ser 
socialmente ineficientes quando uma das partes é a única que 
possui um patrimônio e direitos reconhecidos pela lei.20   

Uma forma utilizada no caso do Alto Juruá para 
neutralizar o poder de patrões foi transferir a arbitragem 
do plano local para o plano federal. Políticos locais e 
regionais precisavam pressionar agora o governo federal, 
onde sua influência era contrabalançada pela de outros 
grupos em escala nacional e internacional. A transferência 
da arbitragem aumentou a capacidade dos seringueiros para 
atingirem os fins de reforma, mas também para conseguir 
espaços de negociação no futuro, em situações em que a 
negociação direta pode poupar custos e tempo. Esse é um 
exemplo de centralização do processo de resolução do 
conflito (por oposição ao processo decentralizado de 
negociação) como uma estratégia de compensação da 
desigualdade de poder entre as partes em nível local. 

Não há apenas contrastes entre as estratégias de 
negociação e litígio, por um lado, e a estratégia de reforma 
e mobilização social por outro lado. Algumas das condições 
para o êxito da alternativa proposta aplicam-se tanto no 
caso de negociação direta como no caso de estratégias de 
reforma institucional e movimentos sociais. Um exemplo é a 
existência de boa informação disponível sobre as 
                                                           
 
19. Se seringueiros pagam ao patrões o valor da terra 
pretendido pelos últimos, as duas partes saem ganhando da 
negociação. Esse tipo de movimento respeita o critério de 
otimização de Pareto. Mas os proprietários saem perdendo (em 
relação a sua situação inicial) quando o Estado por meio de 
um ato legal transfere os direitos de uso de uma floresta 
para uma população residente. Mudanças distributivas violam 
o critério de Pareto. 
 
20. O INCRA (a agência agrária) repetidamente enfatizou a 
inviabilidade de redistribuição de terras na escala 
necessária. Além disso, distribuir terras (lotes de 100 
hectares por pessoa, comercializáveis) era incompatível com 
as exigências da economia extrativista e levariam a uma 
"tragédia de privatização". O litígio judicial iniciada 
pelos patrões contra seringueiros em 1989 visando impedir 
físicamente a entrada de seringueiros-líderes na área em 
conflito é um exemplo de ações que eram iniciadas pelos 
patrões e rápidamente chegavam ao fim com decisão do/a 
juíz/a favorável aos patrões. 
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consequências das opções que estão sendo consideradas.21 A 
formulação de uma alternativa elegante e racional é 
igualmente crucial, bem como a existência de um leque de 
opções..22 Movimentos sociais vitoriosos são aqueles que 
conseguem institucionalizar suas demandas. Assim, uma 
consequência das reformas obtidas pelos seringueiros foi o 
estabelecimento de espaços de negociação em que populações 
tradicionais são agora representadas nos órgãos centrais que 
tratam de questões ambientais, ou que tratam de políticas 
econômicas para produtos extrativos. Há dois exemplos 
importantes. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente criou 
um Centro Nacional de Populações Tradicionais com 
participação do Conselho Nacional dos Seringueiros para 
criar novas Reservas Extrativistas e gerenciar as 
existentes. Por outro lado, o Ministério da Economia criou 
uma "Câmara Setorial" para discussão de alternativas para a 
política econômica da borracha, onde os seringueiros puderam 
confrontar-se com os "patrões", os usineiros, os industriais 
compradores de matéria-prima, os plantadores de seringueiras 
domesticadas, e os representantes da política econômica 
governamental.23 Podem-se considerar as mudanças 
institucionais como incentivos para negociar atingindo ambas 
as partes envolvidas. Tais incentivos podem ser positivos, 
ou seja, a esperança de que existem vantagens a serem 
obtidas; e podem ser negativos, ou seja, o temor de que a 
recusa a negociar pode levar a perdas ou punições.24 Dessa 
maneira, a estratégia de mudança social pode ser um pré-
requisito para construir instituições que aumentam os 
espaços onde pode ocorrer a negociação e direta entre as 
partes.  
                                                           
 
21. Lawrence & Wheeler:9. 

22. Antes da proposta de Reservas Extrativistas, o problema 
dos seringueiros era diagnosticado como um problema de 
pobreza. Com a proposta das Reservas Extrativistas, os 
seringueiros foram redefinidos como os proponentes para uma 
solução de um problema de interêsse geral.  Cf. Almeida 1987 
("Sete Teses sobre o Conselho Nacional dos Seringueiros", 
Rio Branco, manuscrito.)  

 
23. A negociação pode alternar com a mobilização social. Após 
um longo período de negociação direta sem resultados na 
Câmara Setorial da Borracha, os seringueiros organizaram uma 
manifestação pública na capital do país, forçando o govêrno 
a uma decisão rápida.  
 
24. Alguns proprietários em áreas que podem ser futuramente 
atingidas por uma legislação conservacionista têm procurado 
membros do CNS em busca de alternativas de exploração 
econômica tais como "turismo ecológico", que tenham baixo 
impacto ambiental. 
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