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Prefácio Geral

O projeto de Pesquisa e Monitoramento Participativo 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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Colocações de moradores na Reserva Extrativista do Alto Juruá, destacando as 
localidades onde são realizadas atividades de monitoramento. [Fontes: Instituto 
Socioambiental (ex-CEDI)/Projeto de Pesquisa e Monitoramento]

Limites da REAJ

Rede Hidrográfica Principal

Localidades com Monitoramento

Colocações dos moradores da REAJ
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Apresentação

A colocação Floresta fica nas cabeceiras do Rio Bagé, à margem do igarapé 
Pavilhão. Partindo da sede do municío de Marechal Thaumaturgo, localizado por 
sua vez no extremo oeste do Estado do Acre, são necessários de um a dois dias de 
viagem de canoa pequena para chegar até lá. 

Foi nessa colocação que Raimundo Farias Ramos, o Raimundo Caboré, escreveu, 

entre os anos de 1993 e 2003, a maioria dos textos que se encontram neste livro. Os 

últimos textos dessa coletânea foram escritos quando Caboré já vivia em Cruzeiro do 

Sul. 

Raimundo Caboré compreendeu o trabalho de monitoramento como uma forma 

de informar ao mundo como é a vida do seringueiro na floresta, seu cotidiano, seus 

problemas, suas preocupações e suas alegrias. Com esse propósito, durante esses dez 

anos, dedicou-se ao aprimoramento da escrita com os livros e pessoas que subiam o 

rio Juruá e chegavam às suas cabeceiras no rio Bagé. Nesse tempo formou uma 

pequena biblioteca particular - tão pequena frente ao seu gosto pela leitura e pelo 

aprendizado, que cada livro e revista foi lido mais de uma vez  contendo desde 

clássicos de literatura nacional quanto manuais, cartilhas  e estatutos de toda ordem, 

como é comum em áreas de conservação como a Reserva Extrativista do Alto Juruá. 

Fruto dessa vontade e esforço na verdade prazer em aprender, de sua sensibilidade 

para com as questões de sua vida na floresta, da influência dos folhetos de Cordel, 

Caboré desenvolveu um estilo próprio em diversas formas; escreveu músicas, poesias, 

dados sobre sua colocação e família, cartas, manifestos políticos e narrativas. Escreveu 

e leu com intensidade e profusão e, em uma das visitas que recebeu dos pesquisadores 

vindos de vários locais do Brasil, e mesmo do exterior, manifestou sua vontade de que 

seus escritos fossem publicados em ordem cronológica e com o título “Histórias de um 

Matuto da Floresta”. 

Outros moradores e monitores da Reserva Extrativista também produziram e estão 

produzindo muitos textos que, como os de Caboré, merecem ser publicados. 

Esperamos que esse livro de  Caboré seja o primeiro de uma série de publicações do 

mesmo tipo. Para isso, é necessária a continuidade do trabalho conjunto e pioneiro 

que vem sendo realizado entre pesquisadores-moradores e pesquisadores das 

universidades. É com a certeza de que se trata de um grande início para essa proposta 

que apresentamos essa seleção de textos de Raimundo Farias Ramos. 

Procuramos manter os títulos conforme apareciam nos manuscritos originais de 

Caboré, quando alguns textos não possuíam títulos utilizávamos a própria data. 

Quando os títulos tornavam-se muito genéricos ou repetidos optamos também pela 

utilização das datas como título. Nesses casos mantivemos a proposta original de 

Caboré como subtítulo. Esperamos, com nosso trabalho de seleção e organização, ter 

atingido minimamente o formato imaginado por Caboré. 

Augusto e Roberto





Caboré e um dos seus filhos em sua casa, na Colocação Floresta - Foto: Augusto Postigo
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Mas só o seringueiro sabe,

mais do que ninguém,

tudo o que passou na mata,

sem ajuda de ninguém,

só passou porque 

a cana também

passa no engenho

Raimundo Farias Ramos





Histórias de um Matuto da Floresta

Raimundo Farias Ramos
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30 de Agosto de 1994

Uma música

Abençoa Deus, dá o teu amor

abençoa Deus, ai que pobre sofredor
aí que pobre sofredor
não parece ser irmão
daquele que sua casa
é uma bonita mansão
vive correndo de carro

voando de avião
toda vida é arrumado

e o pobre descamisado
vive rolando no chão

Abençoa Deus, dá o teu amor
abençoa Deus, ai que pobre sofredor

vejo tanto, vejo tanto,
tanto pobre afavelado

Quando a noite chega, o frio
do sol, o couro é queimado
tantos nem conhecem isso

moram nos grandes edifícios
com ar condicionado

Abençoa Deus, dá o teu amor
abençoa Deus, ai que pobre sofredor

reconhece teu irmão
o pobre trabalha tanto
vive mendigando o pão

ai, tanta corrupção
com o pobre sofredor
vamos repartir o pão

Que Jesus Cristo mandou



12 de Janeiro de 1995

Terra que meu pai criou-se,
terra que meu pai nasceu

Um bravo trabalhador
que aqui mesmo morreu

Também falo a meus amigos
pra não ser só eu que digo;

o dono daqui sou eu

O dono daqui sou eu,
meu lugar, meu paradeiro,

porque sempre vou levando
a vida de seringueiro

Esta vida foi herança
que meu velho pai deixou
Glória a Deus e à seringa,
porque foi quem me criou

Porque foi quem me criou
quero lhe dar bom exemplo
Meu pai fazia borracha pra

me trazer o sustento.

Pra me trazer o sustento 
Do que a borracha comprava
mais parte de alimento assim

meu pai arranjava.
Me lembro carne de caça

de quando meu pai caçava;
também uns peixes do rio

de quando meu pai pescava.

Foi assim que me criei
muito longe de riqueza

Pobre por não possuir bens,
mais rico de natureza

Esta nossa floresta
tem muitos frutos a nos dar

o vinho do açaí,
o vinho do patoá
bacaba e buriti

gostoso pra se tomar

Preservar a floresta
há muitos que não entendem
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até por ter gente contra
a luta de Chico Mendes.

Chico morreu pela luta,
trabalhador não esquece
Quero ver Chico mais vivo
do que se vivo estivesse.

Reconheço o mais sofrido
Em nosso Brasil inteiro
Peço a Deus que tenha

dó do caboclo seringueiro
Caboclo corta seringa,

Caboclo limpa a estrada.
Caboclo cultiva roça,
caboclo faz a caçada

Caboclo carrega de longe
a grande carga pesada

Caboclo mora na mata
muito longe da cidade

Ganha o pão de cada dia
pra ele e sua família

com muita dificuldade

O caboclo sobrevive
nunca mudou  o estilo

Com as mesmas tradições
passando de pai pra filho



Homenageando os seringueiros

O pobre do seringueiro
ele sofre o ano inteiro

pra dar conta do recado
tem que ser madrugadeiro

Às três da madrugada
ele tem que estar de pé
mesmo sem tomar café

ele toma a direção

Pegando sua poronga
sua faca de sangria

a espingarda e o facão
calça um sapato rasgado

só com os cadarços amarrados
mas o pé fica no chão

Ele aí sai da casa
deixa a esposa dormindo

numa cama de envira
rodeada de menino
e ele fazendo plano

ele sai sempre cantando
assobiando e sorrindo

Dali ele sai andando
por aquela mata sombria
dando risco nas seringas

até amanhecer o dia
às 10 ele fecha o corte, para escapar

e almoçar uma jacuba fria.
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Uma poesia em homenagem aos seringueiros

Mas esta poesia fala mais no coração daquele caboclo que nunca ouviu nem um 
barulho de carro, só a vida inteira nas matas, só ver o ronco dos trovões, a brisa 

soprando as matas e a chuva cair.

Quando o dia amanhece
bem longe de casa ele está,

sujeito à onça pintada
ou gato maracajá,

raposa e o bulebule
e a cobra venenosa,

que é perigoso encontrar.

Sozinho no meio da mata
ele passa o resto do dia

Só volta ao cair da tarde,
para rever sua família

Trazendo o saco do leite,
um macaco ou uma cotia

Quando ele vem chegando
os meninos vêm tudo olhar

dizendo: “mãe, o pai trouxe macaco
e hoje nós vamos jantar”

E ele morto de fome já
vem pra não agüentar
Ainda vai buscar côco

por não ter a quem mandar,
ou mesmo tirar cavaco

para poder defumar

Quando acaba de defumar
os meninos já estão dormindo

a mulher diz vem jantar homem,
ainda sobrou um bocadinho

ele responde: “ainda vou tomar banho
espere mais um pouquinho.”

Sozinho eu digo sozinho;
este modo de falar

Porque deus está com ele
sempre em todo lugar

Seja de noite ou de dia,
na tristeza ou na alegria,
no seu coração Deus está

Amigo quem não conhece
a vida do seringueiro



e só conhece a borracha
em nosso Brasil inteiro

diz assim: “aquele homem
ele nunca passou fome

e ganhou muito dinheiro”

Mas só o seringueiro sabe,
mais do que ninguém,

tudo o que passou na mata,
sem ajuda de ninguém,

só passou porque
a cana também

passa no engenho

Escola e posto de saúde
não se via nem falar

Só os filhos dos patrões
eram quem podia estudar

Fosse quem fosse pro brejo
eles iam para o melhor colégio

que pudesse se educar

Era até admirado
se falar em educação,

pois seringueiro e o índio
não tinham direito não

Isto para confirmar
só quem podia estudar

era filho de patrão

Agora a coisa melhorou,
isto eu já posso falar

que o conselho nacional
chegou pra nos ajudar
Junto com o sindicato

que fez nos libertar

Aí tomamos rumo,
isto eu digo companheiros,

este grito de vitória
para este Brasil inteiro

Criamos uma Reserva Extrativista
criamos uma cooperativa

e uma Associação dos Seringueiros

Estas e outras conquistas,
aqui nesta região,

foi quem nos libertou
do chamado tal patrão
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que já se vão muito longe
e eu não tenho saudade não

O patrão e o marreteiro são
dois que eu quero falar
o patrão tira o couro

 vem o marreteiro espichar
e talvez o fazendeiro
viesse deixar no sol

pra que pudesse secar

Por isto caro leitor
é que faço avaliação

Por escrever estes versos
da vida dos nossos irmãos,
que sofriam como escravos

nas unhas deste patrão

Como eu me lembro muito
de um compadre meu vizinho,

saiu da sua colocação,
expulso por seu Chiquinho,
pobre teve que ir embora
sem saber o seu destino 

baixou numa canoa furada,
carregada de menino

Quem viu isto lembrará de
quem eu quero falar;

será do velho Albertino

Quando eu falei tirar o couro,
mas não é de faca não,
este ditado tirar couro

é um tipo de exploração
Pobre só com uma camisa
porque patrão não alisa

pra couro de ninguém não.

Fico muito revoltado
quando eu vejo o pessoal

pedindo para voltar
o patrão tradicional
Eu fico pra não viver

quando isto a gente lê
em matéria de jornal

Deus me livre de voltar
o chamado tal patrão,

pra acabar nossos direitos
e tirar nossa razão



deixe mesmo nós sozinhos
trilhando nossos caminhos

tomar nossa decisão

Eu é que não tenho saudade
quando o patrão dizia:

“vou botar o Fulano fora
dentro destes poucos dias”,
Somente pra ser machão,

somente de pretensão,
o pobre nem merecia

Nossa estória é um romance
pra gente ouvir contar

Com todos estes sofrimentos,
nunca eu vou me acostumar
Mas pra todo mundo digo:

correrá muito perigo
se este tempo voltar

O seringueiro sofreu muito
e viveu aperreado,

trabalhando para patrão,
sem direito e escravizado
Se o patrão falava alto,

ele ficava calado

Não era nem cidadão
o pobre do seringueiro
Sujeito àquele patrão,

trabalhando o tempo inteiro
vivendo naquela prisão

como se fosse um ladrão
o pobre do aventureiro

Mas o patrão não esperava
que um dia fosse chegar
o direito do seringueiro

pra ele se libertar
e pra aquela situação

que nunca mais ia voltar

Isto já aconteceu
os seringueiros estão sorrindo

Dando vaia aos patrões,
que ainda estão mentindo

E fazendo confusão
aqui nesta região

mas nós não somos meninos.
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Aqui vou me despedindo,
amigos muito obrigado

Leia também para seu amigo,
que é nosso convidado

Mesmo que não leia tudo,
mas leia ao menos um bocado

Meu abraço caloroso
pra quem tiver me ouvindo
viúva, rapaz, moça, velho

menina e menino
Deus na frente e paz na guia,
o autor desta poesia o nome é

Raimundo Adelino

Tenho quarenta e três anos,
a profissão de seringueiro,
a classe que mais sofreu

sem saber o que é dinheiro
Peço até aos presidentes

que dêem uma ajuda a esta gente
este povo brasileiro



02 de Fevereiro de 1995

Vamos nos reunir com
coragem e esperança
em busca de melhoria
que um dia se alcança

Será esta a solução
para os velhos e as crianças

As crianças estão na frente
deste céu cor de anil,

porque são elas o futuro
de nosso lindo Brasil

Os velhos já foram tanto
nesta longa caminhada

Aquelas máquinas trator
na construção desta estrada

hoje mendigo na força
é uma máquina cansada

Para todos que caminham
na longa estrada da vida,

queria ao menos um
século para o dia da partida,
mas Deus é quem determina

porque é sua guarida

Quero ver nossa Reserva
em boa concentração,

feliz por todos ganharem
um pedacinho de chão,
pra garantir o futuro,
vida de nossos irmãos

Se um dia meus amigos,
eu não quero nem pensar,

o que seria de nós
sem terra pra trabalhar

eu lhe digo companheiros
que o plano dos fazendeiros 

era com ela ficar
isto não é papo meu,
este fato aconteceu

em muitos outros lugares

Pobre nas cidades grandes
onde ele vai morar,
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debaixo de viaduto
meus amigos me desculpe

eu não quero falar mal,
filha vira prostituta,
filho vira marginal

Em 89 foi grande a Revolução
dos seringueiros do Tejo,
lutando contra o patrão
uma luta com respeito,

em busca de seus direitos,
de escravo a cidadão

Agradecemos a coragem
de um homem que trabalha

saiba que bom lutador
com nada se atrapalha

Antônio Luiz de Macedo,
dizia não tenho medo,

nós venceremos a batalha

Seringueiro e Seringueira,
pequenos agricultores,
juntos aquela comitiva
e demais trabalhadores

fizeram reunião
criaram uma associação

demonstrando seus valores

Olhamos pro lado
e outro também,

olhamos pra frente
não vamos ficar parado
Um dia macaco é gente,

aquela roda gigante,
a tantos anos girava,

desandou tão de repente

Hoje o seringueiro é dono
da sua colocação

também não paga mais renda,
não é sujeito a patrão

Seringueiros se orgulham
só porque se libertaram
de uma sina escravidão



17 de Setembro de 1995 

Uma Música

Nossa cooperativa parou mas não morreu não

é que nem a sementinha que fica embaixo do chão
vamos em frente companheiro não vamos desanimar

para que aquela sementinha ainda possa brotar
com o broto desta semente devemos ter mais cuidado

para que só os gerentes não sejam os culpados

Vejo tantos que não quiseram no trabalho acreditar
e só davam mais ouvido para aquele que lhes dizia

“aquela mercadoria não é para você pagar”

queria ligar o rádio pra saber onde fica essa culpa dos gerentes
ou se está naquela gente que comprou e não pagou

se diz “não vendo fiado”
o seringueiro ficava logo achando ruim
ainda falava agitado “tá desconfiado!”

Pra mim outro diz “eu não trabalho com o movimento”
foram três anos de luta com muita mercadoria

daqueles grandes projetos que vieram do estrangeiro
Para nossa cooperativa lutar pelos seringueiros

18 de Agosto de 1995

Uma música

A vida do seringueiro
tá uma vida pesada

há quanto tempo a borracha
está desvalorizada

Pobre, chega em uma venda
já não compra quase nada
compra quatro besteirinhas

já vai meia tonelada

O freguês fica assombrado
com os preços alarmantes
vamos falar mais de perto

com os nossos governantes
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com os nossos ministérios
com nossos representantes

Se não encontrarmos apoio
Deus que tenha compaixão

do caboclo analfabeto
só, naquela profissão
um bravo trabalhador
braço forte da nação

Ao ver outra alternativa
para esta situação

temos farinha e arroz
milho, tabaco e feijão

mas só não temos mercado
nessa nossa região

para garantir os preços
dessa nossa produção

História de Novolindas e uma cruz milagrosa

22 de Agosto de 1995

Esta estória de Novolindas é de uma sepultura e uma cruz milagrosa que existe em 
nossa região, que milhares de pessoas tem feito promessas e tem se valido assim. Todo 
ano o povo visita este lugar fazendo suas romarias, acendendo velas naquela 
sepultura e no pé daquela cruz, rezando, pagando suas promessas. Esta cruz tem feito 
muitos milagres e por isso muita gente viaja 5 ou 6 dias, mesmo a pé, para ir lhe visitar, 
é uma coisa muito antiga que eu estou escrevendo, hoje um pouco desta história dia 
22/8/95. Tenho 47 anos e quando me entendi já ouvia falar nesta cruz e nesta 
sepultura.

Segundo as estórias que os mais antigos contam é que eram dois irmãos que 
moravam juntos e foram atacados por uns índios, e que, gravemente, receberam duas 
flechadas, os dois se abraçaram e morreram, lá mesmo foram sepultados, os irmãos 
das Novolindas.



10 de Novembro de 1995

O pobre do seringueiro,
coitado daquele homem
precisa trabalhar muito
pra não morrer de fome

Faça tudo que quiser,
coitado, tem jeito não

ou vai na unha da águia
ou cai na boca do dragão

A nossa ex-cooperativa
que hoje é a associação
vejo que seu provimento
não tem quase diferença
de marreteiro ou patrão

em toda mercadoria
é a mesma caristia

só é menor a sujeição

Só é menor a sujeição,
mas vou falar de um bocado

se tu pensas de comprar
tem que ir bem preparado

porque lá, meu companheiro
tu tens que levar dinheiro,

pois não se vende fiado

Agora, veja como pode
o que este povo pensa

um movimento de seringueiro
sem ter essa concorrência

pobre, já vive apertado
muitas vezes aperreado
por um caso de doença
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15 de Novembro de 1995

Executou-se uma missão do Ibama dentro de nossa Reserva notificando caçada 
com cachorro, marisco de batição, roçado na margem dos rios, queimada de 
seringueiras, marisco com veneno de leite de açacú, oaca, tingui peruana, timbó 
chata, se fosse o caso, mas não houve nenhum marisco por envenenamento dentro de 
nossa reserva ou na área indígena Jaminawa-Arara do Bagé.

Bem próximo à nossa reserva ouvimos falar que os índios mariscaram com veneno 
de leite de açacú, mas com essa visita do Ibama à nossa Reserva, o povo vai acreditar 
que o plano de uso está de acordo com as leis. Por isso, muita gente que não 
acompanhou o plano de uso da nossa Reserva foi notificada por realizar marisco de 
batição e caçada com cachorro. No decorrer de 1995, muita gente teimou e outros 
nunca obedeceram este plano de uso. Existem pessoas que há mais de 4 anos caçam 
com cachorro raceado perdigueiro. Suas colocações estão muito pobres, desfalcadas 
de caça e estão prejudicando áreas vizinhas. Por este motivo o Ibama levou alguns 
cachorros e mandou um morador para uma reunião junto ao Ibama, para que tomasse 
conhecimento de mais um trabalho educativo sobre o plano de uso de nossa reserva. 
Porque essas pessoas nunca participaram de reunião dos seringueiros junto à 
Associação. De Marechal Thaumaturgo o senhor prefeito Itamar de Sá e o senhor 
deputado Vagner Sales mandaram que esse morador voltasse para sua colocação. Está 
certo, mas só não está certo as referidas autoridades mandarem novamente o 
cachorro, para causar os mesmos problemas porque era um cachorro de estimação. 
Tudo bem, não tem nada a ver, mas um cachorro para viver na mata acuando e 
espantando as caças eu descordo plenamente. Por que a caça e o peixe são de grande 
utilidade para nós seringueiros, porque vêm garantindo a nossa sobrevivência e 
futuramente vão garantir a sobrevivência de nossos filhos e de nossos netos. Por isso, 
vamos conservar nossa floresta, vamos conservar nossa reserva e procurar aprender a 
usar sem abusar de todos os nossos recursos naturais 

Casa de José Caboré, Colocação Seringueirinha - Foto: Marisa Luna



Descrição do trabalho de construção de canoa
04 de Dezembro de 1996

Caboré e João começaram trabalho para fazer uma canoa. Saíram às 8 horas do 
dia 4 e voltaram às 4 horas da tarde. Tombaram o pau, uma árvore chamada guariúba, 
medindo 12 palmos de grossura. Árvore guariúba só é encontrada na terra firme. 
Interessante que a árvore guariúba tem uma grande família porque tem a guariúba, 
tem a jacareuba, tem a maúba, tem a tatajuba, tem a pracaúba, carapanuba, 
maçaranduba, alcoúba, janaguba, munguba e a imbaúba. Como discriminar estas 
qualidades, o seringueiro conhece. Dando continuidade ao relatório de trabalho da 
canoa

Reivindicações
12 de Junho de 1997

Raimundo Farias Ramos, o Caboré, escreve algumas reivindicações em relação a 
assunto que afeta nosso dia-a-dia. Em junho de 1997 uma lâmina de faca de seringa 
na cooperativa cantina da comunidade Seringueirinha, Bagé, custava o valor de 11 
quilos de borracha C.V.P. Preço pelo quilograma de borracha era 70 centavos. Fico 
preocupado como é que o seringueiro vai comprar o toco de faca, o balde, as 
tigelinhas para embutir na seringa, a poronga, a espingarda para se defender das feras 
que tem na mata, como vai comprar a bota sete-léguas para se defender das cobras 
que sempre atacam no mocotó. Como vai comprar o sal, o querosene, sabão, a 
munição. O pai de família que tem 7 a 8 filhos pequenos, como vai comprar ao menos 
3 ou 4 mudinhas de roupa para cada um, como vai comprar rede, lençol, mosquiteiro 
para se defender dos mosquitos que transmitem a malária que é quem vem mais 
matando o seringueiro. Fico preocupado porque pelo menos aqui em nossa região 
nenhum seringueiro pode produzir mais do que 500 quilos de borracha, que vai 
corresponder a 350 reais, caso não houver aumento. Um ano tem 366 dias. Imagine 
como passa um pai de família quando o ganho chega a ser menos que 1 real por dia. 
Seringueiros estão acuados com o achatamento do preço da borracha. A necessidade 
está grande porque até cano de taboca o seringueiro já embutiu na seringueira, 
substituindo a tigelinha de aparar o leite da seringa, porque o seringueiro não tinha 
com que comprar as referidas tigelas. Ele fez essa tentativa, depois da 2ª vez que o 
seringueiro foi na cantina e o cantineiro não lhe vendeu fiado. Isto aconteceu com o 
seringueiro José Maria de Amorim na colocação Salgadinho, comunidade 
Seringueirinha, Bagé. Seringueiros precisam de ajuda porque além de ser analfabeto, 
muitos só sabem riscar a seringa. A Cooperativa que era sonho de uma vida melhor 
entre as muriçocas e a fome na colocação, está funcionando ao contrário desse sonho. 
Mercadorias caras, produtos baratos, pouco transporte, pouca saúde, pouca 
educação, faltam escolas nas comunidades, faltam medicamentos nos postos de 
atendimento. Se fizesse um relatório de atendimento e não atendimento dava mais 
não do que sim. Faço estas reivindicações para não dizerem que tudo passa e ninguém 
está vendo.
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Versos da guariba velha

12 de Junho de 1997

A guariba é um animal que
canta de madrugada

de longe a gente escuta
é aquela barulhada

no instante corre o risco
de ela ser caçada

Elas têm poleiros certos
sempre sempre para dormir

no galho de uma árvore
bem alta copaíba ou manixi

Precisa espingarda boa
pra tirar ela dali

Difícil encontrar baixa
em árvore de meia copa

Salve um dia de sol
elas descem pras tabocas

mais perto de uma moita grande
aonde elas se socam

A caça que a gente come
é difícil a gente ver

elas também tem refúgios,
também sabem se esconder

Às vezes o caçador
gasta toda munição,

somente numa guariba
ou num macaco macho,

o chamado capelão

Volto pra guariba velha,
de quem eu quero falar
saiba que a carne dela

é dura de cozinhar
Só lenha de mulateiro
sem o fogo se apagar

Ela passa o dia inteiro
na panela cozinhando

de vez em quando uma água
o fogo sempre atiçando
quando coloca no prato

ainda fica pulando



Mesmo assim se torna sempre
o prato do seringueiro,

mesmo sem alho nem pimenta,
a fome é quem dá o tempero

Já pensou o seringueiro
que passa o dia andando
numa estrada de seringa
e pouco se alimentando

de tarde quando ele chega
seja que comida for

ele não tá enjeitando

E 7 horas da noite
falando vêm pra jantar
Junta toda gurizada,

come mesmo pra valer:
menino não acabe o caldo

deixa pra teu pai beber

Uma pequena poesia em homenagem a Floresta Amazônica

Já basta de ameaça
Basta de corrupção

Basta de tantos conflitos
Basta de destruição

Não destrua a floresta,
Grande homem fazendeiro,

Nossa floresta viva serve
Para um mundo inteiro

A Floresta Amazônica 
É vida para o seringueiro
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Para o índio, para o riberinho
E para o homem castanheiro

Aonde tem floresta
Tem recursos naturais

E vida para o ser humano
E vida para os animais

Queria nossa floresta
Sem haver devastação

Queria os animais
 Sem perigo de extinção

Com todos no meio das selvas 
com boa reprodução

Como é bela a natureza
Que Deus fez 

com a sua perfeição
Viva nossa floresta

Floresta natural 
Salve a nossa Amazônia,
Nossa Amazônia legal

Terra em que meu pai se criou
Terra que meu pai nasceu

Um bravo batalhador 
Que aqui mesmo morreu
Até falo aos meus amigos

Para não ser só eu 
Que digo o dono daqui 

sou eu

E dono daqui sou eu, 
Meu lugar meu paradeiro, 

Porque sempre vou levando
a vida de seringueiro

Esta vida foi herança
Que meu velho pai deixou
Gloria a Deus e à seringa
Porque foi quem me criou

Porque foi quem me criou
Quero lhe dar como exemplo

Meu pai fazia borracha
Para me trazer o sustento

Para me trazer o sustento
De que a borracha comprava

Mais parte de alimentos



Assim meu pai arranjava
Me lembro a carne da caça
De quando meu pai caçava
Também uns peixes dos Rios 
De quando meu pai pescava

Rio de praias bonitas
De grande habitação 

Onde todos povos vivem 
Com a sua tradição 

Rio Juruá falado, 
Que antes foi dominado,

Por coronéis e patrão

Hoje o Dono deste Rio
É mesmo o trabalhador 
Quando chegou sua vez 
Porque Deus nos ajudou 

Nossa luta Sindical, 
Conselho Nacional,

Que também nos libertou

Peço desculpa ao leitor
Se não for apreciado

Se não quiserem ler tudo 
Leia ao menos bom bocado 

Os contos deste poema
Sempre falam do passado

Fala na mata e nos Rio
E nos Homens Seringueiros 
Que antes nem conhecido 

Em nosso Brasil inteiro, 
Depois de tudo seria 

Aquele herói verdadeiro

Respeite a natureza,
Não destrua, não senhor 
Nosso Alto sustentável 

Recurso que Deus deixou

Peço a Deus que abençoe
Todo o povo brasileiro,

Estou chegando no Acre
Terra boa hospitaleira
Falei com agricultor, 

Falei com seringueiro, 
Homem de mão calejada, 

Que já foi ameaçado 
Por patrão e fazendeiro
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Na letra deste poema
Também quero falar em

Um Rio caudaloso,
Nosso Rio Juruá 

Rio de muitos afluentes,
Rio de praias bonitas 
Boas para se banhar

Enfrenta a mata de noite
As chuvas e temporal
A cabra e a onça tigre

E qualquer outro animal
Também qualquer trabalho

Mesmo que seja braçal

Sr. Antônio Gomes (falecido), morador do rio Bagé, no corte da seringa - Foto: Marisa Luna



Dados
03 de Fevereiro de 1998

Nome do monitor: Raimundo Farias Ramos, “Raimundo Caboré”
Nome da colocação: Seringuerinha (Floresta)
Família: 
Raimundo Farias Ramos  49 anos (marido)
Agamedina Silva Ramos  49 anos (esposa)
José Silva Ramos  28 anos (filho), mora no Tejo
Raimundo Silva Ramos  23 anos (filho)
Ivo Silva Ramos  20 anos (filho)
Manoel Silva Ramos  19 anos (filho)
João Silva Ramos  18 anos (filho)
Maria Silva Ramos  17 anos (filha)
Agaide Silva Ramos  15 anos (filha)
Raimunda Silva Ramos  13 anos (filha)
Alessandra Silva Ramos  11 anos (filha)
Colocação: Floresta
Criação: 10 galinhas, 5 patos, 2 perus, 22 porcos
Bens: motor casa de farinha, motor canoa, três espingardas, casa de farinha e 
máquina de costura.
Estradas de seringa: quatro estradas (três na área indígena)
Escola, posto de saúde e fonia: 10 minutos, a pé
Vizinhança:
Maria de Nazaré Lopes da Cunha (Mãe)
Raimundo da Silva Ramos (filho)
Leodoro Farias Ramos (irmão)
Venância Farias Ramos (irmã)

Floresta, Seringa, Seringueiro e suas ligações
02 de março de 1998

O trabalho dos monitores será a melhor documentação de que é possível a vida 
das pessoas na floresta preservada, mas isto me deixou algumas dúvidas quando os 
professores falaram de floresta preservada. Porque preservação não é igual a 
conservação, porque nós que moramos na floresta precisamos caçar, pescar, tirar 
madeira para fazer nossas casas, nossas camas, mesas, cadeiras; precisamos tirar 
palha para cobrir nossas casas, tirar patuá, açaí, bacaba, buriti; precisamos de um uso 
de madeira permanente que não é madeira de lei, mas faz parte da floresta, que é a 
lenha para nossos fogões, lenha para nós torrarmos farinha de mandioca, lenha para 
apurar caldo de cana na fabricação de açúcar, enfim, um mundo de utilidades das 
coisas oferecidas pela natureza.

Em nossa floresta, em meu ponto de vista, preservação não é igual a conservação. 
Você já deve ter ouvido falar de alguma coisa preservada, uma área, um lago de 
preservação. Pode ser um lugar escolhido pela própria comunidade, como um local 
onde é proibido pescar, caçar, e tirar madeira; pode ser um lugar onde os animais, 
peixes e outros bichos se reproduzam livremente, e assim tenham sua sobrevivência 

33



assegurada. Mas, nós que precisamos tirar tudo da nossa floresta, não adianta nos 
dizerem, para o Brasil e o mundo, “a nossa floresta está sendo preservada nos lugares 
habitados”, agora sim, conservar e resguardar de dono, isto podemos fazer porque 
nós não vamos deixar que ninguém lá de fora ou daqui venha, por exemplo, à nossa 
reserva fazer uma desmatação. Não vamos deixar que ninguém venha tirar madeira, 
não vamos deixar que ninguém venha pescar, caçar para comercialização. Tudo 
podemos fazer para que nossa floresta não seja prejudicada, porque nós seringueiros 
toda vida moramos na floresta, mas respeitamos a natureza, nunca deixamos nossa 
floresta danificada mesmo com a necessidade que temos de, todos os anos, derribar 
floresta para abrir nossos roçados. Porque nós plantamos mandioca, milho, arroz, 
feijão, cana de açúcar, bananeira, laranja, limão, tangerina, côco, graviola, pupu, café 
e outros.

Então, em meu ponto de vista, a palavra preservação, para quem mora na 
floresta, tem que fazer estudo para diferenciar porque todos os dias nós precisamos 
tocar na floresta, porque ela é nossa vida, sem ela nós não vivemos, porque tudo que 
nos cerca vem da floresta e da natureza. Temos 12 meses no ano, mas o contato é com 
a floresta. Mês de janeiro ficamos limpando as estradas de seringa, mês chovedor, o 
seringueiro sempre faz uma caçada, mês muito chuvoso passa os 31 dias e o 
seringueiro não ganha quase nada. Mês de fevereiro ainda continuam as chuvas e o 
seringueiro parado sem cortar a seringa. Ai dificulta sua vida porque não dá para 
produzir borracha, na época nem temos crédito. Janeiro, fevereiro, março e abril não 
dá para cortar seringa, motivo de meses muito chuvosos e muitas estradas de seringa 
ficam nas margens dos rios tomadas pelas águas. São quatro meses que o seringueiro 
passa mais necessidade porque não pode produzir a borracha nem tem uma linha de 
crédito para lhe beneficiar com mercadorias para suprir suas necessidades. 
Basicamente por isso a borracha está caindo de produção, porque o seringueiro 
imagina que tem que produzir outros produtos, seja farinha, arroz, milho, feijão, 
açúcar-gramicho, tabaco, criar galinha, pata, porco, peru... apesar de não ter um 
preço garantido, mas ajuda nas nossas necessidades. 

Precisamos nos organizar para que o Brasil e o mundo saibam das nossas 
dificuldades para sobreviver. Apesar das distâncias que o seringueiro, o homem da 
floresta, vive espalhado na nossa Amazônia, terra boa, terra produtiva, mas cheia de 
dificuldades para o homem, motivo da distância dos lugares modernos. O homem da 
floresta só trabalha e sua força é pouca para o suficiente para si e sua família. Graças à 
nossa floresta, cheia de recurso natural, que dá uma grande força à nossa 
sobrevivência.

Chegou o mês de maio, o trabalho de seringa. Começamos a produzir borracha, já 
podemos vender alguns quilos para comprar mercadoria; sal, sabão, querosene, 
pólvora, chumbo, espoleta, cartucho carregado ou vazio, bota sete-léguas para andar 
na mata, muito útil para proteger dos espinhos e das cobras que sempre atacam o 
homem da floresta.

Falei muito, mas ainda faltou roupa, rede, cobertor, mosquiteiro, toalha de banho 
e outros utensílios; machado, terçado, enxada, prato, panela, colher e muitos outros. 
Por exemplo, rádio para nós ouvirmos as mensagens e os jornais dando as notícias do 
Brasil e do mundo todo; é de imensa necessidade na casa do seringueiro, mas como 
podemos comprar quando nossos produtos são muito baratos e muitas vezes não 
podemos transportar para procurar um comprador?

Seringueiro sempre sofrido pela distância, pela exploração, sempre 
marginalizado, pois nunca se uniram para discutir seus problemas. Vivem espalhados 
nas suas colocações contentes com o que a natureza lhes oferece; nossa borracha que 



com tudo mais sempre foi a sobrevivência dos seringueiros. Hoje as estradas de 
seringas soltas no cerrado, colocações abandonadas, há pouca borracha que está 
sendo produzida. Vejo mês e mês amontoado, parece um produto que está sendo 
rejeitado. Tanto valor que já teve para o seringueiro, para o Brasil e o mundo, a maior 
defesa para nossa floresta Amazônica. Hoje com a queda do preço da borracha sinto 
uma grande ameaça ao nosso meio ambiente, porque milhares de seringueiros que 
viviam da borracha estão dando seu jeito para sobreviver, e este jeito é sempre 
deixando a terra nua, porque milhares de homens que antes eram seringueiros 
partiram para agricultura; mesmo aquele pequeno agricultor que só trabalha com o 
machado e terçado, mas fica entrando em forma de lagartinha, comendo a floresta 
natural. Com a falta do preço da borracha corre o risco prepotente de tocar na caça e 
na madeira, porque o homem analfabeto, ele passa muita fome porque ele não sabe 
se dirigir, não sabe cobrar, não sabe exigir, não sabe pedir, e a fome tem cara. E o 
homem com fome fala muito. Por isso precisa conhecer o homem analfabeto que não 
pode mudar sua tradição, por exemplo, o seringueiro acha difícil mudar para 
carpinteiro, pedreiro, pescador e outros porque ele só aprendeu a cortar seringa, só 
sabe lutar com a seringa, só sabe abrir estrada de seringa, ricurçar, raspar, dividir as 
bandeiras e dar o risco com a faca torta e embutir a tigelinha para aparar o látex, fazer 
a colheita para transformar a borracha. Por isso, que com mais de um século que 
tradicionalmente o seringueiro vive e sobrevive, ele tem dificuldade para mudar: 
porque a seringa é difícil, mas o seringueiro vai hoje e amanhã, já tem produto para 
vender, e a agricultura precisa de condição para esperar um ano para começar a 
vender algum produto. 

A vida na mata é muito dura, mas viver é lutar. Devagar se vai ao longe. Cada um se 
vire como pode. Esta luta dura que apavora os medrosos, mas provoca e anima os 
corajosos, porque precisa muita coragem para viver na mata. Seringueiro que muitos 
dias, 2 horas da madrugada deixa seu barraco, enfrenta a mata que de madrugada é 
fria. Vida dura subindo ladeira e descendo mata sombria, suas folhas em forma de 
tapete cobrindo toda terra; quem lhe anima é o amanhecer do dia, quando os 
pássaros e outros animais anunciam o romper da aurora, cantando com o amanhecer 
de um novo dia. Como é bonito o cantar do Uirapurú, pássaro mandingueiro, que 
onde ele está cantando ficam muitos outros pássaros encantados com seu assovio. 
Todos os pássaros cantam muito bonito, mas o cantar do Uirapurú lhe deixa uma 
superstição de um pássaro misterioso; seu cantar alegra todos que ouvem. A floresta 
tem seus encantos com suas paisagens, mas tem suas destruições naturais porque os 
grandes temporais derribam muitas árvores; mês de agosto e setembro são muito 
perigosos os temporais, os seringueiros por milagre de Deus têm escapado em suas 
estradas de seringa. Já deu temporal que acabou com estrada de seringa derribando 
seringueira e entupindo com outras caídas. Meu pai contava de um temporal que 
pegou na mata. Escapou dentro de uma gruta; quando voltou para casa fazendo 
arrodeio porque o caminho estava tapado com árvores caídas. 

A vida do seringueiro é vida dura, vida sofrida; a seringa trás muitos perigos para 
nossas vidas, mas o seringueiro confia em Deus e sua coragem entre as muriçocas e a 
malária é o que mais ataca o homem que sobrevive na mata, no meio da floresta. 
Depois vem as horas, os dias, os anos descontraídos que ele se alegra e resolve ficar 
mais um tempo; às vezes muda de colocação, sempre fazendo planos na esperança de 
um dia melhorar. A vida via passando e o pobre do seringueiro nem se sente, suas 
férias de trabalho serão os domingos e os dias santos, e os dias de chuva serão os dias 
que trabalha menos. 

Eu já pensei que, houvesse um plano de trabalho que mudasse, poderia melhorar 
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a vida do seringueiro, desde que houvesse uma escolha para o homem que dissesse: 
“eu quero cortar seringa”, e o seu trabalho fosse só aquele, mas o seringueiro é tão 
atarefado que roda que nem um pião doido e não dá conta de tudo porque se o 
seringueiro, o seu trabalho fosse só cortar seringa, ele podia produzir muito mais 
borracha; colocar em nossa Reserva o agricultor e o seringueiro porque o seringueiro 
nem tem tempo para cortar seringa porque broca roçado, planta, limpa, faz farinha, 
leva seus produtos para comprar mercadorias muitas vezes nas costas, caminhando 3 
ou 4 horas de viagem. Há muitos anos que o seringueiro vive com esta luta sem mudar, 
por isto que eu digo que a borracha foi um produto útil para nosso país. Que o homem 
seringueiro tenha mais condição para trabalhar com mais assistência, deixando o 
seringueiro na sua colocação com tudo na porta para que ele passe a ser um produtor 
de borracha e que em nossa Reserva apareça o produtor de farinha, o produtor de 
feijão, arroz, tabaco, açúcar, mas não um homem ser tudo ao mesmo tempo. Para que 
isto aconteça é preciso planos de trabalho para mudar a conscientização do povo e 
que cada um escolha seu trabalho. Será que cada um escolhesse e dissesse: “eu quero 
cortar seringa”, outro dissesse: “eu quero plantar feijão”, outro dissesse: “eu quero 
plantar arroz”, outro dissesse: “eu quero plantar cana de açúcar”, outro dissesse: “eu 
quero plantar tabaco”, outro dissesse: “eu quero plantar milho e mandioca”, outro 
dissesse: “eu quero criar galinha”, outro dissesse: “eu quero criar porco”, assim por 
diante, para que cada um ficasse menos atarefado, isto com condição financeira para 
mudar a vida e o trabalho do seringueiro. Isto porque cada um com uma profissão 
poderia aumentar a produção e podendo cada um vender para o outro para que 
houvesse uma circulação entre os trabalhadores. Isto sendo válido, podia acontecer 
em nossa Reserva, um lugar pequeno, capaz de progredir com nossa organização, 
porque há tantos anos que o seringueiro procura fazer tudo e ao mesmo tempo não 
faz nada, isto até porque tem um ditado que quem canta não assobia. 

Está na hora de procurar saber a importância da borracha; com a queda do preço 
deste produto a floresta e o seringueiro se sentem mal porque o seringueiro só vive 
aonde tem floresta e a floresta só vive onde tem seringueiro. A floresta amazônica é 
um mundo de sombras no chão sobre um tapete fofo de folhas, uma infinidade de 
pequenos animais, os rios que estão debaixo de nossa floresta e seus afluentes, 
inconfluentes, igarapés, grutas, olhos-d'água; nunca vão secar, nunca vai faltar peixe 
para as comunidades ribeirinhas. Os rios são o elo de ligação com todos os brasileiros. 
Os povos das nações indígenas também têm direito a um lugar para viver, baseado em 
um lugar que nascemos, porque temos conhecimento de tudo que nos cerca sem 
desequilíbrio; por isto sabemos caçar, pescar, fazer nossos roçados, tirar madeira para 
fazer nossas casas sem desequilibrar o meio ambiente. Pode haver uma mudança. 
Motivo: o preço da borracha que está muito baixo hoje, que é 22 de maio de 1998. O 
seringueiro vende o quilograma de borracha apenas por 50 centavos o quilo. Vejo 
uma mudança porque poucos seringueiros estão cortando seringa. Estão partindo 
para agricultura, motivados pela queda do preço da borracha, produto que há mais de 
um século o seringueiro produzia; desenvolvimento sustentável, sendo este último 
um tema particularmente caro aos brasileiros que procuram vir e progredir na 
Amazônia, as grandes causas da humanidade nesta virada de século.

Os homens que vivem no interior da Amazônia na extração da borracha são as 
pessoas que hoje vivem totalmente desamparadas porque ficam quase seis meses sem 
auferir nenhuma renda. Não adianta lutar pela conservação da selva se não se luta 
pela conservação dos seres que vivem e sofrem na selva, que são os seringueiros.



Para o homem da floresta
mais saúde, educação,

transporte, comunicação,
melhor preço em nossos produtos,

mercadoria bem mais faturada,
boa união e organização
Para os trabalhadores,

principalmente para nossa
Reserva Extrativista do
Alto do Juruá, para que
nossa conquista, nossas

lutas continuem em busca de
melhores condições de vida.

Mais dignidade, mais
seriedade, para que nossas

lutas não se deixem
ladeira abaixo, para que
seja um exemplo e uma

força para criação
de mais Reservas em

nossa Amazônia
Será o remédio que vai
proteger a floresta e os

animais e o homem,
a terra e as águas.

Diário de poesia e de músicas
Setembro de 1998

Agricultor Feliz
Toquei fogo no meu roçado

Queimou, queimou, caiu chuva sobre a terra
Molhou, molhou, semeei

A sementinha, brotou, brotou
Terra boa bem fértil, frondou, frondou

Fiz uma boa colheita, que me sustentou,
Agradeci a meu Deus, que me ajudou.
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A Fé do Pescador
Rio de água barrenta

o Rio Juruá
na enchente e na vazante

todo mundo a pescar,
a malha de linha fina de barco

vamos soltar,
Levando a favor das águas

vem o peixe mapará
na malha de linha fina

olha o boto tucuxi

Tá querendo te roubar
é mapará, é mapará
aquele caldo gostoso

no almoço e no jantar.

Banco de Areia e Cachoeira

Mandai, mãe de Deus
Uma chuvada bem boa
Para dar uma enchente
Pr'eu tirar minha canoa

Tira minha canoa, eu quero viajar
Quero que Deus me ajude

Quando eu ir, quando eu voltar
Nós somos filhos de Deus
Também da virgem Maria

Protegei, virgem Mãe, protegei noite e dia
Protegei virgem Mãe ou virgem da Conceição

Me livra dos olhos grandes
Também das perseguições

Deste mundo que nós vivemos
Cheio de contradições

Pai nosso e Ave Maria
São as minhas orações
Em louvor das 5 chagas
E de sua morte e paixão
Ofereço a Jesus Cristo
E virgem da Conceição

Pela paz do mundo inteiro
E vida de nosso irmão.



Campanha de Jorge Vianna

Para o Acre desenvolver
Jorge Vianna vai lutar

vai vencer,
o Acre quer respeito, 

quer moral
Jorge Vianna pro governo Estadual 

é a vez do Acre melhorar 
40.000 empregos 

Jorge Vianna vai criar, 
não deixe o Acre passar fome. 

no dia 4 de Outubro 
vamos votar neste homem. 
é Jorge quem vai governar

O nosso Acre
para a vida melhorar.

Diário de Migrações
03 de Janeiro de 1999

Dona Esmelinda Aselino Maia, viúva, 4 filhos em sua companhia, 3 homens, uma 
menina moça. Dona Esmelinda Maia, 4 anos de falecido. Esta família mora há 15 anos 
na colocação Ipiranga. Dona Esmelinda resolveu mudar de colocação. Foi morar na 
margem do rio Tejo. Dona Esmelinda lamentava que tinha saudade de sua colocação, 
mas por motivo da queda do preço da borracha, ela teve que mudar, pois não podia 
transportar outros produtos.

O seringueiro Anazildo Moreira Cassiano, há mais de 10 anos que trabalhava na 
colocação, mudou para fora da Reserva. O motivo foi o grande caso de malária.

Quinta-feira - Roçado
28 de Janeiro de 1999

Caboré e José foram terminar de cobrir o barraco e João foi caçar. Caboré e José 
trabalharam das 7 da manhã às 2 da tarde. Este centro Ipiranga é uma colocação de 
seringa, muito boa de rancho e leite. Hoje está um pouco desmatada; com a 
demarcação da área indígena, três estradas de seringa ficaram para os índios, mas vou 
reabrir outras estradas e vamos continuar na colocação. Hoje com o governo Jorge 
Vianna, melhorou o preço da borracha. Estamos vendendo o quilo de borracha ao 
preço de 1 real e com promessa de aumentar mais. Os seringueiros acharam que 
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melhorou porque 98 e 97 e 96 o preço da borracha foi péssimo. Seringueiro vendeu o 
quilo de borracha até por 50 centavos, a troco de mercadoria. Por este motivo o ano de 
1998 não teve quase produção de borracha. Ponto final, porque se for falar desta 
história, vou encher este caderno. Este é um diário com relação ao dia-a-dia.

17 de Abril de 1999

Neste diário de caça que estou escrevendo quero falar de uma novidade: os 
caçadores estão vendo um rastro desconhecido. Dizem que é rastro de mapinguari, 
outros dizem que é o bicho do pé redondo, vários caçadores já viram este rastro. O 
animal deixa mato quebrado na altura dos peitos de um homem. O rastro é redondo, 
deixando as marcas das unhas pouco parecidas com unha de jabuti. O rastro, de uma 
marca para a outra, mais ou menos dois palmos de distância comparado à passada. 
Alguns caçadores já perseguiram mas não encontraram. A mata que este animal está 
andando: Cabeceira do Igarapé Grajaú, afluente do rio Juruá; Cabeceira do riozinho 
do Cruzeiro do Vale, afluente do rio Juruá, formando cabeceira com Paranã Bagé, 
afluente do rio Juruá.

Sábado
15 de Maio de 1999

Caboré continuando viagem. Saímos da casa do Raimundo Crato às 7 horas do dia, 
ainda paramos em Marechal Thaumaturgo. Seguimos viagem, pernoitamos na 
localidade Porto Velho na casa de Dona Maria Xavier da Roxa. À noite conversamos 

Um varadouro do Rio Bagé - Foto: Marisa Luna



com dona Maria, 79 anos de idade, cearense, viúva e aposentada. Dona Maria falou 
que chegou no Acre em 1948 no mês de junho, em companhia de seu esposo Pedro 
Cário da Roxa, dois anos de casados. Dona Maria falou um pouco de sua terra, as secas 
do nordeste. A influência foi a borracha, mas o plano era de passar 10 anos na 
Amazônia. Já trazia dois filhos. Dona Maria falou que estava com dois anos de viúva.

Quinta-feira
26 de Agosto de 1999

Caboré ainda trabalhando em sua canoa, terminando às 2 horas da tarde ainda foi 
arrumar sua casa e sua carga para, no dia seguinte, viajar para Marechal Thaumaturgo 
em sentido de uma mensagem do coordenador do Conselho Nacional dos 
Seringueiros do Vale do Juruá Francisco Barbosa de Melo, Chico Ginú, para que as 
pessoas que moraram na área dos índios e foram expulsos pelos mesmos, recebam 
uma indenização paga pela FUNAI.

Segunda-feira
30 de Agosto de 1999

Caboré saindo da casa do José às 10 horas do dia. Depois consegui um motor da 
comunidade Iracema na responsabilidade do senhor Messias. Caboré chegou na Foz 
do rio Tejo às 2 horas da tarde, encontrando pessoas da FUNAI fazendo pagamento 
das pessoas que tinham sido despejadas ou expulsas pelos índios. Caboré tendo sido 
um dos que foram pagos pela FUNAI. Caboré recebeu a quantia de 3.429 reais e 15 
centavos. Este levantamento tinha sido feito em 1987 pelo José Mileris.
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Viagem e reuniões
31/11/1999 - Domingo

Caboré ficou em Thaumaturgo, previsto de uma reunião com uma equipe do 
governador do Acre, excelentíssimo senhor Jorge Vianna. A Equipe chegou por volta 
das 9 horas e a reunião começou às 11 horas. Primeira explicação foi sobre 
desenvolvimento do município. Depois das 12 horas e 30 minutos tivemos almoço. 
Faltando 15 minutos para as 2 horas da tarde voltamos. Daí, os representantes 
pediram a opinião do povo do que era mais de interesse dele. Falamos de saúde, 
educação, transporte, escoamento para nossos produtos e moradias. Depois falamos 
de criação e plantação. Os representantes acharam que com a opinião do povo e o 
apoio do governo, podem se tornar comunidades ativas. Eu que sou um morador das 
zonas rurais achei muito boa a reunião porque achei que o governo quer tirar planos 
de trabalho das comunidades.

11/11/1999 - Quinta-feira

Saí da localidade Cocal às 6 horas da manhã chegando na Foz do Rio Tejo às 5 horas 
da tarde, encontrando a equipe que estava reunida para fazer documentação do povo 
pelo Projeto Cidadão. Mais de 300 trabalhadores estavam na Foz do Rio Tejo. 12 e 
13/11/99. A equipe trabalhou para atender todas as pessoas.

 13/11/1999 - Sábado

Caboré ficou na Foz do Rio Tejo enquanto o mecânico consertava seu motor. Caboré 
observava o movimento, o doutor juiz de direito e sua equipe trabalhando na 
documentação do povo, tirando registro de nascimento, carteira de identidade, CPF, 
título de eleitor, fazendo casamento civil. Foi um evento de muita importância para os 
trabalhadores contar com a presença das autoridades. Temos que agradecer a Deus e 
ao Projeto Cidadão que deu esta grande força. Foram dois dias de luta, mais de 3000 
pessoas estavam reunidas na sede central da Reserva Extrativista do Alto Juruá. A 
equipe trabalhou muito para atender o povo. Os trabalhadores bastante interessados, 
enfrentando as grandes filas para que pudessem ser atendidos por parte do Projeto 
Cidadão. Acredito que o povo ficou satisfeito. A prefeitura também cooperou com 
uma parte de alimentação para o povo, colaborou com o combustível para o povo 
retornar à sua residência. Associação dos Seringueiros e Agricultores também deu sua 
contribuição.

23/11/1999 - Terça-feira

Parte da manhã Caboré foi até o seu criadouro de porco, ou seja, o chiqueiro, pegar 
um porco para vender para um povo que está chegando na comunidade 
Seringueirinha para uma reunião dias 24 e 25 de novembro de 1999. Umas pessoas do 
governo do Estado do Acre, Secretaria Executiva de Florestamentos e Extrativismos e 
pessoas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Vendi um porco no peso de 30 quilos, 
me pagaram com dinheiro. Recebi um real e 30 centavos no valor de cada quilograma. 
A equipe comprou mais rancho em outras mãos para bancar com alimentação 
durante a reunião.



24/11/1999 - Quarta-feira

Primeiro dia de reunião. Não participei da reunião porque estava muito atarefado 
com o trabalho de plantio de meu roçado, mas muitas pessoas da comunidade 
participaram do treinamento para extração e melhoria do látex e da borracha, em 
busca do desenvolvimento sustentável. Bom, como já falei, não fui para a reunião, fui 
para o meu roçado. Saí às 7 horas da manhã e voltei às 5 horas da tarde. Plantei 850 
covas de roça.

25/11/1999 - Quinta-feira

Segundo dia de reunião. Também não participei. Saí para o roçado às 7 horas e 
voltei às 12 horas 40 minutos. Fui plantar 385 covas. Parte da tarde fiquei em casa 
enfadado e conversando com um companheiro que retornava da reunião, Manoel 
Antônio. Falamos do preço da borracha, 70 centavos o quilograma com mais 40 
centavos de real de subsídio por cada quilo de borracha, uma garantia do governo do 
Acre. Ainda haverá a assinatura de convênios nacionais e internacionais, incentivando 
assim a atividade da borracha natural.

Farinhada, roçado, clima e colocações

24 de Junho de 2000

Dia de São João. O dia está muito bonito. Sol claro e céu cor de anil. Boas notícias, 

toda comunidade com saúde, graças a Deus. Estamos no meio do ano, os seringueiros 

já podem apresentar produção de borracha. Pode ser borracha tipo c.v.p., pode ser 

borracha tipo f.d.l. ou borracha couro vegetal; três tipos de borracha que os 

seringueiros estão produzindo na nossa Amazônia. Aquela borracha em bola já 

acabou, a velha borracha pelota. Eu, Raimundo Farias Ramos, o Caboré, ainda produzi 

muita borracha defumada, borracha em bola. Pela década de 70 a borracha tinha um 

bom preço e a seringuerada se espalhava no meio da floresta; não vadiava uma 

colocação de seringa. Na época todos seringueiros tinham que pagar renda. Os 

patrões não se contentavam com tanta produção dos seringueiros; a exploração 

continuava. Os patrões se achavam poderosos, mas os seringueiros foram se 

organizando. Se não me sai da memória, 1° Encontro Nacional dos Seringueiros foi em 

1985, em Brasília. Por meio da organização dos seringueiros criamos associações de 

seringueiros e as Reservas Extrativistas, que são a resposta dos trabalhadores. Por isto, 

quero dizer que o dia ainda está mais bonito.
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História da Reserva

12 de Julho de 2000

Um pouco de história da criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá. 

Depois de uma pesquisa de campo feita por Mauro Almeida. Este foi um trabalho 

muito importante porque constatou os acontecimentos que marcavam a vida dos 

seringueiros do Rio Tejo sob domínio de patrão. O que passa por minha memória sobre 

a criação da Reserva: a Reserva não nasce assim, ela veio de uma batalha, foi fruto de 

muita luta, lutas de resistência nas organizações dos seringueiros. Em outubro de 85, 

Primeiro Encontro Nacional de Seringueiros em Brasília. Neste encontro criaram o 

Conselho Nacional dos Seringueiros. Nas discussões que transcorreram em Brasília, no 

final, descobriram uma proposta que seria a criação da Reserva Extrativista na 

Amazônia. Com este andamento em 1988 tivemos pela primeira vez a visita do 

companheiro Antônio Macedo. No Rio Tejo, Macedo procurou encontrar Chico Ginú, 

que era o líder sindical do Rio Tejo. Bom, por ai começaram as primeiras reuniões com 

os seringueiros do Rio Tejo, Alto Juruá. Macedo falava de Conselho Nacional dos 

Seringueiros e de criar uma Reserva Extrativista, criar uma cooperativa e uma 

associação dos seringueiros. Os seringueiros cansados de tanta exploração toparam a 

parada e deu tudo certo; logo em 89 os seringueiros construíram duas casas na Foz do 

Bagé para movimento da cooperativa, planejamento e reunião na casa comunitária da 

Foz do Bagé, onde foram realizadas as primeiras assembléias, contando com a 

participação de muitos seringueiros e índios. O trabalho foi avançando, mas com uma 

dificuldade, porque os patrões, os marreteiros e alguns seringueiros eram contra. Mas 

graças a Deus nada parou. Ainda houve alguns conflitos em algumas ocasiões. No 

seringal Restauração, o patrão ainda pegou espingarda para acabar com uma reunião. 

Macedo junto com os seringueiros reagiram numa boa. 

Bom, dando continuidade, o trabalho começou a contribuir muito para o 

despertar da consciência dos seringueiros. Em 1989 os seringueiros fundaram a 

Associação dos Seringueiros da Bacia do Rio Tejo, presidente Francisco Barbosa de 

Melo (Chico Ginú). No dia 23 de janeiro de 1990 foi criada a primeira reserva 

extrativista do país. Foi aqui no Juruá. Daí, em1990, no mesmo ano em que foi criada 

pela lei a Reserva Extrativista do Alto Juruá, a Associação dos Seringueiros do Rio Tejo 

passou a chamar Associação dos Seringueiros e Agricultores do Alto Juruá.

Dizem que a Reserva Extrativista do Alto Juruá é um fruto de muita luta, luta de 

seringueiro e não-seringueiro, como por exemplo, Macedo, Mauro Almeida, dona 

Manuela Carneiro, Adão Cardoso (nosso saudoso Adão), Keith Brown, todas estas 

pessoas que ajudaram a criar a Reserva Extrativista do Alto Juruá. Eles que 

organizaram o Projeto de Pesquisa e Monitoramento, fizeram convênio com a 

ASAREAJ. Eles todos trabalham como professores de universidades. Tudo isto 

contribuiu para a criação da Reserva. Os seringueiros, morando na área há mais de 

cem anos, sob domínio de patrão, achavam que deveria mudar. Mas para os 

seringueiros isto era um sonho, mas este sonho tornou-se uma realidade.



13 de Agosto de 2000

Uma Música

Vamos conservar, vamos conservar.

Os netos de nossos netos também precisam ganhar.

Sem natureza não tem vida pra ninguém.

Vamos todos conservar o resto que ainda tem

Vamos conservar, vamos conservar.

Os netos de nossos netos também precisam ganhar.

Nunca é tarde para nós começarmos.

Zelem bem o que Deus fez, para nunca se acabar.

Os estudos do homem estão avançados.

Já foram até na lua, mas lá não deu pra morar.

Esta história é para todos saberem

Que só no planeta Terra que dá pra gente viver.

Vamos conservar, vamos conservar.

Os netos de nossos netos também precisam ganhar.

01 de Janeiro de 2001

Raimundo Adelino Farias Ramos, querendo fazer um relatório de suas atividades, 

semelhante a vida dos seringueiros, de suas lutas e de suas economias, de como vai se 

virar para sobreviver enfrentando a distância, a malária, a falta de transporte, a falta 

de escoamento para nossos produtos. Varadores e rio desativados trazendo mais 

dificuldade para quem vive distante. Problema com relação à saúde em nossas 

comunidades é comum, e quando tem o posto de saúde não tem medicamento ou 

não tem ninguém para atender. Hoje mesmo 1-1-2001 o posto de saúde da 

comunidade Seringueirinha está sem atendimento o agente de saúde saiu 30-12-

2000 para Marechal Thaumaturgo, e nunca falta ninguém com problema de saúde. 

Quero fazer essas anotações para no final do ano avaliar e mostrar aos atendimentos 

de maneira mais não do que sim. Voltando um pouco, 1 de janeiro é dia de ano, 

cheguei em casa de minha mãe, quando fui passar o ano novo com ela. Durante o dia 

recebemos visita das pessoas vizinhas. Estou feliz porque toda família está com saúde, 

graças à Deus. Fico rogando à Deus para que parentes, amigos e pessoas conhecidas, 

enfim, toda comunidade tenha um Feliz ano novo e um Feliz 2001.

Agosto de 2002

Mostrando um pouco das diferenças alcançadas com o desenvolvimento ou 

mudança da nossa vida ou trabalho. Quando antes os seringais atraiam mais, quer 

dizer que era mais fácil ir da cidade para o seringal do que do seringal para a cidade, 

até pela década de 70. Hoje vem mais do seringal para a cidade que da cidade para o 

seringal, e com um plano discutido antes. 

No dia 6/8/02 arrumamos para viajar para a cidade de Cruzeiro do Sul fazendo a 

intenção de morar na cidade. Alessandra e Nonata, filhas mais novas, estão há dois 
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anos morando lá por motivo de estudo. Não é fácil deixar mãe, irmão, filhos, depois de 

uma longa caminhada no meio dos parentes e no lugar em que nasci e me criei. 

Nasci em 1948 e, em 2002, estou me mudando para outro lugar para tentar a vida 

na cidade. No dia 07/08/2002 fizemos partida às 12 horas e 30 minutos. João, filho 

solteiro, ficou para trabalhar o resto do ano, mas não ficou sozinho. João, 22 anos de 

idade ficou na companhia de outros irmãos casados  que eram Raimundinho, José 

Manoel e o Ivo. 

Raimundo Farias Ramos e Agamedina Anselmo da Silva. Chegando na cidade de 

Cruzeiro do Sul no dia 14/8/02. Raimundo ficou na casa de um parente, a procura de 

comprar uma casa, mas não querendo em qualquer bairro. Como é diferente a cidade 

do meio da floresta, porque no meio da floresta todo canto é bom de morar, mas a 

vida traz grandes mudanças e necessidades. No meu caso, duas filhas que estudam 

ficam em companhia alheia: mas pensando na sobrevivência com relação ao nosso 

dia-a-dia esta vida de cidade acompanha o mercado. Não se compara à vida do roceiro 

ou seringueiro porque o mercado do seringueiro é a floresta, os rios e igarapés, lagos e 

outras coisas naturais que podem alimentar: espécies de frutas que podem ser 

coletadas. Vamos ver as espécies: patoá, buriti, açaí, abacaba (este dá um vinho 

delicioso), mas tem outras espécies, a sapata, o maracujá, ingar, biorama, a mata-

fome, o oiti, o gogó de guariba, o ovo de gato, jatobá, o bacuri. Vivendo no meio da 

floresta é uma vida natural, a carne da caça, o peixe e a farinha de mandioca, caminhar 

pelos varadouros recebendo o ar mais puro oferecido pela natureza. 

É muito gostoso viver no meio da floresta, mas tem pouco futuro para a vida no 

sentido de formação. As escolas implantadas no meio da floresta só chegam até a 4ª 

série. Pensando no futuro da vida as pessoas, às vezes, são obrigadas a deixar seu 

lugar, lugar onde sabem viver ou sobreviver, como foi o meu caso. Alessandra e 

Nonata não tendo mais estudo para elas nas zonas rurais, querendo continuar com os 

estudos, vieram para Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado do Acre. 

Já fazendo dois anos que Alessandra e Nonata moravam em companhia alheia,e 

para mim era grande a preocupação, resolvi morar na cidade, enfrentando uma 

batalha difícil, isto porque na cidade só vive bem quem tem emprego ou uma boa 

leitura. Querendo dizer que nasci em 1948 e até 2002 vivi no meio da floresta, neste 

ambiente tenho grande conhecimento e experiência com a vida mesmo. Só com a 

profissão de seringueiro conheço os trabalhos que trazem a nossa sobrevivência. 

Com relação ao nosso dia a dia no meio da floresta basta uma colocação com 

estrada de seringa: a casa no meio da floresta é fácil de fazer, todos seringueiros 

sabem fazer um barraco e basta plantar uns legumes: seja mandioca, milho, cana de 

açúcar, arroz, feijão, banana, etc., mas isso não basta, para completar a alimentação 

temos a carne da caça tirada da mata e o peixe tirado do rio, as colocações centrais não 

têm peixe, o alimento é a carne da caçada a fartura é nas mãos dos seringueiros ou 

moradores, e não se compara a esta vida de mercado; 1 quilo de peixe com fato e 

escama por 3 reais , 1 quilo de carne de gado, 5 reais, 1 quilo de carne de porco, 3 reais, 

frango da granja, 6 reais. Não se compara à vida no meio da floresta, quando o 

seringueiro vai caçar e pega um veado de 25 quilos ou mais, dependendo do tamanho, 

de carne muito saborosa e outros: a paca, o porco-caititu, etc. Mas a vida precisa de 

outras atividades para que as pessoas se preparem para o futuro de suas vidas, e estas 

preparações só se encontram nas cidades, que são as pessoas estudarem e se 



formarem em profissão. Seguindo os relatos, faço parte do mesmo por falta de 

estudo, só sei viver ou sobreviver no meio da floresta comparado à vida dos índios 

antes da colonização em nosso Brasil. O analfabeto morando na cidade tem uma vida 

faminta porque não arranja bom emprego, e não se compara quando o trabalho é 

plantar e colher em uma terra produtiva e viver sem dinheiro, mas com a barriga cheia, 

porque plantando dá e a natureza é rica em variedade, então vamos conservar a 

natureza para continuar sempre tendo.

Cinqüenta e quatro anos vivi no meio da floresta, criando 10 filhos, todos fortes, 

alimentando-se de alimentos variados e naturais: a feira que fazemos no mercado é 

sempre encontrando as mesmas espécies de alimentos, carne de gado, carne de porco 

ou suíno, peixe e frango, algumas espécies de frutas e verduras e os alimentos 

artificiais. 

30/09/02

Caboré foi ao mercado, saiu às 6 horas e 30 minutos e voltou às 8 horas e 5 

minutos. Comprou: 

Peixe (3 kg) R$ 7,50

Carne de gado (2kg de carne de segunda) R$ 7,00

Frango (2kg) R$ 6,00

Arroz (2 kg) R$ 3,00

Feijão (1 kg) R$ 2,00

Farinha de mandioca (1 kg) R$ 2,00

Tempero de panela R$ 4,00

As diferenças encontradas com relação à cidade e ao seringal: no seringal as 

pessoas têm condição de vida semelhante, ligada à uma mesma cultura, interesses ou 

problemas. Na cidade podemos dividir essa classificação em três partes. Na cidade 

tem:  Classe pobre, Classe média e Classe rica.

Podemos observar a diferença na alimentação, no vestuário, calçados, residência 

e condução. Porque vemos gente andando de carro do ano ou importado, carros 

bastante usados, moto ou bicicleta, também os pedestres. Tudo isso faz parte da 

condição de vida. 

Diário 

 10/10/02 Caboré foi ao mercado, comprou:

Peixe (3kg) R$10,50

Carne de gado (2 kg de carne de segunda) R$ 6,00

Farinha de mandioca (4 kg) R$ 2,00

Arroz (2 kg) R$ 3,00

Feijão (1 kg) R$ 2,00

Carga botija de gás R$40,00
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Observando quanto os seringueiros ganham morando no meio da floresta, o 

mercado dos seringueiros. Agora tem as dificuldades que nos acompanham com 

relação ao nosso dia a dia. Veja, depois que comprei uma casa aqui na cidade, uma 

mulher que mora no seringal esperava ganhar neném e veio para minha casa. Às 11 

horas da noite a mulher começou a sentir para ganhar neném, pegamos o telefone e 

ligamos para um motorista de carro e, em poucos minutos, a mulher estava dentro do 

hospital. No seringal, nesses atos, costumamos caminhar 2 ou 3 horas para encontrar 

uma parteira treinada, qualquer hora do dia ou da noite e assim outros casos. Já 

caminhei de noite 5 horas de distância para levar remédio para um seringueiro que 

estava picado de cobra. E assim por diante é a vida no seringal.  

História da vida, das lutas, dos acontecimentos, das mudanças e progressos 

ligados a políticos e associações, trabalhadores e desenvolvimento.

25 de dezembro de 2002

Raimundo Farias Ramos nascido aos 27 de Junho no seringal Restauração, rio Tejo, 

há 10 anos sendo município de Marechal Taumaturgo, Acre. Para descrever esta 

história, alfabetizado, vem buscando as de 1958, quando Raimundo tinha seus 10 

anos fazendo um pouco de suas lembranças mesmo ainda criança.

Meu pai chamado Antônio Pereira de Sousa, nascido em 1924 aos 11 dias do mês 

de junho, chegando a falecer no dia primeiro do mês de julho de 1988.  Minha mãe 

chama-se Maria de Nazaré Farias Ramos, nascida em 1929 aos 14 dias do mês de maio, 

graças a Deus ainda viva. Minha querida mãe, meu querido pai que já foi chamado por 

Deus, deixando 8 filhos, 3 homens e 5 mulheres. 

Voltando com a história. Meu pai era seringueiro e minha mãe acompanhava as 

lutas dele para complementar o sustento para os filhos. Minha mãe todos os dias 

acompanhava meu pai na estrada de seringa ajudando a coletar o látex ou trazendo 

uma caça, também acompanhava meu pai no plantio de roça para nossa dispensa. Eu 

também, com meus 10 anos, muitos dias acompanhava meu pai na estrada de 

seringa, nas pescas ou nas caçadas, mas voltava tão cansado que quando caía na rede 

parecia uma pedra. Não me envergonho em dizer que muitos dias amanhecia 

dormindo com o pesado sono, motivo do enfado. Mas a vida e as lutas pesadas 

continuavam, sem estudo, sem saúde, sem transporte, sem comunicação; as notícias 

chegavam com o tempo.



O seringueiro trabalhava, seu tempo era dividido. O corte da seringa, ou safra do 

ano começava no mês de maio, parando no dia 31 de dezembro de cada ano, neste 

tempo só vendia borracha e couro de veado, porco caititu, queixada, pele de fantasia, 

couro de gato, onça-pintada e lontra. Tudo devia ser embarcado e o preço vinha na 

conta da venda, tudo vendido em Belém do Pará. Neste tempo era muito bem 

caprichado, toda borracha passava por um processo de defumação sobre mão do 

seringueiro, borracha de boa qualidade. Vinha na conta da venda. Observação: mais 

ou menos pela década de 63 a borracha deixou de ser embarcada. 

Classificada como borracha fina especial: o seringueiro fabricava a borracha na 

forma de um bolo, pesando de 30 à 60 quilos cada bolo. Também tinha o cernambi 

que sobrava da borracha. O preço dele era bem menor que o da borracha. O 

seringueiro que produzia 500 quilos de borracha devia produzir 100 quilos de 

cernambi. Com esse método de trabalho ainda se levou alguns anos, borracha 

embarcada, e o seringueiro recebendo conta corrente no final do ano, baseando suas 

condições financeiras. 

Seringueiros desinformados e dominados pelo patrão, porque de 1948 a 1970 só 

quem sabia ler e entender de conta eram os patrões, os seringueiros totalmente 

analfabetos não lembravam quando a borracha deixava de ser embarcada. 

Começando uma outra forma dos seringueiros venderem borracha, sendo liquidada 

no barracão com desconto no peso, por exemplo, de 100 quilos de borracha deveriam 

ser descontados 10 quilos e o seringueiro só vendia 90 quilos. Ainda tinha o peso 

desonesto na balança depois do produto todo no barracão transportado pelos 

seringueiros em suas costas. 

Agora tinha uma vantagem, o seringueiro comprava e o patrão vendia para o 

seringueiro o valor de sua produção ao final de cada ano, mas era uma forma de 

sujeitar seu produto. Mas, o seringueiro tinha que pagar 33 quilos de borracha por 

cada estrada de seringa. Seringueiro que cortava 3 estradas de seringa tinha que 

pagar 99 quilos de borracha ao final de cada ano. Esse esquema durou por muitos 

anos, depois foi chegando o trabalho sindical orientando os seringueiros, há mais de 

cem anos sem escola, sem coisa nenhuma e com uma lavagem cerebral imposta pelo 

domínio dos patrões as pessoas ficam com aquela mentalidade de escravo mesmo. 

Mesmo assim começou a se articular a possibilidade de educação popular, mas 

chegou devagar porque os patrões diziam para os seringueiros que o sindicato não 

valia nada. Ao seringueiro que era associado ao sindicato o patrão não vendia 

mercadoria e rolavam os assuntos, mas o patrão sempre querendo ser o dono de tudo. 

Em muitas questões de acerto de contas só tirava saldo aquele seringueiro que o 

patrão queria melhor. Lembro que meu pai pagou uma conta duas vezes, valendo 400 

quilos de borracha, isto para não brigar ou perder a colocação. 

Os seringueiros eram dominados e escravizados, mas o tempo trás suas 

mudanças e a humanidade vai alcançando seus direitos. Num território onde muitos 

trabalhadores foram escravizados, dominados por patrões, hoje com suas lutas, 

conquistaram e criaram uma área com 506.186 hectares denominada Reserva 

Extrativista do alto Juruá, uma área de libertação e de conservação, um abrigo para 

mais de 800 famílias sentirem-se donas deste território. Nesta mesma área, no tempo 

dos patrões, deviam ter uns 20 dominantes, ou patrões das bocas dos igarapés. Veja a 

exploração: o gerente geral ficava na foz do Rio Tejo e comprava na casa Quirino em 
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Cruzeiro do Sul, esta mercadoria era repassada para um segundo gerente que ficava 

nas bocas dos rios: Bagé, Dourado, Manteiga, Machadinho, Acuriá, São João, etc. Esta 

mesma mercadoria passava para a mão de um terceiro gerente que ficava nas 

cabeceiras dos igarapés e cada ponto derrubava o valor do produto com o aumento 

da porcentagem na mercadoria. Seringueiros há muitos anos monopolizados. Com a 

proposta e a idéia de criar Reservas, os seringueiros se evoluíram, porque foi uma 

guerra para acabar com o atravessador e melhorar a qualidade de vida, conservar a 

floresta e os animais. 

Aprofundando o conhecimento, a luta tem que continuar em busca do 

desenvolvimento social e do desenvolvimento sustentável com relação ao nosso dia a 

dia. Nossa Reserva tem tudo para crescer, não em tamanho, mas em qualidade de 

vida. Basta uma idéia, uma criatividade para mudar e os moradores dizerem que 

melhoraram de vida para que nossa reserva venha ganhar sucesso.

Na lida da farinha: Dona Agamedina e Dona Nazaré, respectivamente esposa e mãe de Raimundo Caboré
Foto: Marisa Luna



Saindo de Cruzeiro do Sul

28 de Janeiro de 2003

Caboré voltando à Reserva Extrativista do Alto Juruá. Chegando em Marechal 

Taumaturgo no dia 31. Entramos na Reserva nesta noite, jantamos carne de queixada. 

Ainda no dia 1, permanecendo na casa do Raimundo Crato. O rancho: carne de 

queixada e carne de cotia. No dia 2 viajamos e pernoitamos na colocação cocal, Rio 

Bagé, na casa de dona Josefa. Jantamos carne de porco caititu. 

Dia 3 viajamos e chegamos na localidade Seringueirinha, casa do Ivo. Jantamos 

carne de paca e jabuti. No dia 4 a janta foi galinha caipira, mas por boa vontade. 

Saindo um pouco fora do assunto, nesta colocação Caboré morou por 10 anos. 

Colocação floresta. na comunidade Seringueirinha, Rio Bagé. Caboré voltando para 

colher um resto de plantação. Ficou morando na referida colocação, o senhor Ivo, seu 

filho, voltando com o acompanhamento. 

5/2/03 o rancho foi peixe. 6/2/03 o rancho foi peixe. No dia 7 o Ivo e o Caboclo foram 

caçar. Animais caçados: 1 veado, 2 quatipurus, 1 nambu-galinha. O veado foi dividido 

para 4 casas. 8/2/03 o rancho foi carne de veado. 9/2/03 o rancho ainda das caças 

mortas. 10/2/03 o rancho ainda das caças mortas. 11/2/03 o rancho foi jabuti. 12/2/03 

o rancho foi carne de tatu. 13/2/03 o rancho ainda tatu. 14/2/03 o rancho foi carne de 

porco caititu vindo do vizinho. 15/2/03 o rancho ainda carne de caititu. 16/2/03 saiu 

um bando de queixada da casa do Ivo para a casa da dona Nazaré, 10 minutos de 

distância de uma casa para outra, mas não deram sorte os meninos, uma forma como 

se trata. Perseguiram os animais, mas não mataram, ainda deram tiros, mas não deu 

ponto. Neste dia a janta foi carne de veado vinda do vizinho. Observação: Caboré 

nesses dias está na colocação na qual morou 12 anos, o mesmo está trabalhando 

construindo uma canoa para o Ivo. 17/2/03 o rancho foi peixe, mas na 

circunvizinhança tem carne de caça. Saindo fora do assunto quero anotar que o preço 

da borracha C.V.P. é de um real e setenta centavos o quilo, uma boa notícia para nossa 

Reserva, porque esta mesma borracha em 94 custava 50 centavos o quilo. 

No momento anoto notícias que não são muito boas. Muito caso de malária, já 

teve caso de morte e os doentes sem transporte, sendo levados para Marechal 

Taumaturgo na condução dos próprios seringueiros. 18/2/03 o rancho foi carne e 

peixe. Saindo fora do assunto para falar de um trabalho feito pela Associação, a 

limpeza dos caminhos foi um trabalho muito bom, pois tudo faz parte da nossa vida. 

Fazendo algumas anotações salteadas, falo um pouco da situação da caça. Segundo 

os moradores seringueiros falam, a caça aumentou bastante, até jabuti os 

seringueiros acham que aumentou, estão encontrando bastante nas matas. Outro 

sinal de que a caça aumentou, que os seringueiros falam, é que 4 anos atrás a fruta da 

seringa que nesta época está caindo, ou estalando, ficava tudo no chão, não tinha 

animal para comer as frutas. A fruta do manixi, a fruta do ofé, a fruta do cajuzinho, a 

fruta da timbaúva, a fruta do matamatá, a fruta do ingá, a fruta da maparajuba e 

muitas outras que servem de alimento para a caça, todas essas frutas caíam no chão e 

eram poucas consumidas pelos animais. E hoje, debaixo desses pés de árvores, 

quando estão caindo frutas, fica tudo limpo das caças comendo os frutos dessas 

árvores. Assim podemos perceber que está aumentando o número de animais da 
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mata. Hoje o seringueiro está vendo que a caçada com cachorro é prejudicial. Hoje não 

tem mais seringueiro que queira cachorro na sua colocação, isto dentro da Reserva. 

19/2/03 o rancho foi carne de quatipuru e carne de paca. 20/02/03 o rancho foi carne 

de nambu-galinha fazendo sobremesa com vinho de açaí. Veja que 1 litro de açaí no 

mercado de Cruzeiro do Sul custa 1 real. No seringal, na época, todos os dias podemos 

fazer 5 ou 6 litros. 

21/2/03 o rancho foi peixe. O povo reclama que antes tinha mais peixe e que o 

peixe era mais gordo. 22/2/03 o rancho foi carne de veado vinda do vizinho. 23/2/03 o 

rancho foi peixe pescado de anzol, espécies mandim, lustroso e matapiri 24/2/03 o Ivo 

foi caçar, saiu às 3 horas da tarde e voltou às quatro horas. Animal caçado: 1 veado. 

Neste dia o rancho foi carne de veado com farinha de mandioca, feijão e arroz 

produzido. 25/2/03 o rancho foi carne de veado com as mesmas misturas. 26/2/03 o 

rancho foi o mesmo. 27/2/03 o rancho foi o mesmo e fazendo sobremesa com vinho 

de açaí. 28/2/03 O rancho foi peixe cozido com farinha de mandioca. 
Os moradores do meio da floresta não perdem suas tradições com as atividades 

de caçada e de pesca. Estas anotações vêm com um pouco do conhecimento do 
território, e saber como os homens trabalham e vivem nesse espaço, como utilizam 
seus recursos naturais. Portanto, com base na natureza e no tipo de desenvolvimento 
das atividades econômicas e sociais. A fauna é um grande recurso natural, importante 
para a população que reside nessas áreas, principalmente caboclo e indígena. É que a 
sobrevivência dessas pessoas depende em boa parte da caça e da pesca. 

Observando o valor que tem esse recurso natural devemos conservar a fauna 
natural brasileira nas áreas onde ela está ameaçada de desaparecimento. Quem pode 
causar o desaparecimento: os grandes desmatamentos, as caçadas de profissão ou 
caçada com cachorro. Também tem animais que desaparecem de uma região pela 
aglomeração de habitantes. Veja a anta, o mutum, o cujubim, o macaco-preto, são 
animais que fogem para os lugares mais desertos. Mas o veado, o porco caititu, 
podem desaparecer com o mau uso. Exemplo: em 1991 ou 1992 nossa região ou 
nossa Reserva Extrativista do Alto Juruá estava pobre de caça por causa do mau uso, 
ou seja, muitos moradores faziam caçada com cachorro, alguém até chamou o rio Tejo 
de “o rio da fome”, não só o rio Tejo, também outros rios passaram por essa crise : rio 
Bagé, rio Manteiga, Machadinho, alto Juruá. Enfim, foi uma crise em toda região por 
causa do mau uso. E hoje é 12 de Março de 2003, estou no rio Bagé observando esta 
mudança. Aqui a fartura de caça está boa, confirmando com todos moradores das 
circunvizinhanças. Hoje é 18 de Março, volto a anotar minhas observações. Nesta 
época o rio Bagé está muito cheio e as águas estão cobrindo suas várzeas quando até 
dois meses esta agüenta nas várzeas, onde a pesca de anzol é feita pelos moradores e 
se pesca muitos peixes, mas hoje a situação de peixe neste rio não está muito boa 
porque antes nesta época a gente pegava muitos peixes. 

Vejo novas maneiras de pescar que antes não tinham, que era pescar de manga 
nas bocas dos igarapés, estas atividades praticadas pelos moradores em ambas as 
épocas, especialmente na época da desova dos peixes, isto é nos meses de Novembro 
e Dezembro. Pescar de manga, nesta época, me parece que está acontecendo com o 
peixe como estava acontecendo com a caça quando caçada com cachorro. Seria bom 
tomar mesmo uma experiência, não pescar de manga durante os meses de Novembro 
e de Dezembro para ver se melhorava a situação. Porque como já falei, no mês de 
março quando nas enchentes se pescava de anzol e se pescava a sardinha, o pacú, a 
jaraqui e outros peixes da flor d'água. Observação: não é uma queixa, é uma mudança 
que como monitor venho observando no ambiente, isto porque desde 94 venho 



fazendo treinamento para monitor socio-ambiental e participativo em áreas de 
conservação gerenciadas por populações tradicionais. 

Nestes treinamentos as explicações são dadas pelos professores e pesquisadores 
das universidades, no caso professor Mauro Almeida da UNICAMP, São Paulo, e outros 
fazendo um estudo ecológico. Os treinamentos dão experiência, uma boa visão para 
os monitores verem as mudanças que ocorrem no ambiente. É um estudo científico 
que ajuda a conscientizar a população local. 

A natureza é ameaçada de várias maneiras. Pode ser matança de um animal ou a 
derrubada de uma árvore. Venho observando que a derrubada de mogno ou aguano, 
cedro e cumaru de cheiro para construção de canoas está prejudicando as casas de 
moradia, porque uma casa construída com essas madeiras deve durar de 25 à 30 anos 
e uma canoa construída com esta mesma madeira, no máximo, dura 6 anos, sendo 
que os moradores ribeirinhas necessitam de uma canoa. Mas existem outras árvores 
com as quais podemos construir nossas canoas. Veja a guariúba, o miratoá, a 
pequiarana, a maúba, o marfim, etc. Voltando à observação, vejo as pequenas 
derrubadas nas margens dos rios e igarapés contribuírem para as fortes erosões 
causadas  pelas pesadas chuvas e as enchentes. Moradores do rio Tejo há 30 anos 
nunca viram uma enchente como a deste ano de 2003. Uma observação: as grandes 
erosões nas barrancas dos rios. O que pode acontecer com as fortes erosões ou 
barrancas derretidas. Isto derruba muitas árvores que dão frutas e servem de alimento 
para os peixes e com isso os rios podem ficar pobres de peixes. Neste ano e na época 
do verão os rios podem ficar mais rasos, como está acontecendo com o rio Juruá, isto 
se percebe porque aqui o rio é o meio de transporte, devendo ser em canoa baleeira ou 
batelão, observo. 

29/3/03 Eu, Raimundo Farias Ramos, saindo da colocação floresta, localizada no 
rio Bagé, alto Juruá. Neste dia viajamos descendo o rio e pernoitamos na casa do 
senhor Assis Tragino. 

No dia 30/03/03 ainda viajando pelo rio Bagé, saindo do rio Tejo, viajando, saindo 
no rio Juruá. Pernoitamos na casa do Raimundo Crato. 

No dia 31/03/03 chegando na sede do município de Marechal Taumaturgo, 
ficando deste dia até o dia 02/04/03, esperando conseguir uma passagem para 
Cruzeiro do Sul. Saindo de Taumaturgo no dia 04/04/03, chegando em Cruzeiro do Sul 
no dia seguinte. Observe como está o transporte nesta região. 
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Para saber mais sobre a Reserva Extrativista do Alto Juruá: 

Carneiro da Cunha, M. & M. W. B. Almeida, 2002. Enciclopédia da Floresta  Alto 
Juruá: práticas e conhecimentos das populações. Companhia das Letras, São Paulo.    

Monitores Sócio-Ambientais
Reserva Extrativista do Alto Juruá (julho de 2003). 

Adelmar Rodrigues de Souza (Depósito/Riozinho)
Almir Rodrigues de Souza (Divisão/Riozinho)
Altemir Firmino (Morro da Glória/São João)
Antonia Oliveira da Silva (Horizonte/Tejo)
Antônio Barbosa de Melo (Foz do Tejo/Juruá)
Antônio Ferreira Lima (Boca do Pimentel/Bagé)
Antônio Gomes do Nascimento (Restauração/Tejo)
Antônio Marcilio dos Reis de Albuquerque (Cantagalo/Juruá)
Damião Alves Leitão (Restauração/Tejo)
Emanuel Lima da Silva (Foz do Tejo/Juruá)
Evacy Pinto Mesquita (Restauração/Tejo)
Ezildo Gomes Pinheiro (Sacado/Juruá)
Francisca Costa da Silva (Restauração/Tejo)
Francisca Maria Nascimento Souza (Foz do Tejo/Juruá)
Francisco Eleniltom Coelho dos Santos (Vitória/Tejo)
Francisco Elitom Fortunato da Silva (Pifaião/Arara)
Francisco Moraes de Oliveira (Foz do Caipora/Juruá)
Genivaldo Souza da Silva (Foz do Breu/Juruá)
Getúlio Rodrigues da Silva (Pedra Pintada/Juruá)
Ivaneide Silva Souza (Duas Bocas/Riozinho)
João Batista Ferreira de Oliveira (Estirão da Foz do Tejo/Juruá)
João da Costa Lima (Foz do Bagé)
João Eugenio de Amorim (Solidão/Braço Esquerdo)
José da Costa Ferreira (Bom Futuro/Manteiga)
José Francisco Moreira Borges (Quieto/Amônia)
Jucelino Rodrigues de Souza (Barraquinha/Riozinho)
Lucemir da Silva (Boca do Chico Raimundo/Tejo)
Luisa Leal de Albuquerque (Quieto/Amônia)
Manuel da Silva Nascimento (Cachoeirinha/Arara)
Margarida Ferreira de Menezes (Águas Belas/São João)
Maria Anísia Correia da Silva (São Salvador/Riozinho)
Maria Bezerra de Holanda (Bom Futuro/Manteiga)
Maria da Conceição Souza (São Francisco/Tejo)
Maria de Fátima Damasceno (Cachoeira do Lago/Tejo)
Maria do Socorro Teixeira da Silva (Restauração/Tejo)
Maria Francisca Bandeira da Silva (Restauração/Tejo)
Maria Jurlete dos Santos Souza (Bom Jardim/Riozinho)
Maria Lizanete (Restauração/Tejo)
Maria Lucimar Silva de Souza (Pedra Pintada/Juruá)
Maria Suzete Oliveira e Silva (Horizonte/Tejo)
Maria Zenaide Souza de Carvalho (Torre Alta/Machadinho)



Mauri Garcia de Souza (Foz do Machadinho)
Ozileide Maria Carvalho da Costa (Torre Alta/Machadinho)
Pedro Gomes do Nascimento (Cachoeira do Lago/Tejo)
Pedro Silva da Conceição (Restauração/Tejo)
Raimundo Adelino Farias (Floresta/Bagé)
Raimundo Nonato Souza Costa (Boa Vista/Tejo)
Raimundo Teixeira dos Santos (Restauração/Tejo)
Sebastião Estevão de Lima (Campos Elíseos/Bagé)
Sebastião Ferreira Lima (foz do Bagé)

Projeto Pesquisa e Monitoramento Participativo em Áreas de conservação Gerenciadas 
por Populações Tradicionais (1999-2003)

Ana Carolina Bazzo da Silva
André Victor Lucci Freitas
Andréa Martini
Andrea Alechandre
Antonio Macena dos Santos
Antonio Teixeira da Costa
Augusto de Arruda Postigo
Beatriz Saldanha
Bruce Nelson
Carla de Jesus Dias 
Carla M. Vieira 
Cristina Wolff
Denise P. Costa
Deyse Gomes da Silva
Douglas Daly
Edilson Consuelo Oliveira
Eliza Mara Lozano Costa
Francisco Nogueira de Queiroz 
Gabriela Araújo
Irio da Silva Ribeiro 
José Marcelo D. Torezan 
José Osair Sales
José Ribamar Bandeira
Jesus de Souza Rodrigues 
Keith Spalding Brown Junior
Kleber Solimon
Liana Elisa Cardoso de Souza
Luiza Ugarte da Silveira 
Manuela Carneiro da Cunha
Márcia Cristina C. Souza
Marcos Silveiro
Mariana Pantoja Franco
Marisa Barbosa
Moisés Barbosa de Souza
Paula Fontanezzi
Rafael Andrello Rubo
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Rafael Luís Galdini Raimundo
Roberto Sanches Rezende
Rossano Marchetti Ramos 
Ruy A. Wolff
Tatiana Figueira de Melo 
Thiago Borba

Projeto Gráfico: 
adaGeisa Rodrigues e Kelli  Costa 
Rádio e Televisão Unicamp

Fonte das Gravuras:
MARCGRAVE, Jorge, História Natural do Brasil, Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo, São Paulo: 1939

Financiamento: 

FINEP

Programa Piloto
Para a Proteção das
Florestas Tropicais do Brasil
SUBPROGRAMA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA


