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Txai Terri Valle de Aquino 
 
 "O grito dessas pessoas, no fundo dos seringais, devia ser escutado em Beléns e Manais". 
 Começo o Papo de hoje, uma continuação do anterior, cantando esse trecho da poesia da canção que o 
Ronaldo Bastos e o Milton Nascimento criaram em "Sertão das águas", outra bela música de Txai. 
 E que tal vocês? Como passaram São João com a derrota da seleção? Dizem que agora a copa vai ser 
jogada aqui mesmo dentro do país e que os nossos maiores craques são os índios e seringueiros da floresta. 
Leram mesmo o artigo do Mauro no último Papo? Eu, pelo menos, li várias vezes e aprendi muito com sua 
leitura. 
 A primeira idéia interessante do artigo do Mauro é sua crítica às perspectivas teóricas que têm 
orientado as pesquisas históricas (ambiental e social), ilustradas pelas teses de Dean (1987) e Weinstein (1984), 
sobre a produção de borracha nas selvas amazônicas. Para bem estudar e pesquisar essa parte da história da 
Amazônia, diz Mauro, é preciso realçar as relações e interrelações entre "ecologia" e "relações de produção", 
que são os dois aspectos fundamentais desta questão. São como faces opostas de uma mesma moeda, ou seja, de 
uma mesma história. E não se deve estudá-las isoladamente, como fazem os autores citados em sua resenha.  
 Baseado em longa experiência de campo nos seringais do Alto Juruá, ele afirma: "Minha experiência 
de campo com os seringueiros sugere que uma síntese desse tipo (sócio-ecológica) é indispensável para uma 
compreensão histórica. Quero mostrar que o fracasso das experiências de domesticação da seringueira são 
grandes fracassos de um determinado sistema de manejo (com cultivo homogêneo e de grande escala, mais 
estratégias genético-químicas de defesa face ao mal das folhas) e de relações sociais (sistema de plantation com 
trabalho assalariado, gerido por patrões tradicionais)". 
 O segundo tema interessante de sua resenha é o fato dele ter desmistificado as teses do "fatalismo 
ecológico", que afirmam a impossibilidade de domesticação da Hévea Brasiliensis na Amazônia, devido ao 
fungo microcyclus ulei, vulgarmente conhecido como "mal das folhas". Esta afirmação só é válida, diz Mauro, 
em grandes plantações homogêneas, intensivas e de grande escala. Cita ainda vários exemplos de seringueiros, 
trabalhadores em escala familiar e com o seu próprio conhecimento tecnológico da floresta, que plantaram 
inúmeras sementes de seringueiras selvagens nas capoeiras de seus roçados, que mimetizam a floresta, goiabais 
e aceiros das matas de seus quintais. E essas experiências deram certo, as seringueiras cresceram muito bem, 
sem o tal do mal da folha, e estão sendo agora cortadas.  

Isso é verdade. Eu mesmo vi vários seringueiros acreanos, que viviam nos seringais dentro das áreas 
indígenas da região do Alto Juruá, com seus pequenos seringais de cultivo. E ainda faziam a maior questão para 
a Funai indenizar todas as seringueiras que eles haviam plantado em suas colocações. Muitos deles também me 
disseram que só não plantavam mais porque não eram donos de suas colocações e estradas de seringa. E que 
ainda pagavam renda para viver e trabalhar nelas, podendo ser desalojados conforme a vontade de seus novos ou 
antigos patrões. Mesmo assim, plantavam e ainda plantam a Hévea Brasiliensis por conta própria, só mesmo 
para "ajudar a natureza da floresta", pois nunca receberam recursos vultuosos do PROBOR para tal, como 
receberam os patrões seringalistas tradicionais.  

O terceiro ponto a notar no artigo do Mauro é a sua idéia de que tanto os seringueiros como os índios 
(a maioria destes aqui no Acre são também seringueiros e muita gente parece esquecer disso) têm um bom 
conhecimento ambiental e ecológico da floresta, "agindo como engenheiros florestais folk". Isso aí é outra  
verdade verdadeira, , como falam os seringueiros. Acho mesmo que muitos dos nossos engenheiros florestais (o 
IMAC, FUNTAC e UFAC estão cheio deles) têm muito a aprender sobre a floresta com os índios e seringueiros. 
É isso aí, Mauro! 

E um último ponto a realçar nessa resenha é o fato de que os seringais de cultivo não deram certo na 
Amazônia, porque os recursos vultuosos do PROBOR foram desviados para o mercado financeiro, compra de 
gado e reabertura de seringais nativos. E a tecnologia empregada nesses seringais cultivados era inapropriada 
para a região. E também não foi culpa da mentalidade dos antigos patrões seringalistas, "que não tinham grandes 
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experiências empresariais". Pois eu vi lá em Tarauacá os grandes grupos econômicos como a Tarauacá S.A. 
(Tisso Camargo), Paranacre (Viação Garcia de Londrina e Banco Bamerindus), Projeto Cinco Estrelas (Viação 
Aérea Cruzeiro do Sul-Varig) e muitos outros, organizados em empresas modernas, que retiraram recursos do 
PROBOR para seringais de cultivo, mas desviaram para outras atividades de lucros imediatos. E ainda, como 
bem coloca o Mauro, os seringueiros foram retirados de cena e ignorados pelo PROBOR.  

Agora os seringueiros, que criaram o seu Conselho Nacional em 1985 (estão lutando para criação e 
implantação de suas Reservas Extrativistas) começaram a participar do cenário político nacional e internacional 
(vejam só as inúmeras viagens do Macêdo e dos seus companheiros do CNS) reivindicando, como bem coloca o 
Mauro, não apenas direitos fundiários sobre a floresta que ocupam há décadas, mas também o direito a serem 
reconhecidos como os verdadeiros agentes produtivos nos seringais tradicionais. E por isso que eles estão aí no 
Brasil e no mundo tomando a palavra, pois querem ser ouvidos em Beléns e Manais (São Paulo, Brasília, 
Londres, Nova Iorque e Moscou também, não é mesmo?).  

Pois bem, essa apresentação aqui é só porque o artigo do Mauro Almeida foi dividido em duas partes. 
Só queria recapitular um pouco para os caros leitores poderem concluir a sua leitura.  

Só me resta agradecer ao Txai Mauro por sua participação brilhante aqui no Papo de Índio. Escreva 
sempre que quiser e não espere o "seu Maceda" vir me pedir para publicar o seu Papo, tá legal? 
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 O exemplo do "Seringal 13 de Maio" e seus lotes de seringueiras enxertadas, adubadas e defendidas 
quimicament, morrendo mirradas e desfolhadas, pareceria em tudo reafirmar a tese de Dean, segundo a qual, 
mesmo que  aspectos empresariais e de mão de obra fossem solucionados, a ecologia amazônica imporia 
inevitavelmente o fracasso do cultivo de seringueiras na Amazônia. Afirmo que a evidência existente apenas 
justifica essa afirmação para o modelo intensivo/grande escala/homogêneo.  
 Entre pessoas da região do Alto Juruá, quer seringueiros, quer seringalistas, prevalece as idéia de que 
o fracasso do cultivo de seringueiras se deveu à orientação técnica (Emater e Embrapa), e não à ecologia 
regional. No "13 de Maio", que mencionei acima como exemplo de fracasso "biológico", o empresário 
mostrou-me em 1987 um lote de seringueiras, todas atacadas pelo mal da folha. Dentre elas, havia uma 
seringueira robusta, com maior altura e largura que as demais, não atacada, a única a escapar da eliminação 
precoce ordenada pelos técnicos da Emater contra as "seringueiras selvagens", que o patrão havia preservado, 
apesar do enxerto mal-sucedido.  
 Na margem do Juruá, no seringal Boa Vista, o velho seringueiro Virgino mostrou-me uma área de 
seringueiras com 25 anos de idade, sem mal das folhas, e aptas para o corte. Elas cresciam num goiabal, de 
mistura a árvores de capoeira, e eram remanescentes de centenas de árvores que, após anos de crescimento, 
foram na maioria destruídas pelo gado, quando a cerca que as protegia deixou de ser mantida. 
 No rio Arara, no Alto Juruá, outro velho seringueiro, Emídio, hoje residente em Vila Thaumaturgo, 
plantou centenas de seringueiras, que estão em produção atualmente. Essa plantação, também de seringueiras 
selvagens em combinação com vegetação da mata, foi afetada por falta de proteção contínua. Observei ainda 
quatro seringueiras adultas, plantadas a poucos metros uma da outra, ás margens do rio Tejo, no Alto Juruá.  
 Esses são exemplos quase acidentais de experimentação, na ausência de subsídios, e enfrentando o 
problema da falta de continuidade, já que os seringueiros não detêm direitos sobre as colocações de seringa 
que habitam.  
 Para citar exemplos fora do Vale do Juruá, vêem-se no rio madeira, no Município de Nova Apurinã, 
densas plantações de seringueiras, sem tratos culturais visíveis, em meio à mata cerrada. Essas plantações 
foram implantadas em capoeiras, sendo as sementes arremessadas a esmo, protegendo-se em seguida os 
brotos da ação de predadores. No Vale do Ribeira, para invocar um último exemplo de experimentação por 
parte de produtores, empresários estavam plantando seringueiras em consórcio com culturas de subsistência -e 
isso ainda durante a vigência do PROBOR, que proibia explicitamente esta prática.  
 Os dados acima não são resultados de experiências controladas. Mas, são indícios de que em áreas 
dadas como ecologicamente inapropriadas para o cultivo de seringueiras, estas podem ser cultivadas sob um 
sistema de "manejo florestal".  



 
Conclusões  
 
 Algumas características da atuação governamental na implantação de seringais cultivados podem ser 
apontadas, antes de retomarmos a eficácia da "história ambiental", que Warren Dean propôs. Primeiro, os 
recursos para plantação de seringueiras foram canalizados para grandes proprietários/arrendatários sem 
capacidade gerencial e sem experiência técnica com seringueiras. Segundo, havia para estes atores usos 
alternativos para os recursos. Terceiro, foi aconselhada uma tecnologia inapropriada, e proibiu-se a livre 
experimentação (com risco por parte do produtor). Quarto, os seringueiros, que são os produtores e têm 
competência em seringueiras nativas, e em alguns casos em cultivos sob sistemas "agroflorestais, foram 
ignorados.  
 Achamos que esses quatro "erros" foram de fato resultados de uma atuação política bem sucedida em 
nível federal por parte das elites locais de patrões. Com esta atuação, estas elites utilizaram recursos públicos 
para enriquecer. Valorizaram suas propriedades e passaram-nas adiante, na mesma década. Esses "erros" 
resultaram também da cumplicidade tácita entre essas velhas elites regionais e seus aparentes inimigos, os 
industriais da borracha: ambos compartilhavam um raciocínio "biológico", uns argumentando que a 
tecnologia resolveria o problema, os outros  argumentando que não resolveria, e tiraram os seringueiros de 
cena. 
 Warren Dean reforça, sem dúvida, involuntariamente uma tese cara aos técnicos e empresários do 
setor industrial. Estes sempre viram os investimentos no extrativismo amazônico como expressão do lobby de 
elites arcaicas em detrimento dos interesses nacionais, e com razão. O problema, contudo, é que nessa tese 
ambos deixam de ver os trabalhadores amazônicos como parte do cenário. Hoje, os seringueiros reivindicam o 
direito de participarem do processo de desenvolvimento, e contra eles poderia se argumentar também com a 
tese do "fatalismo ecológico", que os destina á ineficiência.  

Experiências de planejamento voltadas para os pequenos produtores demoraram na Ásia décadas 
para se implantarem (Robertson, People and the State, CUP, 1984). Essas experiências enfrentaram fracassos 
iniciais por causas onde ecologia, relações sociais, cultura, tecnologia e economia se interpenetram. Ao longo 
de décadas, obtiveram-se resultados decorrentes de uma combinação de alterações ambientais (floresta 
antrópica), modificações sociais (criação de um campesinato extrativista) e mudanças econômicas (subsídios 
à exportação). Conforme foi apontado em relação à Transamazônica, não há experiência de desenvolvimento 
no Brasil com essa perspectiva temporal.  

A tese de Weinstein aponta para um dilema areal: a dificuldade de implantar uma empresa capitalista 
onde não houve "acumulação primitiva", isto é, onde há terra livre que dá emprego a pessoas. Mas deixa de 
enfatizar que uma via "camponesa" para a modernização capitalista teria sido possível num outro contexto 
político. Essa via implica não apenas a substituição dos projetos concebidos como "plantações em larga 
escala" para projetos em escala familiar, mas também uma mudança no manejo da floresta. 

Na década de 80, pela primeira vez, os seringueiros emergiram no cenário político, reivindicando não 
apenas direitos fundiários sobre a floresta que ocupam há décadas, mas também o direito a serem 
reconhecidos como os verdadeiros agentes produtivos nos seringais tradicionais. Essa emergência, fruto de 
um movimento político audacioso, mudou completamente sua imagem. Tradicionalmente, a imagem dos 
seringueiros era a de uma categoria de semi-escravos, mantidos pela pura coerção nas florestas inóspitas da 
Amazônia, em condições de vida subumana.  

Em contraste, os seringueiros se apresentam hoje como representantes de uma alternativa moderna 
de manejo das florestas tropicais. Apresentam-se como defensores não apenas de seus interesses, mas dos 
interesses nacionais e mundiais na preservação do patrimônio dos recursos naturais, e na preservação 
produtiva e lucrativa desse patrimônio. Apresentam-se como moradores voluntários da floresta, à qual se 
mostram integrados técnica e culturalmente. Mostram-se favoráveis a uma dieta florestal, e a processos de 
trabalho com ampla variedade de nichos ecológicos. Aspiram saúde, educação, créditos diretos e tecnologia. 
Nesse contexto, o argumento da "baixa produtividade" ou da "ineficiência" dos seringais silvestres face á 
competição das plantações de borracha do centro-sul soa particularmente hipócrita quando não é mal 
informada.  

Uma agronomia ecológica deve basear-se antes de mais nada em uma etnoecologia. Reconhece-se 
assim que natureza, sociedade e cultura constituem um todo. Que floresta, incluindo árvores e fungos, 
desenvolvem-se em interação com pessoas, que tecnologia são escolhidas e favorecem grupos sociais 
diferentes. 



As populações das periferias do mundo capitalista não são resíduos dos "povos naturais", no caso dos 
índios, ou molambos atirados ao inferno tropical pela dinâmica do capitalismo, no caso dos seringueiros. São 
parte da sociedade, que deve ser ouvida.  


