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Prefácio Geral

O projeto de Pesquisa e Monitoramento Participativos em Áreas de Conservação 
Gerenciadas por Populações Tradicionais começou em 2000, dando contuinuidade a 
outros projetos que tiveram seu início em 1993. O que significa o nome do projeto? A 
Reserva Extrativista do Alto Juruá é uma área de conservação, conforme a vontade 
expressa pelos seus moradores tradicionais de manter as florestas e rios para seus 
filhos e netos, como as receberam de seus pais e avós. Ela é gerenciada pelos seus 
moradores porque cabe à Associação, aos fiscais colaboradores, e a cada seringueiro e 
agricultor que nela reside tomar conta da Reserva e zelar por ela. Mas para tomar 
conta de uma coisa é preciso primeiramente conhecer, e isso quer dizer pesquisar. Da 
mesma maneira, para zelar é preciso pastorear ou vigiar, e isso quer dizer 
monitoramento.

O conhecimento sobre a Reserva vem de duas nascentes: dos moradores que 
possuem a ciência tradicional da mata e sabem como trabalhar com ela, e dos 
professores-pesquisadores que têm a ciência das universidades. No Projeto de 
Pesquisa e Monitoramento, essas duas ciências  se uniram. Um resultado muito 
importante dessa união e projeto são os livros, cartilhas e manuais que estão sendo 
publicados agora, escritos por cientistas, moradores da mata e professores da 
universidade. Esperamos que eles sejam não somente motivo de orgulho para os 
moradores da Reserva, mas também contribuam para o ideal de conservação com 
humanismo em outras partes do Brasil.  

Agradecemos a todos os moradores da Reserva e particularmente a todos os 
monitores e monitoras, e à Associação dos Agricultores e Seringueiros da Reserva 
Extrativista do Alto Juruá, executora do projeto. 

Agradecemos aos cientistas que se devotaram ao projeto movidos apenas pelo 
ideal de colocar seu saber a serviço do povo. Agradecemos aos alunos que se 
dedicaram com entusiasmo e desprendimento ao projeto, particularmente à 
coordenadora-adjunta Eliza Costa, e a Augusto Postigo, que administraram o projeto 
em conjunto com a Associação. Finalmente, agradecemos a Antonio Batista de 
Macedo, o líder da criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá, e a Manuela Carneiro 
da Cunha, que viabilizou o primeiro projeto de pesquisa. 

Mauro W.B. Almeida
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Apresentação

Escritores da floresta: esse livro foi escrito sob a luz das lamparinas de querosene, 
nas casas de seus autores; homens e mulheres das mais variadas idades que vivem na 
Reserva Extrativista do Alto Juruá, espalhados por seus igarapés, rios e matas. São as 
lembranças, as histórias bonitas, a história da Reserva, as poesias, os acontecimentos 
do cotidiano, um pouco do que passa pela cabeça e pela criatividade de seus autores 
quando sentam para escrever em seus cadernos. Quem vê esse livro pronto e impresso 
deve procurar imaginar os autores e seus cadernos sendo diariamente preenchidos 
com idéias e pensamentos que vêm na cabeça no final do dia, depois de caçar, cuidar 
dos filhos, do roçado, com a dedicação e o envolvimento de quem trata da própria 
vida.

Transformar em livro uma pequena parte do trabalho desses escritores significa 
contribuir para a comunicação entre os moradores da floresta. Além disso, é um meio 
de dar visibilidade a esses intelectuais auto-didatas e a sua forma particular de ir 
produzindo literatura e conhecimento no Alto Juruá. Para os autores é um 
reconhecimento da qualidade e importância de seu trabalho, e, desse modo, pretende 
ser um incentivo para que surjam mais escritos e mais livros.

Dessa vez não foi possível incluir todos os textos produzidos pelos monitores, e 
por isso tivemos que fazer uma seleção, dividindo-os por assunto. A ortografia foi 
uniformizada, segundo solicitação dos próprios autores, procurando ao máximo ser 
fiel ao estilo de cada escritor. Os manuscritos originais estão no Laboratório de 
Antropologia Ambiental  CERES. Para evitar fofocas, foram suprimidas as referências 
negativas a moradores da reserva. Foi feito um glossário para que as pessoas que não 
conhecem a realidade do Alto Juruá e o vocabulário local possam melhor 
compreender os trabalhos. 

Com o intuito de facilitar e tornar mais agradável a leitura, os organizadores 
tomaram a liberdade de criar títulos e subtítulos para boa parte dos  textos.
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Couro de gato e perda da colocação

Antônio Gomes do Nascimento
Tonho do Milton

Essa é a história de um seringueiro por nome Luiz Castelo que morava na 
comunidade Restauração com sua esposa e seis filhos. Luiz Castelo não era 
considerado pelos patrões um bom seringueiro, mas fazia quinhentos quilos de 
borracha. Era um bom vizinho. Sim, esta história foi em 1966 quando eu tinha oito 
anos, mas ainda lembro muito bem. 

O senhor Luiz Castelo matou um gato-açu, na época a pele dava muito dinheiro. 
Aí, o seu Luiz vendeu a pele para um marreteiro por nome Raimundo. Quando o 
patrão soube, expulsou o mesmo da colocação. O seu Luiz não tinha canoa, pediu 
uma passagem ao patrão, mas ele não arranjou, pois estava com muita raiva do 
seringueiro. O patrão disse que Luiz não tinha transporte em suas embarcações. A 
coisa ficou ruim para o Luiz, pois teve que arriscar a vida dele com a mulher e os filhos. 
Fez uma balsa de caule de malva, pôs seus cacarecos em cima com a família e desceu 
no rio cheio, sob sol e chuva.
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Hospedagem e  Intimação 

Antônio Gomes do Nascimento
Tonho do Milton

Esta história aconteceu com o meu pai. Foi em 1969 quando meu pai deu uma 
hospedagem a um marreteiro que veio para o novenário de São Raimundo, no mês de 
agosto. Este marreteiro era o senhor Jorge Cardoso, que já faleceu. Quase teve briga, 
porque meu pai deu hospedaria e o patrão queria expulsar o rapaz da casa de meu pai. 
Foi uma confusão muito grande, mas conseguimos apaziguar.

Passado o novenário, nós continuávamos as atividades do trabalho. Nós 
estávamos tranqüilos, pensando que tudo tinha acalmado, mas que nada, o patrão 
não tinha esquecido: mandou chamar o papai e disse que o papai tinha vendido 
borracha para o marreteiro. Disse que se tivesse testemunha o papai perderia as 
estradas de seringa. Aí, o seu Milton, que é o meu pai, disse que queria ver o patrão 
tomar suas estradas. Foi outra teima, mas acalmou sem brigarem.

Ficamos tranqüilos, mas com alguns dias depois o papai recebeu um ofício que 
.veio do delegado de Thaumaturgo.Papai (seu Milton) pegou sua canoa, o filho 

Damião, um pouco de farinha, sua rede e desceu de remo, pois não tinha motor para 
fazer sua viagem. Levou dois dias para chegar na Foz do Tejo. Foi aí que se encontrou 
com o senhor Armando Geraldo, seringalista, que estava na Foz do Tejo, e o mesmo 
perguntou o que o senhor Milton estava fazendo por ali. Foi aí que o Milton disse que 
estava intimado e que ia atender o chamado do delegado. O senhor Armando 
perguntou quem tinha dado a queixa. O senhor Milton disse que tinha sido o 
Dozinho. Aí o senhor Armando mandou que o papai voltasse para casa e rasgou o 
ofício. O  velho Milton voltou para sua casa, gastou mais três dias de subida.

Neste tempo quem vendia um quilo de sernambi perdia a colocação.



Balança e Discussão

Antônio Gomes do Nascimento
Tonho do Milton

Esta história aconteceu em 1971 com um seringueiro por nome Raimundo Costa 
que trabalhava na colocação Estrela, no Rio Dourado, quando era gerenciado pelo 
senhor Osvaldo Pereira. O Raimundo produziu oitocentos quilos de borracha, mas a 
balança estava lhe roubando trezentos quilos. Foi uma questão, quase que teve briga, 
pois o patrão não queria que sua balança estivesse roubando. Pesaram a borracha três 
vezes. Só dava quinhentos quilos. Nesse momento chegou o senhor Epaminondas, 
que era patrão do Riozinho. Disse para o Osvaldo que tivesse mais consciência com o 
que ele estava fazendo com o seu Raimundo. O Osvaldo ficou bravo, quase que puxou 
o trinta e oito, mas o Epaminondas acalmou o mesmo, que resolveu pesar a borracha 
outra vez. Aí deu tudo certo, mas o Raimundo foi expulso da colocação por discutir 
com seu patrão. Foi trabalhar de meia com outro seringueiro, o seu Chico Epifânio. Foi 
bom, pois casou com a filha do velho.
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Doença e perda de crédito

Antônio Gomes do Nascimento
Tonho do Milton

História do seringueiro João Nascimento. Foi em 1971, quando o senhor Osvaldo 
Pereira era arrendatário do seringal Restauração que o senhor João adoeceu de uma 
anemia. Este seringueiro fazia mil quilos de borracha, mas com a doença não podia 
fazer nada. Aí foi quando o Osvaldo, vendo que o João não podia trabalhar, resolveu 
cortar o expediente de todas as compras de sua loja. Foi ruim para o João, que ficou 
sem crédito, dependendo dos outros seringueiros que lhe ajudavam comprando o 
necessário para o João, que se sentia humilhado. Mas como era seringueiro de fama, 
tinha uma esperança de alguém lhe ajudar. Vi muitas vezes ele conversando com meu 
pai sobre sua doença. Meu pai lhe dizia que ele ficaria bom e que teria o mesmo 
crédito de antes.

Foi aí que o Epaminondas veio à Restauração, viu a situação do João, teve 
compaixão da situação do bom seringueiro que perdera o crédito por causa da 
doença. Disse para o João: - “Eu levo você a Cruzeiro do Sul para fazer seu 
tratamento”. O João disse: - “Eu não tenho com que lhe pagar”; mas o Epaminondas 
disse: - “Um dia você me paga, não tem pressa”.

O João foi, fez seu tratamento, voltou bom, foi trabalhar para pagar o Osvaldo. Aí 
o João disse para o Osvaldo que queria que ele pagasse o dinheiro que o Epaminondas 
lhe arranjou. Foi quando o Osvaldo disse que quando ele pagasse o que lhe devia 
poderia pagar o Epaminondas, mas antes não. Foi aí que o João fez três chiqueiros de 
pegar gato para ver se pegava alguns. Pegou, mas vendia para pagar o dinheiro que o 
Epaminondas lhe arranjou. Isto era escondido, pois se o Osvaldo soubesse, lhe 
expulsava da colocação. Mas como sempre tinha chaleira de patrão, foi aos ouvidos 
do Osvaldo, que ficou bravo com o João e chamou João para conversarem. O João 
disse que tinha vendido as peles de gatos para o Epaminondas. O Osvaldo disse que o 
João não podia mais ficar na colocação. 

O Epaminondas soube, veio conversar com o Osvaldo que era seu sogro. O 
Osvaldo quis brigar com o Epaminondas por causa do João; o Epaminondas disse para 
o seringueiro que arranjava colocação para ele. Foi aí que o João arranjou novo patrão. 
Foi trabalhar em uma colocação por nome Cachoeirinha, aonde morou muitos anos. 
Quando seu patrão foi embora para Cruzeiro ele ficou muito triste, queria ir embora, 
mas depois de muito conselho não foi, continuou em sua colocação por mais uns 
anos. Depois foi para Cruzeiro, onde veio a falecer.



Seringueiro não tem medo de cara feia

Antônio Gomes do Nascimento
Tonho do Milton

A história foi em 1975, de um patrão que começou suas questões com os 
seringueiros do Machadinho, onde ficou marcado por quase todos os seringueiros. 
Tinha um por nome Chico Avelino, que só vivia de conflito, querendo ir aos tiros, mas 
nunca aconteceu nada de mais entre eles, porque o patrão veio para gerenciar o 
seringal Restauração. Os seringueiros da Restauração não gostaram, mas como eram 
ordens do seringalista Armando Geraldo, ele ficou. Mas como tinha fama de ruim, 
logo começaram as primeiras questões com um seringueiro que tinha o nome de 
Manuel Color, da colocação Bofete. Um dia o mesmo veio ao barracão para comprar 
algumas mercadorias, o mais necessário, mas não tinha. Aí o Manuel pediu para o 
patrão comprar no regatão, mas ele disse que não comprava no regatão e nem o 
Manuel comprava, pois se ele comprasse, ele expulsava ele da colocação.

Ah, o Manuel ficou valente. Foi ao regatão, comprou o que precisava e foi para 
casa. No final da semana, vinha deixar a borracha para o senhor Edilson, que era o 
regatão de quem Manuel tinha comprado a mercadoria como ele tinha prometido. 
Veio, mas o senhor Valdemar tinha dito para os filhos que iam tomar a borracha do 
Manuel, mas não contavam que o seringueiro vinha com outros seringueiros. Quase 
que dava briga, pois o patrão quis tomar a borracha, mas não tomaram, pois na época 
já tinha muitos associados do Sindicato. Foi aí para acertar, mas o Manuel passou com 
a borracha, pagou sua conta. Mas o senhor patrão não parou por aí. Neste mesmo ano 
foi a vez de o mesmo querer tomar minha borracha.

Foi em janeiro, quando a minha esposa precisou descer para Cruzeiro do Sul para 
participar de um curso de professores. Eu, Antônio, tinha trezentos quilos de 
borracha. Foi quando precisei de um pouco de dinheiro, mas o patrão disse que não 
me arranjava, também não mandava ordem para seu patrão me pagar, pois estava 
devendo. Aí eu disse que precisava vender a borracha que já estava em cima da sua 
balança para um regatão que estava no porto por nome de Antônio Ribeiro. Ele disse 
que eu não vendia a borracha. Ah, meu camarada, foi quando eu esquentei as orelhas, 
peguei a borracha, tirei de cima da balança, joguei barranco abaixo. Aí o patrão quis 
brigar, mas o seu guarda-livros (como chamavam os antigos), disse que ele estava 
errado, pois não tinha chegado este tempo de tomar o que era alheio, pois ele não 
tinha dinheiro para pagar meu saldo e a borracha era minha. 

Vendi os trezentos quilos de borracha para o regatão, mas Antônio Ribeiro ficou com 
medo, pois nesta época os patrões tomavam borracha dos marreteiros. Às vezes 
juntavam seus capangas para fazer medo aos marreteiros. Aí no outro dia o Antônio 
Ribeiro, que não gostava de questões, foi embora, mas o patrão ficou com muita raiva 
de mim, mas com o tempo voltou às pazes comigo. Também deixou suas valentias, 
pois viu que aqui na Restauração ninguém tinha medo de cara feia.
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João Claudino, o sindicalista em 1979

Antônio Gomes do Nascimento
Tonho do Milton

Esta história foi quando o sindicato estava chegando em nossas comunidades. Foi 
quando um seringueiro por nome Adalberto Pinto estava indo embora para Cruzeiro. 
Ah, o patrão do Manteiga decidiu tomar toda sua borracha que era saldo, porque o 
mesmo não pagou a renda. Mas seu plano não deu certo. Foi bom para o Adalberto, 
porque o patrão pegou sua borracha, trouxe toda para Restauração. Quando chegou, 
teve uma surpresa. Enquanto ele veio pelo rio, o João Claudino veio por terra. Aí 
conversou com os seringueiros que estavam aqui para pegar a borracha de volta. Os 
homens toparam. Quando o patrão chegou, já encontrou a beira do rio cheia de 
homens, encostou seu batelão e foi cercado. Tiraram toda borracha que pertencia ao 
seringueiro. Foi uma confusão. O irmão do patrão ainda pegou em revólver, mas 
tomaram. Não saiu ninguém ferido. Daí em diante os seringueiros começaram a se 
organizar contra seus maiores adversários, que eram os patrões.



O Patrão e o Seringueiro

Antônio Gomes do Nascimento
Tonho do Milton

Este texto conta a história “O Patrão e o Seringueiro”. Para começar a história, falo 
de Adegilas, o seringueiro, e de seu patrão. Em 83 esta história aconteceu. Quando 
chegou o final do ano, Adegilas tinha feito 3000 quilos de borracha, veio acertar as 
contas. Ficou muito triste quando o seu patrão disse que ele ficara devendo 800 quilos 
de borracha. Tinha gastado 3000 quilos de borracha só na panela. Este seringueiro 
não sabia ler nem escrever, mas desconfiou. Foi quando eu pedi seus talões para dar 
uma conferida. Tendo conferido, vi que este homem estava extraindo notas que já 
tinham extraído para o Adegilas; estava pagando contas que já tinha pagado. O 
seringueiro ficou mais contente. Eu o chamei para nós irmos até lá. 

Chegando, eu mostrei as notas; falei para o patrão que eram as mesmas, que eu 
tinha guardado em casa. Como este homem era mau, soube que o Adegilas tinha 
perdido as notas; não contava que alguém tivesse achado. Depois ele chegou a um 
bom acordo, disse que o seringueiro não devia, que dava um saldo de 400 mil 
cruzeiros. O Adegilas comprou com o saldo sua ração que deu para tirar o ano. Depois 

que tudo passou, o patrão não ficou mais gostando da minha presença; disse que eu 

era muito reclamão porque me metia com o que não era da minha conta, mas eu não 
liguei, pois sempre gostei de falar pelo que eu acho que é errado, não importa.
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O Leão Faminto

Antônio Gomes do Nascimento
Tonho do Milton

Esta história foi em 1984 com a chegada dos novos gerentes do seringal 
Restauração. Na sede ficou Chico Nunes que era um bom gerente, mas como seus 
patrões eram como leão, fizeram ele se perder, pois era muito nervoso. Quem 
chegava, ele vendia sem controle; cada vez ia ficando pior para o homem, que tinha 
boa intenção, pois o seu Chico não tinha conhecimento. Tinha seringueiro que fazia 
400 quilos de borracha, ele vendia para 800 quilos; aí acabou com as condições de 
todos. Quando o Chico viu que já estava muito grande o fiado, resolveu entregar o 
movimento, trocar de lugar. Foi para Foz do Tejo ser o gerente geral. Veio outro patrão 
para Restauração que também não era bom. Vendeu mais fiado ainda; era muito 
frouxo, não tinha coragem de conversar com os seringueiros. Quando a coisa ficou 
feia, pois já não tinha mais quem tivesse crédito, era rombo que estes incompetentes 
deram que agora com todas as suas “ladroísses”, queriam que os seringueiros 
pagassem com suas coisas, como gado, motores. Aí o patrão, vendo que era muito 
complicado, trouxe um homem que veio da Caixa Prego para lhe ajudar receber as 
contas. Ah, meu amigo, foi muito ruim para quem devia. Tinham que pagar com o que 
tinham, pois trouxeram a polícia para fazer pagar o que deviam e o que não deviam. 
Tomaram motor dos seringueiros, gado, porcos, aviamentos dos seringueiros; a 
polícia, junto com estes canalhas, fazia de tudo; fazia os seringueiros carregarem peso 
sem necessidade, fazia os seringueiros tirarem envira para amarrar borracha. Foi um 
final de ano de muitos conflitos. Tinha seringueiro que mandava recado para o 
homem que ele fosse pegar o seu gado, mas não contasse que voltava com seus pés. 
Lá ele não ia. Foi quando chegou o final do ano que, estes homens sem conhecimento 
do que faziam, foram embora. Passamos uns dias sossegados. Isto foi em 1986. No 
começo do ano ficamos comprando dos marreteiros. Era melhor do que viver 
humilhado.



Os primeiros passos para a criação da Reserva

Antônio Gomes do Nascimento
Tonho do Milton

Em junho de 1986 chegavam os novos gerentes. O senhor José Messias e seus 
homens. José Messias trouxe José Silva, que deixou de ser marreterio para gerenciar na 
Restauração. Como tinha fama de valentão, ele era muito bravo, mas só nas precisões. 
Não arranjava confusão com os seringueiros, pois queria receber o fiado que o gerente 
anterior deixou. Só que quando ele chegou aqui, todos sabiam que ele disse para seu 
Hugo Messias que ou recebia na calma ou aquele que não pagasse levava uma surra 
dele, o cara tinha que pagar. Quando chegou, muitos seringueiros estavam 
prevenidos. Os tempos passaram, chegou o final do ano de 1987, chegou e continuou 
como sempre, a gente se entendia bem com ele, mas sempre tinha cisma que um dia a 
gente chegaria a se desentender, pois o mesmo já tinha vindo porque seu chefe tinha 
notícia de que este seringal ia ser entregue aos seringueiros. Isso porque a firma 
Cameli já tinha tentado vender estas terras, mas não puderam porque o senhor Mauro 
já tinha dito que não podia ser vendida, pois esta empresa que queria comprar era 
somente para fazer pecuária, tirar toda madeira de lei. Não podia, pois morava muita 
gente que sempre soube cuidar bem. Antes do Mauro já tinha vindo a Cristina que veio 
pesquisar. Paramos por aqui para falar do Zé Silva que continuou com idéias de 
valente.

Foi quando apareceu um homem por nome Macedo que veio fazer uma reunião. 
Isto foi no final de 1986. Os seringueiros viram um homem falando dos direitos dos 
trabalhadores. Terminado a reunião, ele foi embora. Ficou ruim, pois os novos patrões 
ficaram de orelha em pé, começaram cortar os pedidos de alguns seringueiros. Em 
1988 veio o que todos estavam esperando. O senhor Macedo chegou outra vez para 
fazer uma reunião; tinha muitos seringueiros. Foram convocados todos que estavam 
presentes, principalmente o valente José Silva, que não gostava mais do Macedo, pois 
dizia que ele tinha dado conselho para os seringueiros não pagarem a renda. Quando 
ele chegou à reunião, chegou com a cara cheia de pinga. Estava muito bem, mas 
quando o Macedo perguntou se os seringueiros queriam formar uma associação para 
montarem uma cooperativa, aí o Zé Silva ficou bravo. Quando os seringueiros 
disseram que queriam, José Silva percebeu que eles estavam querendo ser libertos, 
coisa que ele não queria para os seringueiros, então ele disse para o Macedo: - “Você já 
deu conselho para eles não me pagarem a renda; não fiz nada. Mas agora você dá 
conselho para não pagarem minha conta! Você vai se ver comigo”.Partiu para lhe 
bater, mas um soldado que tinha vindo como segurança lhe atirou. Enquanto isso, 
meu pai, meus irmãos entraram no meio da questão. Foi muito ruim para nós que 
ficamos todos marcados por estas lesões. Foi uma briga feia, tive que levar todo 
mundo para minha casa para não acontecer nada de mal. Tive que enfrentar o homem 
com uma espingarda, com uma faca, para pedir para não subir na minha casa. Ele 
disse que não subia, pois tinha respeito por mim. Foi muito triste, pois depois da briga, 
desceram para a cidade, e o valente quase morreu com uma hemorragia. Daí em 
diante, começamos a ter a nossa liberdade, mas a nossa família foi muitas vezes 
ameaçada. Enfrentamos tudo e todos, juntos com o Macedo e Chico Ginú. Ganhamos 
a luta, e o valente continuou no seu lugar, mas sem mexer com ninguém. Só 
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ameaçava, mas Deus o livrou de um perigo maior. Passaram uns tempos, veio um 
movimento dos próprios seringueiros. Foi depois de termos lutado muito. 

Teve um encontro de seringueiros em Cruzeiro do Sul para poder comprar as 
mercadorias. Tudo certo, os seringueiros vieram embora para suas casas. Quando o 
Macedo comprou a mercadoria mais o Chico que estavam embarcados, foram 
barrados pela polícia que cumpria ordens dos políticos e fortes empresários. 
Prenderam os barcos; foi quando o Macedo passou uma mensagem para os 
seringueiros buscarem suas mercadorias. Meu pai e meus irmãos desceram; eu fiquei 
cuidando da família. Quando meu pai saiu da cidade, passou um aviso para ir ao 
encontro dos barcos. Conseguiram liberar, mas quando chegaram no Rio Tejo, foram 
outra vez barrados pelos policiais da Vila Thaumaturgo. Outra vez conseguimos 
passar mais um obstáculo; lutamos, mas chegamos com a mercadoria nos pontos em 
que era para ser distribuída com cada gerente. Pronto, estávamos dando um grande 
passo para conseguirmos uma grande batalha. Depois de uma experiência, 
convocaram a primeira assembléia para eleição do presidente. Foram seis dias de 
muita palestra, de muito bate papo. Foi muito cansativo porque o povo não tinha 
costume com reunião, mas foi de muito proveito para quem participou. Veio liderança 
de outros lugares como Mauro Almeida, Júlio Barbosa, outras lideranças, Macedo, 
Chico Ginú, que foi presidente de nossa Reserva Extrativista, que começou no Rio Tejo 
que o povo chamava de Bacia do Rio Tejo. Nessa época foi que o papai passou a 
gerência para mim.



Pagamento nos tempos dos patrões [24/02]

Marinete dos Santos Souza
Marinete

A minha avó conta que nos tempos dos patrões tinha que pagar uma renda. As 
estradas eram alugadas; tinha que todos os meses pagar, e se não pagasse, eram 
tomadas todas as estradas que eles cortavam. Veja como era muito difícil de primeiro.
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Dificuldades dos pais para criar seus filhos [22/07/00]

Sebastião Ferreira Lima
Sebastião Grajaú

Quando eu morava no rio Bagé, colocação Abelhal, meu pai sofria muito para nos 
criar cortando seringa. As coisas nesse tempo eram todas difíceis, passávamos muitas 
necessidades. Nem leite tinha para comprar, para fazer a comida da criança. Nesse 
tempo ele criava ovelha, então pegava as ovelhas, tirava o leite e fazia a comida da 
criança, nesse tempo ele cortava o ano inteiro. No final do ano vendia a borracha e 
comprava algumas coisinhas para irmos passando. Nesse tempo o que existia muito 
era caça. Tinha demais. A mamãe contava que ela passava o dia remendando roupas 
para poder ver os filhos vestidos. Nada era fácil.



Histórias sobre o começo da Reserva

Histórias sobre o começo da Reserva
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A vida de um seringueiro [09/07/00]

Maria do Socorro Teixeira da Silva
Mariazinha 

Vou contar um pouco da vida de meu pai e de quando começou a Reserva. Meu 
pai era seringueiro, trabalhava no seringal Horizonte. Era freguês do Sr. Chiquinho 
Praxedes, onde só trabalhava para pagar conta e nunca tirava saldo. Depois foi 
trabalhar com outro patrão que foi pior. Um dia, esse outro foi na nossa casa armado 
para tomar o boi que nós tínhamos. Só vivia na escravidão. Eu lembro que quando 
surgiu a conversa de criação da Reserva para os seringueiros serem libertos, nós 
éramos três irmãos que estavam em casa com os pais e ficamos muito alegres se isso 
acontecesse. Mas Deus deu coragem para Macedo e Mauro Almeida enfrentarem essa 
luta junto com os moradores.

Nessa época eu tinha 17 anos, tinha muita vontade de estudar, mas não tinha 
oportunidade porque minha mãe não deixava sair. Mas tinha uma escola com 
distância de 40 minutos. Eu aproveitei e estudei 5 anos, graças a Deus que hoje está 
me servindo. Então quando começaram mesmo a fazer encontro de seringueiros, foi 
primeiro no rio Tejo que se chamava Bacia do Rio Tejo, o Rio da Borracha, existia muita 
fofoca, briga dos patrões. Diziam que o povo lá de fora vinha aqui para tomar nossas 
terras, que o Macedo era o cão. Mas nós não participávamos das reuniões. Depois de 
muita luta foi que começamos a participar. Em 90 foi a primeira assembléia, que 
ocorreu na Foz do Bagé. Eu, minha mãe e meus irmãos fomos, pois eu tinha muita 
vontade de conhecer o povo que vinha lá de fora. Foi muito bom. Em 91 ocorreu uma 
grande assembléia na Foz do Rio Tejo, aonde vieram vários barcos com mercadoria, 
que era a cooperativa. Nessa época já existia o Projeto de Saúde sem Limites, que já 
tinha levado uma turma para Rio Branco. Em maio de 91 fui convidada pela primeira 
vez para entrar nesse trabalho. Minha mãe tinha muito medo do pessoal não deixar 
mais eu voltar. Mas isso para nós era até um sonho  filho de seringueiro ir para a capital 
de Rio Branco e ser agente de saúde  porque só quem estudava eram os filhos de 
patrão e hoje estamos libertos.

Já surgiram vários trabalhos por projetos. Hoje estou trabalhando no Projeto 
Saúde da Mulher e no Projeto de pesquisa, que faz seis anos que estou trabalhando. 
Muitas pessoas dizem que é besteira porque sempre tem alguém que não tem 
conhecimento e fala, mas eu espero que um dia seja um futuro para nós. Na época 
também que começou este trabalho não existia trabalho de político e hoje existe, e 
existem muitas conversas contra o nosso trabalho e espero que o nosso trabalho de 
organização de seringueiros não vire política partidária. Têm muitos políticos que 
ainda hoje dizem para as pessoas não fazerem o cadastramento que tem que fazer 
todo ano. Eu já trabalhei no cadastro de moradores. Ainda tem gente que diz que não 
vai fazer porque é só para o povo ganhar dinheiro em nosso nome e que os membros 
da nossa Associação não tenham preconceito com nenhum seringueiro e agricultor.

Essa história não acaba por aqui.
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História dos primeiros passos para a criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá

José Evandro Santos Lima

Em junho de 1987 nós seringueiros do seringal Restauração tivemos a felicidade 
de conhecer um homem chamado Macedo aqui no nosso seringal, falando sobre 
organização de trabalhadores, onde ele falou também dos seringueiros de Xapuri e da 
luta de Chico Mendes para libertar os seringueiros daquela região das garras dos 
patrões e fazendeiros, e que estavam criando uma reserva extrativista naquele lugar 
para melhoria de vida dos seringueiros e agricultores dali. Falou também que os 
seringueiros não iam mais pagar renda de estradas de seringa e iam criar um 
movimento de seringueiros com mercadorias mais baratas e um melhor preço de 
borracha. Iam também ter barcos próprios para transportar os seus produtos, e nós 
daqui da Restauração podíamos chegar a possuir as mesmas coisas. Só dependia de 
nós mesmos nos organizarmos e dizermos que queríamos, e nós todos gritamos que 
queríamos. E daí para frente, ninguém mais parou.



Melhorias com a criação da Reserva

Manoel da Silva Nascimento

Olha, quando começou a Reserva, os moradores viviam muito isolados, mas 
agora está tudo melhor. Alguns moradores estão numa outra vida mais legal, que as 
coisas estão todas em andamento. Em algumas partes da Reserva tem maiores 
melhorias dos recursos, são apoiados os presidentes, que são lutadores pelos 
moradores da Reserva. Há alguns anos estão desenvolvendo algumas coisas que são 
necessárias para todos os moradores que vivem na Reserva. Os moradores estão mais 
apoiados por ter a Reserva Extrativista do Alto Juruá. Os moradores falaram das muitas 
ações da Reserva que vêm dando apoio para nós. Não queremos mais essa vida de 
patrões.
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Opinião de patrão

Juscelino Rodrigues de Souza
Peba

José Silva era o patrão do Riozinho e do Manteiga. Marreteiro passava longe se 
não pegava barco no pé do ouvido. Mas quando ele ouviu falar na Reserva, ele 
endureceu. Ele falou que nós seringueiros iríamos morrer na praia, porque nada 
daquilo iria trazer algo de bom para nós. Mas graças a Deus nós nos libertamos e hoje 
estamos aqui.



Prós e contras da criação da Reserva

Ivanilde Gomes Pereira

Sérgio conversando com seu Mário disse:
- No tempo dos patrões a coisa era muito ruim. O seringueiro não podia vender 

sua borracha para marreteiro e nem fora do seringal, porque era ordem dos patrões, 
então agora é melhor a cooperativa depois que inventaram essa Reserva.

Seu Mário respondeu:
- Ah, não. No tempo dos patrões era melhor que não faltava nada para o 

seringueiro. Aqueles que pagavam sua conta eram homens de confiança e agora o 
seringueiro dorme no escuro, lava sem sabão, não caça porque não existe munição, 
come sem sal. E aqueles que têm uma tarrafa ainda passam melhor que vão mariscar, e 
o que não tem, só falta morrer de fome. Faz uma flecha e vai ver se flecha um peixinho 
para dar de comer a seu filho.

Sérgio disse:
- Ah, mas agora, seu Mário, mas por que é assim? 

- Porque essa cooperativa, tal associação, não presta mesmo. E você diz que é 
melhor por quê, Sérgio?

- Ah, seu Mário, no tempo dos patrões, todo seringueiro tinha que... Ah, seu 
Mário, eu não sei. O que eu sei é que é melhor, mesmo se o senhor perguntar para eles.

- Sérgio, isso está fazendo o mal aos pobres e nós estamos muito inocentes.

- Como, seu Mário, que está fazendo mal a nós?

- Porque é mesmo. Eles não podem estar aqui o tempo todo. Deixam a gente 
escrevendo para eles como essa filha do Zé de Luna escreve para eles. E no dia em que 
ela me perguntar alguma coisa eu vou dizer para ela que eu não vou enricar ninguém a 
custa das minhas palavras.

- Seu Mário, pesquisa não enrica assim, não. Antes pagava renda. E aqueles que 
não pagavam saíam de sua colocação, agora a nenhum seringueiro não paga mais 
renda. E agora, muitos e muitos seringueiros não pagaram a gente e não foram 
expulsos de sua colocação não, seu Mário. Agora todos os seringueiros são donos de 
sua colocação. E o senhor acha que não há nada para o seringueiro, mas a culpa é do 
seringueiro mesmo que comprou e não pagou, seu Mário. Acha que, por acaso, um 
exemplo, o senhor planta um roçado de roça, passa dois anos ou três ou quatro anos 
comendo dum roçado e não planta mais porque já plantou uma vez e vai para frente?
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Seu Mário respondeu:
- Ah, só pode se acabar.

- Pois é, seu Mário, a coisa assim não vai para frente por causa dos seringueiros 
mesmo. Mas as pessoas falam, seu Mário, não tem óleo, não tem açúcar, sabão, sal, 
querosene, não tem roupas para vestir, dormem no chão, não tem munição para 
caçar, “ah, estou morrendo a míngua”. Não, seu Mário, agora até a saúde para as 
pessoas está melhor porque naquele tempo, qual era o pobre doente que ia ao 
Cruzeiro do Sul sem pagar uma passagem?



Tempos de Seringueiro
Tempos de Seringueiro
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Seringueiro Presidente

Antônio Gomes do Nascimento
Tonho do Milton

Em 1990 começou a história de um seringueiro que não tinha crédito para os 
patrões, que não gostavam dele porque era sempre envolvido com o sindicato. Com o 
tempo foi delegado do sindicato. Finalmente como presidente fez um bom trabalho. 
Organizou o gerenciamento, ele junto com seus companheiros que formavam uma 
grande façanha. Tinha como seus assessores Mauro Almeida, Antônio Luiz Batista de 
Macedo. Era uma boa administração; tinha muita mercadoria de todos os tipos, muita 
embarcação, muitos motores foram comprados. A gente vivia tranqüilo, sempre 
tinham as reuniões para ver como estava o movimento. Os gerentes compravam 
muitos produtos, e tinham muita dificuldade pra vender, mas vendiam. Era uma 
alegria para os seringueiros, mas era de só dois anos o mandato do Chico Ginú. 
Mesmo sendo muito pouco tempo para trabalhar, foram feitas muitas coisas na sua 
administração no final de dois anos de mandato.

33



Começo difícil

Adelmar Rodrigues de Souza
Delmar

Eu me lembro quando começou a Associação. Era a maior briga entre seringueiros 
e patrões. Graças a Deus teve o conselho do seringueiro, eu lembro da reunião na 
Restauração com sindicato, Chico Ginú contra o senhor Manoel Banha que estava 
tomando motores dos seringueiros.

Em 1996 aliamos 100 seringueiros contra o patrão. Ele pegou e armou muito 
seringueiro.



Medo da Associação

Maria Pinheiro

Quando ouvi falar na Reserva da Bacia do Rio Tejo eu não entendia nada, tinha 
medo. Ouvia falar das brigas, das pessoas e de tudo que acontecia.
Como eu morava no Juruá, e a Reserva começou primeiro no Tejo, tinha muitas críticas 
pelos fazendeiros e os comerciantes. Enquanto os seringueiros brigavam pelos seus 
direitos, os comerciantes enchiam a cabeça dos agricultores de críticas, diziam que 
essas pessoas que vinham de fora eram para expulsar-nos de nossas casas e que essas 
pessoas eram más, eram o demônio, e se nós aceitássemos fazer o cadastramento, nós 
íamos para o inferno.

Eu, como tinha apenas 10 anos, acreditava. Tinha muito medo do Macedo. No dia 
que ouvia falar que o Macedo ia chegar na casa de meu pai, eu saía de casa e ia para a 
casa de meu irmão. Só voltava para casa quando ele ia embora. Pela terceira vez que 
ele passava pela minha casa foi que eu fui conhecer ele.

Meu pai, que participava de assembléia e reunião, me falava que Macedo não era 
mau, era um companheiro de luta. Então comecei a perder o medo das pessoas que 
vinham de fora e passei a ficar curiosa para saber o que acontecia dentro da reserva.
Comecei a participar de reunião, cheguei até a brigar com uma amiga porque falava 
mal da Associação para as outras. Ficava dizendo para não tomar vacina que era para 
matar as pessoas.

Fui convidada para participar de treinamento para agente de saúde. Hoje estou 
trabalhando como agente de saúde. Até brinquei com a amiga que antes briguei; fui 
dar vacina nela e disse: - “Agora vou te matar. Você lembra que nós brigamos?”.
Ela falou: - “Era muito boba, agora fico triste quando não dá para eu vir vacinar meus 
filhos”.

Essa história não acabou aqui. Tenho muito mais para contar.
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Vamos valorizar nossa Reserva que foi uma grande vitória para todos nós que 
moramos nela

João da Costa Lima

- Amigo, por quê você acha que foi uma grande vitória a Reserva para nós?

- Porque através da Reserva conseguimos muitos recursos para nós que moramos 
dentro dela.

- Que recursos você recebeu através da Reserva?

- A saúde e a educação, transporte e equipamento agrícola, comunicação, fonia e 
o direito que nós temos nas nossas colocações. Através da Reserva recebemos 
também o financiamento do Prodex, etc.



Vamos cuidar da nossa Associação que é o nosso futuro

João da Costa Lima

- Amigo, porque é que você diz que a Associação é o nosso futuro?

- Companheiro, eu vou lhe explicar. É porque nós estando em dia com a nossa 
Associação, nós temos direito em tudo que pertence à Associação e temos o nosso 
direito, porque quem não for sócio não tem direito em nada da Associação. E a gente 
pagando todo final de ano, todo tempo que você quiser participar das assembléias 
você tem direito. Tem também direito a ser dono da sua colocação, não pagar renda 
como nós pagávamos no tempo dos patrões. Por isso amigo, vamos zelar e cuidar da 
nossa Associação. Não vamos esquecer de pagar.
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Caçada com Cachorro

Maria Zenaide de Souza Carvalho

Eu cheguei aqui na colocação Torre Alta no Paranã do Machadinho no ano de 
1985. Cheguei para morar, ainda não tinha casa. Eu fui morar numa casa velha que 
tinha sido do Nego do seu Manuel Ribeiro, pois ele tinha vendido a colocação para nós 
e foi morar no Juruá no seringal Mississipi. Pois bem, nós chegamos e começamos a 
trabalhar como agricultores e seringueiros.

Passando o tempo, meu marido construiu uma casa e ficamos morando nela. Em 
1989 saímos para morar no mesmo Paranã, mas colocamos o nome da colocação 
Torre Alta que ficava uns 10 minutos perto da Foz do Machadinho. Naquela época 
todo mundo caçava com cachorro. Não tinha caça mais para matar. Todo mundo 
estava passando necessidade. Em 1990 foi criada a Reserva Extrativista do Alto Juruá e 
foi criada uma lei que era para todo mundo parar de caçar com cachorro. Ainda 
andaram acontecendo conflitos entre os moradores, mas para o fim ficou tudo bem.

Agora, minha gente, Machadinho está completo de caça, tem todo tipo de caça 
como caititu, queixada, veado, anta, paca, cutia, tatu, etc. Eu estou achando uma 
maravilha! Pois temos como sustentar nossos filhos. Como também foi criada uma lei 
ambiental para não ser destruída a natureza, pois é de onde os animais tiram o 
sustento para viverem, como também o homem pode se alimentar com o fruto que 
vem da natureza. Por isso que eu digo que o Machadinho está mudado 100% daquela 
época passada.



Bichos da mata
Bichos da mata
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O Veado

Maria Nízia
Nízia

O veado come fruta, folhas e barro no barreiro, é um bicho muito bom de comer. 
Ele é também muito inteligente, só faz cama em mata serrada e debaixo de bauceiro. 
Quando ele faz uma cama ele dorme mais de mês ou até mais, se ninguém achar. 
Quando ele vê cachorro ele já tem o poço de água certo para cair. Ele anda de dia e 
também de noite, é difícil de os caçadores verem ele, porque ele só vive deitado 
remoendo que nem gado. Final da historia.

41



Estória do veado capoeiro

Osmildo da Silva Lima
Osmildo do Nonatinho

O veado capoeiro vive sozinho na floresta preocupado com a vida. Vai para o pé 
de comida devagar e curiando, porque pode estar alguém na comida lhe esperando. O 
pobre do veado não vivia sossegado.

O patrão tinha cachorro e empregado para caçar. Hoje existe a Reserva Extrativista 
com o IBAMA visitando na sua colocação, lhe dando orientação e boa compreensão, 
porque o veado já está em risco de extinção.

A caça que nós temos que preservar é o veado. Nós nunca nem pensamos em 
extinguir o veado, pois a veada leva muito tempo para parir e só um filhote por vez. 
Aqui dentro da Reserva já tem pouca caça, pois os caçadores atiram sem pena e sem 
compreensão.

O pobre do tal veado é um animal muito curioso, pois chega na comida um pouco 
assustado, vendo a hora e o momento de ser pelo caçador atirado. Por isso o pobre do 
veado não pode ficar sossegado. Tem também a onça que também persegue o pobre 
do veado.



A Nambu

Maria Nízia
Nízia

A nambu é um animal de pena, ela bota mais de oito ovos, ela bota em toco de 
pau. Depois de 20 dias que está deitada tira os filhotes, no dia que tira o derradeiro 
ovo ela já sai do ninho e os filhotes já saem com ela. Às vezes não tira os ovos todos, 
tem vez que os bichos comem. A nambu come fruta de samaúma e outras frutas. 
Quando ela está de bichinho novo ela passa um ano para botar. Ela dorme em galho de 
pau e as nambuzinhas dormem debaixo da asa dela, porque no dia que sai do ovo, que 
se enxuga, já está voando junto com a mãe. Final da historia.
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O Gavião

Osmildo da Silva Lima
Osmildo do Nonatinho

O gavião é um bicho que anda voando. Ele come quando pega qualquer outro 
bichinho. Quando ele não consegue pegar nada na mata, ele vem até a casa do 
seringueiro para pegar as galinhas. A sua vida é muito perigosa, pois quando começa a 
pegar as galinhas, o seringueiro começa a perseguí-lo para matar. Tem vários tipos de 
gavião: o gavião-maio e o gavião-real. Ele chega a carregar um peso de até 12 quilos 
dependurado no seu pé. O gavião é muito curioso. Ele arremeda alguns bichos para 
pegar. É um dos poucos mais velozes que tem na mata.

O Papagaio

Osmildo da Silva Lima
Osmildo do Nonatinho

O papagaio vive no alto da floresta. Lá ele constrói o seu ninho na parte mais alta 
da floresta. Local preferido para fazer o seu ninho: na aparazita ou no oco de pau. Bota 
até quatro ovinhos para o macho chocar. Sempre quando estão de filhotinhos no mês 
de outubro, as pessoas curiosas procuram encontrar seu ninho, tirar os bichinhos para 
criá-los em casa. Ele fala como gente e entende como gente. Tem o papagaio-estrela, 
tem também o papagaio-urubu. Para falar como gente o estrela está na frente. Ele é 
bastante procurado também para se comer. Pena que se faz matar este vivente, 
porque é muito inteligente. Ele fala como gente. Esse pássaro é o mais inteligente.



A Onça

Osmildo da Silva Lima
Osmildo do Nonatinho

A onça é um animal considerado valente. Alimenta-se de outro animal, persegue 
o seringueiro para fazer o mal, quando o encontra sem uma arma para matar ela. Ela 
só mora onde tem caça para ela pegar; quando não pode encontrar caça, ela vem 
pegar os porcos do seringueiro. Ele vai com o cachorro para mata, ela pega o cachorro 
do seringueiro e continua sempre pegando os porcos do pobre.

O Jabuti [09/02/98]

Osmildo da Silva Lima
Osmildo do Nonatinho

O jabuti é um animal que é muito vagaroso e demora a crescer. Por isso o caçador 
tem que ter bastante compreensão, pois do jeito que estão fazendo, vai acabar a 
espécie do jabuti. O caçador o procura debaixo de um pé de comida. Quando não 
consegue encontrar, procura debaixo dos bauceiros, mas tem que encontrar. Por isso 
não podemos mais nem perseguir o jabuti. No tempo que existia os patrões, tinham os 
empregados somente para caçar. Matavam muito veado, também muito porquinho e 
pegavam muito jabuti, mas era somente com os cachorros. Por isso existe a Reserva, 
para os seringueiros terem mais direitos. Os patrões foram embora, mas já tinham 
acabado com as caças e com os jabutis. Finalmente tinham acabado com tudo. Muitos 
seringueiros ainda queriam caçar com cachorro, mas veio o IBAMA que tomou 
providências. Agora está chegando mais caça, mas se botarem cachorros de novo, vão 
acabar com as caças novamente. Por isso vamos respeitar as leis do Plano de Uso. Pode 
morar na Reserva, mas não pode abusar com os outros moradores.
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Aracuã [26/10/94]

Ivanilde Gomes Pereira

Meu pai foi hoje cortar seringa e na estrada ele matou uma aracuã e nós fomos 
colher as seringas, e tiramos muito leite. Aracuã é um animal que tem na mata e é de 
penas.  As penas deste animal são brancas e marrons e é um animal pequeno, que voa 
muito.

Jacamim [09/11/94]

Ivanilde Gomes Pereira

Jacamim é um pássaro de pena. As penas dele são pretas e brancas.



Os Sapos [14/12/94]

Ivanilde Gomes Pereira

Minha tia conta que quando os sapos estão cantando eles dizem assim: 

“Quando eu morrer quem é que quer minhas galinhas?”
Os outros respondem: 
“eu não quero, eu não quero”. 

“Quando eu morrer quem é que quer as minhas coisas?” 
Os outros respondem: 
“eu não quero, eu não quero”. 

“Quando eu morrer quem é que quer criar meus filhos?”
“Eu não quero, eu não quero”. 

“Quando eu morrer quem é que quer minha mulher?” 
Todos sapos respondem:
 “eu quero, eu quero”. 

E o sapo diz: 
“mas eu não morro, mas eu não morro”. 

E os sapos ficam tristes.
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Uma história de dois bichos

Antônio Marcílio dos Reis Albuquerque
Coronel

Um dia eu ia cortando seringa e ouvi uma grande confusão e eu fiquei com muito 
medo e pensei em correr, mas achei muito feio. Pensei em voltar. Pensei em me atrepar 
porque a minha faca era muito pequena. Aí resolvi olhar de perto para não mentir e saí 
com muito medo, porque a zoada era grande. Cheguei perto, fiquei olhando e só via o 
mato mexer e não via nada e fiquei, fiquei, e nada via. Até que vi passar um bicho preto 
que era uma irara que estava brigando com uma cobra muito grande. A cobra estava 
no toco de um pau. A cabeça estava de um lado, o resto do outro lado. A cobra 
fungava muito; as iraras voavam, ferravam e estavam comendo a cobra viva. Era uma 
salamandra. Ficaram lá e eu fui embora para o meu trabalho. Aqui termina a minha 
história. Dizia o meu pai que não se conta o que ouviu dizer e o que ouviu falar; só se 
viu de perto para contar certo.



Histórias de caçador
Histórias de caçador
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Dificuldade de caçar no verão [02/10/01]

João Eugênio de Amorim
João Gonzaga

O João Pinheiro foi caçar, saiu às 6 horas para a Mata da Solidão, mas não viu 
caça porque por este tempo de verão fica muito ruim da gente procurar as caças. 
Fica tudo seco e a gente não vê nem o rastro das caças e de longe a caça escuta a 
pisada da gente nas folhas secas e foge, e fica difícil encontrar as caças no verão. 
Ele só viu um só de cada: um jacu, um quatipuru e um jabuti. Todos machos: peso 
total de quatro quilos. Chegou às 15 horas.

Caçada de porcos e de nambus com habilidade de arco-e-flecha [07/10/01]

João Eugênio de Amorim
João Gonzaga

O João foi para a mesma tocaia que ele tinha feito no dia 4. Ele pegou a 
espingarda e atirou no porco que caiu morto, então, foi lá e tirou o fato, colocou o 
porco dentro da tocaia onde ele estava e ficou esperando mais outro bicho. Depois de 
uma hora que ele tinha matado o porco ele viu duas nambu-galinha vindo comer. Ele 
estava com um arco e um pacote de flechas porque ele acha bom mesmo matar 
embiara com flecha. Quando ele viu que as nambus vinham chegando na comida, 
pegou logo as flechas e flechou uma nambu que ficou só se batendo na flecha, e a 
segunda nambu viu a outra morrendo na flecha e já foi correndo, o João pegou outra 
flecha e flechou essa também, que ficou só se batendo na flecha. Ele acabou de matar 
as nambus, fez a carga e jogou nas costas, vindo embora. Chegou em casa às 10 horas 
e tirou o couro do porco, macho, as duas bandas pesaram nove quilos, e as duas 
nambus pesaram dois quilos, uma macho e outra fêmea.
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Pé de Cajasinha [19/10/01]

João Eugênio de Amorim
João Gonzaga

Pé de cajasinha é uma fruta que as caças gostam muito de comer, e esta qualidade 
de fruta começa a cair por este tempo, a partir de outubro até o fim de dezembro, 
ficando bom pra gente matar caça quando estão comendo.

José pensou errado na hora de matar o bando de uru [20/11/01]

João Eugênio de Amorim
João Gonzaga

O José foi pastorar nambu, saiu às 17 horas. Chegou lá na mata e ficou sentado. 
Às 18 horas subiu uma nambu para o poleiro, ele tomou chegada, avistou a nambu 
num galho de pau e atirou. A nambu caiu morta, ele pegou a nambu e veio embora. 
Ele voltava para casa, já estava tudo pardo na mata, quando ele olhou num galho de 
pau que tinha um bando de uru agasalhado e ele pensou assim: “Uru é um bicho 
pequeno, mas eu vou matar porque se eu atirar neles, do jeito que eles estão todos 
juntinhos, eu mato o bando todo”. Ele pensou assim e atirou. Os bichinhos todos 
voaram, caiu só um e o José ficou muito admirado com o que aconteceu porque ele 
pensou em matar o bando todo e só matou um. É assim que a gente pensa errado, é 
como pensou o José Maria Rocha de Amorim.



João Pinheiro queria demais e acabou se dando mal [23/11/01]

João Eugênio de Amorim
João Gonzaga

O João foi caçar na Mata da Alemanha e às 10 horas ele chegou debaixo de um pé 
de cajasinha que estava muito bom de porcos caititu e veados. Então ele pensou: “Eu 
vou esperar aqui porque eu cacei ontem e não matei nada, mas hoje eu tenho certeza 
que vou matar uma caça aqui, porque se não vier porco, vem veado comer. Ainda é 
cedo, eu vou matar uma caça aqui hoje!”. Sentou no toco de um pau e com 10 
minutos que ele estava lá, chegou um porco, mas era pequeno, ele não queria atirar e 
ficou esperando que chegasse o bando todo. Mas, quando ele olhou pro lado que o 
porco tinha vindo, o resto do bando já ia voltando porque já tinha sentido o João, que 
resolveu matar o bacarote de porco e, quando ele olhou, o bacarote de porco já ia 
saindo. Ele atirou no porco, mas o porco já ia longe e o chumbo pegou mal pegado, 
não deu para matar. O porco correu e ele ainda rastejou muito pelo rastro, mas não 
encontrou o porco. Ele desistiu e veio embora, pensando o que tinha feito. Não atirou 
logo no porco quando estava pertinho porque era pequeno e ele queria matar um 
porco grande, e pensou errado! Nem pequeno, nem grande e nem nada. Chegou às 
17 horas e não matou nada...
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Caçada repentina de um bando de queixadas [15/07/00]

Luciene da Silva

Às duas da tarde o Joeliton, o Francisco, o Aldenízio, o compadre Agnaldo, o 
compadre Sirinel e o mano estavam de saída para irem para o roçado apanhar feijão, 
quando os cachorros começaram a latir no aceiro do campo. Aí o Francisco e o 
Aldenízio foram olhar. Eram os queixadas que tinham passado no campo e eles 
estavam sentindo. Aí todo mundo correu para matar, uns com espingarda e outros 
com terçado, mas foi quando se enganaram. Os queixadas botaram todo mundo para 
se atreparem. Os bichos eram umas feras, mas atrepados mesmo os meninos 
atiraram. Os queixadas se alvoroçaram e eles metiam o tiro. Era muito queixada. Até 
meu pai de 72 anos foi também matar queixada. Quando os meninos deram fé, ele 
estava no meio do bando de queixada, atira, não atira, até que atirou e matou um 
queixada. Com toda luta mataram 28 queixadas.



Caçada no lugar da mariscada

Ivanilde Gomes Pereira

Hoje é domingo. Papai está no Cruzeiro, e não tinha nada para nós comermos. 
Mamãe disse: “vamos mariscar”, e eu e a Dalva dissemos: “então vamos”, e nós saímos 
para mariscar às 8 e meia da manhã. Nós fomos mariscar num igarapé chamado 
Igarapé do Oito.

Antes de nós chegarmos lá no igarapé, vimos um rastro duma onça que tinha 
passado bem de manhãzinha. Mamãe já ficou com medo, e ela disse: “Ivanilde, nós 
voltamos ou não?”, e eu disse: “Nós já viemos até aqui. Vamos para frente”. Tinha 
rastros dos porcos do mato bem perto do rastro da onça  os porcos tinham passado 
naquele instante. Um cachorro que andava conosco correu atrás dum porco, correu, 
correu, e acuou - mal nós escutávamos o latido dele. Nós saímos atrás do cachorro e 
andamos, andamos, e quando chegamos perto do cachorro ele já tinha deixado de ter 
acuado, e vinha voltando. Quando ele nos viu, ele voltou e latiu, acuando de novo, e 
nós saímos em direção do latido do cachorro.

Mamãe pensava que era a onça e, quando nós chegamos lá, era um porco que 
estava dentro dum barreiro. O cachorro latia: “au, au, au”, e o porco ia batendo o 
queixo: “teco, teco, teco”. Quando o porco viu a mamãe, o porco correu, mas acuou-
se mais na frente; e mamãe correu e ela matou o porco. Deu um tiro mesmo no toco da 
orelha. A mamãe trouxe até a metade da viagem, e eu trouxe até em casa, e pesou 11 
quilos. Quem tirou o couro do porco foi a Preta. E não deu para nós mariscarmos, 
porque nós já estávamos muito cansadas.

A mamãe, antes de ver o porco, estava com medo de ser uma onça.
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Preparo da caça

Ivanilde Gomes Pereira

Zé de Luna foi caçar a curso, e viu três veados  matou um e dois foram embora. O 
veado estava grande e gordo  pesou 30 quilos. Zé de Luna gastou 3 horas para caçar e 
chegou em casa com o veado. Tirou o couro, partiu, tirou o fato, cortou, retalhou a 
carne e fez um batido de fígado e carne. Ele e a mamãe que trataram a carne de veado. 
Zé da Luna mandou um quarto do veado para o tio Tião e a tia Tanga.



Sorte na caçada [22/07/96]

Luciene da Silva

Era uma vez um homem que foi caçar. O rifle só tinha uma bala. Quando entrou 
no mato viu muito jacu em uma árvore. Ele olhou para debaixo, tinha veado, e o 
homem pensou: “se eu atirar no jacu eu não mato o veado”; e pensou: “eu atiro no 
jacu num galho de pau e o pau cai em cima do veado”. E assim ele fez, atirou nos jacus. 
Caíram nove jacus e o galho de pau que caiu em cima do veado caiu batendo com as 
pontas. Quando o veado estava batendo com os mocotós foi passando um coelho. O 
veado tacou os pés e o coelho morreu e o coelho tocou no homem e o homem caiu 
dentro de um igarapé. Quando olhou foi com a cara cheia de peixe e saiu para ir lá e lá 
adiante foi lavar as mãos. Era num igarapé de mel, que a bala tinha furado um favo de 
mel, e ele saiu adiante, foi enxugar as mãos, e era nas orelhas de dois porcos. E 
caminhou, lá adiante o homem foi dar graças a Deus, quando se ajoelhou foi em cima 
de dois tatus, botou as mãos para cima foi passando duas juritis, ele pegou.
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Contos e causos
Contos e causos
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A fera e a gratidão [10/01/98]

Maria Zenaide de Souza Carvalho

Era uma vez um homem que gostava muito de tomar banho. Quando foi um dia, 
ele estava tomando banho quando viu uma cobra flutuando. Logo ele foi cuidando de 
sair para aquela fera não comê-lo, mas a monstra já estava vindo e ele partiu para 
pegá-la. Coitado do pobre deu um pulo e caiu bem perto da cobra e ela agarrou na 
perna dele e puxou para dentro do remanso. Vinham dois homens mariscando 
quando avistaram aquele rebuliço e notaram que era uma pessoa que estava lutando 
para se salvar dos dentes de uma fera terrível, imunda e catinguenta como aquela. Um 
dos mariscadores tirou uma vara e a matou, mas o homem ainda estava vivo e pôde 
falar:

“Obrigado, meus dois amigos, eu fico muito contente com essa bravura que 
vocês fizeram comigo. Peço a Deus que pague a quem fez bondade nesse mundo tão 
misericordioso”.

Caçador arrependido

Maria Zenaide de Souza Carvalho

Era uma vez um caçador que gostava de caçar pela floresta. Seu nome era Tango. 
Quando foi um dia, Tango saiu para caçar. Sua mulher pediu:

- Tango, eu não quero que você mate animal que tenha filhote novo, pois eu tenho 
muita pena quando você chega com uma mãe morta que deixa seus filhotes sozinhos 
também.

Tango não deu ouvidos, prosseguiu. Quando tinha andado mais ou menos 2 
horas, chegou numa mata desconhecida, logo foi avistando um bando de guaribas 
que tinha 4 capelões e 5 guaribas. O caçador pensou e disse:

- Eu vou matar uma fêmea, até porque é mais maneira e eu estou muito longe de 
casa.

E logo foi atirando: Pá! A guariba caiu. Ele foi ver, tinha uma guaribinha nas costas 
da velha. Tango logo pensou:

- Agora, o que eu vou fazer para minha mulher não perceber que eu matei esta 
mãe?

O que ele fez? Cavou um buraco e colocou todas duas dentro e veio pensando:
- Para que eu fiz isto, eu também não gostaria que alguém viesse matar minha 

mulher com meu filho.
E foi ficando triste, triste e deixou até sua espingarda e nunca mais caçou nada.
 Foi viver comendo só frutas e verduras.
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A história de dois irmãos [27/03/98]

Maria Zenaide de Souza Carvalho

Era uma vez dois meninos, um mais velho, outro mais novo. O mais velho tinha o 
nome de Alberto, o mais novo tinha o nome de Cleudo. Cleudo era muito inteligente, 
tinha mais inteligência do que Alberto. Seu pai falava para seus dois filhos:

- Eu vou colocar vocês dois na escola para estudar. No final das aulas, quem passar 
nas provas eu vou dar um presente de muito valor.

Seus dois filhos ficaram muito contentes e concordaram que seu pai procurasse 
uma escola. E matriculou todos dois na primeira série. O nome da escola dos meninos 
era Boa Vida. Agora vamos falar dos meninos na escola. Cleudo, como era inteligente, 
não se preocupava com as tarefas que sua professora passava para ele. Às vezes ele 
chegava na sala de aula e ainda não tinha feito tudo. Sua professora dizia:

- Cleudo, você é muito inteligente, mas é muito preguiçoso. Não faz suas tarefas.

Alberto ouvia tudo aquilo e prestava atenção e fazia tudo direitinho, com 
bastante atenção. Tudo que sua professora pedia para ele, ele fazia, e foi criando amor 
e carinho entre ele e sua professora. Seu irmão Cleudo foi criando inveja do seu irmão 
e não ligava mais para sua vida, esquecia de tudo. Os meses passaram e chegou o final 
das aulas. Vieram as provas. Chegou o dia do apurado, a professora entregou para 
cada aluno uma prova. Cleudo, não passou 2 minutos, já tinha terminado e ficou 
mangando de seu irmão porque ainda estava sentado, pensando como era que ia 
ganhar o presente do seu pai. Afinal, chegou o final das provas. Quando sua 
professora deu o resultado, Alberto tinha passado com uma boa nota e seu irmão 
Cleudo ficou reprovado. Seu pai falou:

- Meu filho, eu fiquei muito contente por você ter sido aprovado. Vou lhe dar um 
presente: você vai passar suas férias em São Paulo com sua tia Tonha!



O valor do estudo

Maria Zenaide de Souza Carvalho

Era uma vez uma menina que tinha muita preguiça para estudar. Seu nome era 
Eliene. Esta menina morava com sua vovó que ficava bem perto da escola. Sua 
professora sempre falava para ela:

- Minha filha, eu queria que você prestasse mais atenção em seu trabalho em sala 
da aula, pois então quando você crescer e quiser apresentar sua cultura não poderá, 
pois que não tem saber. 

Eliene falou:
- Olha minha professora, eu prometo, de hoje em diante vou prestar valor ao meu 

trabalho com a senhora.
Ela tornou-se a menina mais inteligente da classe e amada pela sua professora.
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Poesia Escolar [05/04/00]

João Batista Ferreira Oliveira

Na comunidade onde eu moro
Lá é muito bacana
Estudo todos os dias
E saio pra divertir todos fins de semana.

Eu gosto de estudar
Como é importante aprender.
Eu só deixo de estudar
No dia que eu morrer.

Do sol eu quero o raio
Do rio eu bebo a água
A Justiniano de Serpa
A minha escola adorada.

Estudando a 5ª série
No feliz ano dois mil
Eu completo 21 primaveras
No dia de abril



A juriti e seus filhotes

Maria Zenaide de Souza Carvalho

Era uma vez uma juriti que fez seu ninho no meio de um roçado que estava só 
brocado. É que faltava queimar. Quando foi um belo dia, o dono do roçado disse que 
ia tocar fogo. Pobre juriti ficou apavorada e falou:

- Vou agora mesmo voando até o céu falar com Deus para ver se ele vai mesmo 
deixar aquele homem malvado matar meus filhotes, pois ainda estão todos pelados e 
vão morrer. 

Falou isto e foi voando, voando, voando, até o céu.
Chegando lá, falou com Deus, disse ela:
- Senhor, eu pergunto se aquele homem vai mesmo ou não tocar fogo no roçado 

para queimar meus filhotes.
Deus respondeu:
- O que foi que ele falou?
- Ele disse que ia queimar.
- Então volte que ele não vai queimar agora.
Pobre juriti voltou para junto de seus filhotes. O tempo foi passando e seus 

filhotes foram empenando. Quando foi um belo dia, tornou o homem a dizer:
- Amanhã vou queimar meu roçado, se Deus quiser.
Pobre juriti tornou a voar para o céu:
- Senhor, agora o homem vai mesmo queimar o roçado porque ele disse “se Deus 

quiser”.
Então o Senhor falou:
- Volte rápido porque agora vai ter fogo.
Quando ela foi chegando, seus filhos saíram voando e o homem ia chegando e 

meteu fogo para queimar o roçado, mas como Deus é caridoso, esperou que todos os 
pássaros voassem para poder queimar todo roçado.
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O encontro de dois peixes

Maria Zenaide de Souza Carvalho

Era uma vez dois peixinhos que moravam todos no mesmo lugar e não conheciam 
um ao outro, motivo que um morava numa boca muito funda e que só saía de mês em 
mês para olhar a luz do sol.

Quando foi um dia, o peixinho que estava fora dormiu e sonhou que entrava na 
boca e encontrava com um amigo que ele não conhecia. Quando acordou, pensou, 
pensou e falou: “Vou mergulhar nesta boca para ver quem eu vou encontrar lá no 
fundo”. E entrou. Quando chegou lá, foi vendo uma linda peixinha, que falou:

- Meu amigo, o que é que você veio ver aqui?

Falou o primeiro peixe:
- Eu estou acabando de chegar, porque sonhei com você e resolvi entrar nesta 

boca para ver você como era, mas achei você uma coisa linda! Eu pergunto para você 
se quer se casar comigo, pois eu sou solteiro e estou precisando de uma companheira 
para mim.

O peixe que morava na boca concordou e ficaram morando juntos para sempre e 
foram viver felizes para sempre. A sorte chega para quem procura, não é verdade?



As formigas e Deus

Maria Zenaide de Souza Carvalho

Era uma vez duas formigas. Uma era bem miudinha e seu nome era Queimadeira. 
A outra era bem grande e seu nome era Saúva, e moravam todas duas bem perto, mas 
não se conheciam.

Quando foi um dia, a miúda Queimadeira saiu para procurar comida para seus 
filhos. Quando foi chegando numa encruzilhada que tinha, foi logo avistando o 
formigão, tão grande que ela tomou um susto medonho, e foi logo falando:

- Bom dia, dona formigão. Falou Queimadeira com sua voz fina e cansada de 
quem é miúda. Formigão respondeu com sua voz forte e grossa:

- Bom dia, formiguinha feia e sem graça. Como vai você?

- Eu vou vivendo como Deus determina para mim, e você?

- Eu estou com saúde e vivo bem e não estou precisando de ninguém para poder 
viver, pois eu sou grande e gorda como você está me vendo, sua miudinha.

Mas ela falou:
- Dona formigão, eu acho que não está certa, porque eu sou miúda, mas conheço 

a verdade. Você não é grande não, desculpe eu repreender. Grande é nosso Pai que 
está no céu que é grande em tudo, não é mesmo verdade?
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História de um homem muito rico

Maria Zenaide de Souza Carvalho

Existia um homem muito rico que morava numa cidade por nome Pacatuba. Este 
homem era casado com uma mulher por nome Júlia e seu nome era Orlando. Este 
casal tinha um filho único por nome Fernando. Fernando era muito bonito e carinhoso 
para todos. Ele vivia no maior conforto de sua vida. Seu pai pensava que era rico 
mesmo e tinha a maior vontade que seu filho conhecesse alguém pobre.

Convidou seu filho para ir conhecer uma família muito pobre que ele conhecia. 
Seu filho aceitou e quando chegou no final de semana, foram os dois para o sítio do 
pobre. Quando lá chegaram, o menino ficou dois dias bem à vontade.

Passando o tempo, seu pai estava ansioso para saber o que seu filho tinha achado 
da pobreza. Voltou para casa e quando chegou, perguntou:

- Meu filho, o que você viu naquela casa pobre?

O menino respondeu:
- Meu pai, eu acho que foi tudo legal! Lá todos são ricos, mais que nós. Sabe por 

que, meu pai?

Seu pai falou:
- Sei não, meu filho  pensando que o seu filho achava que ele era mesmo o mais 

rico do mundo. 

Sabe o que foi que ele falou ao pai?
- Eu aqui quando quero tomar banho não tenho rio e lá eu tomei banho no riacho 

de água fria. Nossa casa tem um quintal bem pequeno, lá tem uma floresta linda para 
eles passearem. Aqui tem a luz elétrica, lá tem a lua e as estrelas para clarear! Por isso 
eu acho melhor lá.

Seu pai ficou com tanta raiva que vendeu tudo que tinha e foi morar no sítio do 
pobre, sendo pobre também.



João Grilo [21/09/94]

Ivanilde Gomes Pereira

Meu tio Sebastião conta que no Jordão tem um homem chamado João Grilo, e 
que com sete meses ele chorou na barriga da mãe dele e a primeira camisa que ele 
vestiu ela guardou. Quando ele já sabia falar, ela pegou a camisa dele e perguntou:

- Meu filho de quem era essa camisa?

Ele disse:
- Foi a primeira camisa que eu vesti.

E quando ele cresceu ele disse:
- Mamãe, eu vou sair adivinhando pelo mundo.

Ela disse:
- Meu filho, será que essas adivinhações suas não vão dar em merda?

Ele disse:
- Vão nada.

E saiu pelo mundo. Chegou na viagem, encontrou um homem com uma porca 
debaixo duma bacia e perguntou a João Grilo:

- Por pena de morte, você diga o que tem aqui debaixo da bacia.

Ele respondeu:
- É dessa aí que a porca torce o rabo.

Levantou a bacia e era uma porca. E saiu andando, quando chegou mais na frente 
encontrou um outro homem com um grilo na mão que perguntou:

- João Grilo, o que eu tenho na minha mão?

E João respondeu:
- Isso é que é, João Grilo na sua mão está.

E ele abriu a mão, era um grilo. Saiu andando. Mais pra frente encontrou outro 
homem que disse para João Grilo:

- O que eu tenho aqui debaixo dessas folhas?

Ele respondeu:
- Bem que minha mãe disse que minhas adivinhações iam dar em merda. Era 

porque ele tinha cagado e tinha coberto a merda com folha, e ele adivinhou.
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Cotidiano
Cotidiano
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Dia de São Lázaro

Ivanilde Gomes Pereira

Hoje é sábado e dia de São Lázaro. Mãe fez uma janta para os cachorros, porque 
pessoas que criam cachorros devem todos os dias de São Lázaro fazer uma comida 
para os cachorros, e uma comida bem feita como as pessoas fazem para gente. A 
comida era carne de paca e arroz. E quando não tem comida, as pessoas matam 
criação que criam em casa.
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Diário de meu trabalho durante o dia em minha casa

Maria Zenaide de Souza Carvalho

Quinta. Dia primeiro de março. Eu levantei cedo para cuidar da higiene da minha 
casa. Primeiro cuidei de mim como sempre cuido. Depois comecei a trabalhar em 
minha casa.

Seis e meia preparei o café para tomar com minha família. Peneirei uma farinha 
para fazer uma papinha para minha querida mãezinha que ainda estava doente e que 
mora comigo. Depois peguei dois baldes para buscar água no rio. Carreguei 10 
caminhos d'água para estocar em minha casa.

Peguei na escova e comecei o meu trabalho de escovar. Fui terminar 12:20, ai fui 
preparar o almoço. Fritei uma carne e eu e meus filhos comemos.

Terminando, fui para o terreiro. Quando terminei, fui lavar a louça e a roupa que 
estava suja. Terminei às 4 horas da tarde, fui escaldar carne para preparar a janta. 
Coloquei a janta no fogo e fui para minha mesa estudar saúde, ciências e pesquisa. Às 
6 horas eu fui jantar com minha família. Terminamos às 6:30, eu fui lavar a louça. 7 
horas eu voltei para meus estudos, estudei até 9 horas da noite.

Como já estava cansada, fui dormir no quarto com meu marido. É muito duro ser 
uma dona de casa e dar conta de tudo bem direitinho.



Comércio

Ivanilde Gomes Pereira

Manoel Cavalcante comprou de José de Luna

3 pacotes de vela 9kg de borracha

4 pilhas 8kg de borracha

3kg de açúcar 12kg de borracha

2 moscas fósforo 8kg de borracha

1 galão de querosene 2kg de borracha

Deve 39kg de borracha

1 lata de leite em pó meio quilo de chumbo 5kg de borracha

1 galão de óleo diesel  2kg de borracha

1 galão de gasolina 2kg de borracha

1 galão de óleo diesel 2kg de borracha

meio quilo de chumbo 5kg de borracha

pagou ao Sérgio 18kg de borracha

conta atrasada 11kg de borracha

Total 86kg de borracha

Restante do débito 52kg de borracha

1 tarrafa 100kg de borracha

Entregou ao Senhor José de Luna 1 prancha com
52kg de borracha

Total 67kg de borracha
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Doença e viagem para Cruzeiro do Sul

João Eugênio de Amorim
 João Gonzaga

Eu, o monitor João Eugênio de Amorim sofri problema de saúde e foi preciso eu 
viajar para Cruzeiro do Sul. Eu consultei com um médico novo que tinha chegado em 
Thaumaturgo e o mesmo me encaminhou para Cruzeiro do Sul dizendo que eu estava 
doente de tuberculose. Eu, quando ouvi essa palavra, tomei um choque tão grande 
que fiquei me tremendo porque eu já sou doente dos nervos e com uma palavra desta 
do médico qualquer pessoa fica mais doente. Eu fui mais o Ezequiel pra pista esperar o 
avião e todas tristezas do mundo naquela hora foram reservadas só pra mim, porque 
eu não sabia se ainda voltava para a minha família ou se ia morrer daquela doença. E 
quando foi às 4 horas da tarde eu entrei no hospital de Cruzeiro do Sul e o médico me 
examinou e disse que a tosse que eu tinha era tosse de gripe e naquele mesmo 
momento todas minhas alegrias voltaram para mim.



Falta de anestesia no posto de saúde

Ivanilde Gomes Pereira

Hoje eu cheguei do roçado e fui ajudar a Preta a lavar roupa, e nós embarcamos 
em uma canoa para nós lavarmos a roupa em cima. Eu peguei a escova e fui escovar a 
canoa. Quando eu estava escovando a canoa, enfiei uma farpa na minha unha, que foi 
grande. Corri para a casa de farinha, para onde estava o Marinilto e minha mãe, para 
eles tirarem a farpa da minha unha. O Marinilto foi quem tirou a farpa da minha unha, 
senti uma dor muita grande  cortou minha unha para tirar a farpa, e eu não chorei 
(porque não quis mesmo), mas quase ia chorando. Mas eu gritava: “ai, ai, ai” e, 
quando tinha cortado minha unha quase toda (o que eu não deixei), o Marinilto tirou 
porque doía muito. Aí eu peguei uma lâmina de gilete e fui cortando bem 
devagarzinho até que eu descobri a farpa e eu dei para a Dalva tirar. Ela pegou a ponta 
da farpa e puxou, mas foi uma dor medonha. Mas eu só tirei a farpa sentindo uma dor 
assim porque no posto de saúde não tinha anestesia.
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Falta de antibiótico no posto de saúde

Ivanilde Gomes Pereira

Hoje o Curica veio ver se o Zé de Luna tinha antibiótico porque a filha dele foi 
picada de serpente, de Surucucu do Brejo. A serpente mordeu na perna dela, e ela não 
passou bem antes de completar às 24 horas. O Curica veio buscar remédio porque no 
posto não tem antibiótico.



Agente de Saúde e dicas de higiene

Maria Francisca Bandeira da Silva
Preta

Mariazinha é a Agente de Saúde daqui da Restauração. Ela é muito inteligente e 
interessada pela saúde do povo. Ela ensina para a gente beber água bem tratada com 
cloro ou fervida, mantendo a vasilha onde se guarda a água sempre bem coberta. 
Ensina também que não devemos beber água de lugar parado que não seja de 
cacimba, pois pousam bichos que podem transmitir doenças.

Ela ensina para a gente comer bem cozido feijão, peixe, carne, mandioca, etc... 
Também comer pimentão, tomate, goiaba, abacaxi, açaí, bacaba, patoá, banana, 
laranja, limão, couve, batata, repolho, mamão, manga, alface, cebola, pepino, 
maxixe, chicória, graviola e etc.

Ela ensina para a gente ter higiene no corpo, lavando bem as mãos antes de 
comer, pois muitas doenças entram pela boca, levados pelas mãos sujas. Escovar os 
dentes para evitar que se estraguem. Tomar banho e se esfregar com alguma esponja e 
sabão para limpar bem o corpo.

Ela pede para a gente manter tudo limpo, tanto a casa como o quintal, utensílios, 
roupas e a privada.

Ela é uma pessoa muito legal, gosta muito de ajudar os outros e nunca vi ela com 
a cara fechada para mim. Só a vejo sorrindo, e isto é um jeito muito bom de se dar com 
as pessoas. Então, quero agradecer a Deus por ter uma agente de saúde tão legal 
assim.
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Dona Zenaide e as plantas medicinais [19/01/97]

Ivanilde Gomes Pereira

- Dona Zenaide, como a senhora trata as pessoas doentes de sua comunidade sem 
remédio? A senhora falou que é Agente de Saúde?

- Sim, não tem medicamento, mas eu fiz uma horta muito grande para plantar 
plantas medicinais como:

boldo  é para todo tipo de doença
mentrus  é para verme
mauvarisco (ou malvavisco)  é para tosse, gripe e resfriado
planta santa  é para todo tipo de doença
capim santo  é para intestino
cajuru  é para inflamação
cibalena  é para dor de cabeça
anador  é para calmante
alecrim  é para cicatrizar
melhoral  é para calmante
sabugueiro  é para sarampo
hortelã roxo  é para comida que faz mal
hortelã branco  é chá para recém nascido

- São com essas plantas que a senhora faz remédios medicinais, dona Zenaide?

- Sim, são com essas plantas que faço remédio e, com o poder de Deus, fica tudo 
bem.



Preservar para sermpre ter
Preservar para sermpre ter
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Para não acabar o peixe, para não ficar mais difícil para nós!

João da Costa Lima
Bé

- O amigo vai para onde?
- Vou pescar.
- De quê?
- De tingui e batição.
- Não diga isto, amigo você não sabe que é proibido?
- Nada, deixa de besteira. Vamos pegar os peixes, o tanto que puder pegar.
Eu falei: - Eu não pesco desse jeito, não faço este tipo de invasão porque de tingui 

e batição acaba.
Ele falou: - Nada, Deus deu e não acaba.
Eu falei: - Não é bem assim. Deus deu, mas se nós acabarmos, vai custar para 

nascer outros.
Ele falou: - Você é tolo, vamos aproveitar enquanto tem.
Eu falei: - Olha amigo, se você acabar o peixe todo hoje, amanhã vai lhe fazer falta. 

Você não só precisa para uma vez, lembre que você tem filho para comer.
- Mas o rio é muito grande, não acaba peixe.
- Mas do jeito que você está fazendo acaba.
Ele perguntou: - Como assim que acaba?
Eu disse: - Olha companheiro, você acaba de um canto hoje, amanhã acaba de 

outro e depois não tem mais, e como é que você vai viver? Vai passar muitas 
necessidades.

Ele falou: - Eu acho que você está certo por tudo que você me falou. Estou 
entendendo, vou abandonar este tipo de pesca. Vou pescar de outro jeito que não 
acabe.

Eu falei: - Amigo, pense e lembre do dia de amanhã.
- É isto mesmo, eu estou errado porque tenho meus filhos e meus irmãos para 

viver e se alimentar do peixe, principalmente do rio, porque acabando o peixe, acaba o 
rio também e fica tudo difícil, porque precisamos do rio e do peixe. Por isso vamos 
preservar tudo o que Deus deixou para nós. Obrigado amigo pela orientação que você 
me deu, garanto que não faço mais isto.
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Para preservar o que nós temos

João da Costa Lima
 Bé

Saí para caçar mais um companheiro. Encontramos um bando de queixada. Matei 
dois e o companheiro matou cinco. Ele chegou onde eu estava, disse: - João vamos 
matar mais queixada?

Eu disse: - Não, já dá, vamos deixar para outra vez.
Ele falou: - Nada, rapaz, vamos aproveitar enquanto tem.

Eu falei: - Amigo, pense. Nós não precisamos só hoje, vamos deixar para outra 
caçada. Se nós matarmos mais, vai fazer falta em outra caçada.

Até que ele desistiu e voltamos para casa. Andamos 1 hora, encontramos um 
bando de porcos. Ele disse: - Vamos matar mais uns três porcos?

Eu disse: - Não, este que tem já dá. Vamos embora, já tem caça demais, senão se 
estraga e vai fazer falta para outra caçada.

Ele disse: - Você é tolo. Vamos matar o tanto que nós pudermos.

Eu falei: - Olha amigo, você já viu contar como era o tempo passado? O meu pai 
contava para mim que tinha muita caça, mas as pessoas matavam por brincadeira, só 
para estragar e só para tirar o couro para vender. E hoje está fazendo falta, está difícil, 
tem pouca caça, a fome aumentou muito mais e por isso não vamos mais fazer isto 
porque já tem pouca e se nós matarmos para estragar, vai fazer falta para mais 
adiante, para nossos filhos e nossos irmãos; e se nós acabarmos, como é que eles vão 
viver? Peço para o amigo que entenda e não faça este tipo de invasão. Tenha 
consciência que será melhor para todos nós, e toda vida teremos futuro em nossa 
Reserva.

- Está bom, amigo. Entendi!



Para não fazer falta depois

João da Costa Lima
Bé

- Ó amigo, vai para onde?
- Vou brocar.
- Aonde?
- Na beirada do Rio Bagé, lá onde tem aquelas acuubas.
- Amigo, será que não dá para o companheiro brocar em outro canto porque vai 

estragar muitas madeiras e esta madeira vai servir para nós fazermos a nossa casa.

Ele falou: - Nada, a gente tira em outro canto.
Eu falei: - Mas esta que você vai derrubar vai se estragar.
Ele disse: - Você é tolo. Deus deixou e não acaba.
Eu disse: - Amigo, entenda. Se nós derrubarmos estas árvores, vai custar a nascer 

outras e se acaba, e quando for cuidar, é tarde. O amigo broque em outro canto e deixe 
estas árvores que um dia vai precisar. Lembre do dia de amanhã porque se você fizer 
isto hoje, amanhã não tem. 

Aí ele pensou e disse: 
- É mesmo, você está certo. Eu acho que estou errado. Vou brocar em outro canto 

porque eu tenho filho e irmão e todos nós vamos precisar de madeira para fazer 
nossas casas, e se eu derrubar esta árvore, vai estragar e não serve para ninguém. Vou 
brocar em uma capoeira que não tenha árvore de lei. Dá o legume do mesmo jeito e 
não estraga árvore. Obrigado amigo por ter me dado estas explicações. Eu não 
pensava assim, agora estou entendendo. Não faço mais o que fazia. Derrubei muitas 
árvores, mas agora não faço mais isto porque você me orientou e explicou. Eu entendi, 
muito obrigado amigo.
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Consciência

Maria Zenaide de Souza Carvalho

Ai vai uma poesia para vocês:

Meus amigos seringueiros que aqui estão morando
Preste bem atenção o que está se passando
Não destruam a natureza para depois não faltar
Comida para seus filhos quando eles precisarem.
É preciso ter cuidado quando uma árvore for cortar,
Não corte árvore fina para não maltratar.
Que é dali que seus filhos farão casa para morar.
Se vocês derrubarem tudo vão causar confusão
No fim, seus filhos vão ficar em cima do chão,
E o seu teto será uma folha de papelão.



Monitoramento Sócio-Ambiental
Trabalho no Monitoramento Sócio-Ambiental
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Pesquisa Interessante

Maria Élida Araújo do Nascimento

Em 1991 foi criada a Reserva Extrativista do Alto Juruá, através da qual foram 
acontecendo várias novidades. Existia também o Projeto de Pesquisa e 
monitoramento do povo da floresta.

O Projeto de Pesquisa foi uma das coisas mais interessantes que houve, pois 
através dele tiveram vários aproveitamentos, pois foram enviados os pesquisadores 
para pesquisar sapos, cobras, lagartos e etc.
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Viagem do monitor Osmildo pelo rio Bagé [01/02/98]

Osmildo da Silva Lima
Osmildo do Nonatinho

Saí com o amigo do Projeto de Pesquisa e o amigo Tita para visitar os monitores 
do Bagé. Foi uma ótima viagem. Ficamos no dia 2, das 2 horas até às 11 horas do dia 3 
na casa do monitor Raimundo Farias, vulgo Caboré. Viemos descendo, passando na 
casa dos monitores. Chegamos na casa do velho que se chama Francisco Tragino na 
colocação Talhado; nós estávamos com um prego de palheta. O senhor Tragino 
arrumou uma palheta para nós. Ao sairmos do porto do seu Tragino o motor deu um 
prego e passamos mais de 2 horas para seguir viagem. Chegamos na casa do senhor 
Antônio Gomes na colocação Remanso às 19 horas da tarde do dia 04. Fomos 
convidados para jogar um futebol. Seguimos para o campo; dormimos na casa do 
Antônio Gomes, um velho de 80 anos, mas que ainda caça, mata veado. Saímos da 
casa do seu Antônio Gomes às 10 horas do dia para a casa do monitor Antônio Grajaú. 
Chegamos às 2 horas da tarde, mas ele não estava em casa, só a esposa. Mas fomos 
bem recebidos pela esposa e os filhos de seu Antônio Grajaú. O filho tinha matado um 
porquinho do mato. Ofertaram um almoço; foram “gente fina” para nós as pessoas 
que nós fizemos visita. Saímos para a casa do seu Sebastião Esteves, que é do núcleo 
de base. Chegamos na colocação do seu Sebastião às 3 horas da tarde. Ao sair do 
porto do seu Sebastião, o motor deu outro prego, passamos mais de 30 minutos para 
seguir viagem. Chegamos na casa do outro monitor que se chama Edmilson às 5 horas 
da tarde. Estava só uma filha, ele andava caçando na colocação Maparajuba. Aí eu 
segui a pé deixando o pessoal do Projeto de Pesquisa para esperar o seu Edmilson, 
para pegar os diários e conversar com ele. Quando foi no dia 05/02/98, chegamos na 
Foz do Bagé na casa do Nonato, pai do Osmildo. Ficou até o dia 6 comigo.



Opiniões sobre o Projeto de Pesquisa

Maria Jurlete Santos Souza

Eu, Maria Jurlete, vou falar um pouco. Onde eu moro tem algumas pessoas que 
falam do meu trabalho. Acham que meu trabalho é besteira, fazendo os outros 
ganharem dinheiro à minha custa. -  Olha, Lete, deixe de ser tola!  Eu falo: - Eu 
trabalho da minha livre vontade.

Caboré

“ Desde 94 que eu trabalho nesse trabalho. Tem muita gente que critica a minha 
vida, dizendo que eu trabalho para os outros. No meu desenvolvimento eu aprendi 
mais um pouco. Coisa que a gente não dava valor, hoje a gente está sabendo como 
usar essas coisas. Eu não ligava para isso, confiava nos professores”.
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História de pesquisa

João Batista Ferreira Oliveira

Eu sou um jovem, moro na comunidade Estirão, sou filho de Raimundo Chaves de 
Oliveira e de Francisca Ferreira. Meu nome é João Batista Ferreira Oliveira. Trabalhava 
como monitor da roça. Desde 1994 que eu trabalhava na roça.

Agora eu vim para este treinamento. Eu achei muito importante, aprendi 
bastante a trabalhar como monitor que é a minha vontade, meu sonho é ser monitor. 
Eu quero monitorar os anfíbios e a caça. Dentro da minha comunidade com certeza eu 
encontro diversas qualidades de caça como de rãs.

Vou terminando, dizendo que a nossa Reserva é rica de ambiente.



Pesquisador

Antônio Barbosa de Melo
Roxo

Em 1993, na colocação Pão, passando a conhecer a Reserva Extrativista com 
Chico Ginú e Mauro, comecei a andar junto com os companheiros do Projeto de 
Pesquisa. Neste tempo aprendi muito mais, que não só tem o rio Juruá e o rio Jordão, 
tem muita coisa. Quando nós chegávamos nas casas das pessoas, o pessoal ficava 
espiando, pensando e tinha muita gente que perguntava: “Roxo, pra quê você está 
fazendo este trabalho?” Eu respondia que não sabia. Muitas pessoas ficavam com 
medo porque não sabiam o que aquela pessoa estranha estava fazendo em sua casa.
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Brincadeira de pesquisa [20/11/94]

Ivanilde Gomes Pereira

Eram quatro meninos: Cleva tinha 9 anos, José 7 anos, Silvanilza tinha 5 anos e 
Silvane tinha 4. Aí eles viram Dani, Maira, Ó e o Tião fazendo pesquisa, e quando Dani e 
Maira foram embora então eles imaginaram e disseram:

- Vamos fazer uma pesquisa.

E os outros responderam:
- Vamos.

E foram para mata fazer pesquisa e pegar as plantas que eles sabem para fazer 
remédio. Ele pega e coleta e seca e Cleva disse:

- Eu sou a Dani.

José disse:
- Então eu sou o Tião.

E a Silvanilza respondeu:
- Então eu sou o Ó.

Silvane disse:
- E eu sou a Maira.

E assim eles passaram o dia inteiro brincando de pesquisa



Importância das histórias

Ivanilde Gomes Pereira

Agora eu vou contar minha vida como meu saber está me escrevendo. Veio uma 
mulher do Rio de Janeiro, e ela era pesquisadora. O nome dela é Mariana, e ela veio nos 
visitar duas vezes na nossa casa. Nas outras vezes que ela veio, ela falou comigo para 
eu escrever histórias, e eu comecei. Eu não tinha nem mesmo o jeito de fazer história  
não sabia como começava, mas eu fui escrevendo. Em alguns dias, quando 
aconteciam coisas comigo, não dava certo para eu escrever. Para mim, escrever, era 
uma coisa que eu não dava valor. Agora eu já me acostumei a entender como é.

Eu já tinha escrito 10 histórias quando Mariana e seu Mauro Almeida vieram para 
a foz do Machadinho, e ela mandou dizer para eu ir lá. Eu fiquei com muito medo de 
eles dizerem que não prestava, e eu imaginava eles dizendo. Mas quando eu cheguei 
lá, eles ficaram muito alegres, porque queriam muito ver e ler minhas histórias, que 
eles acharam muito importantes.
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Pesquisa e aulas

Maria de Fátima Damasceno Araújo
Mariazinha do Pedrinho

Em 1994 começou o Projeto de Pesquisa onde foi construída uma Base de 
Pesquisa para os próprios pesquisadores trabalharem. Em 95 vieram os professores 
Ruy e Cristina por intermédio dos professores Mauro Almeida e Dona Manuela. Então 
o professor Ruy, vendo tanta gente adulta que necessitava de estudo, que não tinha 
oportunidade de estudar, e com o apoio do Projeto de Pesquisa conseguiu realizar um 
curso para as pessoas interessadas. Então, o professor Ruy, juntamente com a 
professora Cristina, tiveram o entusiasmo de dar 24 aulas para as pessoas, pois eram 
muitos alunos. Só não estou lembrando o número de alunos, mas foi uma porção. Eu e 
4 filhas estudamos com eles e eram ótimos professores. Eles davam aula na 
Restauração. Os dias principais das aulas eram Sábado e Domingo. Eram muito boas 
suas aulas, a gente trabalhava com jornal, era muito gostoso. Foi uma pena que eles 
passaram pouco tempo e voltaram para Florianópolis. Mas ainda tenho saudade 
daquela gente.

Depois desses professores veio também o professor Pedro Canela para dar aula na 
Restauração. Mas que pena que ele não pôde demorar, porque sua esposa tinha 
voltado para sua terra, e ele achou que não deveria ficar sozinho. Ele ficou mais ou 
menos dois meses e foi embora também. Foi ótimo professor. Ele era do Rio de Janeiro.

Esta história não acabou, ainda tenho para contar.



O Glossário é uma espécie de pequeno dicionário que ajuda pessoas de vários 
lugares diferentes a entender melhor as histórias. Com ele pessoas que moram na 
cidade e não conhecem o açaí, ou o queixada, que nunca viram um papagaio urubu 
vão saber o que essas coisas significam.

Critério para seleção dos verbetes:

1. Palavras que possuem um uso local corriqueiro, que pertencem ao português 
vernacular, com o sentido local igual ou semelhante ao encontrado nos dicionários 
consultados, não sendo classificadas como de uso regional. Ex: bacorote.

2. Entre as palavras do item 1) existem também palavras que, apesar de possuírem a 
mesma grafia apresentada nos dicionários, não coincidem quanto aos usos e 
significados.

3. Existem também algumas palavras, encontradas nos dicionários, que são 
classificadas como regionalismos, ou seja, possuem significados definidos nos 
dicionários, mas, segundo estes mesmos, são utilizadas somente em algumas 
regiões.

4.  Há, ainda, casos de palavras classificadas nos dicionários como regionalismos, mas, 
que na região do Alto Juruá, possuem outro significado.

5. Por fim, também fazem parte deste glossário palavras não encontradas nos 
dicionários, sendo termos estritamente locais.

Este Glossário foi elaborado pelos organizadores deste volume, utilizando 
informações dos próprios membros do projeto de pesquisa, o Dicionário Houaiss da 
Língua Portuguesa, o Dicionário Aurélio, a Encicolpédia da Floresta e conversas 
realizadas com o monitor Raimundo Caboré para a complementação de dados 
relativos à juriti, papagaio, gatos e onças (07/11/2003).

Glossário
Glossário
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Aceiro: faixa de terreno que se limpou em volta de matas para evitar que o fogo se 
espalhe. Separação do roçado com a mata.

Acuuba: veja “Paracuuba”.
Aparazita: uso local para “parasita”.
Arremedar: o mesmo que imitar.
Bacaba: palmeira de até 20m, bem reta, com anéis escuros e outros verdes, flores 

branco-amareladas e frutas roxo-escuras. Os seringueiros fazem vinho das frutas 
dessa árvore, assim como do açaí e do patoá. Para tanto, os frutos da palmeira são 
colocados na água quente para amolecer, e depois macerados com as mãos e 
passados na peneira, para separar a semente e filtrar o sumo ou vinho.

Bacorote: filhote de porco crescido; leitão.
Baladeira: atiradeira, estilingue.
Batelão: embarcação de carga movida a remo ou reboque, bem maior que uma 

canoa. Embarcação muito utilizada por regatões e patrões para transporte de 
mercadorias.

Balseiro ou bauceiro: corresponde ao acúmulo de troncos e galhos de árvores no 
leito do rio. Os balseiros são mais visíveis nas vazantes dos rios, quando podem 
atrapalhar bastante as viagens de canoa.

Barreiro: depósito natural de sais minerais, muito procurado pelos animais.
Batição ou moponga: denominação de um método de pescaria utilizando 

plantas que possuem substâncias que fazem com que os peixes fiquem desnorteados 
ou envenados, sendo facilmente capturados.

Brocar: foiçar o mato e derrubar árvores, para preparar o terreno para a 
plantação.

Cacimba: poço cavado até um lençol d'água, ou poço que retém a água de uma 
mina.

Caititu, cateto ou catitú: é o porquinho-do-mato (Tayassu tajacu).
Capoeira: terreno que foi roçado ou queimado para o cultivo ou para outras 

coisas, e que está em recuperação.
Chaleira de patrão: seringueiro que denuncia supostas irregularidades 

cometidas por outros seringueiros ao patrão, para manter um relacionamento 
privilegiado junto a este.

Cobra-preta ou muçurana: serpente com até 1,8m de comprimento (Clelia 
cloelia), costas na cor cinza escuro e barriga branco-amarelada.

Colocação: é o território utilizado pelo seringueiro e sua família. Compreende 
sua casa, suas estradas de seringa e seus roçados.

Cruzeiro do Sul: é a segunda maior cidade do Estado do Acre. Fica a oeste do 
Estado. É nessa cidade que se localiza o escritório da ASAREAJ (Associação dos 
Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá). Está localizada na 
margem do rio Juruá, abaixo de Marechal Thaumaturgo. Os moradores da Reserva 
costumam ir para Cruzeiro do Sul para tratamentos de saúde, para fazer compras e 
para utilizar os serviços bancários  sacar aposentadorias, por exemplo.

Curiar: procurar com curiosidade por algo ou alguém, manter curiosidade sobre 
alguma coisa.

Embiara: bichos que servem de comida (“rancho”), mas que são menores do que 
as caças (geralmente mamíferos ungulados). Podem ser os pássaros e aí recebem 
também o nome de embiara de pena. Podem também ser de casco, como o jabuti e o 
tracajá, ou ainda embiara de cabelo, como é o caso de macacos, pacas e cutias.

Envira: corda feita de fibras extraídas de algumas espécies de paus. A árvore 
recebe o mesmo nome, mas há diversas qualidades de envira, inclusive com diferentes 



utilidades.
Estradas de seringa: percurso no meio da mata, interligando as seringueiras que 

se encontram aí dispersas. Normalmente, uma estrada de seringa interliga cerca de 
120 seringueiras. A estrada de seringa começa e termina em um mesmo ponto, em 
geral próximo à casa do seringueiro, de modo que ele começa e termina o corte no 
mesmo local.

Gato-açu: é também chamado de gato-maracajá-açu, ou somente de gato-
maracajá. Não chega a ser uma onça, mas, entre os gatos, é o maior. As pintas do 
lombo são mais escuras que as das costelas. Nome científico: Felis pardalis ou 
Leopardus pardalis.

O gato-açu é bem maior que o gato-peludo (ou gato-maracajá-peludo). A única 
diferença entre um e outro é que este último tem o pêlo mais comprido e é menor.

Quanto ao tamanho, depois do gato-maracajá-açu vem a onça-de-igapó, que é 
maior do que ele, mas não chega a ser tão grande quanto a onça-pintada. Esta, por 
sua vez, tem em duas qualidades: a onça-pintada-da-malha-grande e a onça-pintada-
da-malha-pequena. Aqui, “malha” significa aquilo que o animal tem acima do couro 
(estampagem).

Há ainda a onça-vermelha, que tem duas qualidades (a grande, com o lombo 
preto, e a pequena, que é toda vermelha), e a onça-preta. (Informações de Raimundo 
Caboré).

Guarda-livros: responsável pela contabilidade do barracão e pelas contas do 
seringueiro.

Guariba e Capelão: são macacos de uma mesma espécie, Alouatta seniculus. Os 
termos distinguem geralmente o chefe do bando, o Capelão, dos outros guaribas. São 
macacos de grande porte e que vivem em bandos, são conhecidos também por seu 
“ronco” ouvido a grandes distâncias, principalmente antes de chover.

Irara: mamífero carnívoro da floresta (Eira bárbara), com pêlos curtos e ásperos, 
negros ou marrom-escuros no corpo e normalmente mais claros na cabeça, com 
pernas curtas e cauda comprida.

Juriti: há diversas qualidades de juriti (são todas do gênero Leptotila e 
Geotrygon). Tem a juriti-de-capoeira, que aparece em matas, mas principalmente em 
capoeiras. Ela tem cerca de 26,5cm de comprimento, tem a plumagem marrom, o 
peito claro, a cabeça cinzenta e a região em volta dos olhos da cor azul.

Tem a juriti-da-mata-virgem, também chamada de juriti-vermelha, que vive mais 
dentro das matas. Ela tem cerca de 25cm de comprimento, com uma plumagem 
marrom-avermelhada, a testa clara e a região em volta dos olhos da cor vermelha.

Tem também a muidinha-roxa, que é toda roxa e é de mata virgem, mas é mais 
difícil de ver. E ainda a juritizinha-de-pedra  ela tem esse nome porque, em dia de 
chuva, logo depois da chuva, ela aparece no terreiro e fica comendo pedrinhas que a 
chuva descobre. Tem as penas meio claras, mariscadas (pedreis). De todas, é a mais 
difícil de se ver. (Informação de Raimundo Caboré).

Mariscar: pescar.
Marreteiro: pequeno comerciante dos seringais, sendo que muitas vezes alguns 

seringueiros passaram a marretear. No “tempo dos patrões” os seringueiros eram 
pressionados pelos patrões a não negociar com eles.

Mocotó: pata do animal sem o casco.
Novenário: Festa religiosa que dura nove dias e ocorre em épocas do ano fixas, 

mas um pouco diferentes para cada comunidade. Muitas pessoas viajam para 
participar dos novenários em diferentes lugares. Nestas festas, os padres realizam 
sacramentos religiosos e há muito comércio, namoro, dança e contatos políticos.
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Papagaio-estrela e papagaio-urubu: os seringueiros reconhecem essas duas 
qualidades de papagaio: o papagaio-urubu (Amazona farinosa) é todo verde, tem o 
bico escuro e cerca de 22cm de comprimento; já o papagaio-estrela (Amazona 
ochrocephala) tem a cabeça amarela, o bico claro e é mais falante (Raimundo Caboré).

Paracuuba (variações locais: acuuba, cuuba e pracuuba): designação comum de 
duas plantas da família das leguminosas (Lecointea amazonica e Dimorphandra 
paraensis) e uma da família das meliáceas (Trichilia lecointei).

Patoá: palmeira (Oenocarpus bataua) cujo fruto serve para a produção de um 
óleo (de cozinha) e também para o feitio de um vinho como o do açaí, só que é mais 
calórico e de coloração diferente (cor creme).(Raimundo Caboré).

Pé de cajasinha ou cajazeira: árvore de 25m de altura, da família Anacardiaceae, 
com casca comprimida, madeira branca e mole com frutos alaranjados e comestíveis.

Pé de ofê: planta (da família Moraceae, Fícus sp.) cujo fruto serve de alimento 
para vários animais, principalmente o veado e a paca. É um pau de leite e serve para o 
seringueiro coalhar o leite da seringa (para fazer borracha).

Plano de Uso ou Plano de Utilização: segundo a lei federal, conjunto de regras e 
normas de uso dos recursos florestais. A Lei brasileira (SNUC, 2002) exige que toda 
Unidade de Conservação de uso sustentável, como é o caso da Reserva Extrativista do 
Alto Juruá, precisa ter um Plano desses. É elaborado em parceria com os moradores.

Prego de palheta: a canoa em que se viajava não pode mais se deslocar com a 
força do motor de popa, pois as palhetas quebraram ou estão ruins. As palhetas são as 
hélices que, dentro d'água, são movimentadas pelo motor de popa através de um eixo, 
e fazem a canoa se movimentar.

Prodex: Programa de Desenvolvimento do Extrativismo. Fundo de investimento 
do governo federal para Reservas Extrativistas.

Queixada: mamífero (Tayassu pecari) diurno e terrestre, uma espécie de porco do 
mato com presas fortes e proeminentes, andam em grandes bandos de centenas de 
indivíduos. São conhecidos pela ferocidade e pelo barulho do bater das mandíbulas, 
daí seu nome queixada. 

Regatão: comerciante que percorre os rios de barco, parando nas colocações 
para vender seus produtos. Muitas vezes significa o mesmo que marreteiro. 

Samaúma ou sumaúma: árvore (Ceiba pentandra, da família Bombacaceae, 
Ceiba sp.) com raízes com tubos compridos, folhas digitadas, flores brancas em forma 
de sino e cápsulas em forma de fuso. São comestíveis quando verdes e têm sementes 
de onde se tira o óleo, estas são envoltas pela paina (fios sedosos) que tem vários usos. 
É uma árvore que se destaca na paisagem da Amazônia pela sua grande altura.

Seringalista: proprietário de seringal.
Sernambi ou Cernambi : a seringueira é "sangrada" para estimulá-la a soltar o 

leite. Este primeiro leite vai coagulando naturalmente pela árvore abaixo e no chão. A 
borracha feita a partir dele é qualificada com o nome de sernambi. Mas é considerado 
um produto impuro, uma borracha de qualidade inferior, portanto de preço mais 
baixo.

Tapiri: lugar construído para abrigar temporariamente pessoas que estejam 
pernoitando na mata. É geralmente feito a partir de algumas folhas de palmeira, que 
servem para a cobertura, e pedaços de paus, usados para a estrutura simples que 
sustenta esta cobertura.

Tarrafa: rede de pesca redonda, fina, com pesos nas pontas e um cabo fino no 
centro, pelo qual é puxada.

Terçado: facão grande, utilizado pelos seringueiros nas mais diversas atividades.
Thaumaturgo: refere-se à sede do município de Marechal Thaumaturgo, 



também conhecido como vila Thaumaturgo. O município de Marechal Thaumaturgo 
foi criado em 1992, depois da criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá. Toda a área 
da Reserva encontra-se dentro dos limites desse município.

Tingui: veneno para pescar, que pode ser extraído de frutos de qualidades de 
plantas diferentes. Se for extraído de Phyllanthus sp, é fraco e não mata o homem, só 
os peixes.

Trabalhar de meia: trabalhar em terreno alheio, dividindo a produção com o 
proprietário.

Ucuuba: pau de mata de terra firme. É madeira de lei, que serve para o soalho e a 
parede da casa. Da família Myristicaceae, Virola sp.

Uru: ave da floresta (Odontophorus capueira), de até 24cm de comprimento, 
com topete, com as partes de cima acastanhadas com faixas escuras, região ao redor 
dos olhos vermelha e partes de baixo cinzentas.

Vizinhar: dividir alimento (principalmente a caça) com os amigos e vizinhos.
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