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RESUMO
Desde os períodos áureos da borracha os seringais nativos do rio Mamu foram
majoritariamente colonizados por seringueiros brasileiros, oriundos do sertão
nordestino, dando origem, no espaço e tempo, à peculiar identidade brasiviana.
Com o advento do Governo Evo Morales a partir de 2006, esta identidade torna-se
ameaçada em virtude da implantação do projeto de reforma agrária naquele país e a
consequente ocupação desses seringais por campesinos bolivianos. Os extrativistas
da floresta pandina boliviana são possuidores de autênticos modos de vida que
retratam relevantes marcadores territoriais e uma vasta poética alicerçada em uma
divinizada simbologia cosmogônica. Neste sentido, a tese denominada: “Os
seringueiros brasivianos do rio Mamu: Modos de vida e a poética fenomenológica do
viver”, atenta inicialmente para a gênese desta identidade em consequência do
recrutamento de trabalhadores nordestinos para a fronteira brasileiro – boliviana da
Amazônia Sul – Ocidental: Secreto (2007) e Nascimento Silva (2000). Em seguida
mostraremos a construção desta identidade: Souza (2004) e Nascimento Silva
(2000), e a sua ameaça e fragmentação: Martins (1995, 2004) e Haesbaert (2016). A
questão da identidade é aqui analisada através de Hall (1992, 1997, 2010) e
Bauman (2012), enquanto para discorrermos sobre a identidade brasiviana,
dialogamos com Lima (2004) e Dantas (2009). A fronteira é analisada sob a
perspectiva humana de Martins (2009), instigando a categoria de análise geográfica
de lugar em Dardel (2015), Tuan (1983) e Holzer (2014). Diante o exposto é de
grande relevância para a elucidação desta problemática, responder a algumas
inquietações surgidas no decorrer desta pesquisa: Quais os fatores que contribuíram
para a gênese e construção dessa identidade? Quais foram as causas e
consequências dessa fragmentação identitária em decorrência da eclosão de um
conflito?
E quais organismos nacional/internacional que participaram desse
imbróglio diplomático? Através de uma vivência entrelaçada aos modos de vida
brasivianos do rio Mamu, recorremos ao método fenomenológico: Heidegger (1971,
1976, 2002, 2005, 2012, 2013), Bachelard (1989) e Dardel (2015) e à pesquisa
participante a partir de Demo (2004) e Brandão; Streck (2006), para responder às
problemáticas anteriormente mencionadas. A pesquisa participante foi realizada
através de um projeto escolar denominado “Ética e cidadania”, e recorremos a
Martins (1992) para elucidar fenomenologicamente esta participação. Por trás de um
conflito que envolveu seringueiros brasivianos e campesinos bolivianos e/ou milícias
armadas, em consequência da implantação de “políticas de reforma agrária” no
Departamento de Pando, existe naquela tradicional coletividade ribeirinha, uma
divinizada poética estetizante – mitológica, que na sua contemplação
transcendental, imbricada a tradicionais marcadores territoriais, tornaram-se parte
integrante dos modos de vida de seus atores. Sujeitos que foram desterritorializados
do seu mais autêntico lugar para assentamentos coordenados pelo INCRA e
OIM/ONU, instalados nos Estados do Acre e Rondônia e que tiveram a peculiar
identidade brasiviana fragmentada. A imposição de um modelo de desenvolvimento
nacionalista de fronteira, impelido de cima para baixo e invalidando o diálogo com
uma tradicional coletividade da Pan – Amazônia boliviana, foi certamente anunciar
uma mutilação identitária e infelizmente provocar o seu mais brutal esfacelamento.
Palavras – chave: Identidade brasiviana. Seringueiros da Amazônia. Conflitos de
fronteira. Modos de vida na Amazônia.

RESUMEN
Desde los períodos aureos del caucho los árboles de seringa nativos del río Mamu
fueron mayoritariamente colonizados por extractores de látex brasileños, oriundos de
la región nordeste, dando origen, en el espacio y tiempo, a la peculiar identidad
brasiviana. Con la llegada del Gobierno Evo Morales a partir de 2006, esta identidad
se vuelve amenazada en virtud de la implantación del proyecto de reforma agraria
en aquel país y la consecuente ocupación de esos árboles de seringa por
campesinos bolivianos. Los extractores de la floresta pandina boliviana son
poseedores de auténticos modos de vida que retratan relevantes marcadores
territoriales y una vasta poética basada en una divinizada simbología cosmogónica.
En este sentido, la tesis denominada: "Los caucheros brasivianos del río Mamu:
Modos de vida y la poética fenomenológica del vivir", atenta inicialmente para la
génesis de esta identidad en consecuencia del reclutamiento de trabajadores
nordestinos para la frontera brasileña - boliviana de la Amazonia Sur - Occidental:
Secreto (2007) e Nascimento Silva (2000). En seguida mostraremos la construcción
de esta identidad: Souza (2004) e Nascimento Silva (2000), y su amenaza y
fragmentación: Martins (1995, 2004) y Haesbaert (2016). La cuestión de la identidad
aquí está analizada a través de Hall (1992, 1997, 2010) y Bauman (2012), mientras
que para discurrir sobre la identidad brasiviana, dialogamos con Lima (2004) y
Dantas (2009). La frontera está analizada bajo la perspectiva humana: Martins
(2009), instigando la categoría de análisis geográfica de lugar en Dardel (2015),
Tuan (1983) y Holzer (2014). Ante lo expuesto es de gran relevancia para la
elucidación de esta problemática, responder a algunas inquietaciones surgidas en el
transcurso de esta investigación: ¿Cuáles son los factores que contribuyeron a la
génesis y construcción de esa identidad? ¿Cuáles fueron las causas y
consecuencias de esta fragmentación identitaria como consecuencia de la eclosión
de un conflicto? ¿Y qué (quais) organismos nacional / internacional que participaron
de ese embrollo diplomático? A través de una vivencia entrelazada a los modos de
vida brasivianos del río Mamu, recurrimos al método fenomenológico: Heidegger
(1971, 1976, 2002, 2005, 2012, 2013), Bachelard (1989) y Dardel (2015) y la
investigación participante: Demo (2004) y Brandão; Streck (2006), para responder a
las problemáticas anteriormente mencionadas. La investigación participante fue
realizada a través de un proyecto escolar denominado "Ética y ciudadanía", y
recurrimos a Martins (1992) para elucidar fenomenológicamente esta participación.
Por detrás de un conflicto que envolvió caucheros brasivianos y campesinos
bolivianos y/o milicias armadas, en consecuencia de la implantación de "políticas de
reforma agraria" en el Departamento de Pando, existe en aquella tradicional
colectividad ribereña, una divinizada poética estetizante - mitológica, que en su
contemplación trascendental, imbricada a tradicionales marcadores territoriales, se
convirtieron en parte integrante de los modos de vida de sus actores. Sujetos que
fueron sacados de su más auténtico lugar para asentamientos coordinados por
INCRA y OIM/ONU, instalados en los Estados de Acre y Rondônia y que tuvieron la
peculiar identidad brasiviana fragmentada. La imposición de un modelo de desarrollo
nacionalista de frontera, impulsado de arriba para abajo e invalidando el diálogo con
una tradicional colectividad de la Pan - Amazonia boliviana, fue ciertamente anunciar
una mutilación identitaria y infelizmente provocar su más brutal destrucción.
Palabras claves: Identidad brasiviana. Caucheros de la Amazonia. Conflictos
fronterizos. Modos de vida en la Amazonia.

ABSTRACT

Since the Golden periods of caoutchouc the native rubber trees of the Mamu river
were mostly colonized by brazilian rubber tappers, from the northeastern region,
giving origin, in space and time, to the peculiar brasiviana identity. With the advent of
the Evo Morales Government since 2006, this identity is threatened by virtue of the
implementation of the agrarian reform project in that country and the consequent occupation
of these rubber plantations by bolivian peasants. The extractivists of the bolivian pandina
forest are possessors of authentic ways of life that portray relevant territorial markers and a
vast poetics based on a deified cosmogonic symbology. In this sense, the thesis entitled:
"The brasivianos rubber tappers of the Mamu river: Modes of life and the phenomenological
poetics of living", initially attentive the genesis of this identity as a result of the recruitment of
workers from the Northeast of Brazil for the frontier brazilian - bolivian of the South Amazon West: Secreto (2007) and Nascimento Silva (2000). Next we will show the construction of
this identity: Souza (2004) and Nascimento Silva (2000), and its threat and fragmentation:
Martins (1995, 2004) e Haesbaert (2016). The question of identity is analyzed here through
Hall (1992, 1997, 2010) and Bauman (2012), while to discuss the brasiviana identity, we
dialogue with Lima (2004) and Dantas (2009). The frontier is analyzed from the human

perspective: Martins (2009), instigating the category of geographical analysis of place
in Dardel (2015), Tuan (1983) and Holzer (2014). In view of the above, it is of great
relevance to elucidate this problematic, to respond to some inquietudes that have
arisen during this research: What factors contributed to the genesis and construction
of this identity? What were the causes and consequences of this identity fragmentation as a
consequence of the outbreak of a conflict? And which national / international organism
participated in this diplomatic imbroglio? Through a lived experience intertwined with the
brasivianos lifestyles of the Mamu river, we have used the phenomenological method:
Heidegger (1971, 1976, 2002, 2005, 2012, 2013), Bachelard (1989) and Dardel (2015) and
participant research: Demo 2004) and Brandão; Streck (2006), to answer the problematics
mentioned above. The participant research was carried out through a school project named
"Ethics and citizenship", and we used Martins (1992) to elucidate this participation
phenomenologically. Behind a conflict involving brasivianos rubber tappers and bolivian
peasants and / or armed militias, as a consequence of the implementation of "agrarian
reform policies" in the Department of Pando, exists in that traditional riverside collectivity, a
divinized aesthetic-mythological poetics, which in its transcendental contemplation,
interwoven with traditional territorial markers, have become an integral part of the ways of life
of its actors. Subjects that were forced to leave their most authentic place for settlements
coordinated by INCRA and IOM / ONU, installed in the States of Acre and Rondônia and that
had the peculiar brasiviana identity fragmented. The imposition of a model of nationalist
development of the frontier, impelled from the top down and invalidating the dialogue with a
traditional collectivity of Bolivian Pan - Amazonia, was certainly to announce a mutilation of
identity and, unfortunately, to provoke its most brutal shattering.

Keywords: Brasiviana identity. Tappers of the Amazon. Frontier’s conflicts. Modes of
life in Amazon.
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APRESENTAÇÃO

I – O começo

Nasci e vivi grande parte da minha vida na cidade de Mauriti no sertão do
Ceará, na fronteira com o Estado da Paraíba. Durante o século XVII os meus
antepassados remontam a expulsão desta família judaica da Espanha para Portugal,
que depois de seus membros tornarem-se cristãos novos, migraram para o Brasil.
Instalados no Nordeste brasileiro, e como resultado desta miscigenação, tornei-me
também, um remanescente indígena do povo Kariri.
No início da década de 1990, recém-formado em História pela Universidade
Regional do Cariri – URCA, na cidade de Crato, migrei para a Região da Ponta do
Abunã no Estado de Rondônia. Oriundo do sertão cearense, logo de início depareime com um fato que me instigou: Os distritos de Extrema e Nova Califórnia, eram
consideradas vilas litigantes, e, portanto, estavam submetidas a uma disputa litigiosa
que envolvia duas unidades de federações: Acre e Rondônia. Ingressei no
movimento pelo fim do litígio, até que no dia 04 de dezembro de 1996, o Supremo
Tribunal Federal – SPF concedeu parecer favorável ao Estado de Rondônia.
Depois de conseguir êxito em dois concursos públicos, tornei-me servidor por
Rondônia e pelo Município de Porto Velho. No exercício da docência, iniciei uma
pesquisa na região, e ingressei no Mestrado em Ciências da Linguagem pela
Universidade Federal de Rondônia – UNIR, campos de Guajará Mirim, tendo
concluído o curso no ano de 2011.
A partir de 1996 me tornei gestor da Escola Estadual 13 de Maio, que no ano
2000, por força do convênio nº 062/PGE/2000, a unidade de ensino passou para a
jurisdição do Município de Porto Velho. Durante esta convivência, pude observar que
uma boa parcela dos estudantes, eram provenientes dos seringais fronteiriços do rio
Abunã, um fator que despertou minha curiosidade, e que também me instigou a
conhecer melhor aquela região fronteiriça.
Iniciei minhas primeiras visitas no rio Abunã a título de laser, e não com o
objetivo de realizar uma investigação científica com o Departamento de Pando, até

porque nesta época, ainda não havia ingressado no curso de mestrado. A partir do
ano 2000, iniciei minhas primeiras viagens ao rio Mamu, queria conhecer algumas
famílias que possuíam crianças estudando na escola do qual era gestor. A partir de
2001 me tornei diretor do Núcleo de Ensino da Ponta do Abunã, uma espécie de
Extensão da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto Velho –
SEMED.
A partir do ano de 2006, minhas atividades já haviam tomado outros rumos.
Voltei a trabalhar nas escolas 13 de maio e Jayme Peixoto de Alencar. Nesta última,
passei a fazer parte de um projeto da escola, denominado ética e cidadania, que
realizava importantes atividades com as pessoas mais carentes da comunidade.
Enquanto nascia o projeto ética e cidadania na Ponta do Abunã, nascia também as
primeiras manifestações no Departamento de Pando, comandadas por indígenas e
campesinos, em defesa das propostas de reforma agrária executadas pelo novo
presidente da Bolívia: Evo Morales.

II – O edital
No ano de 2016 tomei conhecimento de um edital publicado pela
Universidade Federal de Rondônia – UNIR, através do Programa de Pós-graduação
de Mestrado e Doutorado em Geografia – PPGG em Porto Velho.
Logo de início o que me chamou a atenção foi o título da área de
concentração exposto no Edital: Ambiente e Território na Pan – Amazônia, e ainda a
linha de pesquisa pela qual me identifiquei de imediato, em virtude da pesquisa que
já realizava no Departamento de Pando – Bolívia: Território e Sociedade na PanAmazônia – TSP.
Em seguida, iniciei a elaboração do projeto de pesquisa sobre os seringais
brasivianos do rio Mamu, localizado na floresta pandina boliviana. Por muitas vezes
cheguei a pensar que não iria conseguir vencer todas as etapas do edital. Não
conseguia me imaginar um doutor que vivia trabalhando na roça do sertão
nordestino, ter migrado para a Amazônia em busca de obter melhores condições de
vida, conviver num distrito distante a mais de 300 km de Porto Velho e ainda possuir
uma convivência “distanciada” do meio acadêmico-científico.

A minha convivência na Região da Ponta do Abunã esteve sempre mais
atrelada às coletividades indígenas do povo Kaxarari e aos ribeirinhos dos rios
Abunã e Mamu. Mas nunca poderia imaginar que foi justamente esta convivência
junto aos seringueiros brasivianos que me levaria a fazer um curso de doutorado.
Depois de aprovado, foi preciso acreditar que realmente estava ingresso neste
curso, principalmente quando fiquei à frente do meu primeiro professor e orientador,
Josué da Costa Silva durante a disciplina de Epistemologia da Geografia. Afinal, era
o primeiro doutorado em geografia da Região Norte do país.

III – As disciplinas.
A primeira disciplina a ser estudada foi Epistemologia da Geografia,
ministrada pelo Professor Doutor Josué da Costa Silva. No decorrer da disciplina
comecei a me situar verdadeiramente como doutorando, visto que os debates
promovidos e as leituras efetuadas nos levaram a enxergar o mundo de uma forma
cada vez mais cosmopolita.
Os debates me motivavam, as dúvidas de toda a turma foram sendo supridas
de forma enriquecedora, enquanto isso, a construção do pensamento geográfico foi
simultaneamente se estendendo na vastidão da aprendizagem humana.
O meu conhecimento foi sendo metamorfoseado pelas diversas teorias
filosóficas que emergiam através de uma linguagem que me levava a repensar tudo
que eu tinha realizado, mas que poderia ter aproveitado com uma melhor qualidade
como pesquisador. As ciências modernas e seus métodos e as diversas correntes
de pensamento de vários pensadores, me mostravam outras oportunidades de
pesquisa científica que pudesse valorizar mais a vida humana.
Os ensinamentos de uma geografia contemporânea, me conduzia a caminhar
por várias direções em consequência das transformações ocorridas no âmbito da
pesquisa geográfica. Fui me aproximando cada vez mais da geografia humana e
cultural, me sentindo instigado em construir as minhas produções científicas,
entrelaçadas ao método fenomenológico, que por sinal, me levava a pensar
também, as diversas interpretações sobre qual fenomenologia estaria mais próximo
da minha pesquisa. Ou se, por outro lado, seria possível, imbrica-la no contexto da

produção científica do conhecimento acadêmico. Pensadores como Kant, Bachelard,
Dardel, Cassirer e Heidegger, me situavam com mais elucidação no sentido de
pesquisar com mais segurança a questão do ser dos entes e as suas infinitas
representações no seu espaço de ação.
A minha segunda disciplina foi “Populações amazônicas e sustentabilidade”,
ministrada pelo Professor Doutor Adnilson de Almeida Silva. Da mesma forma as
leituras foram me transformando e me proporcionando outras visões de mundo,
trazendo a realidades amazônica para o nosso meio, e ao mesmo tempo, me
oportunizando outras alternativas de pesquisa no contexto da Pan – Amazônia
brasileiro – boliviana.
Importantes leituras como: Sociedades caboclas amazônicas: modernidade e
invisibilidade, de C. Adams, R. Murrieta e W. Neves; Terras e territórios na
Amazônia: demandas, desafios e perspectivas de W. Almeida e S. Sauer, O espírito
ocidental contra a natureza: mito, história e as terras selvagens, de Frederik Turner,
e demais leituras complementares, faziam com que me situasse no ambiente de
minha pesquisa de campo, principalmente quando passei a conhecer os estudos
sobre os marcadores estruturais das coletividades indígenas da Amazônia.
A terceira disciplina cursada foi “Planejamento e gestão do território”,
ministrada pela Professora Doutora Maria Madalena Aguiar Cavalcante. Esta
disciplina me possibilitou a aprofundar os meus conhecimentos através de diversos
teóricos que trabalham a problemática do território. A disciplina me trouxe uma outra
visão conceitual do território e da territorialidade.
Neste sentido, as relações de conflito foram abordadas com relevância para
que eu pudesse melhor compreender o meu campo de estudo, passando a
compreender com melhor precisão, a questão do lugar, do território e da região. As
contribuições de Saquet e Espósito, tornaram-se de grande relevância para o
entendimento territorial fronteiriço e suas territorialidades, porque envolveu outros
teóricos que nos possibilitou o aprofundamento de outros temas que foram
debatidos e abordados de forma clara e eficiente.
As leituras dos títulos abordados nos trouxeram um valoroso e amplo campo
de conhecimentos, em virtude de que os temas abordados, enriqueceram os

debates nas discussões que se estenderam desde a produção das estruturas
sociais, fronteiras, identidades, espaço, diáspora e migração, até as dimensões de
governança, as políticas públicas e os conflitos territoriais.
A quarta disciplina cursada foi ‘Geografia cultural”, ministrada pelo Professor
Doutor Josué da Costa Silva. Esta disciplina me forneceu uma vasta oportunidade
de traçar paralelos, principalmente através das leituras feitas por Paul Claval, que
nos possibilitou o entendimento da geografia, a partir da gênese e evolução de suas
interpretações culturais, vida social e demais aspectos ligados ao espaço vivido da
humanidade.
Diversos outros pensadores tornaram-se alvos de debates, sobre as suas
contribuições teóricas ao estudo da geografia humana e cultural, tais como, Paul
Vidal de La Blache, Friedrich Ratzel, Deffontaines e tantos outros.
Enfim, em todas as disciplinas, as atividades propostas e as diversas leituras
complementares, tornaram-se fatores de grande relevância para que pudéssemos
dar continuidade com mais segurança ao nosso projeto de pesquisa.

IV – Trabalho de campo.
No segundo semestre de 2016, ano em que ingressei no curso de doutorado,
tive a oportunidade de participar de um trabalho de campo, considerado de grande
relevância para o entendimento das espacialidades e territorialidades das
coletividades indígenas amazônicas. O campo foi realizado na Terra indígena Sete
de setembro, com o povo Paiter Surui, localizada no Município de Cacoal no Estado
de Rondônia. A pesquisa se estendeu do dia 10 ao dia 12 de dezembro de 2016.
Este campo me ofereceu a possibilidade de conhecer de perto uma riqueza
cultural e humana de uma coletividade indígena amazônica que conseguiu superar,
trágicas atrocidades cometidas contra este povo pela sociedade envolvente. Esta
atividade resultou na produção de um artigo denominado “Oykin (encontro) com os
Paiterey da Aldeia Paiter”, que será publicado na coletânea “Representações e
marcadores territoriais dos povos indígenas do corredor Tupi Mondé”. O capítulo
deste livro foi uma parceria com os seguintes pesquisadores: Josué da Costa Silva,

Nicolas Floriani e Arildo Gapame Suruí. A obra foi organizada pelo Professor Doutor
Adnilson de Almeida Silva, e será publicada pela Paco Editorial.
Durante o ano de 2017, outras atividades de campo foram realizadas.,
oportunidade em que tive também o prazer de ingressar no Grupo de Estudos e
Pesquisas, Modos de Vida e Culturas Amazônicas – GEPCULTURA, onde obtive
uma grande aprendizagem com os demais membros deste conceituado grupo de
pesquisa. Do dia 07 ao dia 09 de julho de 2017, realizamos um importante
planejamento deste grupo de pesquisa. As atividades foram desenvolvidas através
de uma viagem realizada no rio Abunã no distrito de Extrema.
Posteriormente realizamos outro importante trabalho de campo com o povo
indígena ‘Wari. As atividades foram realizadas na Aldeia Laje Velho, no Município de
Guajará Mirim, durante os dias 17 a 20 de agosto de 2017. Este trabalho também
resultou na produção de um artigo denominado: “’Wari: Identidade, conversão e
marcadores territoriais”, em parceria com os Professores Doutores, Josué da Costa
Silva e Adnilson de Almeida Silva. O artigo está aguardando parecer da revista para
publicação.
Realizei também na região onde moro, uma pesquisa de campo que resultou
na produção de outro artigo para ser publicado em um livro que está sendo
organizado pela Professora Doutora Maria Madalena Aguiar Cavalcante. O artigo é
denominado “Ponta do Abunã: um território litigioso”.
O Gepcultura, neste mesmo ano de 2017, através do Prof. Dr. Josué da Costa
Silva, realizou um resgate de uma série poemas que eu havia produzido no decorrer
de vários anos na Região da Ponta do Abunã. Os poemas foram selecionados para
futuramente serem publicados através de um livro.
Citaremos aqui outra série de atividades que foram desenvolvidas ainda neste
ano através de atividades de campo do Programa de Mestrado e Doutorado em
geografia da Universidade Federal de Rondônia: Assentamento Wálter Arce - Acre;
Usina de Santo Antônio – Porto Velho; Estrada de Ferro Madeira Mamoré – Jaci
paraná, Porto Velho – RO; Museu arqueológico da Usina de Jirau, Nova Mutum,
Porto Velho – RO e nos seringais Cotovelo e Igarapé preto – Pando – Bolívia.

Durante os dias 01, 02 e 03 de novembro de 2018, participei das seguintes
pesquisas de campo na Terra Indígena Kaxarari, no distrito de Extrema em
Rondônia: I Encontro de Mulheres Indígenas Kaibú Kaxarari, realizado pelo Grupo
de Estudos em Pesquisa em Geografia, Mulher e Relações Sociais de Gênero –
Gepgênero, e do Projeto bem viver Kaxarari, realizado pelo Gepcultura. Ainda neste
mesmo ano, durante os dias 05 e 06 de novembro, realizei pesquisa de campo na
comunidade Puerto Bolivar, no rio Mamu, Pando – Bolívia, enquanto que no distrito
de Extrema de Rondônia, dei continuidade a um projeto de pesquisa que desenvolvo
na região, denominado “Escritores da floresta”.

V – Eventos nacionais e internacionais.
Durante os dias 19 a 23 de junho de 2017, participei de um importante evento
internacional realizado na Universidade de Nariño, San Juan de Pasto - Colômbia. O
evento foi denominado “Encontro Internacional Minga para La Paz – El Buen-vivir y
la

no

violência”,

quando

na

oportunidade

apresentei

o

seguinte

artigo:

“Territorialidade, violência e diplomacia: a relevância social da escola na construção
de uma cultura de paz na fronteira brasil – Bolívia”. O PPGG/UNIR, me proporcionou
realizar a minha primeira viagem internacional como pesquisador, fator considerado
de grande relevância para a minha vida pessoal e profissional, visto que as
aprendizagens foram bastante significativas na propagação pela paz mundial e pelo
bem viver.
Outro evento realizado a nível nacional e considerado de grande importância
para a pesquisa científica em geografia, foi realizado em Porto Alegre no Rio Grande
do Sul, durante os dias 12 a 15 de outubro de 2017. Foi o XII Encontro Nacional da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia – ENANPEGE.
Durante este evento, apresentei o artigo intitulado: “Novas territorialidades na
fronteira pandina boliviana: a Pan – Amazônia em conflito”. Este artigo foi produzido
em parceria com o Prof. Dr. Josué da Costa Silva, e foi publicado no ano de 2018
pela Atena Editora, como capítulo do livro E-book, denominado “A produção do
conhecimento geográfico”.

Durante os dias 16 a 18 de agosto de 2017, participei do 12º Encontro de pósgraduação em geografia. Marcadores territoriais, um conceito em construção,
realizado pela Universidade Federal de Rondônia. Neste evento, realizei a seguinte
atividade: Apresentação de banner: multiculturalismo, geopolítica e direitos humanos
na Pan – Amazônia: o caso do rio mamu – departamento de pando – Bolívia na
fronteira com a ponta do Abunã – Rondônia – Brasil.
Em março de 2018 participei do X Seminário Temático da Rede Internacional
Casla-Cepial; Conhecimentos Etnocientíficos e Territorialidades Alternativas. O
evento foi realizado na Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho.
Outro evento nacional do qual participei, foi o “Colóquio Nacional – Núcleo de
Estudos em Espaço e Representações – NEER, realizado na cidade de Diamantina
no Estado de Minas Gerais, durante os dias 15 a 19 de outubro de 2018. Neste
evento apresentei o artigo intitulado: “Seringais nativos do rio Mamu - Paisagem
cultural e identidade na fronteira pandina boliviana”.

VI – Resultados.
As experiências adquiridas no convívio com o PPGG/UNIR conduziram este
pesquisador ao grande desafio de construir uma tese de doutorado. Esta
convivência nos metamorfoseou a enxergar o outro em seu ser, e muito mais, a
enxergar também o ser deste ente. Cada experiência obtida era um traço erguido na
incompletude do ser. Cada pesquisa realizada era cada vez mais o fortalecimento e
o compromisso deste discente com o programa e com a produção científica. As
vivências entrelaçadas ao programa e a Pan-Amazônia boliviana, resultou, mediante
análises investigativas, oriundas de suas problematizações, em dizer que os
seringueiros do rio Mamu são de fato brasivianos através dos seus modos de vida e
da poética fenomenológica do viver.

Quadro 1 - síntese das atividades
Atividade

Período

Local

Forma de
participação

1

Epistemologia da Geografia

2016

UNIR

Discente

2

Populações Amazônicas e
Sustentabilidade

2016

UNIR

Discente

3

Planejamento e Gestão do
Território

2017

UNIR

Discente

4

Cultural Espaço e Representações

2017

UNIR

Discente

5

Terra Indígena Sete de Setembro –
Aldeia Paiter Surui

2016

Cacoal/RO

Discente

6

Planejamento Gepcultura

2017

Rio Abunã/RO

Pesquisador

2017

Guajará
Mirim/RO

Pesquisador

2017

Bujari/AC

Pesquisador

2017

Porto Velho/RO

Discente

2017

Jaci-Paraná/RO

Discente

Disciplinas e
oficinas

Item

7

Trabalho de campo

8
9
10
11
12

Eventos Nacionais e Internacionais

13

Povo ‘Wari – Aldeia Laje Velho
Assentamento Wálter Arce
Usina de Santo Antônio
Estrada de Ferro Madeira Mamoré
Museu Arqueológico da Usina de
Jirau
Seringais Cotovelo e Igarapé
Preto/Rio Abunã
I Encontro de Mulheres Indígenas
Kaibú Kaxarari

2017
2017

Nova
Mutum/RO
Rio AbunãPando/RO

Discente
Pesquisador

2018

Extrema/RO

Pesquisador

14

Projeto Bem Viver Kaxarari

2018

Extrema/RO

Pesquisador

15

Comunidade Puerto Bolivar – Rio
Mamu/BO

2018

Extrema/RO

Pesquisador

16

Encontro Internacional Minga para
La Paz

2017

Universidade de
Nariño – Pasto Colômbia

Pesquisador

2017

Porto Alegre/RS

Participante

2017

UNIR Porto
Velho/RO

Pesquisador

2017

UNIR Porto
Velho/RO

Participante

2018

Diamantina
Minas Gerais

Pesquisador

17

18

19

20

XXII Encontro Nacional da
Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em
Geografia – ENANPEGE
12º Encontro de Pós-Graduação
em Geografia. Marcadores
Territoriais, um Conceito em
Construção
X Seminário temático da Rede
Internacional Casla – Cepial –
Conhecimentos Etnocientíficos e
Territorialidades Alterativas
Colóquio Nacional – Núcleos de
Estudos em Espaço e
Representações – NEER

Fonte: Santana, F. M. (2019).
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INTRODUÇÃO

Desde o advento do primeiro surto da borracha na Amazônia, já se tinha
notícia da presença de extrativistas brasileiros nos seringais bolivianos do rio
Mamu no Departamento de Pando, mas foi durante o segundo ciclo da
borracha ou batalha da borracha que o processo migratório para esses
seringais se intensificou mais notadamente. No espaço e tempo, os
seringueiros brasileiros foram construindo uma peculiar identidade brasiviana e
que posteriormente se tornaria ameaçada em virtude da implantação de
políticas agrárias adotadas a partir do ano de 2006 com Evo Morales no poder
do governo boliviano e que culminou na desconstrução deste histórico
processo identitário. O termo “brasivianos”, aqui denominado, refere-se aos
seringueiros brasileiros e seus remanescentes, que desde os tempos áureos
dos dois grandes ciclos da borracha, adentraram nos seringais da floresta
pandina boliviana para extração do látex.
O Mamu é um exuberante rio boliviano que fica localizado no
Departamento de Pando, e possui aproximadamente cerca de 164 Km de
Extensão. A sua nascente é uma região pantanosa – considerada um habitat
natural de sucuris – que emerge suas águas no Município de Santa Rosa Del
Abuná na Província de Abuná. Em seguida, suas águas ingressam no
Município de Ingavi, para posteriormente embelezar sua foz no Município de
Santos Mercado na Província Federico Román, despejando suas águas
escuras nas águas amareladas do rio Abunã, na fronteira com a Região da
Ponta do Abunã, Município de Porto Velho, no Estado de Rondônia. A Ponta do
Abunã com o Departamento de Pando já foi considerada uma importante
fronteira binacional, marcada por suas históricas correntes migratórias no
contexto de diferentes espacialidades, territorialidades e temporalidades.
Foi justamente nesta região fronteiriça onde surgiu um dos mais
emblemáticos imbróglios diplomáticos envolvendo seringueiros brasivianos e
campesinos bolivianos. Com o advento do governo Evo Morales, um discurso
nacionalista apresentava a substituição de um projeto neoliberal oligárquico por
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uma extensa política de reforma agrária, objetivando, segundo este governo,
atender as classes subalternas daquele país, mais precisamente, os indígenas
e campesinos.
A partir de 2007 e 2008, os movimentos campesinos, em cumprimento
às leis agrárias implantadas por Evo Morales, dirigiram-se ao Departamento de
Pando. O movimento chegou aos seringais brasivianos do rio Mamu, gerando
um

sério

conflito

naquela

região.

Campesinos

fortemente

armados,

conseguiram expulsar mais de oitenta famílias de seringueiros ao longo deste
rio.
As expulsões ganharam repercussão nacional e internacional, e teve
que receber interferência da Organização Internacional para Migrações – OIM,
um organismo da ONU, que inicialmente recebeu do governo brasileiro a
quantia de mais de dez milhões de dólares para coordenar o assentamento
desses seringueiros em território brasileiro, inclusive das comunidades que
fazem fronteira com o Estado do Acre. A coletividade brasiviana do rio Mamu,
estaria dessa forma, mergulhada em um sério conflito fronteiriço binacional.
A pesquisa nos conduz inicialmente a fazermos algumas indagações
sobre a utilização do termo brasiviano, visto que o rio Mamu está localizado no
Departamento de Pando, mais precisamente no Noroeste boliviano, onde
sempre viveu este tradicional grupo social de extrativistas.
O primeiro ponto que nos levará a elucidação deste conceito será a
questão da identidade. Para que esta seja melhor compreendida em sua
essência, seria necessário, além de rebuscar a sua gênese no sertão
nordestino, atentar também para esta construção no seu espaço de ação,
ancorada em suas temporalidades, procurando ainda, identificar as suas
peculiaridades, através de outros fatores incorporados nesta identidade. Para
isso, achamos necessário, entrelaçarmos outra característica para melhor
compreendermos a questão da identidade: a poética brasiviana. O que seria
então esta poética e quais os conteúdos simbólico-cosmogônicos que
poderiam

caracterizá-la?

Neste

sentido,

seria,

portanto,

necessário,

compreender o mundo mitológico do ente seringueiro. Esta poética se tornaria
um fator de grande relevância para compressão íntima desta identidade.
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O conflito entre brasivianos e campesinos, que provocou graves rupturas
nos tradicionais modos de vida de uma coletividade, jamais seria possível
compreender os valores desta identidade, resumido apenas a esta intrínseca
análise. A poética, certamente, surge como uma valiosa contribuição a esta
compreensão, no entanto, outro fator tornou-se também imprescindível a este
entendimento: os marcadores territoriais.
Mas o que seriam então esses marcadores territoriais brasivianos? Eles
são analisados a partir de seus mais importantes divisores: os estruturantes e
os estruturadores. O primeiro refere-se ao constructo da coletividade, o
segundo, surge como uma grave ameaça a esse constructo: os modos de vida.
Neste sentido, nos capítulos a seguir, elucidaremos essas e outras
problematizações para o entendimento da tese intitulada: “Os brasivianos do rio
Mamu: Modos de vida e a poética fenomenológica do viver”.
No capítulo I, intitulado “Vivência brasiviana – aspectos teóricos”,
inicialmente esclareceremos o termo “brasivianos”, utilizado com frequência no
contexto de toda a construção da pesquisa, até porque, o próprio tema da tese
nos instiga a investigar tal conceito. Foi, portanto, diante desta interação
fronteiriça que surgiu o que aqui denominamos de identidade brasiviana, uma
coletividade tradicional de seringueiros e seringueiras, remanescentes de dois
grandes ciclos da borracha e da pecuarização que destruiu os seringais
fronteiriços da Amazônia Sul – ocidental brasileira. Adentraram na floresta
boliviana através de uma fronteira denominada liberdade, uma fronteira do
humano, vidas escamoteadas, longe dos cenários políticos internacionais, mas
que posteriormente, no espaço e tempo, serão vistos como uma ameaça diante
de um reacionarismo estatal fronteiriço. A pesquisadora Geórgia Pereira Lima,
através de relevante pesquisa que resultou na tese de doutoramento, intitulada
“Brasivianos: culturas, fronteiras e identidades” (USP, 2014), construiu
importante investigação que define de forma bastante clara, a utilização da
problemática deste termo.
Buscando instigar os novos pesquisadores a adentrar nas investigações
sobre os seringueiros brasileiros que residiam nos seringais pandinos
bolivianos, Souza (2006), já havia despertado para a utilização deste termo na
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pesquisa acadêmica, chegando inclusive a citar duas denominações que
poderiam ser utilizadas em novas pesquisas: brasivianos ou brasilianos. Por
sua vez Dantas (2009, p. 76), também reforça a utilização do termo
“brasivianos” em sua pesquisa, incorporando esta terminologia como adequada
para classificar esses homens e mulheres que vivem ou viveram nos seringais
bolivianos do Departamento de Pando. É na fronteira das águas do rio Abunã
que navegaremos nas águas do rio Mamu e suas singularidades materiais e
imateriais numa fronteira do humano (MARTINS, 2009).
A identidade brasiviana, tem, portanto, a partir deste encontro das
águas, uma peculiar marca que identificará o princípio de construção da
utilização deste termo. Em Bachelard (1989), a água contempla e constrói a
materialidade e imaterialidade humana em seu espaço de ação: “Desse modo
a água nos aparecerá como um ser total: tem um corpo, uma alma, uma voz”.
Durante todo o contexto deste capítulo, procuramos ainda, discorrer
sobre os principais teóricos que serão utilizados nos capítulos subsequentes
desta tese, tais como: Bachelard (1989), Dardel (2015) e Heidegger (1971,
2002, 2013, 1976, 2012, 2005), com os quais, cujas teorias nos auxilia a
trabalhar a vivência brasiviana na fenomenologia, e no contexto da vivência
brasiviana da pesquisa participante, nos espelharemos no suporte teórico de
Brandão (2006), Demo (2004), Schmidt (2006), (Brandão; Streck, 2006) e
Sobottka; Eggert; Streck (2006).
Na gênese, construção e ameaça da identidade brasiviana, atentaremos
para as importantes contribuições de: Nascimento Silva (2000), Secreto (2007),
Moles (2005), Haesbaert (2016), Souza & Santana (2010), Souza (2006),
Souza (2004), (Bauman, 2012) e (Hall, 2010); Hall (1992) e Hall (1997). A
poética brasiviana do rio Mamu, encontrará aporte teórico em Silva (1994),
Bachelard (1989), e Loureiro (2001), e consequentemente, encontraremos as
importantes contribuições de Almeida Silva (2015) e Henriques (2003, 2004),
sobre as identificações e análises dos marcadores territoriais brasivianos.
Apontaremos que a essência e pureza do ente, que constitui importantes
traços para a construção do ser, necessita de uma vivência no seu espaço e
tempo, que seja capaz de provocar no contexto da pre-sença, a descoberta
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deste ser no mundo e com o mundo. Neste sentido, torna-se de fundamental
importância que o pesquisador, também procure encontrar o ser em si mesmo,
imbricado nessa vivência. Conforme nos mostra Heidegger.
A vivência, porém, não se constrói atrelada a uma pesquisa de campo,
onde a procura pelo método será desvendada posteriormente. O pesquisador,
precisa adentrar e conviver de forma consciente, no sentido de apreender esta
vivência, pois, mesmo que seja meio às angústias, podemos mudar de lugar,
nos desalojarmos, mas ainda é a procura de um lugar; nos é necessária uma
base para assentar o Ser e realizar nossas possibilidades, conforme nosso
diálogo com Dardel.
A poética de Bachelard (1989) e Loureiro (2001), instiga no espaço
vivido do homem à fenomenologia da imaginação, pois, segundo ele, este
espaço não pode ser indiferente ao ser entregue à mensuração e à reflexão do
geômetra.
Desta forma, a relação imbricada na cotidianidade dos sujeitos
pesquisados e do pesquisador, poderá resultar numa produção de grande
relevância para o meio acadêmico, além de se constituir uma fundamental
ferramenta de melhoria da condição da vida humana de toda uma coletividade
envolvida no processo de pesquisa. Neste sentido, Sobottka; Eggert; Streck
(2006), atentam para que os pesquisadores assumam uma condição de
participante do processo social estudado, buscando suspender a distinção
entre pesquisador e pesquisado.
No capítulo II, analisaremos “Os caminhos brasivianos método e
metodologia”.

Iniciaremos

esse

estudo

através

da

apresentação

e

caracterização da área de estudo: O rio Mamu e sua localização no
Departamento de Pando na Bolívia, fazendo fronteira com a Região da Ponta
do Abunã no Estado de Rondônia, e apresentando os principais seringais,
seringueiros e seringalistas desta região fronteiriça. A seguir instigaremos o
método fenomenológico, a partir principalmente dos pensamentos de
Heidegger, Dardel e Bachelard, e a pesquisa participante, procurando dialogar
com Demo, Brandão, Sobottka e Streck. A pesquisa participante foi
desenvolvida através do Projeto educacional ética e cidadania. Nesse sentido a
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educação é analisada fenomenologicamente buscando aporte teórico no
Professor Joel Martins (1992).
No capítulo III: “A identidade brasiviana e o histórico de ocupação dos
seringais brasileiros e bolivianos”, analisaremos a sua gênese, rebuscando – a
nas entranhas do sertão nordestino, a partir do advento do segundo surto da
borracha na Amazônia. A migração nordestina para os seringais amazônicos
ocorreu durante o Estado novo varguista, mediante o recrutamento desses
trabalhadores para trabalharem no processo de extração do látex, visando
atender principalmente o mercado internacional estadunidense através da
assinatura dos acordos de Washington, para entendermos este processo
migratório dialogamos com Nascimento Silva (2000), Secreto (2007) e Moles
(2005).
Para consolidar este processo migratório foi necessário que o governo
federal utilizasse de todos os meios necessários para persuadir os nordestinos
à migrem em busca de uma tão sonhada “riqueza”. A propaganda massificouse do litoral ao sertão, e desta forma, estaria selado o sucesso do processo
migratório.
Agora nos seringais amazônicos, os sertanejos se entrelaçariam a
novos modos de vida e a novas conquistas do seu espaço vivido na fronteira
Brasil – Bolívia, conforme estudos realizados por Martins (2009). Os
seringueiros adentraram em suas colocações de seringa, ergueram suas
moradas, e a partir daí se iniciou a construção de sua identidade seringueira.
Esta identidade, porém, também seria construída no seu espaço e tempo nos
seringais bolivianos do Departamento de Pando, surgindo desta forma, a
identidade brasiviana do rio Mamu.
Durante as décadas de 1970 e 1980, a identidade brasiviana fortalecese com a chegada de novos migrantes, oriundos principalmente do Acre, em
decorrência do avanço desenfreado da pecuarização na Amazônia Sul
Ocidental brasileira que destruía os seringais amazônicos. Para esclarecermos
este novo processo migratório para o rio Mamu recorremos a Souza (2006).
No capítulo IV: “Os modos de vida brasivianos – a poética e os
marcadores territoriais”, discorreremos sobre o vasto campo do imaginário
ribeirinho do rio Mamu, trazendo o aporte teórico de Bachelard (1989). A
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poética estetizante viaja nos devaneios de um mundo simbólico-cosmogônico,
demonstrando a riqueza e grandeza de significações e simbologias divinizadas,
como importantes peculiaridades, constituídas em suas espacialidades e
territorialidades, e atreladas aos modos de vida do homem ribeirinho, conforme
ressalta Loureiro (2001).
Diante desta vasta contemplação mitológica do espaço vivido
brasiviano, apresentaremos quatro representações que estão presentes na
cotidianidade do imaginário pandino bolivianos: o menino boto, o caboclinho da
mata, o velho da canoa e a mãe da seringueira.
Se os mundos material e imaterial tornaram-se imbricados, é necessário
acrescentar neste espaço poético, alguns episódios que marcaram a realidade
do espaço vivido do rio Mamu para melhor compreendermos a dinamicidade
deste processo que marcou profundamente aquela população ribeirinha. No
contexto desta elucidação, atentaremos em mostrar o outro lado da poética
estetizante, que é justamente, o lado da poética ameaçada, onde o mateiro
brasiviano, o anjo brasiviano e a guerreira brasiviana, representam este
desnudamento poético.
Analisaremos

também

“Os

marcadores

territoriais

brasivianos”,

apresentam-se subdivididos em estruturantes e estruturadores. O aporte
teórico deste capítulo é fundamentado nos estudos de Henriques (2003, 2004)
e Almeida Silva (2015). Os marcadores territoriais estruturantes, conforme
diálogo com Almeida Silva (2015), são experiências, vivências, sentidos,
sentimentos, percepções, espiritualidade, significados, formas, representações
simbólicas e presentificações que permitem a qualificação do espaço e do
território como dimensão das relações do espaço de ação, imbricados de
conteúdos geográficos.
Henriques (2003, 2004), em estudos realizados no continente africano,
destaca alguns marcadores territoriais, considerados relevantes para o
entendimento daqueles territórios, a saber: marcadores “vivos”, marcadores
“simbólicos”, marcadores “ fabricados”, marcadores “históricos”, marcadores
“musicais” e marcadores “funcionais”. Almeida Silva (2015), consegue
demonstrar com relevância, o reconhecimento desses marcadores nas
coletividades indígenas da Amazônia. Além do mais, ele ainda, inclui outros
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marcadores territoriais no contexto dessas coletividades, tais como, os
marcadores:

linguísticos,

cosmogônicos,

perceptovisual-sensoriais,

estéticocorporais e os marcadores instrumentais dos seringueiros.
Desta forma, procuramos identificar nas coletividades tradicionais do rio
Mamu, todos os marcadores territoriais desenvolvidos por Henriques (2003,
2004) e por Almeida Silva (2015), no sentido de melhor compreendermos as
singularidades

do

mundo

material

e

imaterial,

presentificados

nas

espacialidades e temporalidades dos seringais pandinos brasivianos como
lugares tradicionais. Diante o exposto a categoria de análise de lugar é aqui
compreendido através de Tuan (1983), Dardel (2015), Holzer (2014),
Marandola (2014), Saramago (2014) e Seemann (2014).
No capítulo V: “a eclosão do conflito no rio mamu e a identidade
brasiviana ameaçada”, discorreremos sobre o projeto ética e cidadania e a
diplomacia internacional sob o olhar fenomenológico de (MARTINS, 1992).
Discorremos ainda neste capítulo sobre a fala dos seringueiros brasivianos, a
mulher brasiviana como símbolo de resistência, o agravamento da crise
diplomática e os efeitos da crise, com a retomada do viés diplomático.
No

capítulo

VI:

“os

impactos

da

perda

da

identidade

e

a

desterritorialização dos brasivianos”, instigaremos sobre a poética brasiviana
fragmentada e os noticiários jornalísticos; A desestruturação dos marcadores
territoriais brasivianos e os noticiários jornalísticos, e 13 Anos depois,
mostraremos para onde foram os brasivianos do rio Mamu de acordo com o
aporte teórico de Haesbaert (2016) e Martins (1981, 2009, 2017).
Finalmente no capítulo VII, selecionaremos algumas imagens postadas
no decorrer desta tese, e outras peculiares imagens do rio Mamu,
entrelaçando-as a citações de contexto fenomenológico, baseadas em
Heidegger (2002, 2005, 2013), Bachelard (1989), Dardel (2015), Martins
(1992), Holzer (2014), Saramago (2014) e Marandola (2014).

.
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CAPÍTULO I – VIVÊNCIA BRASIVIANA – ASPECTOS TEÓRICOS.

Figura 2. SANTANA, FM. Tronco de árvore no Rio Mamu. Pando/Bolívia. Julho. 2009.

Martins1 mostra que a fronteira
É processo dialético do humano
É a dinâmica do espaço cotidiano
E suas travessias sem barreira
Esta mobilidade seringueira
Retrata a territorialidade
Aspectos de uma multiplicidade
Que às vezes se torna subestimada
A fronteira não deve ser negligenciada
Ocultando a voz da coletividade
Ao retratarmos o estudo da vivência
O ser é imediatamente um valor
Bachelard2 na poética nos instigou
Sobre o pensamento e a experiência
Para o autor, a casa afasta a contingência
É o primeiro mundo do ser humano
1

MARTINS, José de Souza. Fronteira: A degradação
do outro nos confins do humano. 2ª Edição. São
Paulo, Editora contexto, 2009.
2 A poética do espaço. A casa abriga o devaneio, a
casa protege o sonhador, a casa permite sonhar em
paz. (HEIDEGGER, 1989, p. 26).

Assim como o tapiri para o brasiviano
É a alma do seu pertencimento
O tapiri é o axioma do sentimento
Que o seringueiro produz no cotidiano
Heidegger3 busca em sua interpretação
A presença pela temporalidade
É preciso instigar com alteridade
O fenômeno da apropriação
O ente em sua apreensão
Vai construindo a essência do ser
Internalizando assim o pertencer
Da presença em seu tempo de vida4
Desta forma a verdade5 será construída
3

Ser e tempo. Parte I. A interpretação da presença
pela temporalidade e a explicação do tempo como
horizonte transcendental da questão do ser.
(HEIDEGGER, 2002, p. 71).
4 Ser e tempo. Parte II. Primordialmente, porém, a
expressão cotidianidade indica um determinado modo
de existência que domina a presença em seu tempo de
vida. (HEIDEGGER, 2002, p. 173).
5

Marcas do caminho. A verdade é a adequação da
coisa com o conhecimento. Mas pode se entender
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Na adequação do ato de conhecer
A vivência desta forma nos guia
Ao ser em seu estado original
É o ser compreendido como tal6.
Dardel7 nos mostra uma geografia
Que o homem na terra vivencia
A inserção do homem no lugar,
Uma terra que o acolherá
E que estabilizará sua existência
A terra é do homem por excelência
Onde o ser poderá se assentar
A identidade originária do sertão
Passou por uma ardilosa marcha
Secreto8 diz que o soldado da borracha
Foi uma vítima histórica da migração
A Amazônia é o novo espaço de ação
Com a identidade foi no tempo consolidada
Séculos depois ela tornou-se ameaçada
Em consequência da geopolítica estatal
A crise da identidade, nos mostra Hall9
É descentrada, deslocada e fragmentada.
O estudo que versa sobre a poética
É uma viagem simbólica do imaginário
Onde o mundo real identitário
É entrelaçado à beleza de sua estética
Na mais interminável da dialética
Bachelard10 mostra a estética do ser
também assim: A verdade é a adequação do
conhecimento com a coisa. (HEIDEGGER, 2008, p.
192).
6 Os problemas fundamentais da fenomenologia. O
ser e a diferença do ser em relação ao ente só podem
ser fixados se conseguirmos controlar a compreensão
de ser enquanto tal. (HEIDEGGER, 2012, p. 330).
7 O homem e a terra – Natureza da realidade
geográfica. É necessária uma base para assentar o ser
e realizar nossas possibilidades, um aqui de onde se
descobre o mundo, um lá para onde nós iremos. (...).
É a terra que, podemos dizer, estabiliza a existência.
(DARDEL, 2015, p. 41, 43).
8 Soldados da borracha – trabalhadores entre o sertão
e a Amazônia no governo Vargas. No balanço entre
ruptura e continuidade, podemos pensar a batalha da
borracha como um triunfo da segunda. Continuidade
da força da tradição, dos aviadores, do
endividamento, da violência e do privatismo por
sobre a ruptura representada pela presença do Estado,
da modernidade encarnada no serviço público de
saúde, na legislação trabalhista, na assistência ás
famílias. (SECRETO, 2007, p. 119).
9 A identidade cultural na pós-modernidade. A assim
chamada “crise da identidade” é vista como parte de
um processo mais amplo de mudança, que está
deslocando as estruturas e processos centrais das
sociedades modernas e abalando os quadros de
referência que davam aos indivíduos uma ancoragem
estável no mundo social. (HALL, 2015, p. 9).
10 A poética do espaço. Em suma, na mais das
dialéticas, o ser abrigado sensibiliza os limites do seu

Os sonhos, o abrigo, o pertencer
Em toda sua originalidade e pensamento
E Loureiro11 alerta para o desapossamento
Que pode causar ameaça ao bem viver.
Na pesquisa sobre os marcadores
Mencionados neste ensaio poético
Milicianos utilizam seu poder bélico
Para destruir da vida, seus valores
São marcadores estruturadores12
Que provocou o extermínio de lugares
Fragmentou-se constructos peculiares
De toda uma coletividade
Um nacionalismo que impôs a hostilidade
No silêncio desmedido de Morales.
O discurso da estereotopia
Atrelou-se ao populismo
A política da pátria e do civismo
Enrijeceu sua hegemonia
O coletivo do Mamu assistia
Seu lugar tornar-se esmaecido
O seringal ruiu despossuído
Vítima da maior segregação
O estado sancionou a desconstrução
Dos valores de um espaço vivido.
Ofuscados num acordo bilateral
O coletivo tornou-se asfixiado
O ente foi assim minimizado
No seu mundo material e imaterial
Na pesquisa socioespacial
Constatamos a dor da coletividade
Extinguiu-se o valor da alteridade
E os princípios axiológicos da ética
Estagnou-se o dinamismo da dialética
E o constructo inefável da identidade.

abrigo. Vive a casa em sua realidade e em sua
virtualidade, através do pensamento e dos sonhos.
(BACHELARD, 1989, p. 25).
11 Cultura amazônica – uma poética do imaginário.
Uma das características desse modelo capitalista na
Amazônia (...). É um modelo que leva, ao lado do
desapossamento do homem, a uma ação
desnaturadora da paisagem e seu entorno cultural
(LOUREIRO, 2001, p. 403).
12 Territorialidades, identidades e marcadores
territoriais Kawahib da terra indígena Uru-eu-WauWau em Rondônia. Consideramos marcadores
estruturadores aqueles que são impostos pelo Estado,
instituições governamentais, instituições religiosas,
organizações não-governamentais ou manifestações
espontâneas de indivíduos da sociedade envolvente.
(ALMEIDA SILVA, 2015, p. 107).
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Ao iniciarmos a pesquisa no qual o título nos promove uma instigação
conceitual e do recorte espacial à que está atrelado o nosso objeto de estudo,
estamos então, diante de uma fronteira onde seus atores sociais a enxergam
como algo que mais une do que separa. A fronteira aqui mencionada refere-se
a uma área territorial, localizada entre a Região da Ponta do Abunã, Município
de Porto Velho, Estado de Rondônia, Brasil, com o Município de Santos
Mercado, Província Federico Román, Departamento de Pando, Bolívia.
No decorrer da caracterização e apresentação da área de estudo e
demais etapas desta tese, recorremos a uma coletânea de mapas no sentido
de trazer uma maior elucidação no contexto dos estudos realizados. Conforme
nos relata Jorn Seeman - geógrafo cultural e professor do Departamento de
Geociências da Universidade Regional do Cariri – Atrás dos pontos, linhas e
polígonos impressos no papel escondem-se homens e mulheres e suas razões,
ações e contradições cartográficas que influenciam ou até determinam como
devem ser a aparência e os conteúdos de um mapa. Segundo nos relata o
autor, “mapas são textos culturais, e não espelhos do mundo, embora eles
ajudem a fabricar essas realidades”. (SEEMAN, 2014, p. 69). O autor promove
algumas instigações sobre a relação entre cartografia e lugar: como
representar lugares cartograficamente? Será que conseguimos visualizar o
espaço vivido adequadamente por meio da linguagem cartográfica? Segundo
esclarece Seeman (2014, p. 70): "Para realmente projetar lugares num mapa,
precisamos fundir as duas culturas da cartografia: a tradição científica e a
tradição humanista”.
Neste sentido, Seeman (2014), procura estabelecer uma aproximação
entre o lugar e a cartografia, sem o intuito de discutir estratégias de como usar
símbolos, projeções e escalas para representar lugares, mas sim, restringir-se
a uma reflexão mais poética sobre alguns mecanismos básicos da cartografia e
as suas implicações para estudos sobre lugares. Desta forma:
O leitor é capaz de ler o mapa como um texto com um significado,
porque ele traz ao olho da mente paisagens, eventos e pessoas do
próprio passado, envolvendo a própria identidade na representação.
Ou, em outras palavras, mapas são uma rica fonte de história pessoal
que proporcionam um conjunto de coordenadas para o mapa da
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memória. Mapas são como transcrições de nós mesmos. (SEEMAN,
2014, p. 83).

O autor ainda enfatiza qua a cartografia é de fato uma ferramenta de
comunicação com a capacidade de converter espaço em lugar. Segundo ele,
essa definição se assemelha com as maneiras de concebermos lugares, por
exemplo, é um ato de posicionar e orientar do mundo, uma tentativa de trazer o
que é distante e intangível para mais perto e uma maneira de converter a
anonimidade fria do espaço em um pedaço com significado. O autor ainda
indaga que seja qual for a abordagem, o ponto de partida para cartografar
lugares é a pessoa que mapeia as suas ideias sobre a realidade, o que torna o
mapeamento dos nossos lugares uma atividade essencialmente humana. Para
Seeman (2014, p. 75):
É o mapa que comprova o local de uma casa, de um povoado, de
uma rodovia, de uma floresta. Não é mais o fenômeno que vemos
diante dos nossos olhos que, em seguida é transcrito ou inscrito em
um mapa. Será que lugares precisam de mapas para serem aceitos
como existentes? Será que o mapa pode substituir o testemunho
ocular? Isso faz lembrar uma frase consagrada do filósofo francês
Jean Baudrilard: “O território já não precede mais o mapa”. Nos
redemoinhos da pós modernidade é o mapa que surge primeiro, é o
significante que procede de modo que esses novos signos se tornam
simulacros que não representam mais o espaço real.

Os seringais do rio Mamu foram listados em ordem num mapa que
demonstra a autenticidade singular e plural da fronteira Brasil – Bolívia. É nesta
fronteira onde brota o natural encontro das águas do rio Abunã com o rio
Mamu. A imbricação dos seringais e de seus homens e mulheres que convivem
neste espaço de ação amazônico, resultou num adentramento histórico e
geográfico no vale do rio Mamu. Foi neste rio da floresta pandina boliviana em
que os sertanejos do sertão nordestino foram metamorfoseados em
seringueiros, e posteriormente em seringueiros brasivianos. A fronteira,
portanto, em sua fluida dinamização, acolheu e doou seu espaço para ser
trabalhado pela ação humana.
Podemos assim dizer que “mais uma vez, é o espaço da intervenção
que emerge nos interstícios culturais que introduz a invenção criativa dentro da
existência”. (BHABHA, 1998, P. 29). Uma existência onde se dá a construção e
reconstrução de uma identidade cultural constituída de saberes e fazeres do
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espaço vivido. “ (..) Há um retorno à encenação da identidade como interação,
a re-criação do eu no mundo da viagem, o re-estabelecimento da comunidade
fronteiriça da migração”. (BHABHA, 1998, P. 29).
A fronteira como aqui entendemos, é a fronteira do humano, conforme
diálogo estabelecido com Martins (2009). Foi através da fronteira onde os
seringueiros brasileiros adentraram no rio Mamu para construírem seu lugar.
Em seus seringais foi construído no espaço e tempo uma coletividade
brasiviana. A exuberante paisagem natural pandina foi cotidianamente sendo
lapidada pela inserção da mão seringueira que a transforma numa paisagem
cultural enfeitada com seus tapiris e suas estradas de seringa como relevantes
marcas estabelecidas na colocação: o seu lugar.
Esta categoria de análise geográfica nos mostra que “a paisagem não é,
em sua essência, feita para se olhar, mas a inserção do homem no mundo,
lugar de um combate pela vida, manifestação de seu ser”. (DARDEL, 2015, p.
32). Segundo o autor, é desse lugar, base de nossa existência, que,
despertando, tomamos consciência do mundo e saímos ao seu encontro,
audaciosos ou circunspetos, para trabalha-lo. Foi nas atividades do corte da
seringa que o seringueiro viu o rio como imbricamento humano e não como
divisor de territórios. Um rio que corta a floresta, lugar onde ele corta a
seringueira, que por sua vez, corta as rupturas do convívio humano e
geográfico. Para Loureiro (2001), ao lado desse mundo de águas, está a
floresta – antigo lugar de convivência secular de realidades e signos, no qual
vive e se abriga o homem amazônico.
Se espacialidade e territorialidade são indissociáveis à ação humana, a
vivência é fruto da experiência de um espaço vivido. Pois de acordo com Tuan
(1983, p. 151), “O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire
definição e significado”. As populações tradicionais do rio Mamu impregnaramse no seu espaço de ação e temporalidades para incorporarem o
pertencimento de lugar, e neste pertencer está imbricado a sua identidade
brasiviana. Para Tuan (1983), uma identidade de lugar se alcança pela
dramatização das aspirações, necessidades e ritmos funcionais da vida
pessoal e dos grupos, e para Rosendahl (2003, p. 204), “a dimensão
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geográfica de lugar não pode ser separada das dimensões política e
econômica”.
Para Edward Relph, geógrafo e professor da Universidade de Toronto,
Lugar não é meramente aquilo que possui raízes, conhecer e ser conhecido no
bairro; não é apenas a distinção e a apreciação de fragmentos de geografia.
Para o autor, o núcleo de significado de lugar se estende, segundo ele, em
suas ligações inextricáveis com o ser e com a própria existência. Para Edward,
lugar é um microcosmo, é onde cada um de nós se relaciona com o mundo e
onde o mundo se relaciona conosco, pois o lugar é parte de um processo em
que o mundo inteiro está de alguma forma implicado, e isso, é existencial e
ontológico.
Então, por algum estranho e improvável desvio, parece que ideias
provenientes de interpretações fenomenológicas de lugar e do ser
podem ter valor pragmático a fim de encontrar caminhos para lidar
com os enormes temas global/local que surgiram no início do século
XXI. Se geógrafos estão desempenhando um papel crucial nessa
tarefa, será necessário que mantenham um entendimento ponderado
e crítico, um entendimento que admita fraquezas e susceptibilidade à
exploração, ao mesmo tempo que promova a força e as
possibilidades de lugar. (RELPH, 2014, p. 31, 32).

No estudo intitulado “O sentido de lugar”, Lívia Oliveira nos informa que
o lugar na geografia, desde o início da geografia humanista, foi sempre a
essência propriamente dita da ciência geográfica, e que refletir sobre o lugar é
refletir o seu sentido na geografia. Segundo a autora:
É o lugar experienciado como aconchego que levamos dentro de nós.
Ou o lugar consciente do tempo social histórico, recorrente e mutável,
no transcorrer das horas do tempo em um espaço sentido dentro de
um lugar exterior ou interior. (OLIVEIRA, 2014).

Lígia Saramago In “Como ponta de lança” – O pensamento do lugar em
Heidegger – nos diz que uma das primeiras associações que podemos então
estabelecer no contexto do pensamento heideggeriano sobre o lugar é sua
indissolúvel vinculação com a ideia de significatividade, que pode ser também
compreendida como abertura de sentido das coisas. Desta forma conclui a
autora:
O que imediatamente se mostra como fundamental nesta passagem
é a importância decisiva atribuída à relação entre ser e estar em seu
lugar, relação esta de um autêntico e essencial pertencimento ao
lugar. Esse tema, que será amplamente desenvolvido por Heidegger
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ao longo de seu pensamento, envolvendo posteriormente ideias como
a de pertencimento à terra natal, por exemplo, já pode ser claramente
identificado aqui em seu início, no prosaico pertencer de um
instrumento ao lugar que lhe foi designado no interior de uma oficina
ou de uma casa, num armário ou posto sobre sua mesa. É importante
lembrar que este lugar é fundamentalmente condicionado pelo “para
que” do instrumento, por seus envolvimentos, refletindo-se como seu
destino, no sentido pleno da palavra. (SARAMAGO, 2014, p. 200).

Na dramatização de identidades, podemos relacioná-la, inicialmente a
chegada

dos

trabalhadores

nordestinos

nos

seringais,

assim

como,

posteriormente relaciona-la à destruição dos seringais nativos da Amazônia em
virtude do avanço da pecuarização, duas situações de antagonismo se revelam
na construção e destruição do lugar. Ao traçarmos uma analogia do lugar do
seringueiro em detrimento às dimensões política e econômica do Estado Novo,
poderíamos dizer que o governo Vargas se utilizou de sua política de estado
para recrutar trabalhadores nordestinos e posteriormente, através da produção
em larga escala da borracha natural, atender às necessidades da economia
internacional. Este processo migratório culminou em suas temporalidades na
construção do lugar e no pertencimento identitário no ser do seringueiro
brasiviano. Porém, este apego ao lugar, se tornaria mais tarde, vítima de outra
política de estado, executada pelo governo boliviano.
O pertencimento de lugar deste grupo social, está principalmente,
incorporado na vivacidade das águas e da floresta. Um lugar de apego, e de
onde eles arrancam o sustento da família. Nesse sentido, concordamos com
Werther Holzer In “Mundo e lugar – ensaio de geografia fenomenológica” ao
dizer que lugar é o aporte fenomenológico apropriado pelos geógrafos
humanistas, ou seja, segundo ele, o lugar que trata da experiência
intersubjetiva de espaço 9mundo) em seus fundamentos, quais sejam,
distância e direções a serem vencidas, fisicamente ou na imaginação, sobre
um determinado suporte que podemos chamar de “espaço geográfico”,
constituindo-se a partir das vivências cotidianas como um centro de
significados, como um intervalo, onde experimentamos intensamente o que
pode ser denominado de geograficidade, como proposta por Dardel. E desta
forma conclui Holzer (2014, p. 291):
A geograficidade trata do conteúdo existencial do homem com o
espaço terrestre e, na medida em que o homem se apropria desse
espaço, ele se torna mundo, a partir da fixação das distâncias e das
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direções, onde os marcos referenciais são o corpo e a matéria onde
ele se apoia, um espaço primitivo que, uma vez apropriado pelo
homem, se torna “lugar”.

Nas águas brasivianas do Mamu há um encontro intercultural que talvez
Bachelard possa traduzir com alteridade os valores de pertencimento humano
nela presentificados. “Desse modo a água nos aparecerá como um ser total:
tem um corpo, uma alma, uma voz”. (1989, P. 17). A água é representada
nesta poética com fenomenal relevância. Os seringais e suas colocações,
situados no decorrer dessas mesmas águas, possuem diversos significados e
simbologias que se tornaram marcadores territoriais estruturantes por
excelência.
O brasiviano é um ente em que as marcas territoriais expressas na
imensidão da floresta, contribuíram para a construção da identidade cultural
como relevante componente na unidade do seu ser. “A unidade da identidade
constitui um braço no seio do ser do ente”. (HEIDEGGER, 1971, p. 52). Sobre
o termo brasiviano, utilizado no bojo desta pesquisa, Lima (2015) nos esclarece
que:
Nesse contexto, os homens e mulheres escamoteados no subsolo
dos interesses políticos e econômicos nessa região, que resistiam, se
submeteram e forjaram saídas que subvertem a lógica entre território
– nação ficaram conhecidos em fins da década de 1980 por
brasivianos. (2015, p. 10).

Sobre a migração de seringueiros acreanos para o Departamento de
Pando, Souza (2006) já nos chamava a atenção para uma forma de conceituar
esta identidade seringueira. Ele inclusive chega a dizer o seguinte: “Brasilianos
para uns, Brasivianos para outros: os brasileiros que moram nos seringais da
Bolívia”. (P. 71). O autor revela ainda que “Desde o século XIX que
seringueiros ocuparam seringais bolivianos”. Ele nos diz também que com a
destruição dos seringais acreanos, “Muitos seringueiros, por terem suas terras
invadidas por fazendeiros na década de 1970 partiram para a Bolívia”. (P. 71).
O termo brasiviano adquire as seguintes considerações nos estudos realizados
por Dantas (2009, p. 76):
Ao tentar compreender a origem de “brasivianos”, já havia
incorporado em minha memória discursiva a terminologia como
adequada para classificar os homens e mulheres seringueiros que
vivem ou viveram na Bolívia. Afinal, tinham dois títulos eleitorais,
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alguns até duas cédulas de identidade, tinham nascido em terras
bolivianas, mas, principalmente, o termo soava bem aos meus
ouvidos. Quem ouvia o título do meu trabalho tinha curiosidade em
saber quem são essas pessoas e o porquê do termo “brasivianos”.

Os brasivianos do rio Mamu foram desta forma construindo a sua
identidade nos seringais pandinos bolivianos, e internalizando as marcas
culturais de pertencimento em decorrência de suas cotidianas atividades
extrativistas produzidas em seu espaço de ação. Desta forma podemos dizer
que “não se pensa em identidade quando o ‘pertencimento’ vem naturalmente,
quando é algo pelo qual não se precisa lutar”. (BAUMAN, 2012, p. 32). A
atividade humana em sua temporalidade vai adquirindo o pertencimento, pois
“O ser se presenta ao homem, nem acidentalmente nem por exceção”.
(Heidegger, 1971, p. 57). Enquanto isso “a identidade pessoal não pode ser
pensada fora da condição da temporalidade humana”. (HALL, 2010, p. 100).
A identidade cultural brasiviana foi se constituindo no seu espaço e
tempo nos seringais amazônicos, remontando sua gênese ainda no sertão
nordestino, desde os primeiros migrantes oriundos do primeiro ciclo da
borracha, até o advento da Batalha da Borracha, ocorrida durante o período da
segunda guerra mundial. Durante este último ciclo da borracha, o sertanejo
adquiriu o “título” de soldado da borracha, para em seguida metamorfosear-se
em novas espacialidades e territorialidades na figura do seringueiro.
O governo varguista do Estado Novo contratou através do Serviço
Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia – SEMTA, o artista
suíço Jean-Pierre Chabloz (1910 – 1984), para trabalhar na confecção,
principalmente de cartilhas e cartazes, buscando “atrair o maior número
possível de extratores para ingressar na Batalha da Borracha”. (Silva, 2000, p.
14). Antes, porém, da histórica mortandade ocorrida nos seringais amazônicos,
durante as viagens do Nordeste à Amazônia, Silva (2000, p. 67), nos informa
que:
Nas trincheiras da “Batalha da Borracha” milhares de “soldados”
foram exterminados pelas doenças que os debilitava sem terem o
mínimo de assistência, abandonados pelos “comandantes” no meio
desta “batalha”, vítimas do descaso do governo e seus
representantes, além de lutarem praticamente a vida toda.
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A linguagem persuasiva atuou através da propaganda como uma arte
á serviço dos interesses dos capitais nacional e internacional. Secreto (2007, p.
76) nos diz que “num de seus cartazes, ‘Vida nova na Amazônia’, a exploração
de borracha aparece como uma atividade de ‘fundo de quinta’”. O cartaz,
segundo Moles (2005, p. 53), “é instrumento para convencer ou para seduzir”.
Os trabalhadores nordestinos trouxeram para os seringais amazônicos
os valores de sua cultura, porém no contexto de sua dinamização, outros
valores serão adquiridos em virtude do surgimento de novos modos de vida,
que serão entrelaçados a esta identidade. A identidade brasiviana, estaria
assim, sendo construída numa fronteira binacional.
Foi nesta fronteira que os seringueiros brasivianos se constituíram na
imensidão do ser. Uma fronteira analisada como dinamização socioespacial na
estrutura de suas temporalidades, e não apenas no sentido de uma fronteira
que é vista como resultado de uma força de produção, onde o capital e o
trabalho, e os meios de produção como a terra, são analisados como
exploração e dominação no contexto do modo de produção capitalista, ou uma
fronteira que quando estivesse totalmente controlada pelo setor privado, estaria
se tornando uma fronteira fechada. (SILVA, 1982).
A fronteira é aqui vista como uma fronteira onde se constituiu a
identidade cultural brasiviana “no ser do ente”, onde na concepção destes, a
fronteira é também um espaço de liberdade humana sem limites e sem
interferência de entidades privadas ou oficiais, seja nos âmbitos nacional ou
internacional.
Neste sentido não é uma fronteira rompida em consequência dos
avanços da globalização, visto que segundo Becker (1995, p. 272), “as novas
tendências da globalização econômica e dos movimentos sociais rompem as
fronteiras dos estados introduzindo diferenciações nos territórios nacionais”.
Não estamos aqui entrando em divergência conceitual com os autores
anteriormente relacionados, mesmo porque este não é o nosso propósito, mas
sim, tentar mostrar que durante uma convivência de trinta anos como
pesquisador numa área de fronteira, estes entes, que aqui assumimos e
aprofundamos a denominação conceitual de “brasivianos”, enxergam a
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fronteira como algo que une, e não que os separa. Aliás, para estes, a
“fronteira”, talvez nem exista, mesmo sabendo que em algum momento da vida,
tiveram que ser escorraçados em consequência das geopolíticas estatais da
sociedade envolvente. Trabalhar e lutar por dignidade, em qualquer lugar do
planeta, segundo eles, governo nenhum matará esses valores.
Segundo nos informa Martins (2009), dentro de uma perspectiva
sociológica, o mais relevante seria mesmo caracterizar e definir a fronteira
como a “situação de conflito social”, porque segundo ele, no conflito, “a
fronteira é essencialmente o lugar da alteridade”. (P. 27). O autor nos esclarece
que:

A fronteira só deixa de existir quando o conflito desaparece, quando
os tempos se fundem, quando a alteridade original e mortal dá lugar à
alteridade política, quando o outro se torna parte antagônica de nós.
Quando a História passa a ser a nossa História, a História da nossa
diversidade e pluralidade, e nós já não somos nós mesmos porque
somos antropofagicamente nós e o outro que devoramos e nos
devorou.

Consideramos relevantes as considerações de Martins (2009), que
dentro deste mesmo contexto, consegue distinguir com precisão os conceitos
inerentes à “Frente pioneira” e “Frente de expansão”. Todas as interpretações
buscam no seu bojo entender a vasta complexidade da fronteira. Neste caso
específico, o recorte espacial desta pesquisa refere-se a fronteira que se
estende desde a Região da Ponta do Abunã no Estado de Rondônia até as
Províncias de Federico Román e Abuná, localizadas no Departamento de
Pando na Bolívia.
A vida nos seringais fronteiriços não era fácil, o escritor e exseringueiro Souza, nos diz que começou a cortar seringa ainda criança, e
revela alguns momentos de sua peculiar trajetória nas colocações em que
cortou seringa:
Na saída para a estrada, o mato molhado de orvalho, em pouco
tempo já molhava a boca das calças e encharcava os sapatos. A
situação era desconfortável, mas não se tinha a quem recorrer, essa
era a dura realidade que os homens que trabalhava nos seringais
tinham que enfrentar. Em seguida o corpo ia se aquecendo, o sono ia
desaparecendo e o seringueiro, caminhando na trilha, atrás do clarão

46
da poronga na cabeça, continuava a sangrar as madeiras e embutir
as tigelas. (SOUZA, 2004, P. 57).

Nesta relação que envolve o homem seringueiro e o seringal, há
um imbricamento real da ação humana com a natureza. Ambos precisam desta
relação para que a partir dali possam surgir novos instrumentos e novas
identidades que possibilitem a dinamização do ser do ente. Dardel (2015) é
enfático em dizer que não se deve acreditar no erro de que a espacialização
geográfica se produz somente em virtude de um comportamento ativo. Ele
explica que “É o caso onde o homem é agenciado pelo ambiente geográfico:
ele sofre a influência do clima, do relevo, do meio vegetal”. (P. 9).
O pertencimento é parte indissociável do ser. Os seringais são,
portanto, partes indissociáveis da existência humana. Desta forma, o pertencer
para Heidegger (1971), significa está inserido no ser, “Mas o elemento distintivo
do homem consiste no fato de que ele, enquanto ser pensante, aberto para o
ser, está posto em face dele, permanece relacionado com o ser e assim lhe
corresponde” (P. 57).
A construção da identidade seringueira, reside principalmente no fato
de que as suas atividades de extração, a relação com a natureza e todas as
ações compartilhadas com a família e com os demais seringueiros oriundos de
diversas colocações, foram assim, fazendo parte da dinamização do ser, que
por sua vez, estará sempre diante de uma incompletude.
Com a chegada do soldado da borracha nos seringais da Amazônia,
Nascimento Silva (2000) nos informa que muitas vezes eles ficavam um tempo
no barracão para o aprendizado do corte da seringa, pois eram considerados
“brabos” para esse tipo de trabalho. “Às vezes eram colocados juntos com um
seringueiro, considerado ‘manso’, para este ensinar aos novos trabalhadores
como lidar com a mata e a seringueira, pois tinha que ter muita atenção para
não deixar a arvore infértil”. (P. 69).
Desta forma os seringais fronteiriços da Amazônia Sul – Ocidental
Brasileiro – Boliviana foram se constituindo o novo lugar para as diversas
famílias seringueiras, que mais tarde, também se tornariam brasivianas.
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Os seringais brasivianos pandinos continuam vividos na existência dos
guardiães da fronteira. Segundo Martins (2009), dentre as muitas disputas que
a caracterizam, a que domina sobre as outras e lhes dá sentido é a disputa
pela definição da linha que separa a cultura e a natureza, o homem do animal,
que é humano e que não o é. Para Martins (2009, p. 10): “A fronteira é um dos
raros lugares na sociedade contemporânea em que essa disputa ainda tem a
visibilidade que em outros perdura apenas na discussão teórica e filosófica”. No
mais, “Na fronteira, o homem não se encontra – se desencontra”. (Martins,
2009, p. 10). É nela onde as paisagens demonstram o antagonismo
paisagístico entre duas nações vizinhas. “É na fronteira que se pode observar
melhor como as sociedades se formam, se desorganizam ou se reproduzem”.
(MARTINS, 2009, p. 10).
A relação entre o seringueiro e seu espaço de ação foi no tempo se
transformando em seu íntimo lugar de pertencimento, onde os saberes e
fazeres foram sendo transmitido às novas gerações. Conforme, nos informa
esclarece Souza (2006, p. 86):
O trabalho no corte da seringa está vinculado a todo um viver no
interior da floresta. Torna-se mais compreensível quando visto como
parte do modo de vida no seringal. É uma prática de trabalho que se
tornou tradição. Existe um aprendizado. O filho de seringueiro passa
por um processo de aprendizagem para assimilação da prática para
tornar-se também um trabalhador da floresta.

Os modos de vida no seringal tornavam-se árduo e a batalha travada
na imensidão da floresta, mostrava um cotidiano cheio de desafios para a
sobrevivência do seringueiro em sua colocação. Para Souza (2004), a rotina de
trabalho do seringueiro começava pela madrugada e só terminaria a noite,
depois do exausto trabalho de defumação da borracha. Nos tradicionais
seringais da Amazônia, o seringueiro além de enfrentar as dificuldades do dia a
dia, tinha ainda que sonhar em obter algum saldo no barracão, como bem
observa Souza (2004, p. 88):
Igualmente a rotina de trabalho do seringueiro – que parte do
aconchego de seu lar, cedo da madrugada, caminha pelo “espigão”
até chegar na “boca da estrada”. Entra pela perna esquerda,
sangrando seringueira por seringueira, percorre “mangas” e “oitos”,
enfrentando o risco de ser picado por algum animal peçonhento, o
risco do ataque de alguma onça faminta, transpõe caídas, grotas e
igarapés, até sair novamente na “boca” pela perna direita e, após
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fazer uma refeição rápida e fria, enfrenta a mesma caminhada
recolhendo o látex das seringueiras, e finalmente, trabalha pela vida
inteira sonhando encontrar uma colocação boa de leite e acumular
saldo no barracão.

O trabalho no sistema de barracão, funcionava conforme nos mostra
Nascimento Silva (2000, p. 77):
Todo mês o patrão comprava a produção do seringueiro e este tirava
o seu “rancho” na entrega da borracha. O balanço para ver se o
seringueiro tinha saldo no final do ano era feito com o preço que a
borracha tinha alcançado no primeiro mês do ano. Ou seja, o valor
pago pela produção do ano todo era referente à primeira produção. O
“rancho” também cobrado no final do ano, tinha o seu valor
atualizado. Assim o seringueiro pagava o “rancho” que comprou em
janeiro com o preço cobrado em dezembro. Desta forma, tendo o
produto de seu trabalho desvalorizado por doze meses e as compras
feitas no barracão com os preços alterados, o seringueiro a cada ano
aumentava a sua dependência com o barracão, pois nessa
contabilidade seu saldo era sempre devedor.

Desta forma, podemos dizer que o espaço de ação dos seringais,
demonstram, além de suas tradições culturais, uma importante interação
familiar que muito contribuía na superação de suas dificuldades. De acordo
com Souza (2006):
O “fazer-se” dos seringueiros desperta a curiosidade dos filhos por
aquela atividade. Quando não, são obrigados a ajudar os pais na
extração do látex. Quando a família é numerosa, na madrugada,
antes do início do corte da seringa, a movimentação é grande no
interior da barraca. As filhas, ou a filha única, e a mãe ajudam a fazer
o café, esquentam ou fazem a “bóia”, a comida. Os filhos homens
acompanham o pai que lhes ensina o ofício. Os filhos mais velhos
ensinam os mais novos. O ambiente de trabalho envolve a todos.

Neste sentido, entendemos também que nesta relação, mais
precisamente nos seringais da Amazônia brasileira, se estabeleceu um
território onde essas relações foram de dominação e exploração, em
detrimento à força predominante dos capitais nacional e internacional. O
escritor acreano Simione da Silva (2011), ao analisar “O seringal e a
colocação” naquele território, ressalta que na conjuntura dessa produção
socioespacial, a territorialização de forças econômicas e o forjamento de forças
sociais na floresta produziram o surgimento de territorialidades diversas em
territórios diversos. Segundo ele:
Com o seringal – a empresa extrativista – instituiu-se o território e a
territorialidade dos seringalistas que sobrepõe as forças sociais
produtivas dos trabalhadores, forjados a produzir sob relações de
trabalhos compulsórios. (P. 147).

49

Conforme ainda esclarece Silva (2011), dentro desse contexto abriu-se
possibilidades para a vivência desses trabalhadores que forçadamente convive
na floresta e com as florestas:
Então, o contato com a terra e com a solidão das estradas de seringa
na floresta, resguarda legados da territorialidade de camponeses
sertanejos nordestinos que perpassam por suas angústias, suas lutas
cotidianas e pelas relações que estabelecem com o novo ambiente
natural que tem para dominar. (P. 147).

A identidade cultural brasiviana se constitui, portanto, no entremeio de
seringais e colocações, mantendo cotidianamente uma relação de trabalho e
sobrevivência com a seringueira. Segundo Hall (2010), de acordo com a
etimologia da palavra, identidade tanto é o que torna único, o mesmo,
inconfundível, quanto o que aproxima, por semelhança, de outro. Mas, segundo
o autor, “a identidade pessoal não pode ser pensada fora da condição da
temporalidade humana’. (P. 100). Hall nos diz que “Ameaçados e inseguros, os
sujeitos procuram por novos tipos de pertencimento, o que gera a
multiplicidade de identidades”. (2010, p. 126). Por sua vez, Ricoeur, ao tecer
sua análise sobre esta relação do homem com a sociedade nos diz que:
O aspecto mais grave da sociedade em migalhas consiste na ruptura
do vínculo social no nível do casamento, dos estilos de vida, e no
surgimento de uma sociedade paralela ou, como dizem os
americanos, alternative society. Mas que alternativa, senão a
dissidência que deixa tudo no mesmo lugar, que inquieta e ameaça,
mas sem lançar as sementes de mudança? (2008, p. 177).

A identidade brasiviana foi sendo construída através também de
conflitos

internos

que

é

justamente

as

adversidades

da

vida

que

cotidianamente vão constituindo a identidade do ser do ente seringueiro. É,
portanto, algo que deve estar em constante fluir, mas que enriquece a
identidade com suas experiências de vida.
Diferentemente dos conflitos oriundos da sociedade envolvente, ou
como diz Almeida Silva (2015), dos marcadores estruturadores, a identidade
pode se encontrar em diversos momentos das temporalidades do seu espaço
vivido, em situações de ameaça, como por exemplo, as populações tradicionais
ou indígenas da Amazônia. A identidade brasiviana, sofreu uma drástica
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ruptura no espaço vivido do rio Mamu, em consequência da política de reforma
agrária adotada pelo governo boliviano Evo Morales, principalmente no
Departamento de Pando, onde residiam os seringueiros brasivianos. Na
pesquisa intitulada, “Disputas e reconfigurações territoriais na Amazôniaboliviana: um estudo sobre o Departamento de Pando”, Souza; Santana (2010,
p. 8), apontam as principais características da política de reforma agrária
adotada por Evo Morales, a partir de 2006:
Sem embargo, podem-se destacar os seguintes elementos da
reforma agrária: Ela expressa: 1) um projeto de desenvolvimento
nacional e, por conseguinte, anticolonial; 2) na medida em que
possibilita que a maior parte da população indígena e campesina
tenha acesso e autonomia sobre o território, ela representa um
projeto de caráter democrático-popular e antioligárquico; 3) ela
representa o reconhecimento, a inclusão e a valorização daqueles
que, em razão de suas etnias, foram excluídos ou incluídos precária e
subalternamente nas relações sociais.

Conforme relato dos autores, Souza; Santana (2010), é importante
ressaltar que o governo Morales vai silenciar-se diante das fragmentações dos
modos de vida dos brasivianos, vai silenciar-se diante de uma secular
população tradicional da Amazônia boliviana que fora escorraçada sob pontas
de fuzis, manuseadas por milícias armadas que se intitulavam campesinos. O
discurso nacionalista de Morales calou-se diante da mais brutal afronta aos
direitos humanos internacionais que ele tanto reivindica a favor das classes
subalternas. Os brasivianos do rio Mamu, em sua grande maioria, nasceram e
viveram nos seringais bolivianos, mas pelo fato de terem sido registrados no
Brasil, tiveram sua identidade ignorada e banida do lugar onde pertencem.
As comunidades brasivianas do rio Mamu passaram por momentos
de angústia com a chegada dos campesinos pró Evo Morales, que anunciaram
a implantação da reforma agrária nos seringais, até então, habitados em sua
grande maioria por seringueiros brasileiros. O rio Mamu é um dos principais
afluentes do rio Abunã. Foi no encontro dessas águas que seringueiros
brasileiros e bolivianos sempre tiveram uma relação de harmonia, tolerância e
respeito,

tendo

inclusive,

relevantes laços identitários.

neste

entrelaçamento

binacional, constituído
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As tradicionais coletividades do rio Mamu tornaram-se num singular
imbricamento familiar que uniu duas nações durante séculos de existência.
Homens, mulheres e crianças construíram lares autenticamente brasivianos. As
relações de gênero nos seringais brasivianos do rio Mamu, sempre mantiveram
os laços semelhantes com os demais seringais da Amazônia Sul – Ocidental
brasileira. Muitos brasileiros casaram-se com bolivianas, e vice-versa. Nesta
relação, podemos dizer que “O trabalho da mulher no seringal incorpora uma
sobrecarga de atividades que vai da coleta do látex de defumação, aos
afazeres domésticos como cuidar da casa, família, roça e das criações
domésticas”. (SILVA, 2000, P. 84).
Neste constructo de espaço e tempo, as famílias brasivianas foram
construindo seus tradicionais modos de vida no ato de pertencer a um lugar
onde os mundos materiais e imateriais se impregnavam na essência do ser da
coletividade. Um lugar onde o mundo real se tornou indissociável do seu
próprio mundo simbólico. Nesta experiência socioespacial a cosmogonia é fator
relevante como marca da identidade cultural brasiviana. Almeida Silva (2015)
define o mito como importante elemento contido no espaço de ação das
coletividades indígenas e tradicionais da Amazônia:
O mito como elemento de coesão e consolidação social estruturante
do modo de vida de um coletivo deve ser compreendido a partir das
suas explicações e experiências socioespaciais, pois nele
encontramos as representações e presentificações de como os
divíduos se realizam no tempo e no espaço de ação. (P. 225).

Esta mitologia cosmogônica é muito bem representada na “Poética do
imaginário”, como bem expressa Loureiro (2001): “Fala-se do poético e, mais
precisamente, de uma poética como estado coletivo reinocentado”. (P. 82).
Esta poética segundo narra o autor é um conjunto de relações culturais com o
mundo, reguladas pelo poético que emana do devaneio do imaginário em
liberdade e cuja mediação é feita por meio das simbolizações estéticas
configuradas na mitologia, na arte, na visualidade amazônica. (P. 88).
Na poética brasiviana encontramos infindáveis narrações míticas que
se estabelecem, por exemplo, no leite negado pela seringueira por ordem de
sua mãe, isto é, a mãe da seringueira. O seringueiro que ao extrair o látex e
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fere a seringueira com mais profundidade no corte, e que faz a árvore sofrer
em consequência da falta de atenção cometida, ele será punido pela força da
mãe da seringueira. Segundo nos conta Silva (1994, P. 5):
As referências às mães das seringueiras são sempre remetidas ao
tempo dos antigos, tempo dos primeiros seringueiros, tempo em que
se usava uma machadinha para realizar um corte no caule da
seringueira. Esses cortes geralmente atingiam o caule e deixavam as
árvores estéreis.

Para João de Jesus Paes Loureiro In “Cultura amazônica – uma
poética do imaginário”, essa transfiguração do real pela viscosidade ou
impregnação do imaginário poético, acentua uma passagem entre o cotidiano e
sua estetização na cultura, por meio da valorização das formas auto
expressivas da aparência, nas quais o interesse de quem observa está
concentrado. Segundo narra o autor, este ensaio poético é um autêntico
interesse que direciona o prazer da contemplação das formas das coisas
marcadas pela ambiguidade significante própria do que é estético.
Nessas condições, no âmbito de uma sociedade como a Amazônia,
ainda sem as grandes pressões da sociedade de consumo e do
utilitarismo funcional das sociedades contemporâneas, o homem
encontra um lugar e um espaço tomados de uma forma peculiar que
propiciam o devaneio poetizante. (LOUREIRO, 2001, p. 69).

Outras

mitologias

narradas

pelos

brasivianos

referem-se

ao

caboclinho da mata, ao velho da canoa, ao menino boto e a tantas outras
narrativas estetizantes do imaginário pandino do rio Mamu, pois, “Para
compreender a Amazônia e a experiência humana nela acumulada, seu
humanismo, deve-se, portanto, levar em conta seu imaginário social”.
(LOUREIRO, 2001, P. 94). Desta forma, podemos então dizer que:
Da terra vêm as forças que atacam ou protegem o homem, que
determinam sua existência social e seu próprio comportamento, que
se misturam com a sua vida orgânica e psíquica, a tal ponto que é
impossível separar o mundo exterior dos fatos propriamente
humanos. (DARDEL, 2015, P. 48).

Para Dardel (2015, P. 48), “A terra, no universo mítico, é origem. Ela
é a fonte da vida. É de onde os homens saem, assim como todos os seres e os
contrários que eles vigiam durante toda a sua vida (...)”. O encontro das águas
é a vastidão da floresta brasiviana do rio Mamu, é neste encontro por onde
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passaram e passam os seringueiros em seus tradicionais batelões. A água é a
fonte da vida brasiviana que não se esgota com as geopolíticas binacionais
excludentes e reacionárias. “O domínio das águas, inseparável do espaço
verde, está do lado da vida”. (DARDEL, 2015, P. 20). “Dependendo do rio e da
floresta para quase tudo, o caboclo usufrui esses bens, mas também os
transfigura”. (Loureiro, 2001, P. 68). Para Loureiro, “Essa mesma dimensão
transfiguradora preside as trocas e traduções simbólicas da cultura, sob a
estimulação de um imaginário impregnado na viscosidade espermática e
fecunda da dimensão estética. (P. 68).
O sentido da água para Bachelard (1989) é marcada por imagináveis
sentidos. Na imaginação poética de “A água e os sonhos – ensaio sobre a
imaginação da matéria”, o autor narra as águas amorosas, compostas, puras,
purificadas, supremas, morais, doces, violentas, e também as águas leitosas
da alma maternal e feminina. “A água é um leite quando é cantada com fervor,
quando o sentimento da adoração pela maternidade das águas é apaixonador
e sincero”. (P. 123). Mas, - Qual é, portanto, no fundo, essa imagem de uma
água leitosa? (P. 125). Indaga o autor, que em seguida responde: “É a imagem
de uma noite tépida e feliz, a imagem de uma matéria clara e envolvente, uma
imagem que abrange e une ao mesmo tempo o ar e a água, o céu e a terra,
uma imagem cósmica, ampla, imensa”. (1989, P. 125).
A água é também considerada um importante marcador territorial “vivo”,
é um marcador estruturante que se estende do material ao imaterial, e em sua
profunda cosmogonia torna-se relevante fenômeno das experiências do espaço
vivido. Desta forma Henriques (2004, P. 13), nos diz que a água é um
importante marcador territorial vivo, e que deve estar em primeiro lugar, “pois o
homem depende da água doce distinguindo as águas vivas das águas mortas,
as águas visíveis das invisíveis, as águas caindo do alto ou irrompendo do
baixo”.
Além dos marcadores vivos, Henriques (2003, 2004), define ainda outros
importantes marcadores, tais como: simbólicos, fabricados, históricos, musicais
e funcionais. Almeida Silva (2015), traz de forma bastante relevante, os
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marcadores citados por Henriques para as coletividades indígenas da
Amazônia brasileira, com bastante precisão.
Em sua profunda análise investigativa, Almeida Silva insere ainda
indispensáveis marcadores estruturantes considerados imprescindíveis à
pesquisa dos modos de vida das populações indígenas e tradicionais da
Região amazônica. Os marcadores estruturantes mencionados pelo autor são
os

linguísticos,

os

cosmogônicos,

os

perceptovisual-sensoriais

e

os

estéticocorporais. Almeida Silva (20015, P. 83), admite que:
Os marcadores não carregam a ideia de completude, visto que a
inquietude busca sempre promover hierarquização ou categorização
para facilitar sua compreensão, mas também não podemos situá-los
como um modelo matemático cartesiano.

Almeida Silva (2015), entende ainda que “demarcador” e “marcador”
territoriais situam-se em conceitos com sentidos, representações, formas e
significados muitos distintos. Segundo ele, o primeiro reporta-se a uma
estruturadora – poder constituído – em demarcar, determinar fronteiras,
enquanto o segundo está relacionado à forma simbólica cosmogônica em
marcar o território para distingui-lo em relação a outro coletivo humano, sendo
uma ação estruturante. (P. 65). Segundo o autor:
Por esta lógica, os “marcadores” territoriais ocorrem anteriormente
aos ‘demarcadores”, sendo que os “demarcadores” estão
relacionados a um processo da sociedade envolvente e ocorre por
imposição jurídica, ou seja, de fora para dentro do espaço, como
afirmação de políticas territoriais do Estado, muitas vezes
desconsiderando o legado cultural e ancestral dos coletivos humanos
que ali se encontram situados há tempos imemoriais.

Os marcadores estruturadores através das políticas territoriais do
Estado, como bem mencionou Almeida Silva (2015), “se tratam de relações de
influência externa, repletas das mais diversas intencionalidades, cuja atribuição
é realizada para determinada comunidade ou coletividade”. (P. 108).
Um dos casos mais evidentes e concebido como uma ação
estruturadora foi a política territorial adotada pelo governo federal na Amazônia
em fins da década de 1960 e a partir das primeiras décadas de 1970, com
apoio dos governos estaduais para a implantação da pecuarização em todo
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território amazônico. Para implantar a pecuarização na Amazônia, Souza
(2006, P. 98) nos conta que “o governo federal cortou os incentivos aos
seringalistas produtores de borracha”. Essa iniciativa, segundo o autor, se deu
inicialmente:
Através da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, os militares tiraram
a obrigação do Banco de Crédito da Amazônia S.A. de financiar a
produção de borracha dos seringais acreanos e de toda a Amazônia.
Os empréstimos em dinheiro que os seringalistas conseguiam no
Banco de Crédito da Amazônia S. A. foram suspensos sem nenhum
aviso prévio. A intenção era fazer com que os seringalistas falissem e
colocassem seus seringais dispostos a venda para os pecuaristas
das décadas de 1970 e 1980. Os seringalistas foram pegos de
surpresa, restando, para muitos, apenas as dívidas para com o
banco. Para o seringalista falido só restou uma saída: vender o
seringal para pagar o que devia ao BASA. E assim o fizeram muitos
seringalistas falidos. Venderam seus seringais, principalmente no
Acre, a preços baixos, a empresários do Centro – Sul do Brasil. Boa
parte dos seringais comprados pelos empresários foi transformada
em fazendas de gado. (SOUZA, 2006, P. 98).

Durante este período em que os seringais eram destruídos surgiram os
empates. Segundo Souza (2006, P. 55), “o termo empate vem de ‘empatar’.
Empatar aqui tem o significado de se impedir alguém de realizar ato danoso a
um determinado grupo”. Desta forma, conclui o autor:
Quando homens, mulheres e crianças se colocaram à frente de
armas, motosserras e dos peões dos fazendeiros e madeireiros, para
impedirem que suas terras fossem invadidas ou que suas florestas
fossem derrubadas, os seringueiros chamaram esta atitude de
“empates”. (P. 55).

Os seringais brasivianos do rio Mamu receberam muitos seringueiros
acreanos durante esse período trágico da história, onde muitas vidas foram
ceifadas por defender a floresta. Mais uma vez os tradicionais seringais do
Departamento de Pando na Bolívia iriam receber mais uma corrente migratória
oriunda do Brasil.
Mas a história de paz e sossego atribuída aos seringais pandinos do rio
Mamu, estariam com os dias contados. A partir do ano de 2006 quando O
Presidente Evo Morales assume o poder e procura consolidar a autonomia a
indígenas

e

campesinos,

procurando

conter

o

avanço

do

latifúndio

principalmente no Departamento de Pando, conforme citamos anteriormente no
contexto da identidade brasiviana ameaçada.
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O fato é que a política agrária do governo federal boliviano também
chegou no rio Mamu através do movimento campesino que expulsaram as
populações tradicionais de seus seringais. Os brasivianos, então, tornaram-se
vítimas desta ação estruturadora do Estado. Por um lado, o governo buscou
atender aos anseios dos povos excluídos da Bolívia, e fazer justiça social em
seu território. Mas a forma como foi conduzida este processo de assentamento
no rio Mamu, feriu profundamente os princípios dos direitos humanos
internacionais. É tanto, que para isso, foi necessário a interferência da
Organização Internacional para Migrações – OIM/ONU no processo de
assentamento dos seringueiros brasivianos no Brasil. Todo este processo foi
acompanhado de perto pelo Projeto ética e cidadania de uma escola estadual
da região de fronteira. As ações educativas tiveram, portanto, relevante papel
na execução das atividades humanitárias na área de pesquisa. (MARTINS,
1992).
A ação promovida pelo Estado boliviano nos seringais brasivianos,
tornou-se

assim,

uma

característica

dos

marcadores

estruturadores

mencionado por Almeida Silva. Neste sentido, com a identidade brasiviana
ameaçada, a poética brasiviana, consequentemente tornou-se profundamente
ferida e apagada, visto que os seus modos de vida foram deteriorados, e junto
deles, suas narrativas mitológicas – cosmogônicas, também se esfacelaram,
diante da expulsão de seus principais atores sociais da floresta brasiviana do
rio Mamu.
Os brasivianos do rio Mamu foram desterritorializados, e estão
amargando uma nova cotidianidade, distante de seus modos de vida e do seu
imaginário social. Haesbaert (2016, P. 312,313), nos instiga a pensar da
seguinte forma:
Como a desterritorialização está vinculada, aqui, a uma noção de
território ao mesmo tempo como dominação político-econômica
(sentido funcional) e apropriação ou identificação cultural (sentido
simbólico),
e
reconhecemos
que
todo
processo
de
desterritorialização, podemos ter situações em que, apesar de
“territorializados” no sentido funcional, mais concreto, podemos estar
mais desterritorializados no sentido simbólico – cultural, e vice-versa;
a exclusão como desterritorialização deve ser vista então, também,
na sua múltipla dimensão, econômico-política e simbólico-cultural.
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Através dos marcadores territoriais estruturadores mencionados por
Almeida Silva (2015), podemos compreender em Haesbaert (2016), que a
desterritorialização dos seringueiros brasivianos provocou uma forte ruptura em
seus modos de vida, e consequentemente nos seus marcadores territoriais
estruturantes, que vão do material ao imaterial. Os novos modos de vida dos
assentamentos, marcou profundamente suas vidas. No Acre os brasivianos
foram assentados numa fazenda comprada pelo INCRA, onde apenas o capim
existia, e onde a água - que era abundante no Mamu – só se tornou possível
no assentamento, quando eles tiveram que cavar seu próprio poço. Além de
perderem todos os seus bens materiais deixados no rio Mamu, eles também
perderam seus modos de vida, inclusive os simbólicos – mitológicos. Sobre a
desterritorialização:
Se é possível utilizar a concepção de uma forma coerente, nunca
“total” ou desvinculada dos processos de (re) territorialização, deve
ser aplicada a fenômenos de efetiva instabilidade ou fragilização
territorial, principalmente entre grupos socialmente mais excluídos
e/ou profundamente segregados e, como tal, de fato impossibilitados
de construir e exercer efetivo controle sobre seus territórios, seja no
sentido de dominação político-econômica, seja no sentido de
apropriação simbólico-cultural. (HAESBAERT, 2016, p. 312).

Para Rogério Haesbaert, a imbricação que existe entre exclusão social e
desterritorialização parte do pressuposto de que ambas as noções incorporam
sempre um caráter social multidimensional, dinâmico e que deve ser geográfica
e historicamente contextualizado. O autor escolheu a expressão “aglomerados
de exclusão” para traduzir a dimensão geográfica ou espacial dos processos
mais extremos de exclusão social porque ela aparece expressar bem a
condição de desterritorialização ou de “territorialização precária”. Desta forma,
acrescenta Haesbaert (2016, p. 331):
A partir de exemplos como este e reconhecendo a grande diversidade
de manifestações daquilo que estamos denominando aglomerados de
exclusão, suas propriedades básicas, que evidenciam os processos
de
exclusão
socioespacial/inclusão
precária
ou
de
desterritorialização/territorialização precária, são:
- A instabilidade e/ou a insegurança socioespacial;
- A fragilidade dos laços entre os grupos sociais e destes com seu
espaço (tanto em termos de relações funcionais quanto simbólica;
- A mobilidade sem direção definida ou a imobilidade sem controle
territorial.

Os remanescentes do sertão nordestino, que outrora metamorfosearamse em seringueiros brasileiros, e que outrora metamorfosearam-se em
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seringueiros brasivianos, estão se adaptando a novos modos de vida como
pequenos produtores rurais de uma árdua realidade agrária brasileira.
Instigando “A identidade cultural na pós-modernidade”, Hall (1997, P.
10), analisa que “Essas transformações estão também mudando nossas
identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como
sujeitos integrados”. Segundo o autor:
Essa perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes,
de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo
deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no
mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma “crise de
identidade” para o indivíduo.

Neste sentido, Hall (1997), ao questionar todo esse emaranhado de
complexidade que envolve o debate sobre a identidade, chega a instigar que:
“Esses processos de mudança, tomados em conjunto, representam
um processo de transformação tão fundamental e abrangente que
somos compelidos a perguntar se não é a própria modernidade que
está sendo transformada”. (P. 10).

Enfim, os brasivianos do rio Mamu partiram rumo à pertinácia pela terra.
No Estado do Acre continuam resistindo à ociosidade governamental. No
Estado de Rondônia, o descaso foi maior, nenhuma família resistiu ao
abandono a que foram submetidos. As políticas públicas da questão agrária
brasileira, e em especial na Amazônia, tem sido apenas a transferência dessas
famílias aos assentamentos, a permanência, pelo menos no caso dos
brasivianos em Rondônia, tornou-se um fracasso. Naquela região de fronteira
Brasil – Bolívia, onde surgiu a figura do brasiviano, o tratamento a que foi
prestado a essas famílias, para ser mais claro, às que restaram, foi a de um
verdadeiro atentado a dignidade humana.
Os brasivianos foram assentados numa terra onde predomina o capim,
visto que anteriormente consistia numa grande área destinada a pecuarização.
Os seringueiros do rio Mamu ao serem indagados sobre do que eles mais
sentem falta, foram unânimes em dizer: a mata e o rio. Muitos disseram que
nasceram e se criaram no rio Mamu, e que para eles, a água era tudo, e agora,
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para ter água são obrigados a cavar um poço. Para Bachelard a terra natal traz
lembranças de tudo, inclusive da água que o faz cair em devaneios.
Mas a terra natal é menos uma extensão que uma matéria; é um
granito ou uma terra, um vento ou uma seca, uma água ou uma luz. É
nela que materializamos os nossos devaneios; é a ela que pedimos
nossa cor fundamental. Sonhando perto do rio consagrei minha
imaginação a água, à água verde e clara, à água que enverdece os
prados. Não posso sentar perto de um riacho sem cair num devaneio
profundo, sem rever a minha ventura.... Não é preciso que seja o
riacho da nossa casa, a água da nossa casa. A água anônima sabe
todos os segredos. A mesma lembrança sai de todas as fontes.
(1989, p. 9).

Sem dúvida, uma dentre tantas dores, sentidas pelos brasivianos em
deixarem a terra onde muitos nasceram e viveram, tornou-se uma grave
ruptura, sentida fortemente na existência de seus modos de vida. A terra, a
água e os homens, constituem-se em prazerosos devaneios. Bachelard (1989,
p. 14), nos diz:
Em outros devaneios, a água imaginária nos aparecerá como o
elemento das transações, como o esquema fundamental das
misturas. Eis porque daremos especial atenção à combinação da
água com a terra, combinação que encontra na massa o seu pretexto
realista.

O espaço de ação, portanto, na floresta brasiviana, tem o rio como algo
indissolúvel deste ser seringueiro. ‘O espaço aquático é um espaço líquido.
Torrente, riacho ou rio, ele corre, ele coloca em movimento o espaço”.
(DARDEL, 2015, p. 20). O seringueiro brasiviano é um ente que em suas
temporalidades foi constituindo a sua identidade, e essa apropriação constituiu
um importante pertencimento de seu ser. O “Princípio da identidade diz agora:
um salto, exigido pela essência da identidade porque dele necessita, se,
entretanto, o comum-pertencer de homem e ser, for destinado a alcançar a luz
essencial do acontecimento-apropriação”. (HEIDEGGER, 1971, p. 66).
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CAPÍTULO II – OS CAMINHOS BRASIVIANOS - MÉTODO E
METODOLOGIA.

Figura 03, Santana, F. M. Membros do Projeto ética e cidadania no batelão. Rio
Mamu/Pando/Bolívia. Agosto. 2008.

Na axiologia inefável da poética
De valores extraídos do viver
Instigamos na temática do pertencer
A peculiar excelência da estética.
Nos caminhos dinâmicos da dialética
O seringal é tomado por sentimento
O rio permite o entranhamento
E o espaço de ação é construído
O lugar tornou-se o espaço vivido
E o seringueiro, o ser do pertencimento
O rio Mamu é o recorte espacial
Da Pan – Amazônia boliviana
Na pesquisa, a coletividade brasiviana
Construiu sua identidade cultural
Os seringueiros entraram no seringal
Numa migração histórica e secular
Mas uma trágica violência paramilitar
Resultou no estudo desta temática

Se tornando a principal problemática
Que culminou na destruição do lugar
Os modos de vida representados
No imaginário social da poética
Revela em sua dimensão ética
A forma como foram entrelaçados
Os saberes e fazeres imbricados
Representam uma vasta simbologia
São fatores que o homem vivencia
No contexto de sua espacialidade
São valores de uma coletividade
Investigados à luz da fenomenologia
Através do método da fenomenologia
Procuramos entender os brasivianos
Que entre sonhos e desenganos
Construíram na vida, seu dia a dia
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Heidegger em sua ontologia13
Remete à essencialidade
E na hermenêutica da faticidade
Busca a apreensão das vivências
Onde o ente munido de experiências
Adquire a sua originalidade
A tese traz em sua metodologia
O estudo da pesquisa participante
O pesquisado é sujeito atuante
Na prática da própria teoria14
A produção adquire autonomia15
Na realidade da vida cotidiana16
A fronteira brasileira – boliviana
É fronteira natural da humanidade17
É o espaço vivido em liberdade
No pertencer da coletividade brasiviana

São esteios que iluminam o ser
As águas ensinam que o bem viver
Deve ser a alma da coletividade
No devaneio dos fenômenos naturais
O ribeirinho busca empoderamento
E no seu singular pertencimento
Sobrevive aos fenômenos sociais
Seus modos de vida transcendentais
São constructos de alteridades humanas
E as simbólicas águas bolivianas
Não desgrudam das águas brasileiras
Nos mostrando que na alma das fronteiras
Essas águas se tornaram brasivianas.

A marca de um encontro poetizante
De águas amazônicas divinizadas
De águas escuras e águas amareladas
Faz surgir um cenário exuberante
Num estado de alma devaneante
O seringueiro medita no batelão
No silêncio de sua imaginação
Ele sente o espírito da natureza
Vê nos rios, sua inefável grandeza
Incorporado de peculiar cosmovisão.

O fenômeno do ser da existência
No lugar de atores sociais
São valores socioespaciais
Imbricados no cerne de sua essência
Pertencer é impregnar-se à vivência
No espaço e nas temporalidades
É incorporar as subjetividades
Vividas de significação
E o sentido dessa investigação
É entrelaçar-se às coletividades.

O Abunã e o Mamu vivem entrelaçados
Sem nenhuma balbúrdia ou barreira
Suas águas ensinam que na fronteira
Os laços não podem ser desatados
Os homens não devem ser postergados
Nem humilhados na sua liberdade
Tolerância, brandura e sensibilidade

Na hermenêutica da facticidade
Heidegger18 busca a essência do ser
É necessário está e pertencer
No conjunto de sua objetualidade
Viver e apreender a coletividade
Constitui peculiar heterotopia
O caminho proposto é viver a ontologia
Sem a fatídica rotina do desconhecimento
Apreender a consciência do pertencimento
É a primeira tarefa da fenomenologia.

13

Ontologia (Hermenêutica da faticidade). Como
consequência, tudo baseia-se na apreensão de tais
vivências, na apreensão da consciência de algo. Tal é a
primeira tarefa da fenomenologia. (HEIDEGGER, 2013,
P. 78).
14 Pesquisa participante. Saber pensar e intervir juntos.
Nada faz tão bem à teoria como sua prática, e vice-versa.
A prática, por estar exposta a todas as fragilidades
históricas, não deixa de ser importante, assim como a
teoria, pode ser construção abstrata, não é inutilidade
vazia. (DEMO, 2004, p. 81).
15 Enquanto cresce a autonomia do ser humano com base
na produção e uso inteligente de conhecimento e
aprendizagem, esta prerrogativa continua elitista ao
extremo. (DEMO, 2004, p. 129).
16 Pesquisa participante. O saber da partilha. Deve-se
partir da realidade concreta da vida cotidiana dos próprios
participantes individuais e coletivos do processo, em suas
diferentes dimensões e interações. (BRANDÃO;
STRECK, 2006, P. 41).
17 Fronteira – a degradação do outro nos confins do
humano. A fronteira é a fronteira da humanidade.
(MARTINS, 2009, p. 141).

O espaço de ação é produto da vivência
Uma forma de apego ao lugar
Nela o vivente pode sonhar
E meditar sobre a sua existência
O lugar é o devaneio em excelência
Espaço de sua imaginação
Esta sua representação
É indissolúvel ao ato de pertencer
É incorporar o ente em seu ser
Como valor ontológico de apropriação
A pesquisa se tornará esterilizada
18

HEIDEGGER, Martin. Ontologia (Hermenêutica da
facticidade). 2ª Edição. Petrópolis, Editora vozes, 2017.
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Se o ente também não for um sujeito
O resultado se tornará sem efeito
E a prática ruirá silenciada
A pesquisa precisa está ancorada
Numa hermenêutica participante
Ser parte do coletivo estetizante
E do espaço vivido do imaginário
Apropriar-se do valor identitário
Sem discurso estigamatizante.
A coletividade é por excelência
Um espaço onde brota o simbólico
Um viver enleado ao mitológico
E a alma do ser em transcendência.
Pesquisar é doar-se à vivência
E descobrir-se como ente no seu ser
A representação íntima do viver
É a vivência e sua significância
É a essência desta substância
Extraída da pureza do pertencer.
Investigar um estado de invisibilidade
É fazer uma conexão transcendental
Analisar uma temática categorial
Mediante uma gama de complexidade
É tirar o coletivo da neutralidade
E do olhar positivista da ciência,
É valorizar o conceito de vivencia
Como marca de sua apropriação
É apreender o ser em sua imaginação
E incorporar os valores dessa existência.

A pesquisa não se faz enclausurada
Abdicando da vida, seus valores
A coletividade é o espaço de atores
Que não pode ser estigmatizada
A vivência quando estereotipada
Perde a sua originalidade
Renuncia ao brilho da alteridade
E ofusca os sujeitos e a ética
Asfixia o poder da dialética
E desconhece do ser, sua identidade.
Ser participante não é apenas está
Demo19 alerta para o eurocentrismo
Evitar o tradicional positivismo
É dinamizar o ato de investigar
Pesquisar, intervir e transformar
Evitando conhecer com superioridade
Os pesquisados são atores da coletividade
E, portanto, sujeitos da investigação
Não há pertencer sem apropriação
E não há ética sem que haja alteridade.

Narrar um coletivo e sua significância
É preciso conhecê-lo em sua essência
Participar do seu legado de experiência
E conduzir o seu ser com relevância.
O sujeito carece de pregnância
Ao ato ontológico do viver
Pesquisar é antes de tudo pertencer
E conhecer os valores da temática
Desta forma se conhece a problemática
E se consegue a incompletude do ser.
No contexto ontológico de lugar
É preciso que conheçamos o ente
Conhecer não é o ocasionalmente
Ele é o fruto do fazer vivenciar
Somente o ser poderá se emancipar
Mediante o seu pertencimento
Sem isso, haverá o apagamento
De pesquisado e de pesquisador
Os sujeitos perderão o seu valor
E a pesquisa se tornará fragmento.

Pesquisa participante – saber pensar e intervir juntos.
DEMO, Pedro. 1ª edição. Brasília: Liber Livro Editora
Ltda., 2004.
19
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2.1 – Caracterização e apresentação da área de estudo.
Os rios mais conhecidos do Departamento de Pando são: Acre, Abuná,
Orthon, Manuripi, Tahuamanu e Madre de Dios. Além de outros rios, existe o rio
Mamu, também conhecido por Manu ou Mapiri, e que é objeto de estudo desta
pesquisa. O rio Mamu tem aproximadamente 164 km de extensão e é um dos
principais afluentes do rio Abunã, que possui uma extensão aproximada de 375 km.
Além do rio Mamu, o Abunã possui também outros importantes afluentes, tais como,
Negro, Kharamanu, Rapirrán e Chipamanu.
Antes, porém, de receber as águas do Mamu, o Abunã que tem sua
nascente no Departamento de Pando na Bolívia, passa caudalosamente no Estado
do Acre até ingressar na região da Ponta do Abunã, Estado de Rondônia, onde
crava a sua foz às margens esquerda do rio Madeira. O rio Abunã possui
importantes cidades que se localizam às suas margens. A aproximadamente 31 km
de extensão da sua nascente, ele presenteia o Município de Santa Rosa Del Abunã
com sua beleza. De Santa Rosa, capital da Província de Abuná, em Pando, ele
alcança o Município de Plácido de Castro no Estado do Acre 52 km depois.
O Município de Santos Mercado, localizado na Província Federico Román,
também recebe as águas do Abunã, depois de percorridos aproximadamente 157
km de sua cabeceira. 175 km depois, o Abunã recebe um de seus principais
afluentes: o Rio Negro.
O Abunã encerra seu percurso Inter/cultural na balsa, travessia fluvial que
liga a BR 364 (Rondônia/Acre) onde silenciosamente desemboca nas águas
barrentas do Rio Madeira. Até a sua foz o Abunã tem percorrido aproximadamente
375 km de extensão. A única região encachoeirada do rio está localizada no distrito
de Fortaleza do Abunã. Suas cachoeiras atraem turistas de toda região fronteiriça,
devido a sua beleza exuberante. Fortaleza do Abunã era o mais importante porto da
região, responsável pela travessia de enormes quantidades de borracha natural
transportada com destino a estrada de ferro Madeira-Mamoré, em trecho localizado
no histórico distrito de Abunã. Município de Porto Velho.
Ao passar pela região da Ponta do Abunã no Estado de Rondônia, o rio
Abunã no seu lado boliviano, ainda contempla a natureza com sua floresta virgem
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pandina, onde estão localizados importantes seringais da Amazônia. Nas mesmas
proximidades fronteiriças da região Amazônica, o cenário é diferente na Ponta do
Abunã, nesta região vê-se a paisagem de uma crescente e desordenada pecuária
extensiva que apresenta lados opostos quanto ao desenvolvimento sustentável
amazônico. O rio Mamu tem sua foz no Município de Santos Mercado – província
Federico Román20, e nasce no Município de Santa Rosa Del Abuná21 – província de
Abuná, conforme mapa da caracterização da área de estudo (Figura 04).

Figura 04 – Caracterização da área de estudo. Fonte – Base cartográfica da Bolívia.
Abril. 2019.
20

A província do general Federico Román é uma província do departamento de Pando, na Bolívia.
Esta província tem uma área de 13.200 km², sendo a segunda maior área do departamento e uma
população estimada para o ano de 2006 de 3.045 habitantes e uma densidade de 0,23 hab / km²
sendo uma das mais baixas do país. Recebeu seu nome em homenagem ao herói militar Federico
Román.
21

A Província de Abuná que fica localizada no Departamento de Pando. Suas fronteiras se estendem
ao Norte com o Brasil, a Leste com a Província de Federico Román, a Oeste com a Província de
Nicolás Suarez e ao Sul com a Província de Manuripi. Sua população em 2005 era de 3.475
habitantes, e em 2010, atingiu 3.729 habitantes. Sua capital é a cidade de Santa Rosa del Abuná.
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Depois de percorridos aproximadamente 195 km da sua nascente, o rio Abunã
receberá as águas escuras de mais um importante afluente: o rio Mamu. O encontro
dessas águas e o encantamento da floresta banhada por onde se estende as águas
do Mamu, carregam no seu bojo uma notável história de colonização ocorrida
durante os dois grandes ciclos da borracha da Amazônia e que de forma brilhante
resiste até hoje aos avanços avassaladores da era da globalização, preservando
uma rica biodiversidade existente nos seringais nativos da região pandina boliviana.
O rio Mamu é um dos mais belos afluentes do rio Abunã e preserva uma
riqueza histórica ainda pouco conhecida no cenário binacional Brasil-Bolívia. A
presença do homem seringueiro nos seringais do rio Mamu tem, portanto, um longo
percurso histórico de luta e sobrevivência que demonstra importante relação entre o
homem e a natureza e sua relevante posição fisiográfica e humana no heterogêneo
mundo amazônico.
A floresta brasiviana tem no encontro dessas águas uma importante marca
que contribui na formação identitária dos homens seringueiros. A floresta possui um
majestoso espaço cosmogônico munido de presentificações e representações
simbólicas edificadas pelo imaginário humano ribeirinho.
A foz do rio Mamu brilha diante de um magnífico encontro de águas que
brincam com suas cores liquidas. Águas amareladas e negras se encontram, se
misturam, se abraçam e constituem uma tonalidade negro amarelada que provoca e
promove o surgimento peculiar, prazeroso e sublime de um momento majestoso da
natureza na fronteira Brasil/Bolívia. (Figura 05).
As cores que brotam deste encontro maravilhoso de águas são também
observadas em silêncio pela cor verdejante da deslumbrante mata de suas margens.
Após o encontro das águas, as águas do rio Mamu mudam de cor e tornam-se mais
claras num tom quase azul-verdejante.
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Figura 05 – Encontro das águas do rio Mamu com o Abunã. Santana, F. M. Rio Mamu/Pando/Bolívia.
Julho. 2009.

2.1.1 - O Departamento de Pando
Criado através do Decreto Supremo de 24 de setembro de 1938, o
Departamento de Pando possui cinco províncias: Nicoláz Suaréz, Manuripi, Madre
de Dios, Abuná e Federico Román. A população estimada de pando é de 110.436
habitantes, sendo 59. 751 homens e 50. 685 mulheres (INE/2015), abrangendo uma
área de 63.827 km² e tendo a cidade de Cobija como sua capital. Cobija foi fundada
em 09 de fevereiro de 1906, localiza-se à margem direita do Rio Acre, fazendo divisa
com o município acreano de Brasiléia e possui uma altura média de 280 metros
acima do nível do mar.
O Departamento de Pando, localiza-se ao Norte da República Boliviana e
limita-se ao Norte com a República Federativa do Brasil, ao Sul com o Departamento
de La Paz, a Oeste com a República do Peru, e a Leste com o Departamento de
Beni e também com o Brasil. De clima agradável, pando possui uma temperatura
média de 26,6 graus e é dono de uma considerável precipitação que alcança uma
média em torno de 1.800mm.
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Sua exuberante floresta tropical nos presenteia com tradicionais árvores
nativas da região que demonstram a diversidade de sua flora: castanha do Brasil
(Bertholletia excelsa), seringueira (Hevea brasiliensis), e tantas outras, tais como,
cedro (Cedrela fissilis), Itaúba (Mezilaurus itauba) , ipê (Tatebuia serratifolia), cumaru
(Dipterix odorata), pequiá (Caryocar brasiliensi), andiroba (Carapa guianensis),
muiricatiara (Astronium leicointei), cerejeira (Prunus avium) e garapeira (Aluleia
leiocarpa). Suas palmeiras predominantes são: buriti (Mauritia flexuosa), babaçu
(Atalea speciosa), pupunha (Bactris gasipaes), bacaba (Oenocarpus bacaba),
patauá (Oenocarpus bataua) e açaí (Euterpe oleracea). Assim como a flora, sua
fauna também se identifica com a Amazônia ocidental brasileira, onde o seringueiro
se delicia com suas caças prediletas: anta (Tapirus terrestres), paca (Cuniculus
paca), javali (Sus scrofa), capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) e cutia (Dasiprocta).
Como podemos observar o Departamento de Pando (Figura 06), faz fronteira
com o Peru, com o Estado do Acre e com a Região da Ponta do Abunã no Estado
de Rondônia.

Figura 06 – Localização do Departamento de Pando na Bolívia. Fonte – Base Cartográfica da
Bolívia. Março / 2019.
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O Departamento de Pando possui cinco províncias (Figura 07): Nicolas
Suarez, Abuná, Federico Román, Manuripi e Madre de Dios. Devido as suas vastas
proximidades fronteiriças com o Estado do Acre e com a região da Ponta do Abunã,
Estado de Rondônia, o Departamento tornou-se um grande acolhedor de
seringueiros brasileiros que constantemente migravam para a tão cobiçada região
amazônica boliviana. Na Província de Abuná, os municípios são: Ingavi (Humaitá) e
Santa Rosa del Abuná. Nas demais províncias localizam-se os seguintes municípios:
Federico Román (Nova Esperança, Villa Nueva e Santos Mercado); Madre de Dios
(Puerto Gonzalo Moreno, San Lorenzo e Sena); Manuripi (Porto Rico, Filadélfia e
São Pedro) e Nicolás Suárez (Cobertor, Porvenir, Bela Flor e Bolpebra).

Figura 07 – Províncias do Departamento de Pando - Fonte – Base Cartográfica da Bolívia. Março.
2019.

Ainda conforme censo (INE/2015) 19.254 pessoas recebem assistência do
Fundo Nacional de Saúde, enquanto 6.340 pessoas recebem assistência do fundo
privado. 80.785 pessoas recorrem ao serviço público de saúde e 8.573 recorrem às
instalações privadas de saúde. 10.839 pessoas procuram médicos para se
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consultarem, enquanto 36.935 se utilizam de remédios caseiros da medicina
tradicional de pando.
A Ponta do Abunã possui uma forte ligação identitária com o Estado do Acre,
prova disto foi a questão do litígio entre Acre e Rondônia pela posse das vilas
Extrema e Nova Califórnia e que só veio terminar com a decisão do Supremo
Tribunal Federal em 04 de dezembro de 1996. Diante do exposto a Ponta do Abunã
até 1996 sempre compartilhou com os mesmos acontecimentos históricos surgidos
no Acre, e por esse motivo, sempre manteve também uma acentuada ligação com o
Departamento de Pando na Bolívia.
Os distritos de Extrema e Nova Califórnia na época de litígio eram ligados
politicamente ao município acreano de Plácido de Castro e, portanto, tanto este
município, como o Município de Acrelândia e a região da Ponta do Abunã, sempre
tiveram boas relações de vizinhança entre si, e que por sua vez sempre tiveram
também boas relações com a população ribeirinha do rio Mamu, localizado nas
províncias de Federico Román e Abuná no Departamento de Pando.

2.1.2 – A Região da Ponta do Abunã.
A região denominada Ponta do Abunã é formada por um conjunto de quatro
distritos e igualmente banhados pelas águas do rio Abunã. Os distritos são: Extrema,
Nova Califórnia, Vista Alegre e Fortaleza do Abunã. A região compõe uma área total
de 5.515,87 km2 correspondendo a 16,18% da área total do Município de Porto
Velho, na qual está político e geograficamente integrada. A população total é de
14.382 habitantes, distribuída da seguinte forma entre os distritos circunvizinhos:
Vila Extrema (6.176 habitantes); Nova Califórnia (3.631 habitantes); Vista Alegre
(4.125 habitantes) e Fortaleza do Abunã com 450 habitantes, conforme senso atual
do IBGE (2010).
Considerada o braço ocidental de Rondônia, a Ponta do Abunã é assim
conhecida por se formar em uma faixa de terra que se estende desde os limites do
Acre e Rondônia, à margem esquerda do rio Abunã até sua foz no Rio Madeira. Este
é um dos principais rios daquela região e da Amazônia em geral. Assim, a área
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estende-se da confluência dos rios Abunã e Madeira, no noroeste do Estado de
Rondônia, até o limite com Estado do Acre.
A área limita-se ao norte com o município de Lábrea, no sul do Estado do
Amazonas. Ao Leste com o município de Acrelândia no Acre. Ao Sul, separado pelo
Rio Abunã, limita-se com o Departamento de Pando na Bolívia, e ao oeste, encontra
sua divisa com o distrito de Abunã, através do rio Madeira. (Figura 08).
Considerada o eixo central da região, o distrito de Extrema localiza-se a 180
km de Rio Branco, capital do Estado do Acre e a 327 km de Porto Velho, capital do
Estado de Rondônia. Os distritos de Extrema e Nova Califórnia se tornaram vilas
litigantes e estiveram por mais de 15 anos disputadas pelos Estados do Acre e
Rondônia. Somente no dia 04 de dezembro de 1996 é que o Supremo Tribunal
Federal – STF reconheceu que as vilas pertenceriam ao Estado de Rondônia,
depois de uma forte organização social das comunidades que tiveram que bloquear
a BR 364 por várias vezes, exigindo o fim do litígio.

Figura 08 – Mapa da Ponta do Abunã - Fonte: Base cartográfica do ZEE/AC – IMAC/SEMA, (2000).
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Os modos de vida nos seringais estão atrelados a uma diversidade de
valores do espaço vivido que foram em suas diferentes temporalidades construídos
e reconstruídos numa fronteira de territorialidades e espacialidades, onde através
das experiências da cotidianidade foi surgindo a identidade cultural brasiviana.
A construção da identidade seringueira, reside principalmente no fato de
que as suas atividades de extração, a relação com a natureza e todas as ações
compartilhadas com a família e com os demais seringueiros oriundos de diversas
colocações, foram assim, fazendo parte da dinamização do ser, que por sua vez,
estará sempre diante de uma incompletude. Desta forma os seringais fronteiriços da
Amazônia Sul – Ocidental Brasileiro – Boliviana foram se constituindo o novo lugar
para as diversas famílias seringueiras, que mais tarde, também se tornariam
brasivianas.

2.1.3 – Seringais e seringueiros na fronteira Brasil - Bolívia.
Ao chegarmos no distrito de Nova Califórnia e percorrendo cerca de 30 km
no ramal pioneiros, iremos contemplar mais uma vez o rio Abunã. Às suas margens
está localizada a escola municipal União da Vitória. Esta escola multianual funciona
sob a jurisdição do Município de Porto Velho e recebe apoio administrativopedagógico do Núcleo de Ensino da Ponta do Abunã - NEPA, um órgão de extensão
da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, com sede no distrito de Extrema de
Rondônia. Esta escola recebe alunos que residem no Município de Santos Mercado,
Província Federico Román, Departamento de Pando, Bolívia.
As crianças residem em dois seringais pandinos: o seringal Cotovelo e o
seringal Igarapé Preto. Todos os dias elas cruzam o Abunã e chegando a solo
brasileiro atracam o barco ou canoa e depois percorrem dois km a pé, até chegar à
escola multianual União da Vitória. Esses dois quilômetros percorridos pertencem à
área de um fazendeiro da região, e os alunos utilizam este trecho como forma de
encurtar o caminho até a escola.
No ano de 2010 estivemos no seringal Igarapé Preto (Ver figura 47, Cap. VII)
onde morava o seringueiro Raimundo Pereira de Oliveira, a esposa Vânia de
Oliveira da Silva e os filhos Edilson (04 anos), Juciclei (05 anos), Luciano (06 anos),
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Rosiel (07 anos), Denílson (09 anos), Renê (10 anos) e Diemo, o filho mais velho
que possuía na época 14 anos de idade. O seringal Igarapé Preto tem sua
denominação devido ao nome do próprio igarapé. Este pequeno rio é um afluente
boliviano do rio Abunã e tem a sua foz a cerca de 30 minutos de barco até o ramal
pioneiros.
Os antigos seringais brasileiros daquela região fronteiriça foram todos
destruídos e se transformaram em grandes fazendas de gado. Algumas pequenas
propriedades que ainda estavam resistindo foram sendo encurraladas pelo
crescimento do latifúndio, enquanto os pequenos produtores desprovidos de
assistência governamental foram vendendo suas terras e migrando para outras
regiões do país.
Na casa do seringueiro Raimundo Pereira e Dona Vânia (Ver figura 48, Cap.
VII), eles nos informaram que seus filhos ao irem para a escola de canoa, foram
atacados por um jacaré. O filho mais velho, Diemo, conseguiu atracar a canoa num
barranco mais próximo, como forma de se proteger do ataque do animal. Depois do
susto Diemo conseguiu retornar até sua casa e contou para os pais o fato
acontecido. Dona Vânia então decidiu tirar os filhos da escola, temendo um novo
ataque de jacarés no Igarapé Preto. Somente depois dos pais terem conseguido
motorizar a canoa e conseguir combustível junto ao NEPA, é que as crianças
voltaram a estudar.
As águas do igarapé possuem uma cor quase preta. Este rio é constituído
por uma grande diversidade de árvores dentro do seu próprio leito, exigindo assim
constantes manobras dos barcos e fazendo com que a velocidade destes seja
diminuída, o que facilitaria novos ataques de jacarés.
Navegando uma hora de barco, partindo da foz do Igarapé Preto que
desemboca no rio Abunã, iremos chegar no seringal Cotovelo (Ver figura 49. Cap.
VII), localizado às margens deste mesmo rio.
No seringal Cotovelo, em 2011, moravam o senhor Eraclito do Nascimento
Costa, sua esposa Eva do Nascimento Fernandes e os filhos Felipe (12 anos), Félix
(10 anos), Simone (09 anos), Adriano (05 anos) e Cristiano de apenas dois anos de
idade. Seringueiro, castanheiro e ribeirinho do rio Abunã, o senhor Eraclito é filho de
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soldado da borracha. Natural de Rio Branco, Estado do Acre, ele reside há mais de
vinte anos no seringal Cotovelo. Sua esposa Eva é natural de Senador Guiomard,
também no Estado do Acre.
Dos cinco filhos, quatro estudavam na escola multianual União na Vitória, e
faziam todos os dias a mesma rotina feita pelos filhos do seringueiro Raimundo
Pereira do seringal Igarapé Preto. Eraclito cortava borracha desde os sete anos de
idade e conhece muito bem a arte da extração. Ainda demonstra muita habilidade
em extrair o látex e carrega do velho pai os costumes de todos os anos cultivar seu
pequeno roçado, ele prendeu com o pai fazer sapato de seringa e orgulhosamente
ensina aos filhos a velha tradição de inclusive de saber fazer os preparos na velha
casa de farinha (Ver figura 50. Cap. VII). Esta família, como tantas outras dos
seringais amazônicos, construíram seus modos de vida, e assim, as demais
gerações foram herdando seus peculiares traços culturais. Conforme, nos informa
Souza (2006, p. 86):
O trabalho no corte da seringa está vinculado a todo um viver no interior da
floresta. Torna-se mais compreensível quando visto como parte do modo de
vida no seringal. É uma prática de trabalho que se tornou tradição. Existe
um aprendizado. O filho de seringueiro passa por um processo de
aprendizagem para assimilação da prática para tornar-se também um
trabalhador da floresta.

Eraclito e Dona Eva diziam amar o seringal Cotovelo da região pandina
boliviana e estavam à espera do reassentamento em território brasileiro. O cadastro
da família do senhor Eraclito foi realizado através do projeto Ética e cidadania e
encaminhado ao Consulado Brasileiro de Cobija e a Embaixada Brasileira em La
Paz, entidades internacionais responsáveis pelo recadastramento e preenchimento
do formulário de matricula de cidadão brasileiro do Ministério das Relações
Exteriores.
A região pandina boliviana que faz fronteira com a região da Ponta do Abunã
no Estado de Rondônia, ainda carrega as velhas tradições dos seringais da
Amazônia ocidental brasileira durante os períodos áureos da borracha natural.
Seringueiros e castanheiros sobrevivem do que a floresta virgem oferece e não
despertam em si o menor interesse em destruir sua beleza. Desta forma, podemos
dizer que o espaço de ação dos seringais, demonstram, além de suas tradições
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culturais, uma importante interação familiar que muito contribuía na superação de
suas dificuldades.
Diferentemente do lado brasileiro, os seringais nativos bolivianos ainda
resistem ao avanço da pecuária extensiva e ao mundo globalizado do agronegócio.
Já a fronteira territorial brasileira mostra a dura realidade do desmatamento iniciada
principalmente a partir da década de 70, que culminou com o surgimento de grandes
fazendas na região.
Os tradicionais seringais nativos da Ponta do Abunã ainda estão grudados
na memória de soldados e soldadas da borracha. Na sede do distrito de Extrema,
encontrava-se a antiga colocação de seringa denominada de “Centro Seco”, que era
de propriedade do senhor José Pinto. A colocação recebeu esta denominação
devido ao Igarapé Seco que até hoje corta Extrema de Rondônia. Foi na antiga
colocação de seringa denominada “Centro Seco”, onde foi construída a primeira
escola de Extrema e que recebeu a denominação de Jayme Peixoto de Alencar. A
imagem retrata o dia da inauguração da escola (Ver figura 51. Cap. VII).
Osvaldo Teotônio de Paula e José Pinto foram antigos moradores de
Extrema. José Pinto nasceu no Estado do Ceará no ano de 1929, tendo migrado
para região amazônica durante o segundo ciclo da borracha. Trabalhou muitos anos
cortando seringa no rio Mamu e quando chegou a Extrema no ano de 1965 existiam
apenas cinco moradores.
Osvaldo Teotônio nasceu no município de Xapuri, Estado do Acre no ano de
1927. Seu pai era migrante paraibano que veio trabalhar na estrada de ferro Madeira
– Mamoré, e que após a conclusão da obra foi trabalhar nos seringais acreanos. Em
1935 Osvaldo foi morar no Município de Plácido de Castro e em 1960 passou a
residir no seringal Barro alto, localizado no rio Mamu. Também foi proprietário do
seringal Primavera, localizado neste mesmo rio, tendo vendido depois para o senhor
Leonardo Fragoso, recentemente expulso do seu seringal por campesinos
bolivianos. Osvaldo chegou a Extrema no ano de 1964.
Os dois soldados da borracha residem até hoje no distrito de Extrema e são
considerados uma história viva para o povo da região da Ponta do Abunã.
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O maior seringal da região era o “Mocambo”, de propriedade do seringalista
Otávio Reis e que tinha em Extrema um de seus grandes depósitos. Otávio Reis era
também proprietário dos seringais São João, Oriente e Triunfo, este último
localizado nas proximidades do rio Abunã, próximo ao atual distrito de Nova
Califórnia. O seringalista também possuía grandes seringais no Departamento de
Pando, dentre os quais podemos destacar: o seringal Mantineia, localizado às
margens do rio Negro e o seringal Colônia, localizado no rio Pacahuara, afluente do
rio Negro.
Outro grande seringalista e empresário da borracha na região da Ponta do
Abunã foi Geraldo Perez, proprietário do seringal Maravilha e do seringal Santa
Clara, localizado antigamente nas imediações de Nova Califórnia. Às margens do rio
Abunã (Ver figura 52. Cap. VII), outro importante seringal mantinha uma acentuada
produção de borracha, era o seringal “Boa Esperança”, comprado do comerciante
“Joca” Vieira por Geraldo Perez.
Havia também um influente seringalista nas regiões circunvizinhas da Ponta
do Abunã, era o senhor Jayme Peixoto de Alencar, proprietário dos seringais Orion e
Itamarati, que ficavam localizados onde atualmente se encontram os municípios
acreanos de Plácido de Castro e Acrelândia. Jayme Alencar que também mantinha
negócios nos distritos de Extrema e Nova Califórnia possuía importantes seringais
na região pandina, a exemplo do seringal Bozeu, considerado um dos mais fartos na
produção de borracha e castanha na região fronteiriça.
Dos rios e seringais acima mencionados, um rio boliviano colonizado por
seringueiros brasileiros destacou-se pela produção em larga escala de borracha
natural: o rio Mamu. Atualmente este rio ainda guarda velhos traços culturais
herdados dos seringais nativos da região Amazônica.
Observemos que estabelecemos uma relação de seringueiros e seringalistas
numa dimensão de vários seringais e colocações, no contexto principalmente
daqueles instalados na fronteira da Região da Ponta do Abunã com o Departamento
de Pando na fronteira binacional Brasil – Bolívia.
A identidade brasiviana foi sendo construída através também de conflitos
internos que é justamente as adversidades da vida que cotidianamente vão
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constituindo a identidade do ser do ente seringueiro. É, portanto, algo que deve estar
em constante fluir, mas que enriquece a identidade com suas experiências de vida.

2.2 – A vivência brasiviana na fenomenologia de Heidegger, Dardel e
Bachelard.
A coletividade humana ao ser constituída a partir de suas experiências vividas
nos atenta a cada vez mais procurar valorizar o seu espaço de ação e o mundo no
qual ela está devidamente inserida. A existência desta coletividade está intimamente
ligada à sua inserção na espacialidade e territorialidade, e este inserção resulta
consequentemente numa vivência axiológica que cotidianamente vai contemplando
o ente de seus membros.
A vivência devidamente imbricada nas atividades que entrelaça o homem a
terra, vai dialeticamente transformando o espaço de ação, ao tempo em que também
vai modificando os seus modos de vida. A presença do ente neste espaço será
inevitavelmente

lapidada

pelas

temporalidades.

É

neste

sentido

que

a

fenomenologia como método de investigação ontológico não pode sofrer rupturas
por parte do investigador, “Tendo em vista que, nessa investigação, o termo
ontologia é usado em sentido formalmente amplo, não se pode seguir o caminho da
história das ontologias para se esclarecer o método”, (HEIDEGGER, 2002, p. 56.
[1936]). Diante do exposto a nossa pesquisa se construiu a partir de uma
perspectiva fenomenológica, onde o estudo do fenômeno torna-se parte integrante e
imprescindível na valorização, vivência e investigação, no contexto das populações
tradicionais da Amazônia pandina boliviana.
A vivência do ente em suas territorialidades resulta num peculiar legado de
valores como consequência das experiências de vida construídas no seu espaço e
tempo. Investigar na fenomenologia é acima de tudo imbricar-se ao “objeto”, é fazer
parte dele, e procurar ao máximo ser parte do ser dele. Se em algum momento da
pesquisa, o ente tornar-se distanciado, o ser do ente, jamais poderá ser conhecido,
mesmo o investigador estando presente.

“O ser pode-se encobrir tão

profundamente que chega a ser esquecido, e a questão do ser e de seu sentido se
ausentam”. (HEIDEGGER, 2002, p. 66. [1936]).
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O “objeto” da nossa pesquisa são os seringueiros brasivianos do rio Mamu.
Este rio fica localizado no Departamento de Pando, no Noroeste da fronteira
boliviana com o Brasil. É nesta floresta onde está entrelaçada a coletividade
brasiviana do qual nos propusemos utilizar o método fenomenológico, e tendo como
suporte metodológico, a pesquisa participante nesta região fronteiriça.
A pesquisa é participante porque “deve-se partir da realidade concreta da vida
cotidiana dos próprios participantes individuais e coletivos do processo, em suas
diferentes dimensões e interações”. (BRANDÃO, 2006, p. 41). Esta pesquisa tornase de vivência, no nosso caso específico, não apenas no sentido do convívio com os
atores, mas também no sentido indispensável de buscar conhece-los em seu ser.
É importante ressaltar que “A relação entre sujeito e objeto é dialética, do que
segue que não há propriamente ‘objeto’, mas parceiros da mesma jornada”. (DEMO,
2004, p. 59). O autor esclarece ainda o seguinte:
A comunidade é, no fundo, o sujeito mais autêntico, aparecendo o
pesquisador como figura de orientação, motivação, avaliação,
planejamento. Politicidade do conhecimento, dos atores e da própria
realidade aflora com toda força, tornando-se possível “fazer a hora, não
esperar acontecer”. (DEMO, 2004, p. 89).

O ente seringueiro mantém uma relação impregnada à floresta e as águas,
onde a terra torna-se o seu mais sagrado espaço de vivência humana. Podemos
assim dizer que “Em sua conduta e em sua vida cotidiana, em sua sabedoria
lacônica carregada de experiências, o homem manifesta que crê na terra, que confia
nela; que conta absolutamente com ela”. (DARDEL, 2015, p. 93).
Na coletividade brasiviana do rio Mamu, onde possuímos uma convivência de
mais de quinze anos, o fator de pertencimento daquela comunidade ribeirinha à
floresta, nos conduz a de fato, ter escolhido a fenomenologia como o mais
aproximado método de pesquisa que combine com os modos de vida dos entes em
suas temporalidades.
O fato de pertencer, enquanto pesquisador, também nos coloca no sentido de
estar presente, ou seja, colocar-se diante do ente à procura do seu ser, e ter a
oportunidade de atrelar-se ao seu mundo vivido. No contexto de uma perspectiva
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fenomenológica da vivência apoiamo-nos no suporte teórico de Martin Heidegger,
Eric Dardel e Gaston Bachelard.
Se concordamos de que “A fenomenologia é a via de acesso e o modo de
verificação para se determinar o que deve constituir tema da ontologia. A ontologia
só é possível como fenomenologia”. (HEIDEGGER, 2002, p. 66. [1936]). Desta
forma, a vivência se constitui numa importante ferramenta, capaz de nos colocar
frente a frente com o “objeto” de pesquisa, e ainda nos possibilitar através deste
convívio, a oportunidade de aprender e apreender os valores que contidamente vão
constituindo o ser dos entes em seu sentido ontológico.
Observemos que “Em seu conteúdo, a fenomenologia é a ciência do ser dos
entes – é ontologia”. (HEIDEGGER, 2002, p. 68. [1936]). O autor nos diz que ao se
esclarecer as tarefas de uma ontologia, surgiu a necessidade de uma ontologia
fundamental, que possui como tema específico, a pre-sença, que para ele significa o
ente dotado de um privilégio ôntico-ontológico. Neste sentido, a pre-sença, sinalizanos como investigador, de que “Da própria investigação resulta que o sentido
metódico da descrição fenomenológica é interpretação”. (Heidegger, 2002, p. 68.
[1936]).

Heidegger nos esclarece que a fenomenologia da pre-sença é

hermenêutica no sentido originário da palavra em que se designa o ofício de
interpretar. Neste sentido, Santos (2013, p. 81), assim define a hermenêutica:
A hermenêutica, justamente pelo seu caráter de abertura à facticidade,
permite superar o positivismo científico e ao mesmo tempo remontar à
centralidade do homem enquanto ser que se compreende, através da
linguagem. Heidegger, anterior às formulações gadamerianas, foi om
primeiro filósofo a esboçar, de forma definitiva, o ser do homem como ser
que se descobre a si mesmo, no processo de compreensão de mundo,
através da familiaridade e diferença com os entres intramundos.

Diante o exposto, jamais o ser do ente pesquisador e o ser do ente
pesquisado - onde na verdade esses dois entes tornam-se entrelaçados – devem
agir no sentido de cair no erro de não se manifestarem no contexto de suas
vivências, visto que “como consequência, tudo baseia-se na apreensão de tais
vivências, na apreensão da consciência de algo. Tal é a tarefa primeira da
fenomenologia”. (HEIDEGGER, 1995, p. 78. [1923]).
O alemão Franz Brentano, certamente com seus ensinamentos, conseguiu
influenciar a fenomenologia do século XX, inclusive por ter sido o mestre de

79

Friedrich Husserl. “Nesse âmbito foi importante o trabalho de Brentano, e não
somente pelo que fez em relação ao método descritivo, que Husserl tomou dele,
mas também no que diz respeito à determinação fundamental e concreta da região
das vivências”. (Heidegger, 1995, p. 78. [1923]).
Ainda no contexto das vivências, Heidegger, referindo-se à relação Brentano
e Husserl, nos diz que mediante uma crítica, que resultaria fundamental, Husserl
consegue avançar um passo essencial em relação ao seu mestre, pois, ele “define o
fenômeno da intencionalidade de maneira que constitua uma linha de orientação
segura para a investigação das vivências e dos nexos de vivências”. (HEIDEGGER,
1995, p. 78. [1923]).
A fenomenologia em sua possibilidade enquanto um como da pesquisa, é
para Heidegger, um como que se prende à investigação a uma atualização d
determinado assunto que desta forma propõe-se um caminho que a hermenêutica
da facticidade procura seguir. Para ele, a tarefa de transformar como sendo
radicalmente fenomenológico é o caminho que a hermenêutica da facticidade
pretende seguir.
A pesquisa sobre a qual abordamos pretende partir de uma fenomenologia
como método que instigue o pesquisador a primeiramente angustiar-se para
conquistar seu ser. Sem isso, isto é, sem o seu ser, o pesquisador poderá fracassar
diante do seu “objeto” de estudo. Coloco aqui as aspas no objeto não enquanto
objeto, mas enquanto um ente que poderá descobrir-se como ser na existência de
sua cotidianidade.
Primordialmente, porém, a expressão cotidianidade, indica para Heidegger
(1995, p. 173. [1923]): “um determinado modo de existência que domina a pre-sença
em seu ‘tempo de vida’”. Para o autor, “A cotidianidade significa o modo como a presença ‘vive o seu dia’ quer em todos os seus comportamentos, quer em certos
comportamentos, quer em certos comportamentos privilegiados pela convivência”.
(Heidegger, 1995, p. 173. [1923]). “Mas, no fundo, o termo cotidianidade nada mais
pretende indicar do que a temporalidade que possibilita o ser da pre-sença”.
(HEIDEGGER, 1995, p. 175. [1923]).
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Além de Heidegger, a fenomenologia quanto ao espaço vivido, encontra em
Eric Dardel, no livro “O homem e a terra – natureza da realidade geográfica” – uma
obra de grande relevância à geografia humana e cultural. Segundo Holzer “Este livro
tem sido valorizado como uma obra pioneira da geografia fenomenológica”. (2015, p.
144). O autor nos diz que a geograficidade se refere a uma espécie de cumplicidade
entre a terra e o homem em que se realiza a existência humana. Desta forma,
acrescenta Holzer (2015, p. 147): “Dardel, como Bachelard, que aliás ele cita, opta
por decompor esse espaço material em elementos que extrapolam os níveis de
compreensão de uma ciência rigorosamente objetiva”. Conforme bem esclarece
Holzer sobre Dardel:
Sua principal qualidade, acredito, é a de não se ocupar apenas em se deter
no método fenomenológico, mas em se deter em questões ontológicas que
se referem a uma ontologia da espacialidade, ou melhor, da geograficidade,
ou, de modo mais abrangente, uma nova ontologia da geografia. (2015, p.
148).

Neste sentido, Holzer (2015) nos esclarece que uma das tarefas a que se
propôs Dardel no contexto da fenomenologia, foi justamente definir leis eidéticas que
que pudesse fortalecer determinadas orientações ao conhecimento empírico,
oferecendo como alternativa à ciência positivista, essa constituição de leis ou
ciências eidéticas, isto é, ciência das essências, definidas por ontologias regionais.
Desta forma, alerta-nos Holzer (2015, p. 148, 149):
Os geógrafos humanistas, apesar de suas críticas à ciência positivista,
recorreram pouco apoio da fenomenologia referindo-se a ela,
principalmente, enquanto método de pesquisa, o que levou a uma utilização
parcial de seus procedimentos. Ao mesmo tempo, propostas de cunho
epistemológico, apesar de problematizar as relações entre a geografia e
positivismo, não se referiram explicitamente a qualquer aporte teórico –
conceitual para explicar essas questões.

As vivências estão, portanto, imbricadas em territorialidades e espacialidades,
como algo dialeticamente impregnado numa visão holística de mundo. “Mundo, para
a fenomenologia, engloba muito mais coisas do que o suporte físico, ou do que um
sistema de coisas que percebemos à nossa volta – o ambiente”. (2015, p. 152). Este
mundo nos traz através da terra, a própria sobrevivência material do ente. Nos traz
um lugar seguro, um aconchego familiar e um abrigo confortável, mesmo que às
vezes, este abrigo se torne no espaço e tempo algo horripilante e excludente, como
ocorrera com os seringueiros brasivianos do rio Mamu, a terra mais uma vez entra
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em ação, oferecendo outro lugar, diferente do seu berço, ferindo suas simbologias e
representações, mas oferece. Mais uma vez o ente se esfacela em suas angústias
para reconstruir seu novo espaço, seu novo lugar. Certamente neste seu novo
habitat, novos imaginários passarão a ter novas gêneses. Para Dardel (2015, p. 41),
“Habitar uma terra, isso é em primeiro lugar se confiar pelo sono àquilo que está, por
assim dizer, abaixo de nós: base onde se aconchega nossa subjetividade”.
Nas angústias das vivências “Podemos mudar de lugar, nos desalojarmos,
mas ainda é a procura de um lugar; nos é necessária uma base para assentar o Ser
e realizar nossas possibilidades”. (DARDEL, 2015, p. 41). Para Besse (2015, p.
112): “O mundo geográfico só é autenticamente acessível a partir do nível da
experiência vivida, em que o terrestre e o humano se ajustam a uma medida
original”. Segundo Besse (2015), o espaço geográfico, para Dardel, não é o espaço
da carta, não é também o espaço puramente relacional da geometria é, ao contrário,
um espaço substancial, irremediavelmente material. E complementa Besse (2015, p.
114):
É o mundo da existência, um mundo que agrupa certamente as dimensões
do conhecimento, mas também, e sobretudo, aquelas da ação e da
afetividade. A geografia está implicada em um mundo vivido, um mundo
ambiente da existência cotidiana dos homens.

O homem em seu espaço de ação está intimamente vinculado às
temporalidades. Ele é um ente que em sua cotidianidade vai se reconstruindo e
também sendo reconstruído em se ser. Segundo Besse (2015, p. 115, 116), a
“realidade geográfica é experimentada segundo as múltiplas direções, é atingida
pelo homem ao deparar-se com os diversos elementos significativos que são dados
ao voltar-se para o mundo vivido".
A vivência na fenomenologia é uma axiologia das atividades humanas em sua
natural relação com a terra. Uma relação que marca profundamente os seus modos
de vida. Conforme nos fala Dardel, “Essa relação vivida dos homens com lugares
determinados faz verdadeiramente deles, num sentido rigoroso, ‘gente do lugar’,
‘autóctones’, como diziam os gregos”. (2015, p. 50).
A fenomenologia da imaginação encontra-se intimamente vinculada à poética
Bachelardiana. É através desse espaço vivido do imaginário que poderemos
alcançar a preza e a essência da imagem.
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Na ‘Poética do espaço”, o autor nos apresenta uma obra essencialmente
voltada ao tratado do ser, onde o fenomenólogo entranha-se aos aspectos mais
imaculados da casa, do ninho, da concha, dos cantos, da miniatura, da imensidão
íntima, da dialética do exterior e do interior, até encontrar-se entranhado na beleza
estética da fenomenologia do redondo e sua infinita busca pela essência do ser.
Bachelard (1989), alerta-nos que para esclarecer filosoficamente o problema
da imagem poética, é preciso chegar a uma fenomenologia da imaginação. Para o
autor, “Esta seria um estudo do fenômeno da imagem poética quando a imagem
emerge na consciência como um produto direto do coração, da alma, do ser do
homem tomado em sua atualidade’. (P. 2). Para Bachelard, não se pode dizer que a
imagem poética foge à causalidade, visto que pode se tornar uma declaração grave.
A fenomenologia da imaginação esforça-se para mostrar que o homem em
seu espaço vivido e carregado de um imaginário holístico, torna-se parte integrante
e essencial de uma poética que promove a construção dos devaneios da alma.
Bachelard (1989, p. 4), esclarece-nos que:
Para bem especificar o que pode ser uma fenomenologia da imagem, para
especificar que a imagem vem antes do pensamento, seria necessário dizer
que a poesia é, mais que uma fenomenologia do espírito, uma
fenomenologia da alma.

Sobre a fenomenologia da obra de Bachelard, Silva (2015, p. 65), nos informa
que “As considerações fenomenológicas têm um papel central na obra, uma vez que
o autor se afasta da objetividade, critica reiteradamente o racionalismo, e seu estudo
da ‘imaginação poética’ se desenvolve sobre inequívocas bases fenomenológicas”.
O espaço vivido encontra em Bachelard um aprofundamento íntimo entre o
homem e a natureza. Os espaços mais sagrados da vida humana encontram-se
vivenciados no conjunto de sua obra fenomenológica, despertando cada vez mais
aos

pesquisadores

da

geografia

humana,

o

interesse

acadêmico

pelas

subjetividades da imaginação poética. Para Bachelard:
O espaço percebido pela imaginação não pode ser o espaço indiferente
entregue à mensuração e à reflexão do geômetra. É um espaço vivido. É
vivido não em sua positividade, mas com todas as parcialidades da
imaginação. (1989, p. 19).
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A nossa investigação se insere nas subjetividades das coletividades
tradicionais brasivianas do rio Mamu, localizadas no Departamento de Pando na
Bolívia. Os brasivianos são remanescentes extrativistas de seringueiros brasileiros
que se instalaram nos seringais bolivianos a partir do primeiro surto da borracha na
Amazônia. Com a vinda dos soldados da borracha, a partir de década de 1940, os
seringais do rio Mamu tornaram-se mais habitados, tendo se intensificado durante as
décadas de 1970 e 1980, em consequência do avanço da pecuarização instalada
principalmente na Amazônia Sul – Ocidental acreana na fronteira com a Bolívia. Os
modos de vida nos seringais brasivianos do rio Mamu, carregam, portanto, um
emaranhado de valores socioculturais, onde suas territorialidades fronteiriças
transcendem o espaço vivido através de subjetividades que são cotidianamente
recriadas e resignificadas nas originalidades e essências de suas vivências.
As vivências são construídas e reconstruídas no espaço. Para Bachelard
(1989, p. 211), “O espaço, o grande espaço, é o amigo do ser”. As vivências brotam
no espaço, “Portanto, é preciso dizer como habitamos o nosso espaço vital de
acordo com todas as dialéticas da vida, como nos enraizamos, dia a dia, num ‘canto
do mundo’”.

2.3 – A vivência brasiviana na pesquisa participante.
A pesquisa participante como eixo central da metodologia, possibilita com
maior precisão a inserção do pesquisador e sua relação com o objeto de pesquisa.
Ela nasce de um entrelaçamento que envolve intimamente pesquisador e
pesquisado, de forma que ambos possam tornarem-se sujeitos que visem
transformar uma situação vigente. Schmidt (2006, p. 33), tece os seguintes
comentários sobre a importância da pesquisa participante:
A composição de saberes, a construção de interpretações, a transposição
de distâncias sociais, culturais e psicológicas que o diálogo pode produzir
dependem das posições dos protagonistas da pesquisa: transformação e
confrontação de identidades e alteridades no interjogo de diferenças são a
atmosfera do diálogo. Estas posições resultam da negociação de atitudes e
valores e das relações de poder envolvendo a distribuição democrática dos
lugares de escuta, fala e ação no decorrer da pesquisa de campo, as
formas de apropriação e destinação do saber elaborado e a apreciação de
efeitos de dominação e de emancipação do conhecimento e sua divulgação.
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No cerne deste contexto, “A pesquisa participante, neste cenário, representa
um caminho ou uma via de aprofundamento desta renovação, pois, buscando o
sentido da alteridade, predispõe-se à autorreflexão”. (SCHMIDT, 2006, p. 39).
A escolha da pesquisa participante como metodologia estabelecida para
atribuir suporte a esta investigação, resultou de um emaranhado de acontecimentos
conflituosos, eclodidos na fronteira Brasil – Bolívia. Anteriormente aos conflitos, já
atuávamos naquela região de fronteira a quase 30 anos no exercício da docência. O
conflito que ganhou repercussão internacional, aconteceu no rio Mamu, localizado
no Departamento de Pando – Bolívia, na fronteira com a Região da Ponta do Abunã,
Município de Porto Velho, Estado de Rondônia.
O nosso contato com as comunidades ribeirinhas do rio Mamu se iniciou a
aproximadamente 20 anos. Mas o início da pesquisa participante que tivemos com
essas populações tradicionais, só começou a ocorrer de fato a partir de 2007, um
ano depois do advento do Presidente Evo Morales na República boliviana, período
em que o novo governante implantou políticas de reforma agrária no seu país, e que
culminou na expulsão de seringueiros brasileiros – aqui denominados brasivianos –
por campesinos bolivianos.
A pesquisa para construção da tese, intitulada “Os brasivianos do rio Mamu –
Modos de vida e a poética fenomenológica do viver”, foi marcada por diversos
imbróglios diplomáticos que envolveu os dois países num conflito que teve de
receber interferência da Organização Internacional para Migrações – OIM, um
organismo da Organização das Nações Unidas – ONU.
A vivência naquela região fronteiriça nos possibilitou a dar continuidade a esta
investigação científico – acadêmica no rio Mamu, e a mostrar as atrocidades sofridas
pelos extrativistas brasivianos nos seringais pandinos bolivianos. A partir daí iniciouse um longo e árduo processo diplomático no sentido de que os brasivianos que
foram expulsos dos seringais pandinos pudessem ser assentados no Brasil.
A pesquisa estendeu-se a diversas ações que envolveu os brasivianos do rio
Mamu em situação de conflito. Várias famílias foram sendo expulsas do Mamu, as
agressões contra os brasivianos se massificaram, as coletividades solicitam a
presença das autoridades brasileiras, e desta forma, o impasse diplomático estava
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instalado. Enfim, uma vivência diante de um conflito internacional, possibilitou a
escolha desta metodologia, para mostrar a relevância da pesquisa participante na
construção do dia a dia desta tese de doutoramento.
Mas a pesquisa participante não se restringiu apenas às ações que
culminaram no advento deste conflito e a consequente intervenção diplomática para
selar um acordo de paz. A vivência na floresta brasiviana também nos permitiu
através do método fenomenológico, e de uma metodologia vinculada à pesquisa
participante, estabelecer estratégias que possibilitasse a inserção de outros
objetivos, considerados essenciais para a consistência desta tese, tais como,
identificar a identidade brasiviana, sua gênese, ameaça e esfacelamento. Sua
gênese remonta ao segundo ciclo da borracha, sua ameaça, as expulsões dos
seringueiros, e o esfacelamento, relativo ao processo de desterritorialização dos
brasivianos em assentamentos localizados nos Estados do Acre e Rondônia.
Através da pesquisa participante, estivemos lado a lado dos brasivianos,
compartilhando os mesmos momentos e sentindo as mesmas dificuldades. Demo
(2004, p. 104), nos diz que “A pesquisa participante não é somente possível, mas
necessária para repormos a inter-relação dinâmica entre teoria e prática”. Neste
sentido, o autor argumenta que “se for coerente, a pesquisa participante não fugirá
de sempre retornar à teoria para se refazer. Segundo ele, recuperar o espírito crítico
é condição de criatividade, evitando afogar-se no ativismo”. (P. 105).
A vivência na pesquisa participante, oportuniza o pesquisador e pesquisados,
tornarem-se atores de suas ações. O espaço vivido de coletividades tradicionais traz
no seu bojo um legado de valores que nas suas autenticidades e alteridades, brotam
significações e presentificações, em territorialidades onde o material e o imaterial se
fundem para dar lugar ao imaginário amazônico brasiviano.
Uma situação vigente para ser transformada no âmbito de investigações
acadêmicas, “O ponto de origem da pesquisa participante deve estar situado em
uma perspectiva da realidade social, tomada como uma totalidade em sua estrutura
e em sua dinâmica”. (BRANDÃO; STRECK, 2006, p. 41). O mesmo autor,
acrescenta ainda que “Deve-se partir da realidade concreta da vida cotidiana dos
próprios participantes individuais e coletivos do processo, em suas diferentes
dimensões e interações”. (P. 41).
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O pesquisador precisa estar sempre atento a todos os passos de sua
investigação. É notório que o investigador que convive na cotidianidade dos
pesquisados, cria-se um efeito natural de relacionamento intrínseco entre ambos.
Porém, o pesquisador carece de ser dotado de uma consciência pautada na ética e
ao mesmo tempo atentar a qualquer ato que se torne autoritário, manipulador e
ofensivo à coletividade pesquisada.
Mas existem, igualmente, sérias dificuldades metodológicas, desde a
pretensão vã de se construir como única forma válida de pesquisa, até
posturas meramente ativistas que banalizam não só a ideia de pesquisa,
como também a ideia de participação. (DEMO, 2004, p. 75).

Segundo nos informa Demo (2004), a potencialidade disruptiva do
conhecimento está reservada aos privilegiados, sem falar que o acesso ao
conhecimento sempre foi via áurea de Ascenção social, substituindo, muitas vezes,
até mesmo o poder do dinheiro. Demo (2004, p. 119), nos esclarece ainda que:

A pesquisa participante coloca o dedo nesta ferida. Abala o eurocentrismo
fundado na superioridade do conhecimento, mostrando, primeiro, que a
ciência contém, em suas entranhas, projetos de sociedade de poucos
privilegiados e muitos deserdados e, segundo, que os marginalizados
poderiam cultivar melhor sua autonomia, caso tivessem acesso mais
adequado à qualidade formal e política do conhecimento.

A partir do final do ano de 2007 e início de 2008, começaram a surgir as
primeiras denúncias de maus tratos às coletividades brasivianas do rio Mamu, foi
quando entraram em ação as primeiras audiências diplomáticas conduzidas através
do projeto ética e cidadania e o consulado brasileiro em Cobija. O primeiro cônsul
brasileiro a enfrentar os primeiros problemas foi Júlio Miguel da Silva, que realizou a
primeira reunião no auditório da Escola Jayme Peixoto de Alencar, local onde o PEC
desenvolvia as ações internas do projeto. No ano de 2008, o cônsul brasileiro de
Cobija, retorna ao distrito de Extrema, juntamente com técnicos do consulado,
polícia federal brasileira, com representantes do governador de pando, com
representantes do governo federal boliviano e da Força Naval daquele país.
A comissão binacional, juntamente com representantes do projeto ética e
cidadania, dirigiram-se até a comunidade de Puerto Bolívar no rio Mamu, local da
sede do movimento campesino boliviano no Departamento de Pando. Para o
Professor Joel Martins (1992), o pesquisador no contexto da fenomenologia em
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educação, considera o seu mundo-vida, isto é, permite ao investigador interrogar o
mundo e os fenômenos que deseja interrogar.
Através de uma pesquisa de caráter participante, as coletividades
pesquisadas precisavam participar ativamente de todas as ações à serem
desenvolvidas, no sentido de compreenderem o contexto geral do imbróglio
diplomático a que estavam submetidos, com também no sentido de conquistarem
suas reivindicações junto aos organismos nacionais e internacionais. Segundo
Brandão; Streck (2006, p. 31):
Assim, a pesquisa participante apresenta como uma alternativa de “ação
participante” em pelo menos duas dimensões. A primeira: agentes sociais
populares são considerados mais do que apenas beneficiários passivos dos
efeitos diretos e indiretos da pesquisa e da promoção social dela decorrente
ou a ela associada. Homens e mulheres de comunidades populares são
vistos como sujeitos cuja presença ativa e crítica atribui sentido à pesquisa
participante. Ou seja, uma pesquisa é “participante” não porque os atores
sociais populares participam como coadjuvantes dela, mas sim porque ela
se projeta, porque realiza desdobres através da participação ativa e
crescente desses atores. A segunda: em outra direção, a própria
investigação social deve estar integrada em trajetórias de organização
popular e, assim, ela deve participar de amplos processos de ação social de
uma crescente e irreversível vocação popular. Uma articulação de ações da
qual a pesquisa participante é uma entre outros instrumentos.

Observemos que Brandão; Streck, citaram pelo menos duas dimensões
consideradas imprescindíveis à pesquisa participante. A primeira sugere que os
entes pesquisados, sejam também sujeitos ativos de sua situação vigente, enquanto
a segunda dimensão, a investigação deve estar munida de organização e
articulação das atividades de pesquisa. Ainda no ano de 2008, o diplomata Emílio
Ferreira assume o Consulado Brasileiro em Cobija e iniciou o processo de registro
de diversas denúncias formuladas pelos brasivianos do rio Mamu em parceria com
integrantes da OIM. (Ver figura 53. Cap. VII).
A denúncias eram graves: campesinos fortemente armados invadiam as
moradias dos seringueiros, apontavam pistolas e outras armas de grosso calibre,
colocavam o dono da casa para dormir no galinheiro, cortavam os punhos da rede
dos brasivianos, se apoderavam de batelões, maltratavam o comboio de animais
que transportava a castanha dos varadouros, os animais não suportavam o peso e
caiam, eles faziam levantar, jovens brasivianos eram forçados a transportar sacos de
castanha nos ombros para eles, sequestravam as castanhas, outras vezes
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assinavam recibos que nunca pagaram, enfim, e diante de tantas outras agressões
aos direitos humanos internacionais, os brasivianos tiveram que cumprir o prazo
estipulado pelos campesinos para irem definitivamente embora para o Brasil.
A pesquisa participante nos instiga ao saber pensar e agir, entrelaçar-se aos
sujeitos, ao tempo em que ambos tornar-se-iam sujeitos da sua própria
transformação. Esta pesquisa é vivência, não simplesmente estar vivendo, mas uma
vivência de ser no mundo e com o mundo. “Entretanto, faz-se necessário aqui saber
ouvir e ser capaz de aprender. Em vez disso o que se encontra é o funcionamento
rotineiro no desconhecimento do assunto”. (HEIDEGGER, 1995, [1923], p. 84).
O projeto ética e cidadania em parceria com o consulado brasileiro em Cobija,
participou do cadastramento de diversas famílias instaladas no rio Mamu, desde as
que moravam nos municípios de Santa Rosa del Abuná, Ingavi e Santos mercado.
A situação de algumas famílias brasivianas que chegavam ao Brasil era de
penúria. Alojavam-se como podiam em casas de parentes, não tinham alimentação,
precisavam de remédios e demais outros auxílios considerados necessários à
sobrevivência da pessoa humana. Muitas famílias não tinham se quer documentos,
outras, os campesinos jogaram os documentos no rio, e na grande maioria dos
casos, as documentações estavam incompletas, conforme verificou os membros do
Projeto Ética e cidadania. Para o pesquisador, no contexto das investigações
atreladas à sua coletividade de estudo, é essencial que este saiba utilizar as suas
estratégias, sem perder, porém, os focos da utilização de sua metodologia. Para
Demo (2004, p. 105):
É preciso lembrar que, em termo metodológicos, pesquisa é procedimento
cercado de rigores lógico-formais mais ou menos típicos, sendo impróprio
aplicar o conceito a qualquer coisa. Este problema se aguça quando,
apressadamente, a comunidade é tomada como “pesquisadora”, o que nem
sempre será o caso.

Durante atendimento prestado aos brasivianos (Ver figura 54. Cap. VII), uma
integrante do PEC, cadastra o seringueiro Leonardo Piedade Fragoso, mais
conhecido por “Belo”, entre os seringueiros. Ao ser expulso do seringal Primavera,
“Belo” teve que enfrentar problemas de depressão que acarretam outras doenças, A
sua companheira também entrou em depressão e veio a óbito. Tempos depois, Belo
também veio a óbito.
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Através da pesquisa participante, verificou-se que o processo de atendimento
a essas famílias teria que passar por grande morosidade, devido aos trâmites
burocráticos que partiam de Extrema, consulado de Cobija, Embaixada Brasileira em
La Paz, até chegar no Ministério das Relações Exteriores – MRE em Brasília. Mas
não poderíamos desistir da árdua empreitada e deixar os brasivianos sem rumo.
“Assim, a pesquisa é ‘participante’ não apenas porque uma proporção crescente de
sujeitos populares participa do seu processo”. (Brandão; Streck, 2006, p. 32). Para o
mesmo autor, “A pesquisa é ‘participante’ porque, como uma alternativa solidária de
criação de conhecimento social, ela se inscreve e participa de processos relevantes
de uma ação social transformadora de vocação popular e emancipatória”. (P. 32).
Organização, participação, intervenção, neste caso específico, só se tornou
possível em virtude da vivência, caso contrário, poderíamos ter fraquejados ainda no
meio do caminho. Demo (2004, p. 129, 130), acrescenta que:
A vantagem da pesquisa participativa é trabalhar com conjunção
desafiadora de conhecimento e participação, talvez a potencialidade mais
decisiva do ser humano. Saber pensar e intervir juntos é grande desafio da
hora e do futuro. Já que, quer queiramos ou não, o planeta é nossa morada
coletiva e o bem comum precisa prevalecer.

A pesquisa precisa ser inserir numa dinâmica que possibilite a produção
conjunta de conhecimento entre pesquisador e pesquisados. Esta dinâmica
fortalecerá as bases da luta de uma coletividade pela conquista de seus direitos. Os
desafios nos conduzem a uma ação dialética capaz de transformar uma situação
vigente horripilante. “A pesquisa participante deve ser pensada como um momento
dinâmico de um processo de ação social popular”. (BRANDÃO; STRECK, 2006, p.
42). O autor acrescenta ainda que esta pesquisa se insere no fluxo dessa ação e
deve ser exercida como algo integrado e também dinâmico. Desta forma:
As questões e os desafios surgidos ao longo de ações sociais definem a
necessidade e o estilo de procedimentos de pesquisa participante. O
processo e os resultados de uma pesquisa interferem nas práticas sociais e,
de novo, seu curso levanta a necessidade e o momento da realização de
novas investigações participativas. (BRANDÃO, 2006, p. 42).

As comunidades brasivianas do rio Mamu careciam de serem ouvidas. Não
poderíamos deixar que a voz dos povos da floresta fosse arbitrariamente calada. A
vivência no contexto desta metodologia, tornou-se relevante, para que no âmbito
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desta pesquisa, se pudesse compartilhar os mesmos momentos junto aos
seringueiros, quer na alegria dos contos mitológicos, quer na tristeza da ruptura dos
laços com o imaginário social dos seringais bolivianos. Brandão; Streck (2006), nos
diz que “A pesquisa participante deve ser praticada como um ato político claro e
assumido. Não existe neutralidade científica em pesquisa alguma e, menos ainda,
em investigações vinculadas a projetos de ação social”. (P. 43).
Projetos de ações sociais, devem, portanto, impregnar-se à causa de
comunidades excludentes, procurando em suas temporalidades e espacialidades,
conhecer cada vez mais o ser dos entes, e desta forma, o pesquisador também, vai
se descobrindo com suas ações, e passando a construir o seu ser. Um ser que ao
mesmo tempo, vai também, sendo conhecido por outros entes. Devemos estar no
mundo e com o mundo, um ato de entrelaçamento indissolúvel, capaz de contribuir
decisivamente no advento da dignidade. “Além do mais, a pesquisa participante
entranha a participação plena e ativa da comunidade na totalidade do processo
investigador”. (GABARRÓN; LANDA, 2006, p. 113). Segundo esses autores, na
pesquisa participante “Abarca-se toda uma variedade de grupos sem poder:
explorados, oprimidos e marginalizados”. (P. 113).
O rio Mamu, apesar de suas belezas exuberantes, é considerado um rio Muito
perigoso em sua navegação, principalmente em épocas de verão, quando as águas
baixam e diversas toras de madeira ficam caídas no leito e nas margens do rio. É
um rio de grandes curvaturas, e as manobras tornam-se bastante arriscadas. A
nossa pesquisa, portanto, teve e continua tendo, suas adversidades naturais, mas a
longa vivência adquirida neste rio, nos possibilitou adquirir mais experiência, e
conduzir com maior cautela as nossas corriqueiras viagens. (Ver figura 55. Cap. VII).
A pesquisa participante, além de promover relevantes experiências na
vivência com as populações tradicionais da Amazônia, torna-se algo muito
prazeroso, visto que a equipe de apoio à nossa investigação, geralmente nos traz
novos episódios no rio Mamu. Geralmente, sempre estamos rodeados de ribeirinhos
que com as largas experiências que possuem, nos contempla com suas mitologias
divinizadas, entrelaçadas às angústias do mundo real.
Os fatos de histórias de vida também são narrados com orgulho pelos
brasivianos. Francisco Queiróz, seringueiro nascido no Município de Plácido de
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Castro, até hoje narra com entusiasmo, as histórias que o seu avô lhe contava
quando ele lutou ao lado de Plácido de Castro, na guerra que proporcionou a
anexação do Estado do Acre ao Brasil. As nossas viagens neste rio, tem, portanto,
nos enriquecido diante das narrativas dos seringueiros brasivianos, assim como
também, dos seringueiros bolivianos. A vivência na pesquisa participante, esclarece
fatos que causam dúvidas, geralmente àqueles que ficam mais afastados do lugar
da pesquisa.
Podemos aqui citar o caso dos zafreros, que são aqueles que procuram,
geralmente o rio Mamu, apenas durante a safra da castanha. Eles são coletores,
vivem da safra, daí o significado da palavra zafrero, pronunciada sempre com o som
de esse. O zafrero difere-se, portanto, do campesino, este último é considerado um
camponês, são pequenos produtores, que usufruem do cultivo da terra para
sobreviver. No rio Mamu, enquanto os campesinos expulsavam os brasivianos, os
seringueiros bolivianos tentaram impedir, mas foram sufocados pela grande maioria
de militantes campesino espalhados por todos os seringais.
Quanto aos campesinos é necessário que se saiba que estes não se
apoderam de armamentos pesados para subtrair o usufruto da terra. Neste sentido,
para muitos o termo campesino foi utilizado por grupos paramilitares para mascarar
as ações truculentas que foram cometidas em desfavor dos seringueiros
brasivianos. O governo boliviano em nenhum momento tentou impedir que uma
secular população tradicional da Bolívia fosse escorraçada e humilhada do seu
lugar. Silenciou-se diante de uma linguagem nacionalista em defesa das classes
subalternas, como se esta coletividade ribeirinha não a fosse.
Podemos constatar in loco, diversos depoimentos de maus trato aos
seringueiros durante as inúmeras viagens que realizamos ao rio Mamu, sempre
utilizando o batelão como tradicional embarcação da fronteira Brasil – Bolívia.
Durante a nossa pesquisa no rio Mamu, iniciada no início de 2007,
geralmente ficávamos alojados no seringal Santa Rita, um pequeno tapiri,
aconchegante e que nos proporcionava vivacidade. Seu dono era José Mendonça,
que nos diz sentir tristeza quando passa em frente ao seu seringal. A mãe do
brasiviano Mendonça está sepultada no seringal Barro Alto. Ela falecera no ano de
1956. Se pai foi sepultado em Porto Velho. Durante a expulsão dos seringueiros
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brasivianos, das mais de oitenta famílias que residiam em seus seringais, apenas
duas famílias ficaram morando no Mamu, porque nessas famílias, haviam bolivianos
com as terras documentadas pelo Instituto de Reforma Agrária da Bolívia – INRA.
Mas tempos depois, foram expulsas, pela união de laços matrimoniais com
brasileiros.
Apenas um seringueiro brasiviano que sempre morou sozinho, e ao lado do
movimento campesino, não foi expulso do seringal Pedra Chorona. Os campesinos
em nenhum momento lhe fizeram qualquer tipo de agressão. Conhecido apenas por
“Dino”, ele chegou ainda jovem no rio Mamu, vindo do Estado do Acre. Quando
chegou no rio Mamu, passou a viver isolado, Homem de pouca conversa que guarda
em sua mente um passado nada agradável.
A última vez que estivemos no Mamu foi em novembro de 2018.
Diferentemente das outras vezes onde sempre parávamos para tomar café no seu
tapiri, nesta última viagem não paramos em sua morada. Quinze dias depois, o
seringueiro brasiviano “Dino’ faleceu deitado em sua rede. Durante esta nossa
recente visita ao Mamu, tivemos a oportunidade de se despedir do velho amigo, mas
tivemos a infelicidade de não poder se despedir.
Durante entrevista realizada no ano de 2010, o brasiviano “Dino” (Ver figura
56. Cap. VII), nos disse que foi o único seringueiro do rio Mamu que os campesinos
não ameaçaram e não o mandaram abandonar o seu seringal. Na época estávamos
sendo acompanhado com um funcionário do Consulado Brasileiro em Cobija.
Mas a vivência numa pesquisa participante, caracteriza o investigador de
todas as suas formas. Proporciona na plenitude da vida os sabores e os dissabores.
A vivência nos ajuda a construir e reconstruir os valores do ser, e aprender a
suportar algumas passagens em caminhos que nunca cessam. Esta pesquisa,
portanto, transforma-se numa rede de compartilhamento do ser dos entes. Na
cotidianidade sustentada no espaço e tempo, ela torna-se ousada e dinâmica, visto
que procura sempre chegar ao resultado esperado com a maior brevidade possível,
mas sem, porém, sufocar os laços de vivência. Para Sobottka; Eggert; Streck (2006,
p. 186):
Troca sugere reciprocidade, predisposição de dar e receber. Partilha indica
a gratuidade numa relação em que a reciprocidade está no próprio gesto de
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repartir o que se tem. Já a negociação remete ao fato de que nossas ações
estão necessariamente transpassadas por relações de poder. A pesquisa
participante é um pouco de cada. E nesse “pouco de cada” é tudo, pois gera
movimento.

A atuação do investigador na pesquisa participante, envolve múltiplos
detalhes que precisam ser conduzidos através de uma linguagem cidadã que
procure ao máximo causar o entendimento e participação da comunidade
pesquisada no contexto de apreensão do problema. O pesquisador é o sujeito que
está atrelado à sujeitos pesquisados, onde ambos se tornam atores da
transformação.
A mediação entre diplomatas e seringueiros, muitas vezes tornavam-se
acirradas, as falas se alteravam, e a mediação do pesquisador precisava sempre
entrar em ação para que os ânimos pudessem se acalmar, e as reuniões pudessem
continuar com maior tranquilidade. Neste sentido, Sobottka; Eggert; Streck (2006, p.
180), compreendem que:
Os pesquisadores assumem uma condição de participante do processo
social estudado, busca-se suspender a distinção entre pesquisador
profissional e seus “objetos” de pesquisa. Supõe-se, em maior ou menor
grau, uma coincidência de objetivos entre pesquisador e demais
participantes, a possibilidade de parcerias e uma ocorrência parcialmente
concomitante do desempenho das três funções nas quais a ciência social
está imbricada.

A vivência promove integração e cooperação, os atores constituem-se
mergulhados nas conquistas das mesmas metas, ambos vivem unidos na mesma
causa. Por certos momentos durante a nossa pesquisa, às vezes sentíamos que o
consulado brasileiro em Cobija não dispunha de forças em alguns momentos no
sentido de alcançarmos o objetivo mais urgente, que era a conquista da terra
prometida pelos brasivianos. Desta forma, a Embaixada Brasileira em La Paz, se
apresenta com maior intensidade no distrito de Extrema, contribuindo de certa forma
no sentido de acelerar o processo de reterritorialização dos brasivianos em território
brasileiro.
Para Sobottka; Eggert; Streck (2006, p. 181), “O papel e o lugar do
pesquisador e pesquisadora são definidos por sua identificação política e
acadêmica, por sua maneira de agir, mas também pelas expectativas do grupo”. A
pesquisa participante também nos instiga no sentido de manter-se sempre
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cuidadoso no desenvolver das ações. Desta forma, Sobottka; Eggert; Streck (2006,
p. 181), acrescentam que:
A pesquisa participante, mais do que qualquer outro método, exige essa
reflexão sobre si mesma para evitar que a participação acabe em cooptação
das palavras e ideias dos sujeitos desses processos sociais pesquisados ou
em um discurso de si e sobre si mesmo.

Devido à morosidade no processo de assentamento dos brasivianos em
território brasileiro, que envolvia diretamente - além dos órgãos diplomáticos – o
Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA, os brasivianos iniciaram uma série
de protestos às margens do rio Abunã, solicitando a presença das autoridades
nacionais e internacionais na solução do problema. Neste sentido, o imbróglio
diplomático recebe a interferência da Organização Internacional para Migrações –
OIM no processo de assentamento dos brasivianos.
O processo de assentamento dos seringueiros brasivianos em território
brasileiro, iniciaram-se a partir do ano de 2013, e se estendeu até os anos de 2014 e
2015. Atualmente os assentamentos continuam sendo “objetos”, desta pesquisa,
visto que a pesquisa participante, entrelaça de tal forma o sujeito pesquisador com
os sujeitos pesquisados, que ambos se sentem no dever de fazer com que a
pesquisa não cesse. Conforme, esclarece Gonçalves (2006, p. 246): “A investigação
social deve estar voltada para a melhoria da condição humana”. Demo (2004, p.
121), deixa-nos uma importante contribuição sobre a importância de uma pesquisa
participante:
O que se espera, não é que o intelectual more debaixo da ponte com o
pobre, mas que com ele se identifique ideologicamente, indo até às últimas
consequências. Não se pode exigir isso de todos, tanto porque seria
moralismo barato, quanto porque é preciso respeitar o pluralismo ideológico.

Ao esclarecermos a fundamentação teórica, o método e a metodologia desta
investigação, iniciaremos as elucidações desta problemática de pesquisa e através
da análise e resultados, discorreremos a seguir

sobre a origem da identidade

brasiviana e o processo migratório; a construção dos modos de vida através da
poética e os marcadores territoriais; a eclosão do conflito e a desestruturação dos
modos de vida; os impactos da perda da identidade e a desterritorialização dos
brasivianos, e por fim, a fenomenologia das imagens selecionadas na tese intitulada
“Os brasivianos do rio Mamu: Modos de vida e a poética fenomenológica do viver”.
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CAPÍTULO III – A IDENTIDADE BRASIVIANA E O HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO
DOS SERINGAIS BRASILEIROS E BOLIVIANOS.

Figura 09. Santana, F. M. Seringueiro brasiviano José Mendonça. Rio Mamu/Pando/Bolívia. 2013.

Nas cactáceas da caatinga do sertão
O camponês se apodera da chibanca.22
Uma raiz de macambira23, ele arranca
Para tirar da terra, o seu pão
As feridas que sangram na sua mão
São as marcas de um sertanejo valente
O útero da terra receberá a semente
Mas o rebento morrerá sem germinar
A alma da terra se despede do lugar
No migrar de mais um sobrevivente.

22

Instrumento constituído de uma lâmina, de um lado, e
uma ponta semelhante à da picareta, de outro. Muito
utilizado antigamente no sertão da Região Nordeste para
arrancar tocos de árvores, necessários para preparo da
terra destinado ao plantio.
23 É uma planta popular na Região do sertão do Nordeste
brasileiro. Da família das Bromeliáceas, é muito utilizada
como alimento, principalmente nos períodos das secas,
tanto para as pessoas, como para os animais.

O sertanejo carrega o pertencimento
No trajeto de sua longa marcha
E no ser do soldado da borracha
Há uma cisão no seu enraizamento
O tempo apagará o sentimento
Do cambito24, da ancoreta25 e do caçuá26.
– É um tipo de forquilha de madeira feito em forma de
“V”. Geralmente se procura na mata um galho de madeira
que se encontra em forma de “V”. É utilizado de forma
dupla, colocando-se dois de cada lado do animal, onde
por exemplo, se pendura o caçuá.
25 Barril utilizado para transportar água no sertão do
Nordeste. Geralmente se utilizava dois barris no lombo
do animal, um de cada lado, pendurado em cambitos.
Inicialmente era feito de madeira, com o tempo se passou
a utilizar de borracha.
26 Cesto grande feito de bambu, cipó ou vime. É usado no
transporte de alimentos, e utilizado pendurado em
cambitos nos lombos dos animais de carga. Utiliza-se
dois caçuás, um de cada lado do animal.
24
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Um novo espaço irá metamorfosear
Os modos de vida do sertão
Haverá uma nova apropriação
Nas temporalidades de um novo lugar
A mulher do sertão foi silenciada
Às duras privações de um acampamento
A separação foi o caos do sentimento
De quem ficou duramente hostilizada
Do direito de amar foi alijada
Lhe restando uma carta a escrever
Nucleada27 na cidade foi viver
À espera do esposo e companheiro.
Não se tem notícias do seringueiro
Que na mata procurou sobreviver.
O cartaz de Chabloz28 foi a imagem
Que pregnou-se na memória do sertão
A linguagem munida de persuasão
Foi recebida como salvadora mensagem
Como mola propulsora da viagem
O cartaz, a família desterrou
O soldado desarmado foi quem migrou
Para lutar na batalha da borracha
Ele morre, sem bomba, sem bala, sem marcha
E o Estado diz que foi a mata que o matou.
O soldado agora é seringueiro
Sem título, sem farda, sem ilusão
A propaganda mentirosa do sertão
Foi apagada sob à luz do candeeiro29.
27

As mulheres nucleadas dos soldados da borracha que
optaram de acordo com o que foi estabelecido no contrato
em ficar recebendo assistência do SEMTA, juntamente
com os filhos, até a chegada do trabalhador ao seringal.
Daí a denominação de mulheres nucleadas. O núcleo
ficava localizado em Fortaleza, denominado núcleo de
Porangabussu.
28 O pintor suíço Jean Pierre Chabloz, que emigrou para o
Rio de Janeiro em 1940, foi o encarregado de realizar
parte da propaganda oficial do SEMTA (Serviço Especial
de Mobilização de Trabalhadores para Amazonas).
Depois de uma permanência de quase três anos no Rio,
fixou residência em Fortaleza após o convite de George
Rabinovitch para trabalhar no serviço de desenho da
campanha da borracha. Como responsável pela
propaganda gráfica, realizou diferentes tipos de material:
folhetos, cartazes, caracterizou os caminhões em que
eram transportados os soldados, fez os braceletes de
identificação que levavam os trabalhadores etc.
Trabalhou principalmente com duas técnicas: desenho e
colagem com fotografias.
29 Armação de pequeno porte, feita de flandre, onde se
armazena combustível. No seu orifício superior é
colocado um pavio de algodão, que ao acender, produz
uma peculiar luminosidade. No sertão nordestino era
bastante utilizado devido à falta de energia elétrica,

Seringueiro, ribeirinho, castanheiro
Construindo uma nova identidade
Nesta sua cotidianidade
Ele viaja em sua heterotopia
Uma transcendental simbologia
Como espaço de sua alteridade
A casa de taipa30 envelhecida
É a memória que ficou lá no sertão
O pertencer sobrevive na migração
E num cenário “épico” de despedida
O tapiri31 fará a sua acolhida
Num trato de originalidade
A floresta em sua autenticidade
Herdará um espaço construído
E o tempo impregnado do vivido
Mostrará sua mais nova identidade.
Na Amazônia o soldado da borracha
Apropriado de civismo e patriotismo
Se convenceu de que o seu “heroísmo”
Se tornaria numa gloriosa marcha
Essas vidas tiveram uma forte baixa
Por onde a migração se estendeu
Os dados mostram o que aconteceu
Com os trabalhadores recrutados
Secreto32 diz que entre 50 mil soldados
A metade morreu ou desapareceu
A Amazônia do espaço seringueiro

principalmente nas regiões do semiárido. O candeeiro foi
bastante utilizado nos seringais amazônicos. O
seringueiro colocava-o numa armação de flandre maior,
denominada poronga, e saia pela madrugada para fazer o
corte de seringa. A luminosidade servia tanto para
iluminar a estrada de seringa, como também para fazer o
corte e embutir as tigelinhas na seringueira.
30 Casa construída de paredes de barro amassado para
preencher os espaços vazios entre as armaduras feitas de
varas amarradas com cipós.
31 Casa do seringueiro. Pequena barraca coberta de palha.
As paredes e o assoalho eram feitos de uma palmeira
regional denominada Paxiuba. Existia na colocação, o
lugar do seringueiro, outro tipo de tapiri, este era de
menor proporção, construído próximo à casa do
seringueiro, e destinado ao processo de defumação da
borracha para ser transformado numa espécie de bola, ou
péla, uma denominação dada pelo seringueiro.
32 As estatísticas da morte nunca são muito precisas, mas
podem nos dar uma ideia da magnitude da tragédia
humana. De aproximadamente 50 mil soldados da
borracha – entre trabalhadores e dependentes – que foram
para a Amazônia entre 1943 e 1944, estima-se que quase
a metade morreu ou desapareceu. (SECRETO, Maria
Verônica. Soldados da borracha: Trabalhadores entre o
sertão e a Amazônia no governo Vargas. 1ª Edição, São
Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2007, p. 37).
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Não há faixas, nem divisas, nem barreiras
A Amazônia é o humano das fronteiras
Dos coletivos do seu torrão primeiro.
O seringueiro difere-se do grileiro
Pois não sente o ego capitalista
Não importa em ser nacionalista
Que impõe barreiras à nação
Fronteira é a transfiguração
Do ser de um ente humanista.
O lugar de suas peculiaridades
É um valor original identitário
Um espaço imbricado no imaginário
E em todas as suas subjetividades.
O seringueiro imbrica-se no espaço de ação
Construindo na sua imaginação
A sua identidade de lugar
Uma vivência simbólico-peculiar
De sua imaculada representação.
A territorialidade seringueira
Apropria-se da visão cosmopolita
Seu espaço de ação possibilita
Refletir sobre a noção de fronteira
O seringueiro deixa a terra brasileira
Para viver na floresta boliviana
A intervenção ontológica humana
É constructo de sua espacialidade
A coletividade tem uma nova identidade
A identidade agora é brasiviana.
Heidegger33 diz que a marca da identidade
Constitui um traço do ser do ente
Um traço que se configura na mente
Com toda sua alteridade.
Hall34 nos diz que a modernidade
Provoca na identidade transformação
O sujeito passa por descentração
Na dialética do seu dia a dia
Uma influência da modernidade tardia
Uma modernidade também em transformação

33

A unidade da identidade constitui um traço
fundamental no seio do ser do ente. (HEIDEGGER,
Martin Que é isto a filosofia? Identidade e diferença. 3ª
Edição, São Paulo: Livraria duas cidades, 1971, p. 52).
34 Essas transformações estão também mudando nossas
identidades pessoais (...) essa perda de um sentido de si
estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou
descentração do sujeito (...) somos compelidos a
perguntar se não é a própria modernidade que está sendo
transformada (HALL, Stuart. A identidade cultural na
pós-modernidade. 12ª Edição, Rio de Janeiro: Lamparina,
2015, p. 10).

Entranhado à sua colocação
O seringueiro mantinha-se isolado
Pelo patrão era sempre vigiado
Para manter o controle da produção
Silva35 diz que na relação com o barracão
Havia rígido controle social
O seringalista mantinha no seringal
O controle hierárquico da mão de obra
E se utilizava de toda e qualquer manobra
Para manter o domínio do capital
Na fronteira da territorialidade
Os brasivianos construíram seu lugar
Nas águas do Mamu foram navegar
Lapidados pela temporalidade.
No ser desta coletividade
Não havia pátria nacional
A alma brasiviana era cultural
Seu lugar era de pertencimento
A floresta era de entranhamento
E o imaginário, ele era transcendental.
Dardel36 fala das ligações existenciais
Que o homem mantém com a terra
Um imbricamento que nunca se encerra
Em suas configurações mentais
Suas relações socioespaciais
Que identifica a totalidade do ser.
A presença se transforma em pertencer
Na geograficidade da terra com o lugar
O espaço se abre além do olhar
Onde o homem constrói seus modos de viver

35

Ao deixar os seringueiros isolados em suas colocações,
o seringalista tinha o controle de toda a mão de obra, pois
eles eram vigiados pelos gerentes do seringal e muitas
vezes até pelo vizinho da colocação. O seringueiro só
podia vender o produto no barracão e só comprava as
mercadorias de que necessitava também nele,
estabelecendo-se com essa prática, formas rígidas de
controle social dos homens e do espaço. (SILVA, Maria
das Graças S. N. O espaço ribeirinho. 1ª Edição, São
Paulo: Terceira margem Editora Didática Ltda., 2000, p.
72).
36 Ele coloca em questão a totalidade do ser humano, suas
ligações existenciais com a terra, ou, se preferirmos, sua
geograficidade original: a terra como lugar, base e meio
de sua realização. Presença atraente ou estranha, e, no
entanto, lúcida. A paisagem não é um círculo fechado,
mas um desdobramento. Ela não é verdadeiramente
geográfica a não ser pelo fundo, real ou imaginário, que o
espaço abre além do olhar. (DARDEL, Eric. O homem e

a terra; natureza da realidade geográfica. 1ª Edição,
São Paulo: Editora perspectiva, 2015, p. 31).
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Antes de analisarmos diretamente a problemática da identidade brasiviana do
rio Mamu, é necessário que rebusquemos as suas origens que estão relacionadas
ao sertão nordestino, ao recrutamento de trabalhadores para atender a mão de obra
nos seringais amazônicos, e seu consequente processo migratório para a Amazônia
brasileiro – boliviana.
Durante esta migração, observou-se que a mulher sertão atravessou um
árduo processo de ruptura familiar, tendo que ficar numa espécie de alojamento ou
núcleo, na região metropolitana de Fortaleza, no Estado do Ceará, onde teve que
enfrentar diversas privações, inclusive a de não poder exercer a cotidianidade dos
seus modos de vida. Mas nem por isso a mulher sertaneja se acomodou, e passou a
enfrentar a administração interna dos núcleos no sentido de manter comunicação
com seus maridos, e um dia poder retornar à convivência familiar.
Nos seringais amazônicos, os camponeses nordestinos passaram a se
adequar a novos modos de vida na cotidianidade do seu espaço de ação,
metamorfoseando-se

em

extrator

de

borracha

e

construindo

em

suas

temporalidades a peculiar identidade brasiviana.
Mas o seringueiro brasiviano no seu espaço e tempo, teve que enfrentar a
agonia de ter que deixar o seu lugar, em virtude de ações campesinas bolivianas
que reivindicavam a posse dessas terras, em decorrência da implantação de
políticas agrárias do governo boliviano a partir do ano de 2006.
A identidade brasiviana tornou-se ameaçada, e os seringueiros brasivianos do
rio Mamu tiveram que ser expulsos de seus seringais. Com a identidade brasiviana
esfacelada, surge um imbróglio diplomático entre os dois países, que tiveram que
receber apoio da Organização Internacional para Migrações – OIM, no sentido de
coordenar a reterritorialização dos brasivianos em assentamentos brasileiros.
Uma entidade educacional de fronteira entra em defesa dos direitos humanos
internacionais e participa das ações diplomáticas, juntamente com os organismos
nacionais e internacionais, na incansável busca pela terra prometida.
Diante da morosidade do governo brasileiro e da OIM em realizar o
assentamento dos brasivianos em território brasileiro, muitos esmaeceram, e não
tiveram a oportunidade de conquistar esse tão almejado pedaço de terra no Brasil.
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No quadro 02, intitulado de cronologia brasiviana, apresentamos uma síntese
do que será discutido no decorrer deste capítulo.

Migração e ocupação
dos seringais
brasivianos

Item
1
2
3

4

5

Principais fatos que marcaram o conflito internacional

6

7

8

Acontecimentos históricos
Migração durante o segundo
surto da borracha
Chegada dos soldados da
borracha nos seringais do rio
Mamu
Migração de seringueiros
acreanos para o rio Mamu
Principal Região de fronteira
de travessia de seringueiros
acreanos do rio Abunã para rio
Mamu
Evo Morales assume o
governo boliviano
Criação e seleção do Projeto
ética e cidadania da Escola
Jayme Peixoto de Alencar
Camponeses bolivianos
iniciam movimento de
expulsão dos seringueiros
brasivianos do rio Mamu
Primeira reunião do Consulado
Brasileiro em Cobija

Período
1942 - 1945

Local
Região
Nordeste

País
Brasil

1942 - 1945

Departament
o de Pando

Bolívia.

1970/1980

Departament
o de Pando

Bolívia

1970/1980

Ponta do
Abunã/RO

Brasil

2006

La Paz

Bolívia

2006

Extrema/RO

Brasil

2007 - 2008

Puerto
Bolivar/Depar
tamento de
Pando

Bolívia

2008

Extrema/RO

Brasil

Assentamento
dos
brasivianos

Audiência diplomática dos
Brasil
2009
Extrema/RO
brasivianos com MRE e
OIM/ONU
Sem ter onde ficar, algumas
famílias tentam retornar ao rio
Departament
1
Bolívia
2010
0
Mamu mas são novamente
o de Pando
expulsas
Oficial da Força Naval
1
Brasil
boliviana é retido pelos
2011
Extrema/RO
1
brasivianos no rio Abunã
Como consequência do
1
Brasil
conflito
a Força Nacional se
2011
Extrema/RO
2
dirige à Extrema.
MRE envia diplomata da
1
Brasil
Embaixada
Brasileira em La
2012
Extrema/RO
3
Paz para mediar a crise
Exército Brasileiro inaugura
1
Brasil
2012
Extrema/RO
4
Mastro da bandeira nacional
Audiência com
1
Brasil
2012
Extrema/RO
5
MRE/INCRA/OIM
OIM leva brasivianos para
Acre e
1
Brasil
conhecerem
os assentamento
2013
6
Rondônia
no Acre e Rondônia
Assentamento dos brasivianos
Candeias do
1
Brasil
2014 - 2015
7
no PAF Jequitibá
Jamari/RO
Assentamento dos brasivianos
1
Brasil
2014 - 2015
Bujari/AC
8
no PA Wálter Arce
Quadro 2. Cronologia brasiviana. Santana, F. M. Extrema/Rondônia. Maio. 2019.
9
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A cronologia do quadro 02 discorre sobre a origem da identidade brasiviana
ocorrida através do processo migratório e se estende até os conflitos ocorridos nos
seringais do rio Mamu que culminou com a desterritorialização dos seringueiros
brasivianos.

3.1 – A gênese da identidade brasiviana e a migração nordestina para a
Amazônia durante o 2º surto da borracha.

A região Nordeste tem sido por várias décadas importante objeto de estudo
da historiografia nacional e áreas afins, principalmente quando está estritamente
vinculada aos seus longos períodos de estiagem ou a seca propriamente dita. Ao se
falar em seca nordestina logo se faz menção a um histórico processo de migração
que sempre marcou a vida deste povo, apesar de que nem sempre fora este o
motivo único de tão acentuado processo migratório do Nordeste para diversas
regiões do país.
Neste caso especifico faremos uma ligação da seca com o movimento de
migração ocorrido durante o Estado Novo, período em que o Governo Federal
autorizou uma maciça campanha de recrutamento de trabalhadores nordestinos
para trabalharem na extração do látex e na produção em larga escala da famosa
borracha natural, visando atender o mercado internacional desta matéria prima, mais
precisamente os Estados Unidos, procurando evitar um colapso da indústria bélica
dos americanos, no auge da segunda guerra mundial.
O estigma da seca sempre castigou o modo de vida do sertanejo que nunca
poupou esforços para sobreviver na região do semiárido nordestino. Ainda cedo da
madrugada, o caboclo da roça se levanta e acompanhado da mulher e dos filhos
mais velhos, deixa a velha casa de Taipa, leva um pouco de farinha e um pedaço de
rapadura preta, e uma pequena cabaça d’água que fica alojada na sombra do
Juazeiro. Sob o sol ardente segura o cabo da chibanca e vai arrancar o “toco” da
jurema preta num pedaço de terra arrendado do patrão.
Depois de brocar, começa a rezar e a depositar suas últimas esperanças à
espera de uma chuva que venha propiciar o plantio de arroz e feijão, e nada mais do
que isso, pois seria a alimentação básica para manter a família de pé e continuar na
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luta pela vida. O complemento alimentar, a própria caatinga se destinava a oferecer:
Teiú (Tiú), preá, camaleão e demais animais de pequeno porte, dos quais o caboclo
se enchia de alegria ao saborear a carne.
As secas periódicas obrigavam famílias inteiras a percorrerem léguas de
estradas em busca da preciosa água. A mulher transformava um velho pedaço de
pano (molambo) em um pequeno suporte oval denominado rodilha, - ou “rudia” na
linguagem popular do sertão - para receber um “pote de barro” em sua cabeça. Já
outros em “melhores condições”, colocavam um cabresto num jumento, depois os
“cambitos” e duas ancoretas de madeira para fazer o transporte de água até seu
destino final.
Desta forma o homem simples do sertão vai enfrentando os desafios na
natureza com suas cotidianas adversidades, e vítima da “indústria da seca”, marcha
valentemente chorando as mágoas de um sistema político-econômico caduco e
atrofiado, que o condena às margens da sociedade capitalista.
O abandono a que foram submetidos os sertanejos nordestinos em suas
secas periódicas deixaram dados impressionantes de mortandade humana:
Embora os dados sejam imprecisos, são indicativos do sofrimento e da
catástrofe. Na seca de 1877-1879, a cidade de Fortaleza, com
aproximadamente 25 mil habitantes, recebeu 114 mil retirantes, que
transformaram a cidade na capital de um “pavoroso” reino (...) o repórter
Herbert Smith, que estava no Ceará cobrindo a seca para a Scribner’s
magazine, registrou que, durante a seca, 500 mil sertanejos haviam morrido
de varíola e fome. Mike Davis, por sua vez, estima que nas três secas de
dimensões globais (1877-1879; 1889-1891 e 1896-1902) que provocaram
profundas crises de subsistência, o tributo humano não pode ter sido inferior
a 30 milhões de vidas. (SECRETO, 2007. p. 36).

Outras grandes secas, porém, continuaram a dizimar a população
nordestina. As secas de 1915 e 1942 deixaram rastros de miséria e desolação.
Neste momento entra em cena o departamento de imprensa e propaganda – DIP,
órgão responsável pelas propagandas oficiais do Estado Novo. O DIP comandaria
uma intensa campanha ideológica que visava persuadir os flagelados da seca à
marcharem rumo a Amazônia brasileira e a conquistarem o novo “Eldorado”.
Estava assim dada a largada para a grande “marcha para o oeste” do
Estado Novo. O discurso dominante precisava entrar em cada lar, convencendo,
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iludindo, conquistando e persuadindo famílias inteiras a migrarem para “um novo
mundo” que ofereça conforto e dignidade.
Desta forma podemos afirmar que:

Aponte por onde transita a mistificação da competência é a palavra, é o
discurso burocrático-institucional com seu aparente ar de neutralidade e sua
validação assegurada pela cientificidade. (...) o discurso autoritário e
persuasivamente desejoso de aplainar as diferenças, fazendo com que as
verdades de uma instituição expressem a verdade de todos. (CITELLI,
2007. p. 42, 43).

Adilson Citelli ao analisar os desdobramentos do discurso persuasivo, ainda
diz que “Em suas variações, os discursos persuasivos podem formar reformar ou
conformar pontos de vista e perspectivas colocadas em movimento por
emissores/enunciadores. (2007, p. 44).
Desta forma podemos assim dizer que a linguagem persuasiva durante o
Estado Novo exerceu poderosa influência no senso comum do sertanejo. Agora
conformados, a Amazônia iria receber a segunda grande leva de migrantes
nordestinos e assim promover no até então “desconhecido mundo”, a tão dogmática
batalha da borracha.
A sutileza e versatilidade do discurso, pode neste sentido consolidar o
desejo de seu autor, fazendo com que o receptor aceite as condições de seu
domínio, e assim sendo “O narrador pode deliberadamente apagar as fronteiras do
discurso citado, a fim de colori-lo com as suas entoações, o seu humor, a sua ironia,
o seu ódio, com o seu encantamento ou o seu desprezo”. (BAKHTIN, 1986. P. 150).
Persuadidos e convencidos a embrenharem-se no desconhecido, homens,
mulheres e crianças estavam agora determinados a prestarem “seu amor” à pátria.
Os soldados e as soldadas da borracha não mediram esforços em abraçar a mãe
seringueira e extrair dela seu sustento. Paralelo à persuasão, a seca de 1942
também veio contribuir para que os retirantes fossem recrutados e migrassem rumo
a uma nova vida. A coordenação de mobilização econômica do Estado Novo,
visando atender o interesse americano pela borracha natural brasileira, criou o
SEMTA (Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para o Amazonas), o
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SESP (Serviço Especial de Saúde Pública) e a SAVA (Superintendência de
Abastecimento do Vale Amazônico).
Após a entrada triunfante dos japoneses em dezembro de 1941 no sudeste
asiático durante a segunda guerra mundial, os americanos começaram a ter uma
queda repentina nos seus estoques de borracha. À beira de um colapso da sua
principal matéria-prima para a indústria bélica, os Estados Unidos assinaram com o
Brasil o acordo de Washington: decreto lei n° 5813 de 14 de setembro de 1943; que
dentre outros acordos de parceria durante a segunda grande guerra, estava a de
alistar trabalhadores da região Nordeste brasileira e enviar para o vale amazônico.
Conforme relata, Secreto (2007, p. 37):
As estatísticas de morte nunca são muito precisas, mas podem nos dar uma
ideia da magnitude da tragédia humana. De aproximadamente 50 mil
soldados da borracha – entre trabalhadores e dependentes – que foram
para a Amazônia entre 1943 e 1944, estima-se que quase a metade morreu
ou desapareceu.

As propagandas oficiais invadiram o Nordeste. O “paraíso” parecia estar
mais perto do que se poderia imaginar. O sonho de riqueza e de uma vida próspera
adquiria cada vez mais esperança e fortalecimento, como a mais bem-vinda
realidade a entrar em cada lar nordestino. Tudo parecia que os problemas oriundos
da vida na caatinga seriam superados através de um toque de mágica. Por todos os
cantos da cidade havia cartazes que massificavam o apelo do Governo Federal. O
nordestino valente e leal precisa se alistar e mostrar todo seu amor ao país.
Em 1940 o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a
Amazônia ganhou um novo aliado: A SEMTA contratou o pintor suíço Jean Pierre
Chabloz, que ficou encarregado de produzir parte dos serviços de propaganda oficial
do governo, objetivando mobilizar com sucesso os trabalhadores do sertão para os
seringais nativos da região Norte do Brasil.
Logo os trabalhos de Chabloz ficaram conhecidos, e depois de residir quase
três anos no Rio de Janeiro, o pintor suíço fixa residência na capital cearense, de
onde eram massificados e divulgados os seus trabalhos artísticos.
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Como responsável pela propaganda gráfica, realizou diferentes tipos de
material: folhetos, cartazes, caracterizou os caminhões em que eram
transportados os soldados, fez os braceletes de identificação que levavam
os trabalhadores etc. trabalhou principalmente com duas técnicas: desenho
e colagem com fotografias. (SECRETO, 2007. p. 74).

Os trabalhos de Chabloz estavam a serviço de uma política populista que
precisava promover com segurança a ideia de que “o paraíso verde” seria sem
resquícios de dúvidas a única solução para acabar com o estado de miséria que
acometia o povo sertanejo do Nordeste brasileiro. Naquele momento, o cartaz tinha
a importante missão de cumprir e fortalecer as determinações do Estado Novo,
através do Departamento de Imprensa e Propaganda. Conforme nos mostra Moles
(2007, p. 46):
O cartaz se tornou, pois, um elemento do mecanismo social. É um modo de
comunicação de massa, criado para servir de auxiliar qualquer. (...), todavia
o cartaz de propaganda, com suas motivações menos complexas, tem uma
finalidade mais clara: levar uma mensagem ao cérebro do indivíduo,
utilizando-se de grande número dos mecanismos de forma precedente.

O cartaz tornou-se um elemento da vida cotidiana no modo de produção
capitalista. Ele invade as cidades e termina por influenciar de forma assustadora o
nosso próprio ambiente. No Nordeste não fora diferente, de tanto visualizar cartazes
extremamente sedutores, o homem da caatinga parecia estar convicto de que se
tornaria o mais novo herói nacional e que certamente estaria prestes a conviver num
ambiente que iria lhe oferecer fartura, conforto e prosperidade. Desta forma:
O cartaz combina os gêneros, a arte visual estrita e a arte tipográfica: é o
lugar onde se fundem os dois, onde a tipografia se torna imagem letrista,
onde as letras abandonam sua rigidez categorial, onde os elementos da
imagem adquirem valor simbólico e, portanto, linguístico. (MOLES, 2007, P.
251).

Desta forma podemos observar que os signos não podem ser pensados
isoladamente, sem que esteja inserido no seu contexto social. Observemos, portanto
que a formação da consciência está fortemente vinculada ao embate entre os
signos. Os signos são, portanto, internalizados pelos sujeitos, e estes por sua vez se
expressam ideologicamente.
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Mostraremos aqui uma sequência de cartazes produzidos por Jean Pierre
Chabloz que persuadiu e conquistou o sertão nordestino, como forma de atender
aos caprichos dos capitais nacional e internacional. Conforme podemos observar na
figura 10, a extração do látex se tornaria algo fácil de se produzir e não traria quase
nenhum sacrifício ao seringueiro.

Figura 10 – Mais borracha para a vitória. Fonte - Acervo Jean Pierre Chabloz – Museu de Arte da
Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, (1943).

Observemos que o cartaz é sedutor. Dois seringueiros estão posicionados
como se estivessem pressionando a seringueira (Hevea brasiliensis) para que esta
pudesse escorrer um “rio de leite”.
Abaixo do corte está localizado um pequeno suporte responsável pelo
escoamento do látex até o balde que está fixado no chão. No cartaz tudo parecia
fácil e não deixava uma impressão de sofrimento, quando na verdade seria árdua a
luta dos soldados da borracha na Amazônia brasileira. Reparem que os tradicionais
cortes efetuados na seringueira para extração do látex, tais como a bandeira 37 e a

37

Bandeira- parte da árvore – seringueira – delimitada para a sangria ou corte. SOUZA, 2004. P.56.
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espinha de peixe38, não aparecem no desenho de Chabloz. O cartaz (Figura 11) nos
mostra a mudança de paisagem, onde se trocaria a região de um sertão semiárido
pela floresta amazônica.

Figura 11 – Rumo à Amazônia – Terra da fartura. Fonte - Acervo Jean Pierre Chabloz – Museu de
Arte da Universidade Federal do Ceará - UFC. Fortaleza, (1943).

Na paisagem pintada por Chabloz fica explicito o tão sonhado processo de
transição da caatinga ao seringal. O nordestino valente e leal trocaria de imediato o
habitat das cactáceas pelo habitat da Hevea brasiliensis.
O estado de miséria e desolação abriria espaço para um mundo novo
recheado de fartura. Caminhões superlotados da SEMTA deixam o sertão e partem
triunfante para o berço esplêndido do vale Amazônico.
A terra seca seria substituída pela fertilidade da terra molhada e o silêncio
amargo do homem sertanejo, em breve se transformaria num sorriso de felicidade. O
cartaz também sugere que a viagem seria rápida e confortável, e que certamente os
flagelados da seca não passariam por nenhuma privação.

38

Espinha de peixe – corte da seringueira em bandeira dupla.
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O cartaz (Figura 12) também atenta para o habitat do seringueiro, onde suas
atividades eram realizadas próximas à sua residência e junto da família, com casa
bela, lavoura e criações.

Figura 21 – Vida nova na Amazônia - Fonte - Acervo Jean Pierre Chabloz – Museu de Arte da
Universidade Federal do Ceará - UFC. Fortaleza, (1943).

Atentem que a soldada da borracha usa um lindo vestido vermelho e de
forma tranquila estende as roupas no varal. Observemos que o sol penetra
livremente na mata semiaberta. O gado está presente no curral, numa demonstração
de que leite e carne bovina não seria nenhum problema para o recém-chegado
nordestino na Amazônia. Crianças brincam e tratam de porcos e galinhas e a
residência não deixa nenhuma dúvida do iminente conforto.
A extração do látex é feito harmonicamente no quintal da casa, as
seringueiras estão colocadas lado a lado, e para tanto, não haveria a necessidade
do seringueiro está percorrendo as estradas39 de seringa e varadouros40.
Completando a linda paisagem amazônica, a lavoura estava garantida, pelo menos
água não seria o problema, e o paraíso finalmente estava prestes a cair na vida de

39

Estrada de seringa - caminho percorrido pelos seringueiros para extração da seringa.
Varadouro – estrada percorrida nos seringais, responsáveis pela ligação entre colocações e seringais, e
importante trecho de passagem dos comboios que transportavam mercadorias até o barracão.
40
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homens, mulheres e crianças, até então, cansados de esperar pela felicidade que
sempre tardara a chegar. Estava livre o caminho para uma “vida nova na Amazônia”.
O cartaz (Figura 13) incentiva o sertanejo que parece está em dúvida com a
viagem, mostrando a alegria dos que estavam partindo.

!

Figura 13 – Vai também para a Amazônia – Protegido pelo SEMTA - Fonte - Acervo Jean Pierre
Chabloz – Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará - UFC. Fortaleza, (1943).

Na figura o nordestino se despede do sertão, o caminhão munido de
grandeza humana transportaria os “heróis da pátria” rumo à Amazônia. O SEMTA
está presente na vida de cada migrante, oferecendo ao lar sofrido a tão esperada
dignidade. Na despedida é somente alegria, festejo e felicidade. À porta de sua
velha casa, estampada na caatinga do sertão, parecia ficar o último dos flagelados,
triste, solitário e como diz o nordestino: “amuado”

41

de ter que continuar vivendo

numa terra de sofrimentos. Para quem ficou no sertão e de repente se deparasse
com o cartaz acima, no mínimo sentiria uma imensa vontade de partir. O caboclo da
roça não precisaria mais transportar água num pote de barro exposto no quadro de
Jean Pierre Chabloz.

41

Amuado – diz-se do sertanejo nordestino que fica em estado de raiva, calado, bravo.
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Realmente o entusiasmo tomou conta de todos e contagiou de forma
surpreendente os sertanejos nordestinos condenados à revelia da pátria. Conforme
demonstra os desenhos da figura 14, os seringueiros tinham a grande oportunidade
de obter saldo positivo em todas as suas atividades, e desta forma jamais sairiam
devedores do barracão, quando na verdade já chegavam endividados e
compromissados com o seringalista.

Figura 14 – Desenho que ilustra parte do contrato referente às porcentagens que correspondia aos
seringueiros. Fonte - Acervo Jean Pierre Chabloz – Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará
- UFC. Fortaleza, (1943).

No contrato padrão de trabalho nos seringais, os seringueiros eram
facilmente ludibriados pela propaganda enganosa, assim como o foram nas demais
peças montadas por Chabloz.
O seringueiro que durante toda uma vida foi castigado e explorado pela
ganância do seringalista, muitas vezes deve ter se lembrado das atraentes cláusulas
presentes no seu contrato de trabalho, senão vejamos: ele teria conforme o cartaz
acima, 60% da produção de toda borracha natural produzida em sua colocação;
50% da colheita da safra de castanha; 50% da madeira que supostamente seria
derrubada; teria o direito a toda fartura da caça e pesca e ainda teria um bom
pedaço de terra e tempo suficiente para plantar e colher tranquilamente.
As decepções, a desolação, as doenças e as mortes ainda estavam por vir,
e os soldados e soldadas da borracha iriam ter que enfrentar a agonia de sobreviver
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em plena selva Amazônica, sem nenhuma assistência por parte de quem quer que
seja.
Logo de início os sertanejos recebiam roupas novas e diversos utensílios
(Figura 15), dos quais podia se observar no cartaz uma imediata mudança de vida
que separava ideologicamente a caatinga do seringal.

Figura 15 – O equipamento de viagem fornecido pelo SEMTA - Fonte - Acervo Jean Pierre Chabloz –
Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará - UFC. Fortaleza, (1943).

Com a relação ao cartaz acima produzido por Chabloz, Secreto (2007, p. 77)
nos informa que o sertanejo recebia para a viagem o seguinte conjunto de utensílios:
“ um enxoval composto por uma calça de mescla azul, uma blusa de morim branco,
um chapéu de palha, um par de alparcatas de rabicho, uma caneca, um prato fundo,
um talher que era colher e garfo, uma rede e um saco de estopa”.
As peças criadas por Chabloz tinham, portanto, uma meta a ser cumprida:
fazer com que milhares de flagelados nordestinos absorvessem os signos
ideológicos e conseguissem satisfazer seus desejos através da concretização do
binômio seca – migração. Esta junção tornou-se, pois indissociável e a linguagem
persuasiva contribuiu fortemente para estabelecer nos rincões da caatinga
nordestina, o maior processo migratório da história do País.
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A linguagem persuasiva adotada através das propagandas oficiais do Estado
Novo incorreu no assédio de milhares de sertanejos. Conforme nos informa Silva
(2000, P. 64):
Apelos como este foram divulgados maciçamente no Nordeste. Levavam a
crer que o governo, visando sanar problemas de carência de mão-de-obra
nos seringais, considerava a região, que nos tempos áureos da produção da
borracha amazônica tinha sido a fornecedora da força de trabalho que
expandiu a produção da goma elástica, como “salvadora da pátria”.

A propaganda certamente exerceu forte poder ideológico no sentido de
apresentar a seu público alvo um sentimento de sucesso e liberdade em detrimento
daqueles que viviam alheios a qualquer tipo de informação. Conforme nos esclarece
com precisão, Silva relata que “O objetivo era atrair o maior número possível de
extratores para ingressar na ‘Batalha da Borracha’, invocando sentimentos
patrióticos, com uma imensa propaganda massificada”. (2000, P. 64).
Finalmente, “para quem vinha atravessando dois anos de seca, o sonho da
terra prometida não poderia ter chegado em hora mais apropriada”, (SOUZA, 2004,
p. 21) e para tanto, ficou evidente que “a propaganda política vale-se de ideias e
conceitos transformados em imagens e símbolos”, (SECRETO, 2007, p. 72). “O
signo forma a consciência que por seu turno se expressa ideologicamente”
(CITELLI, 2007, p. 31) e “a realidade dos fenômenos ideológicos é a realidade
objetiva dos signos sociais”. (BAKHTIN, 1986, p. 36), visto que “A propaganda
enganosa apresentava a Amazônia como paraíso e eldorado, oferecendo grandes
possibilidades de enriquecimento para aqueles que entrassem no ‘exército’.
(NASCIMENTO SILVA, 2000, P. 65).
Agora na Amazônia os soldados da borracha iriam deparar-se com a
primeira leva de nordestinos ocorrida durante o primeiro ciclo da borracha. Assim
como os primeiros migrantes, eles trouxeram para o vale amazônico uma vasta
heterogeneidade sócio – linguístico – cultural que honrosamente, integrará e
engrandecerá de forma intensa e douradora, o notável berço multicultural dos povos
da floresta.

3.1.2 – Mulheres silenciadas e resistência no sertão.
O Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para o Amazonas –
SEMTA, era o órgão responsável pelo recrutamento e encaminhamento dos
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sertanejos nordestino para os seringais amazônicos. Para tal, seria necessário que o
trabalhador recrutado assinasse o contrato padrão de trabalho nos seringais.
Secreto (2007, p. 171), nos informa que:
Os milhares de trabalhadores nordestinos recrutados desde inícios de 1943
para trabalhar na região amazônica na extração da borracha assinaram um
contrato de 'encaminhamento', no qual podiam optar — e a grande maioria
optou — pela assistência que o S.E.M.T.A. (Serviço Especial de
Mobilização de Trabalhadores para Amazônia) oferecia para suas famílias
que ficavam no Nordeste.

Secreto (2007, p. 93), nos esclarece o seguinte sobre o contrato de
encaminhamento:
No item assistência às famílias” havia algumas diferenças entre os contratos
do SEMTA e os da CAETA. Pelo primeiro, às famílias assistidas serão
creditados dois cruzeiros por dia por dependente, não superando o
montante de oito cruzeiros, qualquer que fosse o número de dependentes
(cláusula quarta). A família do trabalhador que optasse pela assistência do
SEMTA, mediante desconto dos vencimentos ou de quaisquer outros
proventos obtidos pelo contrato, seria assegurada a continuação da
assistência prevista durante toda a vigência do contrato do trabalhador no
seringal.

A propaganda dos trabalhadores recrutados antes da viagem aos
seringais amazônicos era transformada numa atividade festiva e patriótica (Figura
16), como se a riqueza e a felicidade estivessem aguardando os novos felizardos do
sertão.

Figura 16 – Soldados da borracha recrutados pelo SEMTA - Fonte – Museu de Arte da UFC (MAUC).
Fotografa Aba-film. Fortaleza (CE). (1943).
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Desta forma, a historiadora Maria Verônica Secreto (2007), apontou que os
trabalhadores podiam assinar tipos de contrato que estabeleciam assistências
diferenciadas para às suas famílias. Os contratos de encaminhamento, segundo a
autora, eram idênticos para todos os trabalhadores, o que mudava era o tipo de
assistência familiar. Neste caso, “Os dependentes do trabalhador, em sua maioria
mulher e filhos, podiam permanecer em hospedagens administradas pelo SEMTA”.
(SECRETO, 2007, p. 96).
Enquanto os soldados da borracha migravam rumo aos seringais
amazônicos, sua família ficava numa espécie de acampamento – denominado
núcleo - tomada pela angústia e saudade. Em Fortaleza, as famílias foram alojadas
no núcleo Porangabussu, que ficou sob a coordenação de Regina Frota, Esposa do
artista Jean Pierre Chabloz. Secreto (2007), nos informa que entre os materiais
pertencentes ao corpus documental “Regina Frota”, depositado no Museu de Arte da
Universidade do Ceará (MAUC), ela encontrou um conjunto de cartas escritas pelos
soldados da borracha, e pelas esposas que ficaram sob os cuidados do SEMTA.
Segundo a autora:
As cartas dos maridos foram enviadas de diferentes pontos da Amazônia e
chegaram ao destino – o núcleo – ou, mais precisamente, a Regina Frota,
porque estavam endereçadas a ela, com quem esses esposos tinham
conversado antes de partir e na qual confiavam, segundo se depreende da
leitura das correspondências. As cartas das esposas, por sua vez, não
chegaram ao destino.

Essas cartas, segundo Secreto (2007), podiam não ter chegado ao seu destino
em virtude do seu conteúdo, como também, pela dificuldade de se conseguir o endereço
para enviá-las. Sobre as cartas enviadas, a mesma autora, nos diz o seguinte:
Há uma primeira carta muito significativa da saudosa Elcidia Galvão, de 20
de junho de 1943. Sua saudade é tão grande que leva a escrever a seu
Cursino frases como estas: “Hoje as saudades crucificam-me mais do que
nunca”; “Quantas noites, quantos dias o meu coração invadido de umas
infindas saudades e muitas vezes derramam-se meus olhos lágrimas por
esta tua ausência por tão longos tempos”; “Vivo neste núcleo de tristeza
sem você”; mas suas cartas não são somente de saudades, pois Elcidia se
queixa amargamente das condições de vida no núcleo, onde ”já botaram
inquisição por causa do fumo”. Ele informa ao marido que advertira a
“mulher do Doutor”, dona Ivete, e ao doutor também que preferia ser
“enxotada” a deixar de fumar, já que fumar e chorar eram seus únicos
confortos. (P. 100).
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Com a substituição do SEMTA, pela CAETA (Comissão Administrativa pelo
Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia), as famílias beneficiadas deixaram de
receber seus vencimentos, e realizaram uma série de pedidos que foram enviados ao
presidente Getúlio Vargas, mas sem resultados. Mulheres e crianças foram submetidas a
graves infortúnios em nome da sobrevivência e de uma propaganda enganosa. Os
acampamentos ou núcleos, alojaram pessoas que acreditando em no bem-estar de toda
família, submeteram-se ao sacrifício de ver seus lares sofrerem graves rupturas, para
sempre. Segundo Freitas (2015, p. 115):
Os núcleos instalados foram desativados; portanto, não foram efetivadas as
teorias quanto ao deslocamento das famílias para o interior do estado. Em
seguida, os supostos “auxílios que receberão [as famílias] da Amazônia de
seus parentes” não encontraram brecha de realização, já que muitos dos
que foram morreram nos seringais, dizimados por doenças, desaparecidos
nas matas – talvez atinados pelo mesmo fim – e jamais mandaram notícias
a seus familiares.

Para Góis (2011, p. 11), as leituras das cartas do núcleo de Porangabussu,
enviadas pelas esposas dos soldados da borracha aos seringais amazônicos, demonstram
os conflitos de cotidianidades em que elas estavam inseridas. Por outro lado, a forma de
resistência dessas mulheres, apontam para uma luta em que elas foram fortes sujeitos
dessa história.
A leitura das cartas produzidas pelas mulheres do Núcleo de Famílias do
Porangabussu pode nos dar pistas do contexto em que estas mulheres
estão inseridas, dos conflitos cotidianos por elas vivenciados, das relações
estabelecidas entre elas. Estas mulheres que lá viveram também estavam
inseridas numa política mais ampla de povoamento da Amazônia e de
extração da borracha. Elas também encontravam estratégias de resistência
e se configuravam como sujeitos da história.

O fim do pagamento às famílias pela CAETA, resultou em
momentos de miséria dessas mulheres do sertão. “A ação era desumana porque
lançara na miséria mais de 4.500 pessoas, famílias de homens que acudiram ao
chamado da pátria”. (SECRETO, 2007, p. 114). Mas, a autora acrescenta que a
partir da ideia de ‘miserabilidade’ da população nordestina na conjuntura de crise,
chegou-se à errada conclusão de que as pessoas aceitariam qualquer condição, e
conclui (SECRETO, 2007, p. 104):
Essas mulheres não sentiam que lhes estavam “matando a fome”, não se
conformavam com um prato de comida balanceado por uma nutricionista,
não fariam qualquer trabalho por um teto e uma cama limpa. Elas tinham
alguns costumes que pretendiam manter. Elas queriam fumar e estavam
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cientes de que era o trabalho de seus maridos o que as mantinha. Não
sentiam nenhum tipo de agradecimento pela “assistência”.

3.2 – A chegada dos seringueiros no rio Mamu.

Os

migrantes

chegaram

aos

seringais

amazônicos

carregados

de

pertencimentos atrelados na cotidianidade da caatinga do sertão nordestino. Um
conjunto de valores que também foram migrados impregnados ao ser do ente do
sertão. Mas como a identidade não é estática, ela flui, tornando-se dinâmica e sendo
transformada no espaço de ação do ente. A identidade sertaneja seria a partir
daquele momento, metamorfoseada na identidade seringueira brasiviana. Este
secular imbricamento seria no espaço e tempo originado no rio Mamu. (Figura 17).

Figura 17 – Mapa do rio Mamu/Pando/Bolívia. Fonte – Base cartográfica da Bolívia.

117

O rio Mamu possui uma diversidade de extensos seringais na região pandina
boliviana, desde sua nascente no município de Santa Rosa Del Abuná na província
de Abuná, até a sua foz, no município de Santos mercado na província de Federico
Román.
Partindo da sua foz, iremos encontrar o primeiro seringal do Mamu: O
seringal “Carolinda”, que foi abandonado por uma família de brasileiros que ali
residiam. Dona Maria, como era conhecida pelos demais seringueiros, voltou ao
Brasil em busca de terra no seu próprio pais, e hoje se encontra morando num
assentamento no Sul de Lábrea.
Em seguida, e continuando a percorrer o rio Mamu, iremos chegar ao
seringal “Pedro Porto”, propriedade do seringueiro Manoel Aguiar. Este seringal
também se encontra totalmente abandonado, enquanto o senhor Manoel se
encontrava em Porto Velho fazendo tratamento médico. Logo adiante avistaremos
outros grandes seringais localizados às margens do rio Mamu: o seringal Cumaru
onde mora o seringueiro boliviano Carlos Shantain, sua esposa Ângela Ortiz e mais
seis filhos do casal; a colocação “Passarinho”, onde vive dona Maria Pereira dos
Santos e seu irmão Francisco Pereira dos Santos, que residem há mais de quarenta
anos neste seringal; o seringal “Barca Farol” do seringueiro França Arruda; o
seringal “Bacaba”, de propriedade de um seringueiro boliviano, conhecido apenas
por Mante; o seringal “Santa Rita” do seringueiro brasileiro José Mendonça e mais
adiante os seringais Palmares e Pedra Chorona do seringueiro Dino.
Outros antigos seringais do rio Mamu embelezam suas águas, como
veremos nas denominações a seguir: Santo Antônio, Baixa Verde, Arraial,
Cachoeirinha,

Providência,

Tabocal,

Cabeluda,

Barro

Alto,

Saúbal,

Onça,

Castanheira, Companhia, Primavera, Buriti, Porto Barba, Casa de Barro, Palmares II
e Mapiri. (Figura 18).
O mapa nos dá o entendimento de cada seringal do rio Mamu. São lugares
de pertencimento e de enraizamento do ser do seringueiro brasiviano. Para
Seemann (2014), mapas na tradição humanista não são necessariamente
impressões numa folha de papel, mas podem ser melhores entendidos como
processos e não como produtos. Para o autor:
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A medição do mapeamento não é restrita ao matemático, ela igualmente
pode ser espiritual, política ou moral. Pelo mesmo sinal, o registro do
mapeamento não é confinado ao que é para arquivar, mas também inclui o
que é lembrado, imaginado, contemplado. O mundo figurado através do
mapeamento assim pode ser material ou imaterial, existente ou desejado,
inteiro ou em partes, experimentado, lembrado ou projetado em várias
maneiras. (SEEMANN, 2014, p. 71).

Figura 18 – Seringais do rio Mamu/Pando/Bolívia - Fonte – Base cartográfica da Bolívia.

Logo acima do seringal Mapiri, o rio Mamu recebe as águas do Igarapé
Todos os Santos, e após o Mapiri, virão os seringais Potossi e Jerusalém, que já
ficam localizados nas proximidades de sua nascente.
Depois de Potossi e Jerusalém encontra-se uma região pantanosa não
navegável, onde predomina uma extensa área composta principalmente da Palmeira
Buriti. Depois desta área pantanosa encontra-se uma pequena comunidade
denominada Teduzara que fica localizada às margens do rio Orthon.
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Seemann (2014), nos diz que os mapas facilitam o diálogo com o lugar,
tornam a experiência pessoal mais intensiva e inspiram a nossa imaginação. Por um
lado, o que está longe ou perto, temido ou desejado, fictício ou verdadeiro, concreto
ou espiritual, se estende na nossa frente. Nesse sentido:
Ao conceber os processos de fazer mapas como parte indissociável do ser
humano, podemos dizer que, sob uma perspectiva humanista, o que tem
mais relevância não é representar lugares e suas peculiaridades, mas
mapeá-los, incluindo as diferentes formas de pensar, perceber e comunicar
detalhes sobre espaço, paisagem e lugar. (SEEMANN, 2014, p. 87).

Neste imenso vale amazônico boliviano, as águas do rio Mamu brilham no
seringal Cumaru (Ver figura 57. Cap. VII) e tornam-se relevantes para que culturas
diferentes se misturem e se aceitem como são. Cada uma com suas singularidades,
e essas peculiaridades constituem a mais bela e complexa heterogeneidade cultural
que une a diversificada bacia hidrográfica da Amazônia, e desta forma podemos
dizer que:
A cultura do mundo rural de predominância ribeirinha constitui-se na
expressão aceita como a mais representativa da cultura Amazônica, seja
quanto aos seus traços de originalidade, seja como produto da acumulação
de experiências sociais e da criatividade dos seus habitantes. (LOUREIRO,
2001, p. 65).

Os modos de vida dos brasivianos nos seringais da Amazônia pandina
boliviana foram construídos de forma mais “autônoma” do que nos seringais da
Amazônia brasileira, visto que as figuras do barracão e do seringalista não estavam
presentes na cotidianidade de suas colocações.
Os seringueiros brasivianos, depois de trabalharem na extração e defumação
do látex, geralmente transportavam as pelas de borracha através do tradicional
batelão, uma embarcação rústica da região que partia do rio Mamu até chegar no rio
Abunã, onde ficavam localizados os tradicionais barracões no decorrer deste rio.
A borracha era vendida nos barracões de grandes seringalistas da Região da
Ponta do Abunã, tais como, Jayme Peixoto de Alencar, Otávio Reis, “Joca” Vieira e
Geraldo Perez. Os seringueiros do rio Mamu também negociavam a borracha com o
regatão (comércio fluvial). Um dos mais tradicionais regatões dos rios Mamu e
Abunã era de propriedade do senhor Leonardo fragoso, mais conhecido por “Belo”.
Seu batelão (Ver figura 58. Cap. VII) se encontra abandonado às margens do rio
Abunã em Extrema.
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Os seringueiros brasivianos também pagavam uma taxa de estrangeria ao
governo boliviano, e também vendiam a sua borracha a diversos regatões existentes
na região, que eram geralmente comerciantes autônomos que negociavam de várias
maneiras a aquisição dessas borrachas produzidas nos seringais bolivianos do rio
Mamu.
O batelão42 é ainda é o meio de transporte fluvial mais utilizado atualmente
nos rios Abunã e Mamu. A presença dos batelões no Porto Extrema remonta os
tempos áureos da borracha.
No rio Mamu há o 3º Distrito Naval Madera da Armada Boliviana, Capitania de
Puerto Menor “Manu”, onde além dos brasivianos pagarem a chamada “Cabotage”,
(Figura 19), que é uma espécie de autorização de navegação neste rio, também
pagam a taxa de transportação da borracha.

Figura 19 – Cabotege do 3° Comando Naval do rio Mamu. Santana, F.M. julho 2010.
42

Embarcação regional, que serve para transportar pessoas, animais ou mercadorias. Construído de madeira,
com motor de centro ou na popa (rabeta). Ranzi, 2017, p. 22).
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Um dos mais conhecidos regatões do rio Mamu era o senhor Leonardo
Piedade Fragoso, mais conhecido por “Belo” entre os brasivianos. Leonardo também
possuía seringais no rio Mamu e era também um grande fornecedor de mercadorias
para os seringueiros bolivianos.
Os brasivianos mantiveram seus tradicionais modos de vida no rio Mamu
desde os dois grandes ciclos da borracha. Seus seringais foram responsáveis por
estabelecer uma convivência sem a interferência dos seringalistas nas tradicionais
colocações da Amazônia brasileira. O rio Mamu acolheu diversas famílias
seringueiras que conviviam às margens do rio Abunã, até porque, os seringais
bolivianos proporcionavam uma liberdade não encontrada nos seringais do país
vizinho.
Durante as décadas de 1970 e 1980, o rio Mamu também acolheu diversas
famílias de seringueiras que foram sendo expulsas dos seringais brasileiros em
virtude do avanço desenfreado da frente pecuária instalada principalmente no
Estado do Acre, que faz fronteira com a Região da Ponta do Abunã no Estado de
Rondônia.
Porém, esses tradicionais modos de vida dos seringueiros brasivianos,
tiveram que passar por um árduo processo de ruptura, conforme mostraremos a
seguir.

3.2.1 – A inserção da mulher nos seringais brasivianos.
O papel da mulher nos seringais brasivianos, assim como nos seringais
amazônicos, tornou-se um fator de grande relevância social para os modos de vida
em suas colocações. Cuidar do lar não era a única atividade exercida pela mulher
nos seringais. A mulher também exercia os trabalhos de extração do látex, da
defumação e demais afazeres tidos como exclusividade dos homens. Dona
Francisca Ribeiro (2018), nos fala que desde os sete anos de idade que aprendeu
cortar seringa. Ela nos disse que cortou seringa nos seringais do rio Mamu durante
muito tempo, e depois cortou seringa em outros seringais da Bolívia, ao longo do rio
Abunã. Mas segundo ela, a vida nos seringais não se resumia apenas nessas
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atividades de cortar seringa e quebrar castanha. Ela narrou fatos de outras
atividades que ela gostava muito de fazer:
Eu pegava o leite da castanha, botava numa tigela, e depois eu ia buscar
colorau. Depois eu pegava o colorau, pisava bem pisado e aí, depois eu
misturava com o leite da seringa. Depois eu pegava a bola de borracha, eu
derramava em cima dessa bola de borracha, o leite que eu tinha preparado
com o colorau. Ficava uma bola colorida muito bonita. Eu enfeitava minha
casa com essas bolas, nossa eu gostava demais. Outra coisa que eu fazia,
era com o barro, a tabatinga, um barro branco. Eu pegava o leite da seringa
misturado com o colorau e passa no barro. Depois eu pegava aquele barro
e passava na parede do meu fogão. Ficava muito bonito. (FRANCISCA
RIBEIRO, Extrema, 2018).

Através de um projeto educacional denominado “Escritores da floresta”,
desenvolvido na comunidade de Extrema, um dos membros do projeto, Thiago
Schulz, entrevistou Dona Raimunda Constantino da Paz, uma ex-seringueira e
esposa de um soldado da borracha já falecido. Ela revela histórias de tristezas e
felicidades ocorridas nos seringais fronteiriços da Ponta do Abunã. Em sua narrativa,
inicialmente, ela nos conta que sofreu muito preconceito da família por ter nascido
negra. Mas ela diz se orgulhar do jeito que ela é. No início da década de 1940, ela e
seu esposo, saindo do Rio Grande do Norte vieram trabalhar nos seringais do rio
Abunã. O amor que ela tinha e tem pelo seu esposo é muito grande. Na solidão, ela
escreve seus poemas e faz suas pinturas, como forma de curar a depressão, face o
falecimento do esposo. Observemos alguns trechos de sua narrativa:
Diante de poucas lembranças, começo a narrar minha história de um
começo que ainda não teve fim. A realidade é que quando nasci logo sofri,
sofri com a dor do abandono. Meus pais me abandonaram por racismo, tive
o prazer de nascer com a pele morena por isso minha mãe não me aceitou,
não recebi nem mesmo um nome. Aos 17 anos me casei com um rapaz que
me conquistou. Mesmo agora após sua morte sou fiel a este rapaz, tivemos
nove filhos sobreviveram seis. Quando me casei em minha terra natal
“Florânia do Rio Grande do Norte” éramos tão jovens que o padre não
queria nos casar, pois dizia que éramos crianças. Mas depois de me casar
viemos para essas belas terras cobertas de um verde espetacular, cortar
seringa, meu falecido esposo era um soldado da borracha. Ele começou a
cortar seringa muito jovem, com apenas 18 aninhos. Quando estava
aprendendo, derramava o leite da seringa, então o sujeito que estava a lhe
ensinar dizia “há você e muito “brabo mesmo”. Então todos começaram a
lhe chamar de Zé brabo. Até hoje, após a sua morte, algumas pessoas me
chamam de Maria braba. Minha história no seringal é ruim, porém é feliz.
Sofremos muito. Comíamos farinha que amargava até a alma. Essa farinha
vinha em pequenas embarcações que vinham do rio. A parte feliz dessa
história é do meu amor pelo meu falecido esposo, me amava tanto que não
me deixava trabalhar, eu gostava de tirar o leite da seringa, mas ele não
deixava. Vivemos com muito amor dentro do seringal. Mas um certo dia, ele
pegou uma malária, foi se tratar em Porto Velho, mais a malária já tinha se
transformado em hepatite, e ele voltou no caixão da funerária. Com os olhos
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cheios de lagrima digo a vocês que naquele momento fiquei sem chão. Meu
mundo desmoronou. Mas com muita fé em Jesus consegui superar.
(Escritores da floresta, Raimunda Constantino da Paz. Santana, F.M;
Schulz, T. Extrema, 2016).

A ex-seringueira, Raimunda Constantino da Paz continua fazendo seus
poemas e seus desenhos (Ver figura 59. Cap. VII). Ela diz não esquecer da vida que
levou dentro dos seringais, e atualmente, através da arte ela vai conseguindo
superar a ausência que diz sentir da sua família, e mais ainda do seu esposo.
Num estudo realizado sobre as “Vidas cotidianas das mulheres nos seringais
do Amazonas”, Morga & Lage (2014, p. 11), nos fala sobre relações de gênero nos
seringais:
Além desses fatos, com a morte do marido recaía sobre ela toda a
responsabilidade do lar tanto moralmente quanto economicamente. Quando
a mulher, não apresentava condições de manter o lar, sozinha, a viuvez
passava a ser um tormento em sua vida. O peso da responsabilidade de
sustentar os filhos era o que as levavam a saírem em busca de trabalho e
oportunidades, e quando não conseguiam essa oportunidade tinham que
recorrer à solidariedade de parentes e amigos

Neste sentido, as autoras na relevância desse estudo, nos aponta o fato de
que: “Nos seringais do Amazonas as mulheres casadas, viúvas ou amasiada,
construíram sua história, sua visibilidade e desempenharam seu papel e viveram de
acordo com as condições que lhe foi oferecida”. (Morga & Lage, 2014, p. 21). Morga
(2015), também nos fala sobre as mulheres que eram enviadas de Manaus para
viverem como prostitutas:
Nenhum estudo foi feito sobre a história das mulheres que foram enviadas
aos seringais do Amazonas para servirem como prostitutas. Pouco se sabe
sobre a história que elas construíram ao chegarem aos seringais, quantas
se adaptaram, quantas rejeitaram o novo modo de vida, quantas se
casaram e constituíram famílias, quantas optaram por continuar na vida do
meretrício ou quantas retornaram a Manaus. (P.7).

O seringal também teve em seus tempos, as marcas de violência,
principalmente cometidas por homens que em face de uma linguagem moralista,
atrelada ao machismo, muitas vezes se utilizava da arrogância de superioridade
para ceifar a vida da mulher. Diante o exposto, Morga (2015, p. 13), deixa-nos a
seguinte informação:

Contudo, apesar de ser construído como lugar da virilidade e da força, o
mundo do seringal diante dos crimes da paixão insere-se na sociedade, em
que a honra amorosa lava-se com sangue. Sangue que na maioria das
vezes tem na mulher o objeto dessa violência a qual se legitima por
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intermédio dos discursos morais, éticos e jurídicos. Para além dos
meandros históricos da construção social dos seringais, a violência
masculina diante dos crimes amorosos poder-se-ia dizer que se esconde no
imaginário masculino na construção da inferioridade feminina.

Os seringais brasivianos possuem uma longa tradição de casamentos de
brasileiros com bolivianas. Os modos de vida existente entre os dois povos, sempre
foi de proximidade, visto que ambos sempre viveram do extrativismo vegetal, da
pesca, da caça e de uma economia de subsistência.

3.3 - A nova onda migratória para o rio mamu durante as décadas de 1970/1980
na Amazônia Sul-Ocidental brasileira - boliviana.

O avanço da frente pecuária nos anos 70 na Amazônia teve no governo
militar pós – 64 a sua principal política econômica de ocupação. A Amazônia “abriu”
suas portas a diversos órgãos e programas federais implantados pelos militares,
dentre os quais, podemos destacar os seguintes: Programa de Polos Agropecuários
e Agro minerais da Amazônia; POLAMAZÔNIA (criado através do decreto nº 74.607
de setembro de 1974), PROTERRA (Programa de Redistribuição de Terras e
Estímulos à Agroindústria do Norte e do Nordeste.
Criado através do decreto – lei nº 1.179 de 06 de julho de 1971), INCRA
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Criado através do decreto –
lei nº 1.110 de 09 de julho de 1970), SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia, criado pela lei nº 5.173 de 27 de outubro de 1966) e o BASA (Banco
da Amazônia S.A, surgido através da lei nº 5.122 de 28 de setembro de 1966).
Agora sob nova denominação, o BASA veio substituir o Banco de Crédito da
Amazônia, criado anteriormente através da lei nº 1.164 de 30 de agosto de 1950. Até
o ano de criação do BASA, este banco tinha a importante missão de incentivar a
produção e circulação da “castigada” borracha nacional. Definitivamente instalado, o
BASA, agora vai conduzir de forma tendenciosa a nova política de ocupação da
Amazônia, tornando-se mero agente financiador da elite econômica brasileira, e
desta forma, contribuir decisivamente para a substituição avassaladora dos seringais

125

nativos da região pela ambiciosa e desenfreada pecuária extensiva da Amazônia
ocidental brasileira.
O primeiro golpe fatal contra a preservação da floresta virgem foi a criação
da lei nº 5.227 de 18 de janeiro de 1967 que cortou os financiamentos destinados
aos seringalistas, tirando a obrigação do Banco de Crédito da Amazônia de financiar
a produção da borracha natural em toda região amazônica.
Surpreendidos com a decisão, os seringalistas ficaram endividados com o
banco, não restando, porém alternativa, a não ser vender os seus seringais a preços
consideravelmente baixos, principalmente a grandes empresários do centro – sul do
país, que destruíam os seringais nativos e transformavam em grandes fazendas de
gado. Estava assim aberto o caminho da pecuária extensiva na região norte do
Brasil.
Neste mesmo período entra em cena mais uma “página assassina” da
história da Amazônia: a “grilagem43” de terras, conforme podemos observar nos
comentários abaixo:

Nos territórios federais, as terras eram de propriedade da união e definidas
como devolutas federais. Por volta de 1970 o INCRA iniciou os primeiros
projetos de colonização: o projeto Ouro Preto (a 330km de Porto Velho),
projeto Ji-Paraná, projeto Sidney Girão, Vilhena e Burareiro. Os migrantes
vinham para Rondônia confiantes nesses projetos, chegando a razão de três
mil industriais do Centro – Sul tentavam grilar as terras, resultando em
conflitos violentos com os posseiros. Esses grupos mantinham esquadrões
armados para expulsar ou mesmo eliminar posseiros situados em terras que
consideravam suas. Acrescente-se ainda a confusão em torno dos
documentos de propriedade, alguns datados do início do século, e a
imprecisão na demarcação das terras, facilitando-se a arrogância a
pretendidos direitos, a desorganização e corrupção da máquina
administrativa. (TEIXEIRA & FONSECA, 2003. P. 173. 174).
Os anos de 1970 no Acre foi a época em que muitos fazendeiros se
apossaram de terras acreanas, de forma ilegal. Muitos chegaram a forjar
documentos de terras. Outros adquiriam terras por meios ilegais para serem
vendidas a outros investidores. Esses homens foram apelidados de
“grileiros”, ou seja, bandidos que roubavam terras do estado ou de seringais
para serem vendidas a outras pessoas. Esta prática fez com que grandes
áreas de terra fossem parar nas mãos de alguns. Muitos desses “grileiros”
mataram seringueiros. Colocaram fogo nas suas barracas, alguns também
foram mortos por posseiros que defendiam o direito à terra e se defendiam
dos ataques criminosos. Essa prática da “grilagem” no Acre foi frequente
43

Grilagem – forma ilícita de apoderar-se de determinada quantidade de terras promovendo o crescimento
desenfreado do latifúndio.
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nos anos da década de 1970, quando o próprio INCRA não demonstrava
reação alguma a essa forma de roubo de terras do Estado e dos trabalhadores.
(SOUZA, 2006. P. 100).

A pecuarização na Amazônia, como vimos nos relatos acima deixa claro o
que estava por vir. De um lado fazendeiros recém-chegados do Centro – Sul do país
procurando impor suas forças através do poder do capital, do outro, seringueiros na
posse de suas terras, procurando de todas as formas assegurarem seus direitos e
resistindo com bravura aos ataques violentos de grileiros e/ou fazendeiros.
O Estado ocioso e inoperante diante da injustiça social, estava a serviço
exclusivo da classe dominante, usando inclusive do seu aparato jurídico – policial
para favorecer e proteger os invasores, ao mesmo tempo em que ainda reprimiam
com violência a organização ainda fragilizada de seringueiros e posseiros na
incansável luta pela sobrevivência.

3.3.1 - Seringueiros e fazendeiros na luta pela terra.

O extrativismo vegetal da borracha e da castanha estava ameaçado. Eram
homens, mulheres e crianças, posicionados frente a frente com jagunços fortemente
armados.
Remanescentes do primeiro ciclo da borracha, soldados da borracha,
crianças seringueiras. Era este o cenário constituído pela mais humilde gente da
floresta ainda em busca da terra prometida.
A floresta envergonhada assistia em pranto a queda de seus filhos e a sua
própria queda. A defesa de cada pedaço de chão era também a defesa pelo pão. A
ganância do capitalismo desconhecia cegamente os valores sócio–histórico-culturais
de um povo munido de riquezas peculiares. Tapiris eram covardemente consumidos
pelo fogo, as chamas derretiam o coração da floresta e cada árvore que tombava
era uma vida que perdia a humanidade. A luz da poronga era a luz que ilumina a
consciência, e os seringueiros ao cantarem seus hinos à liberdade, eram ouvidos
por companheiros que valentemente ressurgiam de várias colocações. A
solidariedade entre lares quase mortos foi a primeira demonstração de fé e
companheirismo. Vários gritos foram calados pelos estampidos de armas de grosso
calibre, mas a voz da floresta não se calou.
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Nesta árdua luta os seringueiros não se renderam. Apesar da força que
brotava do espírito da floresta, muitos seringais foram transformados em cinza, e
deste pó brotou capim, e o capim virou pasto. Estava, portanto, erguido o império de
grandes fazendas de gado em pleno coração da selva amazônica.
A voz dos excluídos não se deu por vencida e deu seu grito de organização
e liberdade. Sindicatos, igreja, confederação, partido político e outras organizações
se uniram em defesa dos menos favorecidos e cravaram a bandeira de luta em
nome da justiça social.
Os seringais ganharam novos adeptos, a partir dali novas conquistas irão
surgir em defesa dos povos da floresta. Alguns homens morreram lutando por seus
direitos, mas certamente, os seus direitos nunca morrerão.

3.3.2 - Os novos seringueiros chegam ao rio Mamu.

Durante o período de 1971 a 1974, o estado do Acre foi governo por
Francisco Vanderlei Dantas. Nesta época Dantas promoveu uma verdadeira
maratona de empresários pecuaristas com destino àquele Estado.
No Estado de Acre existia a lei nº 51 de 07 de setembro de 1965 que se
tornou responsável pela criação do “fundo de expansão agropecuária”, mas Dantas
queria mais, ele queria promover uma nova era para o “desenvolvimento” do Estado,
e para isso conseguiu modificar a lei de nº 51, através da lei nº 437 de 04 de junho
de 1971.
Com a chamada política de desenvolvimento econômico do Estado,
Vanderlei Dantas deixou claro a sua meta principal: destruir os antigos seringais da
floresta acreana e promover às duras penas o advento ganancioso e descontrolado
da pecuária extensiva na região.
Seus slogans de campanha, amplamente divulgados por rádio e televisão,
espalharam-se pelo País através de sua propaganda oficial: “produzir no Acre,
investir no Acre, exportar pelo Pacifico”; “o Acre é o Nordeste sem seca e o Sul sem
geada”.
Segundo nos relata Souza (2006, p. 99):
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Vanderlei Dantas conseguiu executar projetos que beneficiaram a atividade
da pecuária na região, tais como: A) projeto fazenda modelo do estado do
Acre. B) projeto de formação de pastagens. C) projeto fábrica de rações. D)
projeto serviço de revenda de material agropecuário.

Vanderlei Dantas ainda disponibilizou gordos incentivos estaduais através do
Banco do Estado do Acre - Banacre, e em 1973 firmou grande convênio com o
INCRA.
O governo Vanderlei Dantas manteve convênio com o INCRA para titular as
terras do Acre, tentando assegurar direitos de fazendeiros, compradores
dos seringais acreanos à posse das terras compradas. Desta forma, o
governo Dantas conseguiu vender terras acreanas, em grande quantidade,
aos criadores de gado que chegaram ao Acre na década de 1970. (SOUZA,
2006, p. 99).

Todo este processo culminou numa árdua luta travada entre seringueiros e
jagunços fortemente armados: estava criado “o empate44”. Homens, mulheres e
crianças, ao saberem de uma determinada devastação em alguma colocação do
seringal, se organizavam e partiam para a área ameaçada objetivando empatar a
derrubada. Ao chegarem na derrubada todos cercavam os “peões” que estavam de
porte de motosserras, montam suas barracas e aguardam o desfecho final. Em
muitos casos a polícia chegava e reprimia duramente os seringueiros. As mulheres
posicionavam-se em frente aos maridos, tornando-se, juntamente com as crianças,
fatores essenciais na luta dos seringueiros.
A organização dos seringueiros também não demora a chegar. Através do
sindicato de trabalhadores rurais eles mostram muita força e resistência. Os
sindicatos contavam com o importante apoio da Confederação dos Trabalhadores
em Agricultura – CONTAG, fator de considerável relevância para novas conquistas
sociais em plena floresta amazônica.
Principal alternativa de resistência dos seringueiros, o empate mobilizava os
povos da floresta na defesa dos seus direitos. Líderes seringueiros como Wilson
Pinheiro e Chico Mendes, vítimas fatais da brutal perseguição de fazendeiros,
tornavam-se mundialmente conhecidos pela incontestável luta em favor da
Florestania45.

44

45

Empate: forma de resistência organizado por seringueiros para “empatar” ou impedir que
fazendeiros derrubassem a floresta e os expulsassem de suas terras.
Florestania- termo utilizado para designar a execução de políticas públicas voltadas para o
exercício de cidadania e destinadas a beneficiar os povos da floresta.
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Muitos seringueiros lutaram e venceram. As reservas extrativistas são
provas incontestáveis dessas vitórias, conquistadas inclusive através de muito
sangue derramado neste chão. Muitos seringueiros, porém, ao verem de perto
várias ameaças de morte e temendo ver a família ser exterminada a qualquer
momento, preferiram optar por adentrar na pátria boliviana.
O país vizinho oferecia diversos seringais, livres de ameaças e com muita
fartura, principalmente de caça e pesca. Devido à aparente tranquilidade dos
seringais pandinos, muitos soldados da borracha já emigraram diretamente para
novas colocações. Diante do exposto, os seringais brasileiros já sabiam da fartura e
comodidade que a região fronteiriça oferecia naquele momento e não pensaram
duas vezes, deixaram os seringais acreanos na década de 70 e partiram para novos
rumos e novas formas de viver.
No Acre já havia chegado a notícia de paz, sossego e fartura do rio Mamu.
Seringueiros que viviam nas proximidades de Rio Branco vinham pela estrada de
chão que ligava o Acre a Ponta do Abunã, e chegando em Extrema e Nova
Califórnia faziam suas travessias para o rio Mamu, através do rio Abunã.
A maioria dos seringueiros que migravam para o Rio Mamu eram
provenientes principalmente do Município de Plácido de Castro. Muitos seringueiros
oriundos de Brasiléia e Xapuri, chegando a Rio Branco, pegavam a estrada (Rodovia
101) que liga a capital, até o Município de Plácido de Castro, e ali se fixavam.
O Município de Plácido de Castro no Acre, assim como a Região da Ponta
do Abunã em Rondônia, são banhados pelo rio Abunã, favorecendo assim, uma
ligação natural entre os dois Estados. Este rio que nasce na Bolívia, passa pelos
municípios de Plácido de Castro e Acrelândia no Acre, e em seguida percorre a
costa Sul dos distritos de Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre e Fortaleza do
Abunã, para em seguida chegar à sua foz no grande rio Madeira.
A Ponta do Abunã tornou-se, portanto, importante eixo de passagem de
seringueiros acreanos com destino ao rio Mamu.
Além da vinda de seringueiros acreanos para esta região, muitos seringueiros
também deixaram suas colocações em seringais localizados no Sul de Lábrea,
Estado do Amazonas, e emigraram para o tão cobiçado rio pandino boliviano. A
junção das águas do Abunã e Mamu tornou-se fator decisivo para a construção
histórica de uma casa Inter/multicultural dos modos de vida dos seringueiros
brasivianos.
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CAPÍTULO IV – OS MODOS DE VIDA BRASIVIANOS: A POÉTICA E OS
MARCADORES TERRITORIAIS.

Figura 20. Tapiri às margens do rio Mamu. Santana, F. M. Rio Mamu/Pando/Bolívia. 2015.

Os devaneios poéticos dos seringais
São valores de seres divinizados
No imaginário estão imortalizados
Em espíritos de forças transcendentais
São ações materiais e imateriais
Que refletem no seu espaço de ação.
O seringal é um constructo da imaginação
Na poética estetizante do simbólico
Na crendice deste poder mitológico
E na grandeza desta vasta dimensão

No imbricar das espacialidades
O seringal se torna um pertencer
Vai preenchendo o ente em seu ser
Mediante as reciprocidades
A floresta e suas heterogeneidades
No espaço e tempo é modificada
A cosmogonia pelo ente é contemplada
Alimentando-o do mais puro sentimento
O seringueiro assimila o pertencimento
Nos devaneios da poética divinizada

A floresta inefável é vida poetizante
O poder mítico organiza seu espaço
Terra e homens vivem um só entrelaço
Em um cenário ético contagiante
Neste vivido mundo exuberante
O seringueiro é um ente peculiar
Sonhar, recriar e vivenciar
São aspectos de sua Florestania
E na essência deste ser de cada dia
Vai surgindo o sentido de lugar

Nos devaneios poéticos da imaginação
O ente constrói sua simbologia
Realiza-se na plural cosmogonia
E no espaço de sua representação.
No conteúdo de sua percepção
Apreende os códigos da vivência
Assimila o legado da experiência
Construindo o ato de pertencer
Desta forma vai alimentando o ser
Na interminável conquista de sua essência.
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O rio dadivoso e estetizante
Possui uma divinizada mitologia
Na vastidão de sua cosmologia
O rio corta a floresta exuberante
O mito simbólico-divinizante
É constructo de infinita imaterialidade
O seringueiro em sua originalidade
É parte indissociável do imaginário
O brasiviano é um ente identitário
Protagonista de sua coletividade.
O caboclinho e a mãe da seringueira
O seringueiro no ser pode sentir
O menino boto, o bicho mapinguari
E a mãe d’água que é marco da fronteira
Para o velho da canoa não existe barreira
Ele navega na água espiritual.
O brasiviano em sua alma cultural
Enriquece a gnose coletiva
E a linguagem mítica de sua narrativa
É a essência do ser transcendental.
A poética dos povos tradicionais
É uma presentificação fascinante
O espaço poético-divinizante
É o lugar de tempos imemoriáveis
São configurações mentais
Que codificam o valor da existência,
Organizam o espaço de vivência
Em sua simbólica significância.
Mito e lugar convivem na pregnância
Do pertencimento por excelência.
O imaginário é do lugar, uma virtude
Mito e lugar é um pertencer inevitável
Este encontro deixa o espaço inefável
E o ente conviver na inquietude.
O ser é o signo da incompletude
A busca inesgotável do conhecimento
O espaço sem o ente é apagamento
E o seu imbricar produz significações
No lugar brotam as representações
E as peculiaridades do pertencimento.
A imagem poética em

Bachelard46

Possui seu próprio dinamismo
Não é ato do reducionismo
Nem algo para estigmatizar
Bachelard diz que deseja trabalhar
Na temática da ontologia,
E na sua fenomenologia
Aprofunda-se na sua alma poética
Mostra toda beleza da estética
Na inserção de peculiar simbologia
A poética não foge à causalidade
Nem é alheia a estética da criação
É ontológica em sua significação
E ao ato da comunicabilidade.
A poética é o ser na realidade
Uma imagem simbólico-transcendente
Que enraíza no ser imediatamente.
No singular lugar do pertencer
A imagem poética brota no viver
Da consciência pura do ser do ente.
Bachelard nos instiga a refletir
Na fenomenologia da imaginação
Um produto intrínseco da percepção
Onde a alma do ser pode sentir.
A imagem poética é o luzir
Que emerge da própria consciência
É a pureza do ser em sua essência,
Um desdobramento do pensamento
A origem imaculada do sentimento
Encontrada nas temporalidades da vivência.
A alma é uma palavra imortal
Assim diz Gaston Bachelard
Microscópica e também elementar
Como fenômeno do ser transcendental.
A alma vai além do espiritual
E quando narrada poeticamente
Ela viaja entrelaçada intimamente
Como o mais peculiar tema.
A alma responde por todo um poema
E surge no ser divinamente.
A água para o seringueiro é vivência
É a sua vida em comunhão
Para Bachelard47 a água é um embrião

46

Para esclarecer filosoficamente o problema da imagem
poética, é preciso chegar a uma fenomenologia da
imaginação. Esta seria um estudo do fenômeno da
imagem poética quando a imagem emerge na consciência
como um produto direto do coração, da alma, do ser do
homem tomado em sua atualidade. (BACHELARD,
Gaston. A poética do Espaço. 1º Edição. São Paulo:
Martins Fontes,1989, p. 2 [1957]).

47

Uma gota de água poderosa basta para criar um
mundo e para dissolver a noite. Para sonhar o
poder, necessita-se apenas de uma gota imaginada
em profundidade. A água assim dinamizada é um
embrião; dá à vida um impulso inesgotável.
(BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos: Ensaio
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Que mora em transcendência
No seringal a água é sobrevivência
É nela que brota o imaginável
A água é alho indissociável
Do modo de vida brasiviano
Para Bachelard a água no espaço mundano
Da à vida um impulso inesgotável.
Quando se fala de poética estetizante
Loureiro48 narra a poética do coletivo
A essência do ser imaginativo
E a sua natureza exuberante
O cosmogônico torna-se divinizante,
É o devaneio do imaginário em liberdade.
A poética voa em sua originalidade
Feita por meio da simbologia
São estéticas configuradas na mitologia,
Uma cultura com toda sua alteridade.
Mas o imaginário poético estetizante
Do lugar do seringueiro brasiviano
Sofreu com o ódio desumano
Uma ação externa aviltante
O cenário outrora exuberante
Esmaeceu e entrou em extinção
O lugar transformou-se em segregação
Asfixiando toda uma simbologia
A milícia matou a mitologia
E o Estado envergonhou a nação
O brasiviano construiu sua identidade
Imbricado em sua imaginação
A presentificação e a representação
Perderam a alma da alteridade
O simbólico despediu-se da coletividade
E o seringueiro ficou órfão do seu ser
Sem o ente não existe o pertencer
E o espaço agora não faz sentido
Não é mais o espaço do vivido
Nele agora não existe mais o viver.

sobre a imaginação da matéria. 1ª Edição. São Paulo:
Martins Fontes, 1989, p. 10 [1957]).
48 Fala-se de um conjunto de relações culturais com o
mundo, reguladas pelo poético que emana do devaneio do
imaginário em liberdade e cuja mediação é feita por meio
das simbolizações estéticas configuradas na mitologia, na
arte, na visualidade amazônicas. (LOUREIRO, João de
Jesus Paes. Cultura amazônica: uma poética do
imaginário. 1ª Edição. São Paulo; Escrituras, 2001, p.
88).

O imaginário é uma marca do seu ser
Que ilumina a sua incompletude
Os valores tornar-se-iam virtude
Na inquietude do ato de pertencer
Os seus modos de saber e de fazer
Se entrelaçam no seu espaço de ação
Na estrada de seringa faz a extração
Que alimenta a família do seu tapiri49
Nas veias abertas ele pode sentir
Que o leite que corre tornou-se seu pão
A poronga ilumina o seu caminhar
A natureza lhe diz que já é madrugada
Levantou, se vestiu, pegou a estrada
A seringa leitosa começou a cortar
Sua mãe é quem diz para ela sangrar
Não se pode cortar de outra maneira
É preciso respeito ao fazer a bandeira
Para que a seringa não venha a sofrer
O seringueiro não quer depois receber
O castigo cruel da mãe da seringueira
Os cavacos acendem o fogo do buião
E o mistério da fumaça logo se revela
A família defuma com zelo, a péla
No exaustivo trabalho da defumação.
O seringueiro deixa a sua colocação
E procura uma espera segura e alta
Precisa de carne que já está em falta
Mas a carne não pode jamais estragar
Porque senão ele pode um dia levar
Uma surra viril do caboclinho da mata
O estudo dos marcadores territoriais
Ultrapassa a fronteira do humano
O lugar do seringueiro brasiviano
Tem seus modos de vida tradicionais
A floresta pandina e seus seringais
É uma paisagem natural exuberante
O seringueiro a deixou estetizante
No constructo do seu espaço de ação
Ele fez no lugar de sua da colocação50
Um singular marcador estruturante
O seringueiro é um exímio extrator
De sua inefável Florestania
É o espaço onde ele a cada dia
49

Casa rústica de seringueiro, feita de paxiuba e coberta
com folhas de palmeira. (RANZI, 2017, p. 93).
50 Trecho de seringal, constando de barraca e algumas
estradas de seringa. Cada seringueiro trabalha, corta, em
geral, em três estradas, para o corte da colha. (RANZI,
2017, p. 35).

132

Se tornou o seu principal ator
Na estrada de seringa é o condutor
De seus singulares marcadores
Os ribeirinhos são sujeitos construtores
Do espaço material e imaterial,
Da Amazônia singular e plural,
Que constitui um emaranhado de valores
O seringueiro conhece o lugar
Da autêntica mata brasiviana
À noite com um facho de Umburana51
Seus caminhos, ele pode iluminar
Traz a caça para se alimentar
E nas costas pendura o Jamaxi52
Coloca nele um cacho de Bacuri53
E retorna para casa satisfeito
Com chibé54, alivia o velho peito
Enquanto arruma o cabo da raspadeira55
De madrugada vai cortar a seringueira
Levando os passos da vida do seu jeito.
O seringueiro carrega seu alimento
Mesmo em cima das madeiras do Mutá56
As coisas que marcam o seu lugar
São as marcas do seu pertencimento
A floresta lhe oferece atendimento
Do peixe que vem do cacuri57

51

Imburana. Emburana ou Umburana. Árvore semelhante
ao imbuzeiro. Sua madeira é muito usada para fazer um
facho, ou seja, para os seringueiros andarem à noite.
(RANZI, 2017, p. 55).
52 Jamaxi. S. Jamaxim, com desnasalação. Cesto grande
que é amarrado às costas e serve para o seringueiro
transportar alimentos, objetos de uso pessoal; Cesta feita
de cipó, boa de carregar borracha ou qualquer outra
bagagem. Não é redondo, nem quadrado, é meio
comprido e tem o fundo achatado no jeito de um lombo
de um homem, que leva a Jamaxi nos costados, amarrado
com duas arrestas, que são umas correias de borracha ou
de pano grosso cruzadas pelo peito. (RANZI, 2017, p.
57).
53 Fruto comestível do bacurizeiro, de cor amarelada e
ácido. É muito usado no preparo de doces. (RANZI, p.
19).
54 Pirão feito com água, farinha de mandioca, açúcar ou
mel, e às vezes, temperado com cachaça.
55 Instrumento com que o seringueiro raspa a seringueira.
Com a raspadeira o seringueiro raspa a árvores,
preparando o local do corte de seringa para extração do
látex. Já o corte exige outro instrumento, a lâmina.
“Cabrita”. (RANZI, 2017, p. 85, 86).
56 Andaime tosco que o seringueiro faz no tronco da
seringueira para subir, cortar mais no alto, prepara a
bandeira para o corte e colher o látex. Na rara
possibilidade de um seringueiro tornar-se milionário, dirse-á que ele chegou no alto do Mutá. (RANZI, 2017, p.
70).

Das palmeiras de Jarina58 ao Buriti59
Das caças com Jaticá60 ou espingarda
Das frutas de uxi61 que ele guarda
E das bebidas de Patuá62, Bacaba63 e açaí.
O seringueiro é ator do espaço real
E navega meditando na Ubá64
Ás margens do rio colhe taperebá65
E à noite ouve o canto da urutau66
Enquanto escuta seu canto transcendental
Uma jacuba67 tira a fome que ele tinha.
A mulher quando é de manhãzinha
Se aloja na sombra da sapoema68

57

Cerca que se constrói nos igarapés para cercar os
peixes; quando entram no cacuri, não podem mais
retornar. Armadilha para os peixes. Uma das formas da
pescaria. (RANZI, 2017, p. 28).
58 Palmeira. Produz palmito de boa qualidade. Com a
casca do coco fabricam-se colares e bijuterias; a polpa se
come com farinha. Dizem os seringueiros: “Se uma cobra
morder o miolo da palha da jarina, com certeza irá
morrer. Tirar o talo duro e jogá-lo na cobra para ela
morder é fatal. (RANZI, 2017, p. 58).
59 Palmeira imponente e vistosa, com grande ramagem.
Os cachos são alongados, e dos frutos produz-se o leite
de buriti, de cor amarelo-escuro, quase vermelho, toma-se
como suco; de largo uso na fabricação de picolés e
sorvetes. Buriti. (RANZI, 2017, p. 26).
60 Bico do arpão para ferrar casco da tartaruga ou tracajá.
(RANZI, 2017, p. 58).
61 Uxi (Endopleura uxi (huber) cuatrec. A planta mede de
25 a 30 metros de altura. É uma deliciosa fruta muito
apreciada pelo seringueiro.
62

Patoá. Palmeira cujos frutos se preparam com o
Açaí. Sua cor é marrom claro. Come-se como o
açaí, inclusive misturado com farinha. (RANZI,
2017, p. 76).
63
Oenocarpus bacaba mart. Pode atingir até 20
metros de altura. Muito parecido com o açaí. Usa-se
da mesma forma na culinária seringueira como o
açaí.
64

Canoa primitiva que era usada pelos ribeirinhos dos
rios da região. É feita de árvores e de uma só peça de
madeira, tendo muita dificuldade de virar (rolar0 até pelo
seu estilo arredondado. É cavada no tronco de uma
árvore; usa-se colocar no fogo para alargar o casco.
(RANZI, 2017, p. 101).
65 Árvore da família das anacardiáceas 9poupartia
amazônica0. O fruto tem cor amarela e possui forma
arredondada, de sabro ácido. Usa-se para prepara
refrescos, sucos, sorvetes e picolés. Cajá. Umbu.
(RANZI, 2017, p. 93).
66 Jurutau. Ave noturna de rapina, mãe-de-lua; Seu canto
melancólico é muito estranho. Urutau, ou mãe-da-lua,
está rodeado por superstições, espavorindo a gente do
campo, personalizando fantasmas e viagens pavorosas.
(RANZI, 2017, p. 102).
67 Comida pobre: água, farinha de mandioca e açúcar ou
sal. (RANZI, 2017, p. 57).
68 Grandes raízes que afloram nas bordas dos troncos. É
muito comum no pé da samaúma. Serve de esconderijo e
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Para comer arabu69 tem arupema70
Para peneirar sua dadivosa farinha.
O conjunto dos marcadores territoriais
Marca a vida do seringueiro brasiviano
No estudo sobre o território africano
Henriques71 mostra seus valores tradicionais
Ela investiga os tempos imemoriais
Da peculiar organização das sociedades
Mostra os caminhos de suas comunidades
Em detrimento a seu desmantelamento
Foram símbolos espirituais de pertencimento
Sendo vítimas das desagregações sociais.
Almeida Silva72 investiga os marcadores
Nas coletividades indígenas da Amazônia
Mostra em etnias originárias de Rondônia
Os marcadores estruturantes e estruturadores
Os coletivos indígenas e seus valores
Também são vítimas da sociedade envolvente
Mostra que o Estado continua negligente
Em desfavor das coletividades originárias
Essas marcas legítimas identitárias
Vivem segregadas num preconceito doente.

até para passar uma chuva ou mesmo um pernoite.
Sacupema, Sapopemba. (RANZI, 2017, p. 89).
69 Mistura de ovo cru batido em neve, com gema e tudo,
mais farinha e açúcar gramixó. É um dos
acompanhamentos mais nobres da cozinha nativa da
floresta, servido com caça ou peixe. Na necessidade,
come-se puro. O arabu mais apreciado era feito com ovo
de tracajá e tartaruga, mas hoje a consciência ecológica e
o rigor da lei aconselham que se façam mesmo com ovo
de galinha, mas galinha caipira. O arabu também é
conhecido na Região do Juruá por mujangué ou
mujanguê. (RANZI, 2017, p. 15).
70 Peneira feita de taquara e cipó. Corruptela de
arupemba. (RANZI, 2017, p. 17).
71 HENRIQUE, Izabel Castro. A materialidade do
simbólico: marcadores territoriais, marcadores
identitários angolanos (1880 – 1950). Território e
identidade: o desmantelamento da terra africana e a
construção da Angola colonial (1872 – 1926). Professora
do Departamento de História da Universidade de Lisboa.
72 ALMEIDA SILVA, Adnilson de. Territorialidades,
identidades e marcadores territoriais Kawahib da Terra
Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. 1º Edição. São Paulo: Paco
Editorial, 2015.
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4.1 – A poética brasiviana.

A floresta brasiviana do rio Mamu carrega no seu bojo uma exuberante
riqueza mítica, condicionada a um vasto campo de singularidades e
pluralidades que impregnado aos modos de vida daquela comunidade
ribeirinha da Amazônia pandina boliviana, adquire uma contemplação
transcendental poetizante, capaz de estabelecer em sua dimensão espiritual,
um inebriante equilíbrio entre o homem em seu estado criador e a natureza
com sua grandeza simbólico – cosmogônica. Este equilíbrio estetizante faz
com que o espaço vivido amazônico seja metamorfoseado diante de um
profundo entrelaçamento entre o ser do ente, e os seres divinizados da
natureza que os alojam em sua cosmopolita vastidão.
Diante do exposto podemos dizer que os saberes e fazeres do homem
ribeirinho estão intimamente ligados aos poderes mitológicos que ele criou no
exercício de seus devaneios. Loureiro relata que o caboclo amazônida não
medita propriamente sobre a beleza. Ele produz beleza, e conforme esclarece
o autor, é uma beleza que nasce nas brumas do sfumato de um devaneio que
apaga os contornos entre o real e o imaginário, que atua como fator de
poeticidade, incorporando o estético no contexto de seus fenômenos sociais.
(2001, p. 197-198).
A poética que se segue está intrinsicamente ligada ao real e ao
imaginário. Dentre uma diversidade mitológica que preenchem os devaneios
brasivianos, neste trabalho nos dedicaremos especificamente ao estudo de
quatro mitos: o menino boto, o caboclinho da mata, o velho da canoa e a mãe
da seringueira. Em seguida a poética apresenta alguns aspectos reais que
culminaram com o seu desencadeamento em relação a esses mitos, e de que
forma esses mitos renunciaram seus poderes de atuação nos modos de vida
brasivianos.
Para Loureiro (2001), é possível que a contemplação devaneante seja
uma das atitudes do caboclo, do homem amazônico, propiciadoras de um
ethos próprio em sua cultura, gênese dessa teogonia do cotidiano que vai
povoando de deles e mitos os rios e a floresta. Desta forma, esta convivência é
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dotada de um sentimento que influência o próprio comportamento do homem
ribeirinho, conforme relata Loureiro (2001, p. 194):
Um povoamento de seres com os quais os homens convivem sob a
dominância de um sentimento estetizador que tece a teia dessa
cultura, fator de coesão social e condicionador de comportamentos.

O mítico, desta forma, passa a fazer parte do ser do homem
amazônico em sua essência, modelando seus fazeres e fortalecendo o sentido
de pertencimento com a terra.

4.1.2 – O menino boto
Os saberes brasivianos não se encontram ofuscados ou distanciados de
sua floresta mitológica – cosmogônica, pois são aspectos que se fundem no
seu espaço e tempo, confirmando que não há aversão entre os fazeres
cotidianos e o mundo surreal. Ambos estão atrelados às experiências do vivido
e entranhados à natureza inebriante do rio Mamu. São nas aguas deste
caudaloso rio que vive o menino boto.
Antes de ser transformado em boto, o menino brasiviano vivia
contemplando a natureza e admirando a beleza das aguas do rio que
alimentava sua gente. Esta admiração era recíproca, e as aguas também
viviam a admirar a beleza do menino. O entranhamento de ambos foi enfim
consagrado pela natureza. O menino despediu-se do batelão, caiu na agua
num inexplicável acidente e jamais fora encontrado pela família. Mais tarde, o
consolo da família brasiviana foi saber que o menino continuava a viver em
liberdade nas aguas do Mamu. O menino boto possui uma íntima relação com as
águas do rio Mamu, e segundo dizem os seringueiros brasivianos, ele era uma criança
que caiu na água e virou boto. Bachelard nos esclarece que “para alguns sonhadores,
a agua é o movimento novo que nos convida à viagem jamais feita”. (1989, p. 78).

Diferentemente do boto da Amazônia, onde a mitologia narra que o boto
é sedutor e engravida mulheres, o brasiviano Leonardo Fragoso nos conta em
sua narrativa que o menino boto era um menino de verdade, e nos dá uma
nova versão sobre ele:
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Na verdade, ele era um menino mesmo. Todo mundo sabe disso aqui
no Mamu. Conhecemos até os parentes dele que ainda moram aqui
em Extrema. Era um menino normal como qualquer outro. Um dia ele
foi no Mamu de batelão e caiu dentro d’água. A mãe dele estava junto
e viu quando ele caiu. Todo mundo ficou procurando ele, nadando,
nadando e nada de achar o menino. Aí esse menino se virou em um
boto e vive do Mamu até o Abunã. É o que todo mundo conta.
(FRAGOSO, 2013).

Segundo narra Loureiro (2001), O Boto epifanizado em rapaz vestido de
branco pode surgir em uma festa de danças, sem que ninguém o conheça ou o
tenha convidado. Ele destaca-se pela habilidade na dança e pelas maneiras
elegantes como se apresenta vestido, e segundo o autor:
Ele pode, de outra maneira, aparecer no quarto e deitar-se na rede
com a mulher que pretende seduzir e amar. Pode também engravidar
as mulheres que, estando menstruadas (ou enluadas, segundo a
palavrada linguagem cabocla de origem indígena), o tiverem olhado
de perto, seja de um tombadilho de um barco, seja de algum lugar à
beira de um rio. (LOUREIRO, 2001, p. 209).

Este enigmático ser brasiviano está enleado à exuberância da floresta
pandina sendo contemplado em seu híbrido habitat. Com seus idílicos saltos,
ele não teme nenhuma insídia humana, pois sabe que o espírito de elo
brasiviano, evita qualquer ação lutulenta. Sua exímia habilidade brilha aos
olhos das crianças ribeirinhas, que se encantam com suas implacáveis
travessuras na mais profunda liberdade das aguas pandinas, margeando-se
com sua perspicácia para um lado e outro do rio.
O menino boto consegue sentir a tristeza nos olhos de uma criança.
Inicia-se então um magistral ritual de revivicação da alma ribeirinha. O tempo
tórrido às margens do rio Mamu começara a ruir, enquanto a natureza
divinizada em sua extrema exaltação, transformava o sol ardente numa
encantaria de brisas suaves que invadia o tapiri onde encontrava-se uma rede
estendida pouco acima do seu assoalho de paxiuba73, a rede acolhia a

73
Palmeira que dá uma madeira muito usada, não pela qualidade, mas por três motivos: dá em todo
lugar, é fácil de derrubar e não se estraga com a chuva. Essa madeira, fibrosa e muito resistente, dá
excelentes tábuas para paredes, assoalhos e cercas. A paxiuba é o concreto ecológico do seringal, é a mais
usada na construção das barracas, tapiris ou depósitos, nas colocações floresta a dentro. O troco é partido
ao meio ou em duas bandas; (Iriartea exorriza) habitante de igapós, ou terras baixas e que mede entre 10
ou 15 metros de altura. O estipe é sustentado por um pedestal de raízes aéreas tão ásperas e duras que
servem de ralo, e a madeira é escura e fibrosa. Temos três espécies; paxiubão, paxiuba e paxiubinha, ou
paxiubinha de macaco; o tronco é fininho e os macacos comem as frutinhas. Serve como ripa de cerca.
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infelicidade de uma criança que acabara de perder seu irmão para uma mortal
e nefasta febre.
Com a tristeza afugentada, a criança volta a deslumbrar-se com a
magnitude florestal pandina. O menino boto não permite que a criança entre na
agua e ela corre por entre as arvores numa velocidade jamais vista. O mesmo
movimento realizado nas aguas pelo menino boto, era também feito pela
criança ribeirinha na floresta. Depois de muito esforço os pais da criança
conseguem agarrá-la, e dobrando os joelhos no chão, iniciam um longo
processo de oração para mantê-la firme. A forte oração faz a criança
adormecer de felicidade, e o menino boto só permitiu sua entrada no rio, depois
que ela retornasse ao aconchego de sua rede e sonhasse profundamente no
devaneio de suas aguas.
Na complacência do sonho e na liberdade consuetudinária das aguas, a
criança ribeirinha abraça o menino boto e ambos viajam imbricados na pureza
do Mamu sem que haja martírio ou aversão à exuberância da natureza
imaculada. Bachelard nos esclarece que “para alguns sonhadores, a agua é o
movimento novo que nos convida à viagem jamais feita”. (1989, p. 78). O autor
nos diz ainda que água nos leva, nos embala, nos faz adormecer e nos
devolver a nossa mãe. O sonho e a água estão agora entrelaçados, e na
essência deste epifânico encontro, os personagens tornam-se divinizados.
Na sublime viagem da poética mitológica pandina, a criança ribeirinha no
mais profundo sono e o menino boto em sua divindade, vislumbram o
esplendor da materialidade da água, impregnada à morte em liberdade. Um
encontro ontológico celebrado na exaltação e exuberância cósmica do rio
Mamu.
Nos devaneios poéticos de “a água e os sonhos”, Gaston Bachelard
viaja em seu imaginário para dar sustentação a ideia de que o estado de
imaginação da água, corresponde a um sonho de limpidez e de transparência.
O autor nos revela que as águas preenchem uma função psicológica relevante,
que é, por exemplo, o de absorver as sombras e oferecer um túmulo a tudo que
Para tirar o “bucho” da paxiuba, tem que bater o pano, bater no troco com o machado, abrir ao meio e
passar a enxada para tirar a polpa (bucho); tem uma durabilidade de até dez anos. (Ranzi, 2017, p. 77).
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diariamente morre em nós. E assim, poetiza Bachelard (1989, p. 69): “Eis,
portanto, por que a água é a matéria da morte bela e fiel. Só a água pode
dormir conservando sua beleza; Só a água pode morrer, imóvel, conservando
seus reflexos”.
No entranhamento da água com o sonho, o menino boto e a criança
ribeirinha, realizaram uma viagem encantadora e transcendental nas
peculiaridades estetizantes do rio Mamu. Nas encantarias aprazíveis da poética
brasiviana, o menino boto após embelecer os devaneios de uma fronteira
apátrida, decide retornar ao brioso tapiri e devolver o espírito da criança
brasiviana ao aconchego telúrico de sua rede. A criança acorda às margens do
suntuoso rio, e com um deslumbrante sorriso, despede-se do iminente amigo
com quem brincara na magnitude e hibrides do imaginário pandino brasiviano.

4.1.3 – O caboclinho da mata
Na mitologia do imaginário florestal brasiviano mora o caboclinho da
mata. A identidade do caboclinho é brasiviana. Ele é o protetor da mata e dos
animais, e percorre a floresta dia e noite sem descansar. Além dos animais, os
homens que ali habitam e vivem em harmonia com a natureza, também
recebem a sua proteção. Para ele, todos são filhos da floresta, e desde que
não haja escárnio ou aviltamento nesta relação, o caboclinho da mata não
utiliza sua força e poder para aplicar seus atos punitivos.
O protetor da floresta não faz uso de sarcasmo para com seus
semelhantes, não espolia o patrimônio florestal, não admite uma mata
tenebrosa, nem é malévolo com quem protege a natureza. A floresta aprazível
oferece de tudo para que seus moradores possam sobreviver com dignidade, e
com uma notável austeridade coletiva, eles podem alimentar-se de folhas,
raízes, frutos e de uma diversificada variedade de carnes. Matar para saciar a
fome é permitido, desde que não haja soberba ou insolência na colossal luta
pela volúpia da vida. Os brasivianos não o denominam de curupira como em
outras regiões da Amazônia, denominam apenas de caboclinho da mata.
Alguns também o denominam de pai do mato. Para o brasiviano José
Nogueira, o caboclinho da mata é muito valente:
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Para começar ele não gosta de cachorro, porque os cachorros correm
atrás dos animais no mato. Ele mete a peia e sem dó, bate mesmo,
com força. Só que ninguém consegue ver o caboclinho. Ele é muito
misterioso. Naquele tempo se algum seringueiro esbanjasse carne de
caça, ele dava uma surra de cipó. Dava até febre e a pessoa tinha
que tomar remédio. A costa ficava toda doida, mas não ficava nem
uma marca. (NOGUEIRA, 2018).

O caboclinho da mata é considerado o protetor dos animais, e,
portanto, não perdoa aquele que não souber fazer bom uso da sua caça. Para
ele, só de deve matar o necessário para a alimentação da família, e caso,
matem mais do que o necessário, serão severamente castigados com as suas
doloridas cipoadas. Ao homem amazônida cabe irradiar a floresta com seus
saberes e fazeres, cabe luzir seu modo de vida, cabe contemplar o prodigioso,
assim como cabe propiciar os valores de sua existência, combatendo o nefário
mundo da sociedade envolvente.
Loureiro nos diz que para o nativo da Amazônia, a contemplação é um
estado de sua existência. O princípio e o fim de suas relações com a vida
cotidiana e a raiz de suas peculiaridades de expressão. O autor nos diz ainda
que tudo isso “é uma contemplação que estabelece equilíbrio de limite e
grandeza do homem com a natureza”. (LOUREIRO, 2001, P. 195). É neste
equilíbrio que o caboclinho da mata age. Ele é o alicerce e as colunas das leis
mitológicas da natureza. Sua solidez e retidão permite ao homem ser relutante
em seus fazeres, porém, não admite que nesta empreitada da vida, o homem
abuse de seus feitos e passe a esnobar do que esta natureza em sua dadivosa
bondade lhe oferece.
Ás vezes o homem da floresta exagera em sua confiança, e no
varadouro74 onde costumeiramente vai em busca de uma “caça75” para garantir
a alimentação da família, ele sente-se lisonjeado meio a tanta fartura e passa a
matar mais do que o necessário para comer. Ele não se contenta apenas com
uma paca (cuniculus paca), um caititu (pecari tacaju) ou um Jacu (penelope), e
nesta momentânea indolência fraqueja diante da benevolência florestal,
74

Caminho aberto no interior da mata. Estrada no meio da selva, que liga uma colocação a outra, onde
passa comboio de animais, mulas e bois de carga, levando mercadoria e trazendo borracha ou castanha do
centro para o barracão ou para a margem. Lugar de pouca profundidade na água, à margem de um rio,
onde com frequência ocorre encalhe de embarcações; canal rapidamente aberto entre dois rios, para
permitir deslocamento rápido de um para o outro. Canal que liga um brejo ou um lago a um rio; atalho de
um rio através da várzea submersa. (Ranzi, 2017, p. 103).
75
Animais silvestres caçados comumente, para a alimentação. A anta, a queixada, o porquinho e o veado
são definidos como caça grande. (Ranzi, 2017, p. 28).
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passando a cada vez mais reunir uma quantidade abusiva de carne. Feliz com
a sua astúcia e valentia, ele retorna ao velho tapiri, e mesmo sendo indagado
pela esposa diante do excedente de carne em abundância, sem que houvesse
tamanha necessidade na casa, o brasiviano desossa a “caça”, salga e leva ao
sol para o preparo do jabá. Agora saciado, o seringueiro rende-se a peleja do
dia e adormece sob o luar da suntuosa noite. No raiar do fulgurante dia, ele
levanta-se e caminha em direção a corda de cipó, onde deixara a carne
descansando no orvalho noturno. Para sua surpresa o gato - do – mato
(Leopardus tigrinus) tinha levado quase toda a carne destinada a praticamente
dois meses de alimentação, restando apenas o necessário para o consumo de
uma semana.
Tomado pela repulsa e desditoso com o acontecido, o brasiviano decide
retornar ao mesmo varadouro da noite anterior, na ânsia de encontrar –se com
o gato que roubara sua carne, e ainda na tentativa de encontrar novas caças.
Desta feita o destino foi outro, e o brasiviano teve que se submeter à
indignação do caboclinho da mata. No encontro com o fabuloso mundo do
imaginário, o seringueiro foi impiedosamente açoitado de cipó. O barulho das
cipoadas misturava-se aos gritos, mas o caboclinho não parava de surrá-lo.
Esmaecido pela surra de varas e cipós, ele lembrou-se das antigas lições que
recebera ainda menino de um índio Pakuara e segurou em um punhado de
folha verde e guardou na mão, ao tempo em que colocou uma pequena folha
em baixo da sua língua. De repente o silêncio voltou a reinar e uma voz forte
ecoou na copa dos vegetais, dizendo: - Foi o que te salvou!
O caboclinho partiu deixando a lição, enquanto o brasiviano rastejou –se
de dor até o aconchego de seu tapiri. Em casa, a esposa e filhos ajudaram a
socorrê-lo, mas ele ainda gemia de dor. O brasiviano pediu que passasse
banha de cobra de sucuri com folhas de capeba76 (piperaceae) para colocar
nas feridas que tinham ficado em suas costas. Ao tirarem sua camisa, a família
observou que não havia nenhuma marca das cipoadas em suas costas.
Durante a noite ele sofreu com uma forte febre, que somente fora controlada
com um xarope de mel de abelha misturado com gengibre (Zingiber offiicinale)
76

Planta medicinal de folhas grandes. Serve para desinflamar e desinchar as pernas. Coloca-se sobre
feridas com ataduras. (Ranzi, 2017, p. 31).
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e unha –de- gato (Uncaria tomentosa). A partir daquele dia o seringueiro
aprendera a cada vez mais relacionar-se com mais respeito e gratidão com os
deuses mitológicos da floresta brasiviana.

4.1.4 – O velho da canoa
A floresta brasiviana do rio Mamu carrega em si um emaranhado de
mistérios que são divinamente guardados no imaginário austero e estetizantes
de seus entes. Neste exímio cenário da natureza encantadora há uma fonte
inesgotável de saberes espirituais e mitológicos que nos fascina com seus
devaneios poetizantes.
É na concatenação fascinante da noite com o imaculado remanso do rio
que brotam os desejos do homem ribeirinho. No entanto, a vontade instigante
do ser é vigilantemente controlada pelo poder do velho da canoa. Esta
generosa figura mitológica brasiviana atua no exuberante silêncio da noite, e
dotado de uma alma extremamente benévola, percorre o rio Mamu numa velha
canoa feita de Itaúba (Mezilaurus itauba). Enquanto rema, ele viaja nos
devaneios do homem ribeirinho, ingressa misteriosamente nos sonhos de cada
um, analisa os desejos não concretizados durante o dia, atenta para os desejos
pretendidos do dia vindouro e em seguida prioriza as vontades mais urgentes e
necessárias à serem atendidas.
Com uma visão imaculadamente cosmopolita, o velho da canoa é
considerado a alma da floresta. Em seu estado de profunda pureza, ele é o
ensaio virtuoso da contemplação divinizada da natureza, e é durante seus
trajetos noturnos que ele adormece no silêncio sublime da solidão, buscando
no espaço e tempo sua majestosa imensidão. Para Bachelard a imensidão está
em nós. Está ligada a uma espécie de expansão de ser que a vida refreia, que
a prudência detém, mas que retorna na solidão. O autor revela ainda que “A
imensidão é o movimento do homem imóvel. A imensidão é uma das
características dinâmica do devaneio tranquilo”. (1989, p. 190).
Esta imensidão mora no velho da canoa, ao tempo que é
cosmopolitamente visualizada por ele. Nesta inenarrável dimensão, o Deus dos
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sentimentos da floresta brasiviana, orienta as felicidades e as lamúrias da vida
ribeirinha. No momento da fome ele faz com que a caça vá até a sua “espera77”
na mata, e se o ribeirinho não estiver em condições de buscar a caça, esta,
orientada pelo seu poder, vai até ao tapiri para que seja avistada e abatida. As
narrações sobre a caça são das mais variadas e instigantes. O brasiviano
Leonardo Fragoso (Belo) nos conta que certo dia ficara de levar uma caça do
rio Mamu até o Distrito de Extrema onde reside seus familiares para sua
alimentação durantes os dias em que por lá iria ficar, mas ele não conseguiu.
Certa noite já em Extrema ele sentiu o cheiro da caça na sua chácara e foi até
lá para verificar o que era e deparou-se com um porco caititu. “Belo” conseguiu
abater o animal, que para ele foi o forte desejo que ele estava sentindo, e o
velho da canoa realizou a sua vontade.
Vinha do Mamu com a maior vontade de comer carne de porco, mas
não consegui matar, aí fiquei com aquela vontade e vim embora para
extrema. Cheguei em Extrema, fui numa chácara onde eu tinha um
barracão de castanha. Era de noite, aí eu tive um pressentimento que
tinha um bicho rodeando o barracão de castanha. Era um caititu
mesmo. Nunca vi um negócio desse. Com certe4za foi o velho da
canoa que o povo fala que vive no Mamu. Dizem que ele mora
sozinho e só anda de noite, se você tiver com muita vontade de
comer e não achar um bicho para matar, ele faz com que o bicho vá
até você. (FRAGOSO, 2013).

Nos devaneios poetizantes de “A poética do espaço”, Bachelard nos
instiga a pensar sobre “A imensidão íntima” do ser impregnado ao seu envolto.
A relação intrínseca do homem com a floresta é divinamente celebrada em sua
imensidão pelo velho da canoa. Durante esta imensidão, o autor busca na
poética de Baudelaire, a afirmação de que o homem é um ser vasto. Esta
vastidão profunda do ser, viaja na vastidão da floresta, tornando-se algo
entranhado num devaneio mútuo e estetizante. Para Bachelard, o termo vasto
é:
“Uma palavra grave, inimiga das turbulências, hostil aos excessos
vocais da declaração. Uma dicção submetida à medida iria quebralas. É preciso que a palavra vasto reine sobre o silêncio tranquilo do
ser”. (1989, p. 202).

77

Determinado local situado na colocação do seringueiro, onde ele coloca bastante frutas silvestres, para
durante a noite, esperar a vinda da caça para ser abatida. Na espera, o seringueiro pode ficar em cima dos
galhos de árvores, ou preparar sua própria armação com troncos roliços de madeira, geralmente com uma
altura que varia de dois a três metros.
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É no remar da vastidão das águas brasivianas que este enigmático ser
mitológico, contempla prazerosamente a encantadora floresta noturna sob sons
divinizados, e numa peculiar e imaculada reciprocidade, a natureza cósmica
também o diviniza, celebrando seu nascimento como mais um supremo Deus à
serviço de sua pertinaz proteção. Um Deus que em sua celestial existência tem
os modos de vida brasivianos, internalizados pelas alegrias e lamúrias das
comunidades brasivianas do rio Mamu.
O velho é o sorriso de felicidade de uma mulher que gerou seu rebento e
o grudou em seus braços, ouvindo o mais austero concerto do cancionismo
inefável dos pássaros, animando os palcos florestais. Ele é o leite da alma da
mata escorrendo nas veias abertas da seringueira, até ser retirado da tigela
para em seguida ser defumado na fumaça do buião78, transformando-se em
resistente “péla79” de borracha do seringueiro, que com seu sapato de seringa80
percorre os varadouros, sendo iluminados apenas pela luz noturna da
poronga81. Mas o velho da canoa também internaliza lágrimas quando
presencia uma família enlutada chorando na cova fria, onde fora enterrada uma
criança silenciada por uma malária fatal. Os seres mitológicos estão atrelados
aos modos de vida da comunidade ribeirinha brasiviana. Eles fazem parte de
um mundo vivido, sustentado na poética estetizante do imaginário.
A criação mitológica do homem ribeirinho “é uma contemplação que
estabelece equilíbrio de limite e grandeza do homem com a natureza”.
(Loureiro, 2001, P. 195). O velho da canoa viaja na intimidade do ente
brasiviano, ele procura atender os desejos da vida de uma pessoa, atender o
que é de maior necessidade. Ele vive na imensidão da alma e na vastidão da
relação do homem com a natureza.

78

É um troço como uma chaminé de ferro ou de barro usada na defumação da borracha. Adaptada sobre o
fogo, dispersa o fumaceiro. Também na falência o sujeito vê toda sua vida desaparecer pelo buião. Os
cavacos são de maçaranduba e breu, e este faz a melhor fumaça para defumar a borracha. (Ranzi, 2017, p.
26).
79
Bola de borracha, do fabrico do seringueiro, que depois de defumado o leite de seringa, dá uma péla.
Seu peso varia conforme a vontade do fabrico. (Ranzi, 2017, p. 78).
80
Seringueira. Designação da goma-elástica extraída de várias espécies de Hevea. Usa-se para designar a
planta da seringueira. (Ranzi, 2017, p. 90).
81
Lamparina que o seringueiro prende à cabeça quando sai para cortar a seringueira em plena madrugada.
Lampião a querosene, ou a óleo, usado nas casas. (Ranzi, 2017, p. 81).
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4.1.5 – A mãe da seringueira.
A seringueira tem mãe. Segundo os seringueiros, todos os passos que
eles fazem na estrada de seringa, ela se pões a observar. Nenhum seringueiro
poderá aprofundar o caule da árvore com a sua faca, sob pena de sofrer
punições severas da mãe da seringueira. A mitologia brasiviana é parte
indissolúvel do ser dos entes seringueiros, ela está presente na cotidianidade
das colocações, na organização das espacialidades, e em suas representações
simbólicas. Silva (1998), nos diz que “As manifestações míticas são os meios
pelos quais esta população se comunica”. (P. 3). O autor esclarece ainda que
“O conhecimento adquirido nas atividades cotidianas cria uma lógica que
resolve os seus problemas imediatos, tendo como resultado, ações que as
maneiras exteriores àquele meio têm dificuldades de compreender”. (SILVA,
1998, p. 3).
Os seringueiros brasivianos nos dizem que a mãe da seringueira não
perdoa, e pode deixar o seringueiro sem extrair o látex, e conforme foi a sua
ousadia, ele terá que se mudar para outra colocação, como castigo recebido.
Para Dardel (2015, p. 51), “O mito não é de forma alguma a narrativa de um
acontecimento ocorrido em uma data precisa e única. Ele é absoluto, isento do
tempo como data ou momento. Essencial, ele engloba todos os existentes”.
O seringueiro em sua ampla visão mitológica e cosmogônica, imbrica-se
tão fortemente à natureza exuberante, que esse mundo do qual ele vive e
sente, transforma-se numa natural intimidade oferecida ao ser de sua
existência. Bachelard (1989, p. 189), informa que “ a contemplação da
grandeza determina uma atitude tão especial, um estado de alma tão particular
que o devaneio coloca o sonhador fora do mundo próximo, diante de um
mundo que traz o signo do infinito”.
O seringueiro vai desta forma, criando e recriando suas mitologias, seus
devaneios e lapidando a sua existência no seu espaço de ação. A mãe da
seringueira é um exemplo, de que a ordem cosmológica e espiritual é
determinar que o homem e a natureza, precisam conviver numa reciprocidade
de respeito um com o outro. A Amazônia, portanto, é constituída de um
emaranhado de deuses. Esses deuses, estão dispersos na imensidão de sua
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grandeza mitológica. Eles estão por toda parte. As populações tradicionais e as
coletividades indígenas são provas incontestáveis desta vasta grandeza
espiritual que embeleza cada vez mais, o ser do ente seringueiro em suas
espacialidades e territorialidades.
Damião Gomes morou grande parte de sua via na sede do Seringal
Mocambo, onde seu pai era gerente. Ele nos conta que o seringueiro chegava
a fazer pacto com a mãe da seringueira para ter uma boa produção de leite:
Eu vi muitas vezes o seringueiro fazer pacto com a seringueira para
ter boa produção de leite. Ele fazia um tipo de promessa e se
conseguisse ele pagava a promessa com a mãe da seringueira. Tinha
seringueiro que quando era atendido por ela ia colocar oferenda no
pé da seringueira como recompensa. O seringueiro sabia que não
podia maltratar a seringueira, mas por algum motivo ela às vezes se
vingava, era aí que o seringueiro se via na obrigação de fazer o pacto
com a mãe da seringueira. (GOMES, 2017).

A mãe da seringueira não permite que maltratem suas filhas, ela controla
todos os passos do seringueiro durante a sua jornada nas estradas de seringa.
Caso o seringueiro prejudique a seringueira com um corte fora do normal, ela
imediatamente impõe o seu castigo ao brasiviano. O universo mítico do
seringueiro brasiviano, vive no seu profundo imaginário, convivendo em suas
cotidianidades, e aguçando as espiritualidades cosmogônicas do seu ser. A
poética de Bachelard (1989, p.19), instiga no espaço vivido do homem à
fenomenologia da imaginação, pois, segundo ele:
O espaço percebido pela imaginação não pode ser o espaço
indiferente entregue à mensuração e à reflexão do geômetra. É
um espaço vivido. É vivido não em sua positividade, mas com
todas as parcialidades da imaginação. (1989, p. 19).
Na Amazônia, diz Loureiro (2001, p. 110), “as pessoas ainda veem seus
deuses, convivem com seus mitos, personificam suas ideias e as coisas que
admiram”. Desta forma, conclui Loureiro (2001, p. 111):
Na vida Amazônica a mitologia reaparece como a linguagem própria
da fábula que flui como produto de uma faculdade natural, levada
pelos sentidos, pela imaginação e pela descoberta das coisas. Nesse
procedimento de uma verdadeira metafísica poética o impossível
torna-se possível, o incrível apresenta-se crível, o sobrenatural
resulta em natural. Quer dizer, um estado poético que evola do
devaneio de livre expansão do imaginário.
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A linguagem mítico-poética traduz dessa forma um pertencimento do
imaginário amazônico incorporado no espaço de ação dos povos da floresta.

4.2 – Os marcadores territoriais brasivianos.
A floresta brasiviana do rio Mamu traz no seu bojo uma riquíssima e
vasta rede sociocultural pandina, alicerçada e composta de singularidades e
pluralidades identitárias, entrelaçadas de forma intrínseca no seu espaço de
ação. Este pertencimento identitário – cultural está diretamente atrelado a uma
espacialidade e territorialidade que também se apresentam aqui como fatores
fortemente imbricados naquela região fronteiriça. É neste cenário intercultural
brasileiro – boliviano que recorremos a análise dos marcadores territoriais para
identificar os valores simbólicos pregnados aos brasivianos do rio Mamu.
Inicialmente, Almeida Silva nos esclarece que “em relação aos aspectos
dos marcadores territoriais, não existe nenhuma teoria, ou pelo menos não
conhecemos sua abordagem epistemológica, como um desígnio inicial que
permita debater sobre essa conjectura”. (2015, p. 60). Nesse sentido, o autor
recorre a Izabel Castro Henriques “que realiza algumas conjecturas sobre a
problemática desses marcadores, inclusive com classificação hierárquica”.
(2015, p. 60). Henriques (2003, p. 13) diz que não existindo uma teoria
estruturada dos marcadores ou dos sinais que definem ou caracterizam a
originalidade dos territórios, encontrou-se na necessidade de proceder uma
elaboração de uma grelha interpretativa e naturalmente provisória, baseadas
em indicações fornecidas pelas fontes oitocentistas e novecentistas, relativas a
Angola e a África Central, de modo a proceder a uma arrumação eficaz dos
elementos identificadores dos espaços africanos. A autora menciona os
seguintes marcadores: vivos, simbólicos, fabricados, históricos, musicais e
funcionais.
Almeida Silva, no livro intitulado “Territorialidades, Identidades e
Marcadores Territoriais Kawahib da Terra Indígena Uru–Eu–Wau–Wau em
Rondônia”, aprofunda e aborda com especial relevância os marcadores
anteriormente mencionados por Henriques, relacionando seus aspectos
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históricos com a coletividade indígena Kawahib na Amazônia brasileira, além
de acrescentar outros importantes marcadores territoriais, tais como: o
linguístico, o cosmogônico, o perceptovisual – sensorial, o estético corporal e
os estruturadores.
Neste sentido apresentaremos inicialmente, os marcadores territoriais
elencados por Henriques (2003,2004), ao tempo em que objetivamos relacionálos aos argumentos proposto por Almeida Silva (2015) junto às coletividades
indígenas, nos propondo ainda, a mencioná-los no entorno das peculiaridades
brasivianas do rio Mamu. Os marcadores territoriais são analisados por
Almeida Silva (2015), para efeito de uma análise didática mais esclarecedora,
em marcadores estruturantes e marcadores estruturadores. Os marcadores
estruturantes estão voltados a uma análise de constructo das coletividades,
enquanto os marcadores estruturadores são ações executadas pela sociedade
envolvente.

4.3 – Marcadores estruturantes e os modos de vida brasivianos.
Os marcadores estruturantes representam os modos de vida das
coletividades.

Os

marcadores

que

apresentaremos

a

seguir

foram

denominações referendadas por Henriques (2003, 2004) e por Almeida Silva
(2015). Almeida Silva trouxe ainda os marcadores denominados por Henriques
para os constructos das coletividades indígenas da Amazônia brasileira, além
de denominar outros relevantes marcadores que se tornaram imprescindíveis
ao estudo dessas comunidades originárias, tais como, os marcadores:
linguísticos, cosmogônicos, perceptovisual-sensoriais, estéticocorporais e ainda
os marcadores estruturadores. Baseado nos marcadores desenvolvidos por
Henriques e Almeida Silva, buscamos em nosso estudo, identificar todos esses
marcadores nas populações tradicionais da Amazônia, em especial às
coletividades seringueiras do rio Mamu, localizadas no Departamento de Pando
– Bolívia.

A – Marcadores vivos.
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Os marcadores vivos são aqueles criados pela natureza. Henriques
(2003) aborda a água e a vegetação, ressaltando que estes devem ser
interpretados e classificados em vista da socialização. A autora cita como
exemplo a Mulemba (Ficus thonningil) que determinados grupos ao se
deslocarem a outro local, levam consigo um ramo de mulembeira para plantar.
Esta árvore é tida por esses grupos como um anúncio da presença dos
espíritos, pois “ Se ganha raízes, tal quer dizer que os espíritos já instalados na
terra, aprovam essa instalação. Se, contudo, a mulembeira seca, tal deve ser –
e é – interpretado como uma rejeição dos espíritos”. (Henriques, 2003, p. 10).
Na avaliação de Almeida Silva, esses marcadores poderiam ser considerados
como naturais, visto que neles estão presentes montanhas, morros e cavernas
– que poderiam ainda, se situar em outra subcategoria (a-biológicos), mas com
a recorrência de espiritualidade e valor simbólico são considerados como
referencial de abrigo, morada dos espíritos e possibilidade de geração de
novas vidas. Nesse sentido, Almeida Silva nos esclarece que:
Para muitos coletivos indígenas e outros coletivos humanos, as
montanhas, rios, morros, cachoeiras, cavernas e outras morfologias
visíveis e perceptíveis – ventos – e não perceptíveis, são espíritos
que permitem a ligação do divíduo com o mundo, sendo que esse
divíduo também é componente intrínseco dessas formas e
representações simbólicas. (2015, p. 86).

Mas é no cerne da floresta brasiviana e na imensidão dos seringais da
Pan – Amazônia do Noroeste boliviano que encontramos um dos mais
relevantes marcadores territoriais vivos: a seringueira (Hevea Brasiliensis), uma
árvore que chega a atingir até 30 metros de altura e com um tronco que pode
variar de 30 a 60 cm de diâmetro. Face à sua relevância histórica, a seringueira
(Ver figura 60. Cap. VII), tornou-se a grande propulsora de extração do látex
para a produção em larga escala durante o primeiro ciclo da borracha (1879 –
1912) e o advento do seu segundo ciclo (1942 – 1945). O seringueiro possui
em seu ser, um brioso respeito pela seringueira. Através da seringueira ele
pode arrancar o sustendo de sua família, mesmo sob duras penas. A árvore,
segundo o seringueiro. Não tem culpa das atrocidades cometida pelos
seringalistas. Seu Osvaldo sempre nos dizia que nunca se deve julgar todos os
seringalistas pela opressão, pois existia também os bons. O seringueiro
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Osvaldo Teotônio de Paula nos fala da importância da seringueira na vida
daqueles que viviam na mata:
Para nós que vivemos a vida inteira dentro da mata, não tinha outra
coisa mais importante do que a seringueira. No rio Mamu mesmo,
tudo girava em torno da seringueira, pois ela era que nos dava de
tudo, praticamente tudo. Até a confiança de quem comprava nossa
borracha vinha da seringueira. Quando terminou a estrada de ferro ali
no Abunã, meu pai foi direto para o seringal, pois sabia que lá dentro
tinha como a família sobreviver. A seringueira é a nossa segunda
mãe. Eu mesmo fico doente quando vejo alguém falando que foi fazer
derrubada e derrubou uma infinidade de seringueira. Me dói no peito
professor. Eu adoeço. Ela ainda está dentro de mim. (OSVALDO,
Extrema, 2015).

Através dela o homem seringueiro internalizou uma imbricada relação
com a natureza, fazendo brotar saberes e fazeres entrelaçados ao seu espaço
vivido. A relação de dominação e exploração nos antigos seringais não foi
capaz de extinguir a relação de pertencimento entre os seringueiros e os
seringais. Remanescentes de dois grandes ciclos da borracha na Amazônia
sobrevivem como brasivianos nos seringais da floresta do Departamento de
Pando na Bolívia, e possuem no seu ser, uma imaculada adoração com esta
árvore protetora e exuberante. Além de se integrar como importante marcador
territorial vivo, a seringueira também possui uma forte ligação com os
marcadores históricos e simbólicos, pois representa um conjunto se
singularidades atreladas aos modos de vida dos seringueiros brasivianos e
seus ricos imaginários da floresta. Nesta reciprocidade humana e natural, o
homem seringueiro é cotidianamente internalizado em sua espacialidade por
valores que a natureza na sua imensidão lhe presenteia.
Desta forma, Dardel (2015), nos informa que é importante não se
acreditar no erro de que a espacialização geográfica se produz somente em
virtude de um comportamento ativo. Ele esclarece que o homem é agenciado
pelo ambiente geográfico, sofrendo influência do clima, do relevo e do meio
vegetal. Dardel relata ainda o exemplo dos hindus, povos da floresta que
“suprimiram toda a distância entre o ser interior e a distância porque o homem
vive em comunhão com a vida universal que se manifesta no clima, na
vegetação e nos animais”. (2015, p. 9). A seringueira, portanto, tornou-se um
ato de pregnância no ser do ente brasiviano, e este, por sua vez, aprendeu a
tê-la como uma dádiva responsável pela sua existência.
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B – Marcadores simbólicos.
No hibridismo fronteiriço da interculturalidade Brasil – Bolívia e nas
territorialidades de seus seringais pandinos, existe um emaranhado de
representações simbólicas, onde os seus conteúdos são preenchidos de
características peculiares, que por sua vez preenchem os modos de vida das
populações tradicionais das espacialidades heterogêneas da Pan – Amazônia.
Os marcadores simbólicos, conforme entendimento de Almeida Silva
(2015), sintetizam os demais marcadores, inclusive os propostos por Henriques
(2003;2004), todavia, diz ele, por questões metodológicas, ele informa que as
representações citadas pela autora, enquanto fenômenos de definição de
territorialidade e/ ou espacialidade se encontram em polos complementares de
análise, o que necessita, segundo ele, de uma reinterpretação, visto que em
determinadas situações são entendidos em conjunto e em outras merecem um
entendimento individualizado. Desta forma, concordamos em dizer que:
Em relação a algumas coletividades “tradicionais” e indígenas
brasileiras essas formas de vinculações cromáticas aparecem muito
sutis nos artefatos artesanais – cestarias, instrumentos musicais –
porém, se revelam mais fortemente nas “marcas corporais”, enquanto
em outras etnias indígenas essas formas se apresentam de maneira
bem reveladora por meio de artefatos como esculturas, entalhes, et.,
o que se aproxima das divindades. (ALMEIDA SILVA, 2015, p. 92).

Atentando para as considerações de Almeida Silva (2015) que faz
referência a algumas coletividades tradicionais brasileiras, e as considerações
feitas por Henriques (2003;2004) que mencionou a árvore tacula, leguminosa
angolana muito utilizada em tinturaria pela sua brilhante cor carmesim,
analisaremos aqui as características representativas e de pertencimento da
seringueira como peculiar marcador territorial simbólico dos seringais
brasivianos do rio Mamu.
Árvore simbólica do seringal, a seringueira com suas adorações
divinizadas e com suas artísticas sangrias conduzidas pelas mãos arquitetas
do seringueiro, produzia o látex branco, causando-lhe gratidão e generosidade
espiritual, pois sabia que dali sairia a sua árdua sobrevivência. Os seringueiros
nos dizem que toda a atividade do corte da seringa é acompanhada de perto
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pela mãe seringueira, e que qualquer corte que venha perfurar com maior
profundidade a árvore será motivo de retaliação pela mãe seringueira, pois
causaria sofrimento a espécie, provocando a demora da cicatrização ou até
mesmo sua morte. Sobre “a vida nos seringais da Amazônia”, Nascimento Silva
(2000) enfatiza que os seringueiros tinham que ter muita atenção para não
deixar a árvore infértil. Segundo depoimentos, diz a autora: “Se o corte chegar
a atingir o caule da árvore, criará um “nó” e diminuirá a quantidade do leite. A
seringueira possui na casca um feixe de “veias” por onde corre o “leite”, e a
faca deve cortá-las sem atingir o caule”. (P. 69). Os cortes e as sangrias da
seringueira obedecem um conjunto de critérios considerados imprescindíveis
para que a árvore se mantenha fértil na produção do látex. Desta forma, a
árvore precisa passar pelas seguintes etapas de preservação:

A árvore é dividida em setores, denominados “bandeira”, possuindo
estas a distância aproximada de um palmo das outras. Faz-se o
cálculo e divide-se verticalmente cada “bandeira”, onde serão feitos
os cortes diários horizontais e o espaço seguinte deixa-se em
repouso. O próximo espaço será cortado novamente na horizontal e
assim sucessivamente. Em cada corte fica um recipiente denominado
“tigelinha”. Dependendo da árvore, pode-se colocar quatro, ou mais
tigelinhas (significando que a árvore possui oito, doze ou mais
“bandeiras” no seu diâmetro). Os cortes iniciam-se à altura de um
metro e vinte centímetros do chão. Ao término do “fabrico”, as
“bandeiras” que foram utilizadas anteriormente já estão recuperadas
e prontas para o corte, bastando passar a mão sobre o tronco da
árvore e retirar as cascas secas. As “bandeiras” de cortes não
poderiam juntar-se em forma de “espinha de peixe”, como muitos
pensam, por isso tiraria a força produtiva da seringueira. Os cortes
feitos com cuidado e de maneira correta protegem a árvore, e a
produção estará garantida. (NASCIMENTO SILVA, 2000, p. 70).

Osvaldo Teotônio de Paula, seringueiro e soldado da borracha que
trabalhou durante muito tempo nos seringais do rio Mamu nos contava que os
seringueiros faziam juramento à mãe seringueira, uma espécie de promessa,
no qual eles solicitavam dela que fossem agraciados com uma boa produção
de leite, e em troca além de prometer a proteção à suas filhas seringueiras,
pagariam a graça alcançada com as mais variadas oferendas. Com esta
proteção divinizada, certamente a floresta passaria a ser não somente um
espaço de sobrevivência, mas também, um lugar onde sua paisagem se
tornasse um cenário afetivo de adoração.
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Desta forma, Dardel esclarece que “ a paisagem se unifica em torno de
uma totalidade do ser (...), ela coloca em questão a totalidade do ser humano
(...) ela não é verdadeiramente geográfica a não ser pelo seu fundo, real ou
imaginário”. (2015, p. 31). Sobre a geografia mítica, e demonstrando a
necessidade que se deve ter em renovar as virtudes nutritivas e fecundantes
da terra, o mesmo autor revela que a árvore deve ser tratada como uma
pessoa, como um poder, porque nela habita um princípio sagrado da vida.
Destarte, expõe que:
A terra é a mãe de tudo o que vive, de tudo que é, um laço de
parentesco une o homem a tudo que o cerca, às árvores, aos
animais, até as pedras. A montanha, o vale, a floresta não são
simplesmente um quadro, um “exterior”, mesmo que familiar. Eles são
o próprio homem. É lá que ele se realiza e se conhece. (DARDEL,
2015, p. 49).

A terra é parte indissociável do homem numa natureza onde ambos se
completam, provocando o surgimento de novos laços, como novas ações e
com novos percursos histórico-geográficos.

C – Marcadores fabricados.
Os marcadores “fabricados” são mencionados por Henriques (2004)
como espaços de habitação dos homens. Esses espaços de habitação, são
segundo ela também o lugar dos produtores, que possuem a obrigação de
assegurar a constituição, a conservação e a distribuição das reservas em
territórios africanos. A autora expõe que “tais escolhas levaram sempre à
elaboração de complexas redes de circulação – os caminhos, construídos
pelos homens, que não podem deixar de integrar esta categoria dos
marcadores fabricados que sinalizam os territórios”. (2004, p. 18).
Referindo-se ainda aos caminhos construídos na África, Henriques
informa que durante essas viagens eram instalados os “muquixi 82”, para
garantir a presença e a proteção divina. (2004, p. 18). Buscando fazer a
relação desses marcadores “fabricados” citados por Henriques (2003;2004) no
82

Santuários instalados nos caminhos. Trata-se de construções complexas, consagradas aos
espíritos, fabricados com materiais diversos, numa singular complementariedade entre
vegetação e artefatos. Obrigatoriamente instalados nos caminhos, assegurando a presença e a
proteção dos antepassados, aos quais o caminhante deve prestar homenagem.
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território africano, tal como fizera Almeida Silva (2015) nas coletividades
indígenas, situarei alguns aspectos desses marcadores, localizados nos
seringais amazônicos.
O seringal é dividido em várias colocações. A colocação é a área de
habitação do seringueiro e que é geralmente constituída de duas a seis
estradas de seringa, local onde ele realiza a atividade de extração do látex para
a fabricação da borracha, e que possui em média, cerca de 150 a 200 árvores
em cada estrada. É na colocação onde o seringueiro constrói sua casa de
morada, o tapiri (barraca de palha) com paredes e assoalho de Paxiuba
(Socratea exorrhiza), uma espécie de palmeira da região, que depois de
derrubada, ela é cortada ao meio e batida, tornando-se de grande utilidade na
construção de sua moradia. Próximo a esta moradia, o seringueiro constrói
também um pequeno tapiri, uma barraca de palha sem a necessidade de
utilizar a Paxiuba, visto que é aberto e de chão batido.
É neste pequeno tapiri, também denominado casa de defumação (Ver
figura 61. Cap. VII), instalado em sua colocação que o seringueiro constrói o
“buião”, destinado a defumação do látex, e a fabricação da “péla” de borracha,
dois importantes marcadores territoriais fabricados dos seringais amazônicos.
A “péla” de borracha natural é assim denominada por possuir um formato
semelhante a uma bola, que passa pelo processo de defumação sob a fumaça
do “buião”. O “buião”, é um tipo de armação natural fabricada de barro e
erguida em sentido vertical. A parte inferior é mais larga e fica fincada sobre o
chão, enquanto que a sua parte superior vai se afinando, até que na sua
extremidade é construída uma boca por onde sairá a fumaça proveniente da
defumação do látex.
Nos tempos áureos da borracha, os seringueiros brasivianos do rio
Mamu, levantavam-se ainda pela madrugada para fazer as sangrias da
seringueira e colocar as tigelinhas para receber o precioso látex. No início da
tarde, eles percorrerão novamente todas as estradas de seringa para recolher
o látex e colocar no balde83. Depois de terem realizado essas duas etapas
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Recipiente cilíndrico, com boca estreita, de fabricação artesanal, feito de flandre, com
capacidade para quatro ou cinco litros de líquido. (Souza, 2004, p. 56).
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diárias, eles retornam à moradia para concluir a última etapa de trabalho do
dia, que era justamente fazer o processo de defumação do látex. Para Silva
(2000, p. 74):
Esta era a fase mais demorada. A defumação era lenta e muitas
vezes entrava noite a dentro trabalhando. A fumaça era produzida por
galhos de madeira, cocos de babaçu ou “ouriços de castanha”. Esses
dois últimos davam calor e fumaça mais prolongados. O processo de
defumação tinha que ser executado, caso contrário, perdiam a coleta
e o trabalho do dia, pois nesta época, os seringueiros não aceitavam
a borracha coagular.

Todo esse processo de defumação do látex, consistia estrategicamente
na fabricação da “péla”. “Em colocações onde os seringueiros extraiam muito
leite – acima de quinze latas, aproximadamente um litro cada lata – o trabalho
de defumação terminava lá pelas dezenove ou vinte horas”. (SOUZA, 2004, p.
56). A “péla” e o “buião”, são, portanto, dois importantes marcadores territoriais
fabricados que estão intrinsicamente ligados aos povos da floresta. Esta
relação é definida da seguinte forma por Cherobim (1983, p. 102, 107):
O buião é uma espécie de forma arredondada, fechado dos lados e
aberto na parte superior, empregando “cavacos” de madeira resinosa,
como Babaçu (Orbygnia martiana), Massaranduba (Mimosops Sp),
Uricuri (Cocos coronada), e outras, para provocar fumaça necessária
e apropriada à coagulação. Acende-se o fogo no seu interior. A
coagulação do látex é possível pela ação do ácido carbônico na
fumaça. Para realizar a defumação, o seringueiro se utiliza de um
pau, sobre o qual derrama o látex e vai girando vagarosamente na
fumaça. Este pau fica suspendo sobre o buião, sempre girando o pau
e derramando o látex, vai se formando uma bola de borracha, ou
pela, chegando a pesar entre 30 e 50 quilos (ou 500 e 100 libras). O
látex que derrama em volta do buião é enrolado em forma de plancha
e é classificado como sernamby rama. O látex que derrama em volta
da seringueira é preparado em forma de queijo, e é classificado como
sarnaby virgem.

Nas territorialidades e espacialidades dos seringais amazônicos, o
seringueiro em sua singular existência, entrelaçou-se à natureza, e sem agredila, construiu em seu espaço vivido, uma peculiar identidade cultural marcada
pelo antagonismo da morte e da sobrevivência, numa floresta até então
“desconhecida”. O seringal é homem e floresta, e “A floresta não é somente a
extensão arborizada da realidade objetiva. Ela coloca em questão a totalidade
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da existência. Foi formadora de almas e de sensibilidade”. (DARDEL, 2015, p.
37).

D – Marcadores históricos.
Sobre os marcadores “históricos”, Henriques (2004) nos diz que é
possível salientar a importância de alguns tipos de monumentos africanos que
podem articular elementos naturais e fabricados e cuja interpretação implica a
mobilização da história do grupo. “É o caso de certas árvores sagradas, que os
europeus incluíam no quadro dos ‘feitiços’ e das sepulturas”. (P. 23).
Referindo-se a esses marcadores “históricos”, Almeida Silva (2015),
relata que no interior das coletividades indígenas e tradicionais, as
representações e práticas socioespaciais alocam os divíduos no núcleo de
espiritualidade, sendo que essa conexão se encontra pautada com realidade
material e estabelece simbolicamente a “vigília pretium libertatis”, como
condição primeva para assegurar os valores morais, cosmogônicos e culturais.
Nesta observação, “Ressalta-se que a definição e organização política de um
coletivo indígena e outros coletivos tradicionais, encontram-se primeiramente
alicerçadas na espiritualidade e na cosmogonia, sendo que os demais
elementos são acessórios nessa constituição”. (ALMEIDA SILVA, 2015, p. 98).
Nos marcadores simbólicos referimo-nos à seringueira como uma árvore
considerada sagrada pelos seringueiros. Almeida Silva (2015) ao tratar essas
coletividades indígenas e tradicionais, como alicerçadas na espiritualidade e
cosmogonia, e ainda estabelecer alguns elementos como acessórios nessa
constituição, podemos desta forma, relacionar a casa do seringueiro como
importante marcador histórico, visto que é neste seu espaço de vivência que se
intensificam as orações espirituais à mãe seringueira e a outros seres
mitológicos que fazem parte do seu imaginário cosmogônico. As experiências
acumuladas

pelos

seringueiros

através

das

atividades

de

extração,

desenvolvidas em suas colocações, passaram a metamorfosear seus modos
de vida que no espaço e tempo, foi se construindo uma identidade preenchida
de saberes e fazeres da floresta que se transformaram numa singular tradição
passada de pai para filho. Segundo Souza (2005, p. 86), o “fazer-se” dos
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seringueiros acreanos desperta a curiosidade dos filhos por aquela atividade.
Quando não, são obrigados a ajudar os pais na extração do látex.
Quando a família é numerosa, nas madrugadas, antes do início do corte
da seringa, a movimentação é grande no interior da barraca. As filhas, ou a
filha única, e a mãe ajudam a fazer o café, esquentam ou fazem a “boia”, a
comida. Os filhos homens acompanham o pai que lhes ensina o ofício,
enquanto os filhos mais velhos ensinam os mais novos e o ambiente de
trabalho envolve a todos. O tapiri como marcador territorial “histórico” tornou-se
uma tradicional unidade familiar, síntese do resultado de uma existência
humana criadora de cultura, alicerçada nas obras da natureza. O tapiri é o
guardião da família seringueira.
A família significa para o seringueiro ter com quem dividir o cotidiano
de um seringal que não é só de trabalho, mas também de lazer e de
solidariedade. É a possibilidade de não se viver na solidão de um
tapiri. Seringueiro sem família significa viver sozinho no meio da
floresta, sem ter com quem dividir suas tarefas, suas angústias e
suas alegrias. (SOUZA, 2015, p. 86).

O tapiri brasiviano do rio Mamu carrega um rico legado de vivências
desde os primórdios do primeiro ciclo da borracha. O tapiri também traz em
suas dependências uma diversidade de elementos simbólicos que foram sendo
construídos com a dinamização de suas espacialidades. No Seringal Barca
farol (Ver figura 62. Cap. VII), morava França Arruda e seus irmãos, um
convívio com o lugar que se deu com a vinda dos primeiros seringueiros, ainda
durante o primeiro ciclo da borracha e no Seringal Onça (Ver figura 63. Cap.
VII), trabalhava o seringueiro Chagas Costa e família. Chagas Costa é filho do
Soldado da borracha Manoel Costa. Neste seringal viveu a guerreira
brasiviana, da qual falaremos durante o capítulo sobre a poética ameaçada.
Os primeiros migrantes nordestinos que vivenciaram suas experiências
nos seringais, conviveram com momentos de dor e angústia. Mas “mesmo o
silêncio ou a desolação, é também uma realidade do espaço geográfico, uma
realidade que oprime, uma realidade que exclui”. (DARDEL, 2015, p. 8). O
espaço vivido de coletividades indígenas também passou a ser o espaço vivido
dos seringueiros. “Esse espaço material não é, de forma alguma, uma ‘coisa’
indiferente, fechado sobre ele mesmo, de que se dispõe ou que se pode
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descartar. É sempre uma matéria que acolhe ou ameaça à liberdade humana”.
(DARDEL, 2015, p. 8).
Nesse espaço de ação, o tapiri aloja os sentimentos da família. A
linguagem do espaço vivido é repassada ao lar como a mais natural forma de
se criar e manter uma tradição. A presença humana lapida a existência, e a
busca pelo conhecer dessa existência, é também a busca pelo conhecer do
ser. O tapiri como a casa do seringueiro integrou-se ao seu ser, pois “Na vida
do homem, a casa afasta contingências, multiplica seus sonhos de
continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem
através das tempestades do céu e das tempestades da vida. É corpo e alma”.
(BACHELARD, 1989, p. 26). O seringueiro criou o tapiri no encontro de
espacialidades, territorialidades e temporalidades, e neste encontro, a humilde
barraca de palha, marcou profundamente os seus modos de vida,
transformando-se num dos mais originais marcadores territoriais dos seringais
amazônicos.
E – Marcadores musicais.
Esses marcadores possuem uma relação que envolve o seringueiro em
sua cotidianidade, marcada num espaço vivido onde a solidão e a alegria se
manifestam como algo real, mas que podem, meio aos seus antagonismos
sentimentais, conviverem incorporadas em seus modos de vida. No contexto
de sua existência, o seringueiro desde que adentrou na vastidão da floresta
amazônica,

adaptando-se

à

novos

fazeres

em

suas

colocações,

cotidianamente foi dinamizando seu espaço e revelando a essência do ser. É
nesse “Espaço onde se desenvolve a existência, porque ela é, em essência,
extensão, porque ela procura um horizonte, direções, existências que dela se
aproximam, porque a vida lhe oferece percursos a seguir, fáceis ou
acidentados, seguros ou incertos”. (DARDEL, 2015, p. 13).
Sobre os marcadores musicais no território africano, Henriques (2004)
relata que esses marcadores são utilizados não só para produzir músicas,
porque permitem estabelecer relações à curta e longa distância entre os
diferentes grupos. Ela nos diz que “Em todos esses casos verifica-se que um
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dos suportes mais evidentes do processo de socialização está ligado a uma
tríade fundamental: música, dança, canto”. (2004, p. 26).
Os primeiros migrantes dos seringais em busca de afastar a solidão e a
saudade que ficou guardada apenas em suas lembranças, e na ausência de
mulheres em suas colocações, os rapazes divertiam-se dançando juntos e
batendo em latas e troncos de madeira, geralmente utilizando o forró, música
tradicional da caatinga nordestina. Com o passar do tempo, e agora tendo a
família como importante núcleo familiar, a diversão foi se intensificando, agora
à base de sanfona, triângulo e zabumba. “Pode-se afirmar que a festa é um
lugar de manutenção de identidade do seringueiro”. (SOUZA, 2006, p. 81).
Sobre os marcadores musicais nas coletividades indígenas, Almeida
Silva (2015) nos informa que “a confecção de um instrumental musical, flautas,
tambores, etc., estão repletas de ritualidades, isto é, exige uma preparação
espiritual”. (2015, p. 99). Segundo Souza (2004):
“A maioria dessas festas no seringal aconteciam por motivo dos
adjuntos, ocasião onde os seringueiros se reuniam e em um só dia
brocavam (derrubavam o mato na base do terçado) para o anfitrião e,
como uma certa recompensa ou mesmo para divertir os homens que
trabalhavam duro durante o dia, a noite serviam um farto jantar,
geralmente regrado a muita carne de porco doméstico e de caça
silvestre, e em seguida acontecia uma festa tocada a sanfona,
zabumba, pandeiro e triângulo”. (2004, p. 44).

Nos seringais, o marcador musical além de proporcionar momentos de
lazer no meio da floresta, também servia de importante meio de socialização
entre as famílias espalhadas em diversas colocações. Por um momento as
dificuldades são postas de lado, a solidão transforma –se em interação
coletiva, e o espaço adquire novas intimidades, novos horizontes e novas
afetividades. “Qualquer que seja a afetividade que matize um espaço, mesmo
que seja triste ou pesada, assim que é expressa, poeticamente expressa, a
tristeza se modera, o peso se alivia”. (BACHELARD, 1989, p. 206).
Desta forma, o seringueiro em seu espaço de ação foi se constituindo o
“ser – aí” numa temporalidade em que foi cotidianamente aprimorando sua
essência humana. O ser humano passava a ser seringueiro em sua
espacialidade, que por sua vez passava também através do “ser – com”, na
sua relação com os demais seringueiros e com a floresta, a extravasar a
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descoberta da existência do ser. O ente, foi assim, descobrindo novos saberes
e fazeres que cotidianamente foi revelando seu ser. Da cotidianidade, diz
Heidegger, “não se devem extrair estruturas ocasionais e acidentais, mas sim
estruturas essenciais. Essenciais são as estruturas que se mantêm
ontologicamente determinantes em todo modo de ser de fato da pre-sença”.
(2002, p. 44).

F – Marcadores funcionais.
No estudo desses marcadores, Henriques (2003), faz referência em
particular àqueles ligados à atividade comercial, que, naquela região,
desempenhou importante papel na organização das sociedades da África
Ocidental e Central, à Sul do Equador. Os caminhos comerciais são
considerados pela autora como importantes marcadores funcionais. Referindose a Henriques, Almeida Silva (2015) diz que “A autora contextualiza ainda que
os vegetais, minerais ou aquáticos – talvez se referindo a rios, lagos e cursos
d’agua, peixes – tinham a finalidade de servir como orientação para os
coletivos daquele país”. (2015, p. 100). Segundo Almeida Silva (2015, p. 100,
101):
Com base nesses exemplos, os coletivos ameríndios e “tradicionais”
também se situam, se orientam e desenvolvem suas relações com
outros divíduos de parentesco, através de trilhas e caminhos na
floresta e rios com “rede” entre as aldeias, tendo várias espécies de
árvores como norteadoras desses percursos – embora na atualidade
também se sirvam de estradas construídas por máquinas.

Com o advento da batalha da borracha ou segundo ciclo da borracha
(1942 – 1945), as casas aviadoras haviam atravessado sérias dificuldades em
virtude da crise da borracha com o fim do seu primeiro ciclo. Souza (2006, p.
93), relata que “as casas aviadoras ainda se ressentindo da crise da produção
da borracha de 1913, o abastecimento da região ficou também sob a
responsabilidade de órgãos do governo brasileiro e dos Estados Unidos”.
Souza nos diz ainda que com o fim da “Batalha da Borracha”, as ações do
governo federal brasileiro e dos Estados Unidos, foram desmobilizadas, ficando
novamente a produção da borracha motivada pelos interesses das casas
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aviadoras que já não existiam mais nos moldes das do primeiro surto da
borracha.
Mas mesmo diante de todo este aparato comercial – administrativo que
fortalecia cada vez mais os poderes atribuídos ao seringalista, no percurso das
rotas fluviais, ainda existia a figura do regatão, uma espécie de marreteiro
comerciante independente que se utilizava dessas rotas fluviais para negociar
seus produtos, principalmente com os seringueiros, que às vezes se utilizavam
desse negócio tentando fugir das exorbitantes dívidas com o barracão.
Nos deteremos agora aos caminhos percorridos pelos seringueiros
como relevantes marcadores funcionais atrelados aos seus modos de vida.
Para que a borracha chegue até ao pequeno tapiri, onde está instalado o
defumador, o seringueiro precisa percorrer a tradicional estrada se seringa,
local onde fica localizada as seringueiras de sua colocação. Quando os
seringueiros chegavam pela primeira vez na colocação, o seringalista enviava
dois funcionários seus para realizar os trabalhos de demarcação das estradas
de seringa, que eram, o mateiro e o toqueiro.
Geralmente o mateiro era um assíduo conhecedor do seringal, um
conhecimento herdado das primeiras atividades de extração do látex durante o
primeiro ciclo da borracha. O toqueiro trabalhava em conjunto com o mateiro, e
era o responsável pelos trabalhos braçais de abertura das estradas, inclusive o
de arrancar tocos de árvores que pudessem causar obstáculos à passagem
seringueiro. Nas estradas de seringa os seringueiros construíram as chamadas
“esperas” (Ver figura 64. Cap. VII), onde eles se escondiam, geralmente em
locais mais altos para abater as “caças”. Geralmente a colocação do
seringueiro possuía de 3 a 6 estradas de seringa, e cada estrada possuía
aproximadamente de 150 a 200 árvores. Souza (2004, p. 58), nos dá uma
importante definição dos caminhos que constituem a estrada de seringa:
O caminho das estradas de seringa tem aproximadamente o formato
de uma circunferência ovalada, tendo como ponto de partida a “boca
da estrada”, local onde sai dois caminhos, em ângulo com abertura
aproximada de quarenta e sessenta graus progressivamente, um
denominado de perna esquerda e outro de perna direita. Seguindo
por uma das pernas, o ponto mais equidistante onde o caminho fizer
a curva para retornar pela outra perna, denomina-se de “rodo”, além
desse curso normal da circunferência, ainda existem as “mangas”,
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que são pequenos caminhos sem saída (20 a 30 m) que se
apresentam, perpendiculares à perna da estrada e são utilizados para
colher o látex de uma ou duas seringueiras que existem fora do curso
normal da estrada. Existem ainda os “oitos”, que são circunferências
menores, como se fossem pequenas estradas, que podem existir
saindo da perna normal da estrada, onde se entra por uma perna e
sai pela outra e depois o caminho continua na estrada principal, até
chegar novamente na “boca da estrada”.

Os

caminhos

constitutivos

das

estradas

de

seringa

tornam-se

peculiaridades tradicionais de espacialidades e territorialidades imbricadas nos
modos de vida dos seringais. “Ao atribuirmos espacialidade à presença, temos
evidentemente de conceber este ‘ser-no-espaço’ a partir de seu modo de ser”.
(HEIDEGGER, 2002, p. 152). De fato, pois “A existência humana consiste em
existir social e culturalmente, em sentido simultaneamente fenomenológico e
histórico. Pensamento, discurso e ação, mesmo quando crivados de dúvida e
incerteza, permanecem encrustados num mundo partilhado”. (THIELE, 1995, p.
79). Neste sentido, é importante ressaltar que “Toda espacialização geográfica,
porque é concreta e atualiza o próprio homem em sua existência e porque nela
o homem se supera e se evade, comporta também uma temporalização, uma
história, um acontecimento”. (DARDEL, 2015, p. 33).
O homem seringueiro no seu espaço e tempo é uma prova
incontestável de superação, frente ao conjunto de adversidades que
cotidianamente teve que superar. Os caminhos percorridos por ele, iniciando
seu percurso ainda de madrugada, demonstra toda a sua força de existência,
capaz de extrair seu sustento e o sustento da família, num cenário florestal
denominado colocação. É importante destacar que toda essa árdua atividade
de extração do látex nas estradas de seringa, o seringueiro utilizava
indispensáveis instrumentos de trabalho que se tornaram inseparáveis ao seu
cotidiano, conforme relata com precisão o escritor e ex-seringueiro, Souza
(2004):
Balde (recipiente cilíndrico, com boca estreita, de fabricação
artesanal, feito de flandre, com capacidade para quatro ou cinco litros
de líquido); poronga ( lamparina com armação para encaixar na
cabeça, de fabricação artesanal e feita de flandre); faca de seringa
(lâmina estreita de aço, com uma das extremidades afiada e curvada
e a outra com um pequeno gancho que se encaixa na cabrita); cabrita
( lâmina de aço com uma extremidade curvada para encaixar a faca
de seringa e a outra presa a um cabo de madeira com
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aproximadamente 30 cm de comprimento); raspadeira ( lâmina de
aço com uma extremidade curva – noventa graus – afiada e a outra
presa a um cabo de madeira em forma de uma pequena enxada), sua
utilidade é para raspar a casca da seringueira, visando facilitar a
execução da sangria, no local da bandeira ( parte da árvore –
seringueira – delimitada para a sangria ou corte); saco de
encauchado ( saco de fazenda, impermeabilizado com o látex
defumado, utilizado para carregar o látex); sarugo ( tipo de corda
elástica, fabricado com látex, utilizado para amarrar a boca do saco
de encauchado) e estopa ( definida anteriormente ), e ainda, colocar
os sapatos de seringa e roupas de trabalho no local certo, para não
haver perigo de atrasar a saída na madrugada seguinte.

Como podemos observar, as estradas de seringa e o homem seringueiro
com seus utensílios de trabalho, nos apresenta uma diversidade de
experiências pessoais descritas por Souza, que retrata as singularidades de
vivências socioespaciais inseridas no cotidiano das colocações. Desta forma,
as descrições acima mencionadas, constituem importante marcador territorial
funcional no contexto da Pan – Amazônia brasileiro – boliviana. Os marcadores
territoriais estruturantes a seguir, foram desenvolvidos com fundamental
relevância por Almeida Silva (2015), que nos traz uma farta contribuição
científico – literária nos estudos desses marcadores às coletividades indígenas
da Amazônia brasileira. Neste sentido, também procuro integrá-los às
comunidades tradicionais da Pan – Amazônia brasileiro – boliviana.

G - Marcadores linguísticos.
A linguagem dos seringais está intimamente ligada aos modos de vida
do seringueiro. A vida na floresta proporciona uma importante estrutura sóciolinguístico-cultural, composta por uma vasta rede de unidades lexicais que
representa em sua forma tradicional as peculiaridades do discurso do homem
da floresta. O marcador territorial linguístico, especificado por Almeida Silva
(2015), é caracterizado por ele – dentre outras relevantes características –
como uma condição sine qua non que o divíduo carrega, traduzinho sua
internalidade e exterioridade pessoal e territorial, porque segundo o autor “onde
quer que esse divíduo caminhe estará conduzindo esse marcador como algo
inerente, como pertencimento”. (P. 102).
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Podemos observar que as unidades lexicais que preenchem o
vocabulário linguístico dos seringais não são fenômenos isolados e separados
do universo extralinguístico, visto que a língua é um fator social inseparável da
vida e da cultura de uma comunidade falante. O seringueiro, pois, carrega em
si uma vasta rede de conhecimentos originados de um complexo imaginário
imortalizado na floresta. Seu acervo lexical flui naturalmente através de uma
língua imbricada em sua cotidianidade. São palavras ou vocábulos que
expressam os conhecimentos adquiridos no seu espaço vivido.
Ao discorrer sobre o fenômeno da linguagem, Heidegger (2002), nos
informa que o fundamento ontológico-existencial da linguagem é o discurso,
pois segundo ele, “o discurso é um existencial originário da abertura,
constituído primordialmente pelo ser-no-mundo, ele também deve possuir, em
sua essência, um modo de ser especificamente mundano”. (P. 219). Para o
autor, a linguagem pode ser estilhaçada em coisas-palavras simplesmente
dadas, porque existencialmente, o discurso é linguagem porque aquele ente
possui o modo de ser-lançado-no-mundo, dependente de um mundo.
Mencionaremos aqui o depoimento do soldado da borracha, Manoel
Gomes de Oliveira – falecido neste ano de 2018 – na época em que ele ainda
trabalhava na extração de seringa, e o seu filho ficou muito doente. Em sua
narrativa ele pede ajuda a um compadre seu que era muito conhecedor da
medicina popular. Ele era conhecido nos seringais dos rios Mamu e Abunã
como João “Pretinho”, e possuía uma vida dedicada a socorrer as pessoas
doentes de toda Região da Ponta do Abunã e demais comunidades
fronteiriças. Durante a época em que os distritos de Extrema e Nova Califórnia
– Município de Porto Velho – eram vilas litigiosas disputadas pelos estados do
Acre e Rondônia, foi instalado em Extrema o primeiro hospital da região pelo
Estado do Acre. O hospital recebeu a denominação de Unidade Mista João de
Souza Barbosa, o João Pretinho, uma reconhecida homenagem a um
seringueiro que muito contribuiu em benefício da saúde em todos os seringais
da Ponta do Abunã e região fronteiriça. Com o fim do litígio em 04 de dezembro
de 1996, o hospital passou a receber a denominação de um pioneiro do distrito
de Vista Alegre do Abunã, e atualmente funciona como Hospital Regional de
Extrema.
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A comunidade do distrito de Extrema ainda reivindica o retorno da
primeira denominação do hospital, considerada uma das mais relevantes
homenagens já prestada a um seringueiro de toda aquela região. Observemos
a narrativa do seringueiro Manoel Gomes sobre o atendimento do seu filho por
João Pretinho:
Quando o menino ficou doente eu peguei e levei para o João pretinho
rezar, dito o menino que tinha pneumonia que me dava trabalho
quando estava doente. Um dia eu cheguei com o menino, ele me
perguntou o que a gente estava fazendo lá, eu falei que nós tínhamos
ido lá passear. Deitei o menino numa rede e fiquei balançando,
quando me dei fé, o menino estava morrendo, aí eu gritei para o
compadre João que se achegasse, pois, o menino estava morrendo.
Eli correu, pegou o menino e levou para um quarto e me perguntou se
eu tinha copaíba em casa, eu falei que sim, então ele me mandou ir
buscar um pouco, para ele começar o trabalho. Quando cheguei com
a copaíba, entreguei para ele, que pegou o gergelim, pilou um pouco
e misturou com a copaíba. Passou num corpo do menino da cabeça
ao pé. Depois pediu a primeira camisa que o menino vestiu. Então fui
em casa buscar, ele pegou a camisa e uma bacia com água. Tocou
fogo na camisa e colocou dentro da bacia com água, porque se a
cinza da camisa fosse para o fundo, o menino morria, mas se ficasse
sobre a água, ele não morria. A cinza ficou por cima, então ele disse
que o menino estava com anemia no sangue, que podia levar no
médico, mas que daquela doença o menino não morreria. Ele me
disse que eu tinha que ficar sete dias na casa dele com o menino,
para ele poder se recuperar. No sétimo dia ele me liberou, aí eu fui
para Rio Branco com o menino. Cheguei lá o médico me falou que o
menino estava mesmo com anemia. Então o doutor Moura passou o
remédio que curou, mas o menino não cresceu muito. (Extrema,
2005).

No depoimento do soldado da borracha, podemos observar que através
de sua linguagem peculiar, as comunidades tradicionais possuem uma histórica
sabedoria popular sobre a utilização de ervas medicinais nos variados casos de
doenças surgidas nos seringais. Atualmente, essas ervas medicinais foram
substituídas por remédios alopáticos, fabricados por grandes indústrias
farmacêuticas que mantém e domina o uso em alto custo desses produtos
industrializados. Manoel Gomes demonstra em suas narrativas, através de uma
linguagem que representa os seus saberes e fazeres, que o ente em sua
existência espacial, inicialmente valorizou o silêncio como forma de
aprendizagem, para que posteriormente, através de sua fala, pudesse valorizar
a sua forma de ser.
O marcador territorial linguístico, como um marcador estruturante, assim
caracterizado por Almeida Silva, nos traz a relevante oportunidade de
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demonstrar as singularidades do ente, vivenciadas nas espacialidades e
temporalidades, e reproduzidas através de sua fala como resultado de suas
experiências de vida. A seguir o soldado da borracha relata em mais uma
narrativa, um pouco do cotidiano vivido em sua colocação, onde demonstra um
vocabulário rico de conteúdos peculiares entrelaçados aos modos de vida dos
seringais. Através deste importante marcador linguístico é possível detectar
semanticamente a utilização do léxico do seringueiro amazônida, tais como:
Estrada de seringa, tigela, paneiro, buião, balde e demais palavras –
anteriormente conceituadas em outros marcadores – utilizadas no seu espaço
de ação. Vejamos:
O serviço do seringal começava cedo, às quatro horas da
madrugada. Eu me levantava, fazia café, pegava minhas facas de
seringa e saia para entrar na mata para cortar a seringa. Era uma
estrada com duzentas árvores de seringa, tinha árvore que dava mais
de cinco tigelas de seringa. Fechava o corte umas dez horas da
manhã. Chegava em casa cansado, ainda tinha que fazer comida.
Comia, pegava o paneiro, um saco de seringa encauchado e um
balde, que era para colocar o leite, uma paletinha para limpar as
tigelas. Quando o balde estava cheio, eu botava no saco e amarrava,
botava nas costas e me mandava pegar o resto do leite de seringa.
Quando chegava em casa ia para o defumador, tinha uma baciona
para colocar o leite e já trazia um cipó que era para aquecer o leite,
para ficar grosso. Tocava fogo no buião que era para defumar o leite.
Era cavado um metro, tinha que fazer um suspiro para colocar o fogo
e uma boca em cima para sair a fumaça e defumar o leite. As
madeiras eram carapanaúba, breu, coco babaçu. Essas eram as
melhores para defumar a seringa. Eu amarrava uma corda na linha
da defumadeira; um gancho para colocar um cavador da borracha,
após cinco dias eu ferrava a borracha, colocava minha marca, então
eu ia trabalhar para tirar borracha. O patrão mandava buscar a
borracha de quinze em quinze dias. O tropeiro vinha buscar a
borracha na minha casa e levava para o barracão que ficava na beira
do Rio Abunã. (Extrema, 2005).

Apesar das dificuldades atreladas à época do processo de extração,
Manoel em sua narrativa demonstrava possuir satisfação na sua relação com o
seringal. As lembranças de sua terra natal e do percurso que ele realizou de
Fortaleza à Manaus, continuavam presentes na sua memória. O seu novo
espaço amazônico - vivido na colocação, no tapiri e nas estradas de seringa –
foi aos poucos sendo transformado, e transformando os modos de vida de
Manoel.

H – Marcadores cosmogônicos.
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Os marcadores territoriais estruturantes são marcas que simbolizam a
dinamização do espaço e as experiências socioespaciais atreladas à essência
humana, que cotidianamente vai resultando na construção e reconstrução de
uma identidade coletiva. Esses marcadores se diferem claramente dos
demarcadores territoriais, ou dos marcadores estruturantes como bem definiu
Almeida Silva (2015), visto que “No nosso entendimento, a ‘demarcação
territorial’ é um dos instrumentos de gestão territorial do estado que atua sobre
os divíduos e as coletividades, o que implica em estruturas de poder”. (P. 66).
Quanto aos marcadores “cosmogônicos”, Almeida Silva (2015), relaciona
este marcador com as manifestações míticas e suas ritualísticas, como
expressões do comportamento humano, visto que essas representações
simbólicas de força material e imaterial se manifesta das mais variadas formas
nas coletividades indígenas e tradicionais do espaço amazônico. Neste sentido
o autor nos esclarece o seguinte:
No caso das coletividades indígenas e coletividades “tradicionais”, os
mitos são representações simbólicas que estão interligados à
cosmogonia e aos aspectos ritualísticos e psíquico-espirituais e
constituem um “sistema” de relações, que através do espaço de ação
realizam as experiências socioespaciais no cosmo e microcosmo.
Assim, esses “marcadores” organizam a vida coletiva por meio dos
valores cosmogônicos, morais e espirituais. (P. 104).

Os seringais brasivianos dos rios Mamu e Abunã são fortemente
marcados pelas diversas manifestações mitológicas de suas coletividades
ribeirinhas. Essas particularidades variam de acordo com a formação histórica
e geográfica das mais variadas populações tradicionais da Pan – Amazônia. A
mãe da seringueira, por exemplo, observa atentamente todas as relações
cotidianas existentes entre às suas filhas seringueiras e as atividades de
extração do látex pelos seringueiros em suas colocações. Qualquer ação
cometida que venha prejudicar as seringueiras, torna-se alvo de punição contra
os seringueiros. O seringueiro brasiviano José Nogueira nos conta que se o
seringueiro abusasse do corte da seringueira, ele pagaria muito caro com isso,
pois se caso ela chegasse a morrer, as outras seringueiras lhe negavam o leite:
Eu mesmo conheci um seringueiro que se meteu a besta aqui no rio
Mamu e inventou de querer cortar seringa mais do que os outros. Ele
queria sempre ser o melhor, para no final do ano dizer que fez mais
pelas de borracha do que os outros. Foi indo, foi indo, aí um dia eu
disse que um dia ele ia achar o dele. E achou mesmo. Você acredita
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que o abestado cortou tanto a seringueira que ela secou? Meu amigo,
não deu outra, esse homem corria estrada por estrada e as
seringueiras negavam o leite para ele, aí ele ficou assombrado, e teve
que ir embora para outra colocação bem longe dali. Foi um castigo
que a mãe da seringueira deu nele. Vixe, eu já vi tanta história da
mãe da seringueira, quem entende sabe disso, e quem não
acreditava, só passava a acreditar depois que ela se vingava dele.
(NOGUEIRA, 2018).

Esta narrativa nos mostra que o mito como marcador cosmogônico, faz
uma integração do mundo imaterial ao espaço de ação do seringueiro. Esta
aproximação entre o humano e o não – humano, demonstra uma interferência
simbólico – mitológica nos modos de vida do homem ribeirinho, e sua
imbricada relação com a terra.
O conjunto desses fatos mostra claramente que, no espaço mítico, é seu
próprio ser, sua alma, que o homem encontra frente a si mesmo, visto que:
Essa geografia não pode separar-se de si mesma, porque o mito,
sempre colocado sobre as coisas, para as fundar, é precisamente o
que faz a realidade aparecer como realidade, e a realidade confirma a
todo momento o “fundamento” mítico. (P. 65).

A terra, segundo Dardel (2015), é na geografia mítica, uma relação que,
vista de nosso universo objetivado moderno, aparece como uma aderência
total e absoluta.

I – Marcadores Perceptovisual-sensoriais.
Sobre esses marcadores, Almeida Silva (2015), nos diz que eles
possuem estreitas relações com os marcadores simbólicos e que ainda estão
assentados numa construção psíquico-espiritual dos coletivos humanos, pois,
no seu contexto, funda-se na materialidade, na imaterialidade e no inatingível,
como se constata nos odores, sons e ruídos, seres vivos intangíveis e no
imaginário criado através de sonhos, intuições e premonições. O autor nos diz
ainda que esses marcadores podem também ser inseridos no sentido sensorial
ou naquilo que muitos consideram como sexto sentido. (P. 105).
O ex-seringueiro e ex-soldado da borracha, Manoel Gomes de Oliveira,
narra que convidou um amigo seringueiro para cortar seringa durante a noite,
algo que não era de costume nas colocações. Os dois amigos concordaram em
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fazer a extração do látex durante a noite, mas quando chegou num certo
momento, a natureza se revoltou e fez com que Manoel tivesse que passar por
uma situação nada agradável, conforme ele mesmo narra:
Eu trabalhava com um companheiro chamado José Freijó, morava na
colocação Recanto, José Freijó, só cortava seringa de manhã. Um dia
de sábado, falei para meu companheiro, para irmos cortar a noite, ele
falou que não, depois mudou de ideia e me pediu para chama-lo
quando eu fosse sair. Quando a noite caiu, fomos dormir, na hora de
sair, me levantei, fiz o café, arrumei as minhas coisas: balde, saco,
facão e a marmita com comida, coloquei tudo dentro de um paneiro e
chamei o companheiro. Ele arrumou suas coisas também e saímos,
eu para a estrada do centro e ele para a estrada de ponta. Quando
cheguei na boca da estrada, coloquei as minhas coisas no galho da
árvore, peguei a faca de seringa e sai cortando, quando estava com
umas quarenta madeiras de seringa cortadas, começou um temporal,
só que estávamos no mês de julho, que não é mês de chuva, então
fiquei nervoso com aquele temporal que vinha quebrando tudo, logo
aquele vento parou de vez, eu estava perto de um igarapé, que tinha
bastante água, quando escutei uma lapada na água dizer “de macaco
já virou peixe”, as lapadas viraram pisadas que vinham em minha
direção. Eu tentava ver, mas não via nada de vulto, tirei a Poronga
para tentar ver, mas não adiantou, as pisadas continuavam a se
aproximar de mim, quando estava com um metro, fiquei suspenso do
chão, sem nada na cabeça, me tremendo todo. Pensei em voltar para
casa, mas não voltei, continuei a cortar seringa, quando voltei
colhendo a seringa, cheguei ao local, tentei achar algum vestígio de
alguma coisa, se era bicho ou outra coisa, mas não achei nada, voltei
para casa e dei o nome de assombração para esta estrada e não
voltei mais a cortar seringa nela, que ficou abandonada. Contei para
meu companheiro José Freijó, que me falou que era por isso que não
cortava seringa a noite, que a noite é dos bichos e das visões, das
assombrações. (Manoel, Extrema, 2005).

As representações simbólicas e espirituais do espaço de ação,
constituem importantes marcadores estruturantes que fazem parte das
vivências e da organização territorial de suas coletividades. A narrativa anterior
demonstra que “Em seu universo cosmogônico, a natureza é um conjunto
interconectado, indissociável do divíduo e precisa ser respeitado, porque é nela
que encontra o abrigo necessário para a permanência do modo de vida”.
(ALMEIDA SILVA, 2015, P. 255). A ideia de pertencimento ao lugar, os reflexos
da imaterialidade presentes no imaginário do seringueiro, e as percepções
oriundas de seus saberes e fazeres, resultam no surgimento da essência do
ser deste ente.

J – Marcadores estéticocorporais e marcadores instrumentais do
seringueiro.
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Sobre os marcadores estéticocorporais, Almeida Silva (2015), define que
são aqueles que tem relação direta com o indígena, representam a própria
identidade cultural que carrega no corpo e no espírito e revela a relação íntima
com a espiritualidade, com a natureza e consigo mesmo. Nesse sentido, e
procurando demonstrar a relevância desses marcadores no contexto dessas
coletividades, o autor cita como exemplo: “as pinturas para a guerra ou na
celebração de rituais (...), colares, pulseiras, a disposição do corte de cabelo,
que são expressões claras do pertencimento cultural”. (P. 107). Ele esclarece
ainda que esses marcadores “ficam evidenciados e presentificados de maneira
especial em manifestações ritualísticas – cruzes, crucifixos, entre outros – e
festas religiosas. Como exemplo, situamos os casos dos exotéricos e culturas
africanas e hindus”. (P. 107).
Nas populações tradicionais dos seringais, em vez de marcadores
“estéticocorporais”, denominaremos aqui de “marcadores instrumentais” de
trabalho do seringueiro que sempre fizeram parte da cotidianidade dos
seringais e de suas colocações. Vários utensílios pessoais de trabalho,
utilizados principalmente nas atividades de extração do látex, constituíram – se
como importantes aspectos desses marcadores.
Como exemplos, citaremos aqui, alguns utensílios que o seringueiro
utilizava em seu corpo para realizar esse processo de extração, tais como, a
faca de seringa (uma lâmina estreita de aço, com uma das extremidades afiada
e curvada e a outra com um pequeno gancho que se encaixa na cabrita); a
cabrita (lâmina de aço com uma extremidade curvada para encaixar a faca de
seringa e a outra presa a um cabo de madeira com aproximadamente 30 cm de
comprimento); a poronga (Ver figura 65. Cap. VII) é uma lamparina com
armação para encaixar na cabeça do seringueiro, de fabricação artesanal e
feita de flandre. O sapato de seringa, era também, outro importante marcador
instrumental utilizado diariamente pelo seringueiro, desde a extração e colha do
látex na estrada de seringa, até a defumação da borracha no buião, instalado
no tapiri.
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CAPÍTULO V – A ECLOSÃO DO CONFLITO NO RIO MAMU E A
IDENTIDADE BRASIVIANA AMEAÇADA.

Figura 20. Área de conflito. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Fonte - Consulado de Cobija. Janeiro.
2008.

O Estado comandou ostensivamente
A destruição de autênticos modos de vida
A coletividade foi desonrada e ferida
E tratada depreciativamente
Os atores foram vítimas de hostilidade
Cerceou-se a briosa cotidianidade
De apátridas seringueiros brasivianos
O Estado mascarou-se em milicianos
Para destruir uma peculiar identidade.
A geopolítica de Estado na fronteira
Apagou a luz do imaginário
Um populismo frio e reacionário
Impôs à alteridade uma barreira
A fronteira virou marcha guerrilheira84

84

A palavra designa o comportamento truculento
utilizado pelos campesinos pró Evo Morales que
invadiram os seringais habitados secularmente pelos
seringueiros brasivianos, considerados remanescentes dos
seringueiros brasileiros. Os campesinos apoderados de
armamentos pesados, ameaçaram e expulsaram os
brasivianos. A forma utilizada por estes, nos
proporcionou a denomina-los de grupos paramilitares ou

E a vida brasiviana foi arruinada
A família foi do lugar escorraçada
Condenada à hostil segregação
Os modos de vida sofrem desconstrução
E a identidade foi assim fragmentada.
Evo Morales projetou na nação
Fortalecer a revolta campesina
A reforma agrária pandina
Deixou rastros de destruição
Os seringais tiveram desagregação
Uma ameaça à coletividade humana
A violação foi truculenta e desumana
Condenando toda uma simbologia
Esfacelada, morreu a cosmogonia
Dando adeus à poética brasiviana.
Mas a escola surge como condutora
De uma ação justa e solidária

milicianos, visto que estas não são características próprias
de campesinos, que se utilizam de ferramentas de
trabalho vinculadas ao cultivo da terra.
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Reage à empáfia reacionária
Desumana e ameaçadora
A escola agora é libertadora
Na luta por sua alteridade
É preciso alcançar a multiplicidade
À serviço das pessoas excluídas
À serviço das pessoas oprimidas
Que McLaren85 delega a liberdade
Promover a paz e o bem viver
Em defesa dos valores do lugar
É sentir e poder vivenciar
A angústia que asfixia o ser
Desta forma a escola fez acender
Uma luz no raiar de um novo dia
Criando na fronteira uma metodologia
Que atendesse a dor da coletividade
A escola transformou uma realidade
Com o Projeto ética e cidadania

85

Isso significa alistar nossas pedagogias a serviço das
pessoas pobres, despossuídas e oprimidas (...). As
educadoras necessitam de uma visão do futuro que esteja
mais abertamente habitada por um compromisso com a
liberdade. (MCLAREN, Peter. Multiculturalismo crítico.
1999, p. 52).
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Com a chegada de Evo Morales ao poder em 2006, a sua proposta era que a
organização dos trabalhadores e dos grupos subalternos da Bolívia ganhasse mais
força e autonomia. Diante do fortalecimento das classes menos favorecidas, o
projeto oligárquico boliviano sente-se ameaçado frente à adoção de políticas
públicas implantadas pelo governo federal, que decididamente começava a
desenvolver ações voltadas para o processo de consolidação de reforma agrária
naquele país.
Políticos de direita também se organizam e imediatamente criam o que ficou
conhecido como a meia lua86, um movimento que reuniu os Departamentos mais
ricos da Bolívia: Tarija, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca e Pando. (Figura 22). O
Departamento de Pando, parte integrante da Amazônia boliviana é o primeiro a se
rebelar contra o Governo Federal. O governador de Pando, Leopoldo Fernandez,
liderava o movimento da “meia lua” naquele departamento.

Figura 22 – Departamentos que formam a “meia lua”. Fonte – Revista Época (2007).

86

São os Departamentos considerados como os mais ricos da Bolívia. Os Departamentos são: Tarija, Santa Cruz,
Beni, Pando e Chuquisaca. Eles ficam localizados à Leste do país, e são considerados os mais ricos, em virtude
da grande produção de gás e soja. Os Departamentos mantêm uma forte oposição ao governo Evo Morales.

171

Em decorrência de dois grandes movimentos sociais ocorridos na Bolívia
anteriormente, tais como, “A guerra da água”, ocorrido no ano 2000, e “A guerra do
gás”, ocorrido em 2003, os projetos neoliberais e oligárquicos bolivianos, já
percebiam que estavam correndo sério risco de perderem a sua histórica hegemonia
política e econômica na república boliviana. Esses movimentos sociais liderados
principalmente por indígenas e campesinos, cresceram visivelmente em todos os
departamentos daquele país, conforme relata Santana; Silva (2010, p. 06):
Por meio desse acontecimento tem início um debate nacional sobre as
formas de propriedade e o uso dos recursos vitais como a água, gerando
uma onda de protestos por parte das comunidades indígenas que através
da Confederação Sindical Única dos Trabalhadores Campesinos da Bolívia
– CSUTCB e de pessoas voluntárias fizeram seminários nas comunidades
esclarecendo as propostas de privatização da água.

Esses dois movimentos contribuíram de forma decisiva para que o
Presidente Evo Morales se elegesse e mantivesse depois de eleito uma expressiva
liderança entre as classes menos favorecidas bolivianas. Partidários ligados ao
movimento al socialismo (MAS) e defensores da política de reforma agrária do
governo Evo Morales, marcharam em 2008 rumo à cidade de Cobija, capital de
pando, para exigir a renúncia de Leopoldo Fernandez; que reage com Extrema
violência contra os campesinos que seguiam na marcha pró - Evo Morales. Vários
campesinos foram mortos a mando de Leopoldo Fernandez na chacina que ficou
conhecida como o massacre de porvenir.
O Governo interveio, decretou Estado de Sítio no Departamento de Pando e
prendeu o governador Leopoldo Fernandez, conseguindo assim neutralizar o avanço
das forças dos autonomistas oligárquicos e restabelecer a ordem na República
Boliviana. O movimento de campesinos cresceu e fortaleceu-se ainda mais na
Bolívia, fazendo com que suas conquistas se estendessem até a fronteira com o
Brasil, chegando inclusive ao rio Mamu, que faz parte da Amazônia pandina
boliviana. O governo boliviano omitiu-se, calou-se e entrou numa profunda
contradição política em realizar discursos inflamados em defesa das classes
subalternas, permitindo que as populações tradicionais de seu país tivessem seus
lugares destruídos da forma mais desumana possível. Quando os campesinos
armados invadiram os seringais da região noroeste boliviana, não atingiram apenas
as coletividades brasivianas, visto que várias famílias seringueiras bolivianas,
também foram alijados em seus direitos fundamentais.
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Evo Morales silenciou-se diante das graves denúncias internacionais de que
milicianos armados estavam aterrorizando os seringais do Departamento de Pando.
O comando naval boliviano de Puerto Manu fica localizado próximo ao movimento
dos campesinos e não recebeu nenhuma recomendação oficial para que interviesse
diante das atrocidades cometidas contra aquelas populações tradicionais pandinas.
A partir de 2007 os campesinos começaram sua marcha – provenientes
principalmente de Riberalta – com destino aos seringais do rio Mamu – habitado na
sua grande maioria por seringueiros brasileiros – objetivando a expulsão dos nossos
nacionais e o consequente assentamento nesta área de fronteira.
No final de 2007 e início de 2008 a situação agravou-se de forma bastante
violenta. O movimento campesino era liderado por Iver Manguayo Amutary, que
comandava um grupo paramilitar, e de posse de armamentos pesados passou a
ameaçar de morte os seringueiros brasileiros, caso insistissem em permanecer na
área de abrangência do rio Mamu. A convivência no rio Mamu, entre os seringueiros
brasivianos e bolivianos, antes da eclosão do conflito sempre foi marcada por uma
convivência de paz. A luta pela terra na região de fronteira foi comandada por
campesinos que desconheciam os modos de vida daquela comunidade ribeirinha.
Muitos campesinos adentraram no rio Mamu através de uma estrada vicinal de
aproximadamente 200 km de extensão.
Esta estrada foi aberta por madeireiros da região de Riberalta, objetivando
fazer uma ligação por terra, entre às margens deste rio até a referida cidade. Por
esta estrada eram transportadas grandes quantidades de madeira, extraídas de
forma ilegal, por empresas estabelecidas principalmente em Riberalta. O movimento
de expulsão dos brasivianos se deu durante todo o trajeto que percorre o rio Mamu,
desde a sua foz no Município de Santos Mercado, até a sua nascente no Município
de Santa Rosa Del Abuná. Enquanto uma população tradicional estava sendo
escorraçada de seu lugar, Evo Morales que tanto dizia defender as classes menos
favorecidas, deixou que campesinos fortemente armados se utilizassem de métodos
e estratégias milicianas para ameaçar e expulsar os seringueiros brasivianos de
seus lugares de origem.
Os seringueiros brasivianos não reagiram à violência e humilhação a que
foram submetidos, procuram os organismos oficiais, tais como Consulado Brasileiro
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em Cobija e Embaixada Brasileira em La Paz, e denunciaram os mais brutais
tratamentos recebidos dos campesinos que se diziam estar em defesa da política de
reforma agrária do presidente Evo Morales.
O seringueiro França estava em Extrema onde teria vindo comprar algumas
mercadorias. Sabendo da notícia foi tentar resgatar sua família, mas quando chegou
à comunidade Puerto Bolivar – local onde os campesinos se reuniam – o seringueiro
brasiviano foi impedido de passar e mandaram-no voltar. Mateiro e conhecedor
antigo da região, França entrou na mata, percorreu vários varadouros, saiu próximo
ao Município da Acrelândia no Estado do Acre, retornou por outro varadouro e
finalmente conseguiu chegar até o seringal “Providência” onde morava. Chegando
em casa, conseguiu organizar o pouco de pertences que possuía e partiu de volta ao
Brasil e desta feita pelo próprio rio Mamu. Ao chegar à mesma ponte, três dias
depois, de barco e trazendo a família, os campesinos queriam de todas as maneiras
saber como ele tinha passado por lá, sem que eles o tivessem visto, e o seringueiro
França respondeu que tinha “varado a mata”. De volta ao seu país de origem,
França disse que vai começar tudo de novo, só que agora aqui no Brasil.
Ataques e ameaças a outros seringueiros passaram a ser constantes. O
seringueiro Leonardo Piedade Fragoso, conhecido por “Belo”, assim como todos os
seringueiros brasileiros residentes ao longo do Rio Mamu-, também passou por
grandes constrangimentos e humilhações. Morador há 42 anos no seringal
Primavera, Belo conseguiu montar um pequeno comércio no distrito de Extrema,
comprou um batelão e como regatão passou a negociar mercadoria com os demais
seringueiros residentes ao longo do rio Mamu. Leonardo Piedade diz ter sido muito
humilhado pelos campesinos. Foi impedido de navegar no rio Mamu. Expulso do
seringal Primavera continuou apenas a exercer a atividade normal de pequeno
comerciante.
“Belo” conta que o que mais “lhe doeu”, foi ouvir um campesino boliviano
armado lhe falar: “Não faço charque de você, porque carne de negro amarga”. O
preconceito inaceitável fez com que Leonardo Piedade ficasse totalmente desiludido
com os seringais da Amazônia pandina boliviana. O seringueiro Manoel Aguiar, dono
do seringal Pedro Porto, enfrentou momentos difíceis juntamente com sua família,
que foi pego de surpresa em sua própria casa por cerca de sessenta bolivianos
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campesinos armados e ameaçando a todos de morte, caso não desocupassem
imediatamente o seu seringal. Aguiar conta que era chamado constantemente por
palavrões preconceituosos pelos campesinos. Segundo o seringueiro eles já foram
chegando e cortando os punhos das redes de sua família e dos coletores de
castanha que no momento estavam trabalhando em seu seringal. Ele diz que seus
filhos queriam reagir, mas ele impediu, pois, o grupo deles era muito maior e
certamente caso houvesse uma reação, toda sua família morreria, e preferiu ficar
ouvindo as humilhações, tendo que obedecer ao prazo de três dias para desocupar
as terras. Não havendo alternativa para o seringueiro Manoel Aguiar, ele abandonou
o seu velho seringal e ao lado da família deixou o rio Mamu e retornou ao seu país
de origem “Com as mãos abanando”, disse ele. O golpe foi grande, Aguiar deixou
uma vida de trabalho para traz. Diz ter passado três meses sem beber e sem comer
e entrou numa depressão profunda. Aguiar perdeu 18 burros, 300 cabeças de
galinha, 36 mil covas de roça e o velho seringal “Pedro Porto”. Ele lamenta até hoje
essa perca irreparável.
Aguiar vivia doente e constantemente ia à Porto Velho fazer hemodiálise.
Ele precisava fazer um transplante de rim, mas os filhos que poderiam ser doadores
também sofriam da mesma doença. Desde o início de 2008 quando foi expulso
pelos campesinos de suas terras, Aguiar não voltou mais ao seu seringal. Os
campesinos que tomaram posse das terras também não resistiram, e por falta de
apoio do governo boliviano, tiveram que abandonar o seringal Pedro Porto. (Ver
figura 66. Cap. VII).
O seringal atualmente encontra-se totalmente abandonado, restando nele
apenas os rastros de destruição. O seringueiro brasiviano Aguiar faleceu no ano de
2018, enquanto fazia tratamento de saúde. Manoel Aguiar, antes de falecer,
conseguiu um pedaço de terra no assentamento no Município de Bujari no Estado
do Acre, mas a forma como foi conduzido o assentamento dos brasivianos não
permitiu que ele conseguisse se fixar na terra. Aliás, foi somente a terra que foi
oferecido a ele. Aguiar não recebeu casa e nenhuma outra assistência para que
pudesse trabalhar na terra. Os dez milhões de dólares entregues a Organização
Internacional para Migrações – OIM, pelo governo federal brasileiro, foi destinado ao
assentamento dos brasivianos em toda fronteira do Departamento de Pando, que se
estendia do Estado do Acre até a Região da Ponta do Abunã no estado de
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Rondônia. Ao seringueiro Manoel Aguiar só restou a memória do seringal Pedro
Porto.
O seringueiro José Mendonça foi outra vítima de violência cometida por
campesinos armados no Departamento de Pando. Mendonça é natural do Estado do
Acre, mas reside desde criança no rio Mamu, quando foi para a região boliviana
acompanhado do pai e da mãe. Mendonça tem hoje 65 anos e quando tinha apenas
sete anos de idade perdeu sua mãe no rio Mamu. Sua mãe encontra-se sepultada
no seringal “Barro alto, ” e seu pai faz 19 anos que faleceu em Porto Velho. Depois
de muitos anos morando no seringal “Barro Alto”, Mendonça foi viver no seringal
“Santa Rita” (Ver figura 67. Cap. VII), numa região mais próxima da foz do rio Mamu.
O pesadelo não tardou a chegar, e os campesinos invadiram sua
propriedade, dizendo que ele não era mais dono de nada. Perdeu a roça, castanha,
animais, a casa e a terra. Desesperado Mendonça resolveu voltar a Extrema, e
quando vinha descendo o rio, só encontrava lamentações dos amigos seringueiros
que também estavam decididos a retornarem à pátria verde-amarela. O silêncio
tomou conta dos seringueiros brasivianos, ninguém sabia ao certo o que estava
acontecendo. O seringueiro Mendonça procura ajuda em Extrema para denunciar as
atrocidades cometidas contra seu povo, e encontra apoio do projeto Ética e
cidadania da escola estadual Jayme Peixoto de Alencar.
A partir dali começa um novo capítulo da história dos seringueiros
brasivianos do rio Mamu. A coordenação do projeto Ética e cidadania solicita apoio
do Consulado Brasileiro de Cobija e da Embaixada Brasileira em La Paz. Estava
dada a largada para as negociações diplomáticas e para a instalação de um
processo de paz na região pandina boliviana. O projeto Ética e cidadania destacouse nesta empreitada conflituosa na região de fronteira Brasil/Bolívia, procurando de
forma solidária fazer valer a voz da diplomacia.

5.1 – O PROJETO ÉTICA E CIDADANIA E A DIPLOMACIA INTERNACIONAL.
O Ministério da Educação – MEC, através da Secretaria de Educação
Básica e do Departamento de Políticas Públicas do ensino médio, lança em maio de
2004 o programa Ética e cidadania, construindo valores na escola e na sociedade,
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objetivando apoiar ações nas escolas públicas de ensino médio do país, convivência
democrática, inclusão social e direitos humanos. O programa foi uma parceria
firmada com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
– UNESCO. Desta forma em 19 de setembro de 2005, o MEC lança o edital nº 584
visando realizar uma seleção pública de projetos, para em seguida apoiar
financeiramente esses projetos selecionados que tenham como objetivo implantar
ações de ética e cidadania na escola e na sociedade.
A escola estadual Jayme Peixoto de Alencar, localizada no distrito de
Extrema inscreveu-se com o projeto “Ética e cidadania”, que foi selecionado pelo
MEC entre os 120 melhores projetos do país. (Figura 23). No ano seguinte o MEC,
através da Secretaria de Educação Básica, destina o valor de cinco mil reais para
que a escola selecionada pudesse dar continuidade às ações desenvolvidas pelo
PEC.

Figura 23. Ofício do MEC ao PEC. Fonte – Projeto ética e cidadania - PEC, Extrema – RO (2006).

No ano de 2007 o projeto Ética e cidadania foi selecionado mais uma vez
pelo MEC e desta vez ficou entre os dez melhores do país. A seleção contou com a
participação do Professor doutor Mário Sérgio Vasconcelos (UNESP) e do Professor
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doutor Ulisses F. Araújo (USP). Além das diversas ações de ética e cidadania
desenvolvidas pela escola em parceria com diversos segmentos governamentais e
não governamentais, o projeto destacou-se nacionalmente por prestar importante
assistência diplomática aos seringueiros brasileiros do rio Mamu, os chamados
“brasivianos”, através do Pelotão comunitário em defesa da vida. O pelotão surgiu
como uma importante ferramenta didático-pedagógica no sentido de levar relevantes
inovações curriculares ao PEC. Segundo Martins (1992), do ponto de vista da
fenomenologia, o currículo deveria centralizar-se nos aspectos epistemológicos da
subjetividade e em suas relações com o ato de aprender. Desta forma, conclui
Martins (1992, p. 85):
Somente o que é aprendido por meio da experiência e pessoalmente
apropriado será verdadeiramente conhecido. Neste sentido, a vida é
educação, o currículo que o sujeito precisa cumprir para poder ser eles
mesmo, sendo que aqueles que não conseguirem cumprir tal trajetória
serão considerados carentes de auxílio.
Em 2007 a coordenação do projeto Ética e cidadania foi procurada por
seringueiros brasileiros expulsos dos seringais bolivianos por campesinos. A partir
daí a coordenação do projeto Ética e cidadania, manteve contato com o Consulado
Brasileiro em Cobija, capital do Departamento de Pando. Atendendo prontamente à
solicitação feita pelo PEC, o Cônsul brasileiro reuniu uma equipe de agentes
consulares e viajou até Extrema, onde foi realizada uma reunião no auditório da
escola Jayme Peixoto de Alencar.
No decorrer de 2007, 2008, e 2009, várias reuniões se sucederam em
Extrema, pois as denúncias eram constantemente feitas por seringueiros que
tiveram inclusive seus bens sequestrados. A atuação do projeto Ética e cidadania no
conflito internacional foi considerada de grande magnitude pelas autoridades
internacionais. O projeto envolveu diversos segmentos governamentais e não
governamentais, na busca de implantar um processo de paz na região fronteiriça
Brasil/Bolívia. Os membros do PEC participaram ativamente do processo, tendo
inclusive participado de várias missões diplomáticas itinerantes no rio Mamu. (Ver
figura 68. Cap. VII). A participação do projeto Ética e cidadania no assessoramento
às autoridades nacionais e internacionais, e aos seringueiros brasivianos, rendeu
importante reconhecimento diplomático, quando a coordenação do projeto, recebeu
o título internacional de “amigos da comissão” no dia 26 de junho de 2008, das mãos
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do presidente da comissão permanente de integração binacional Brasil/Bolívia,
senhor Luiz Carlos Velasco.
Ainda em 2006 a escola Jayme Peixoto de Alencar recebeu moção de
aplausos na assembleia legislativa do Estado de Rondônia, face ao relevante
trabalho social desenvolvido na região da Ponta do Abunã. Participar da diplomacia
e promover a paz entre os dois povos envolvidos na questão tornou-se a meta maior
do projeto. A linguagem diplomática foi e continua sendo a principal “ferramenta”
utilizada no sentido de manter acesa a luz da paz. Neste sentido concordo com LINS
(1987, p. 46. 47):
Quem fala a linguagem diplomática certamente estará muito preocupado em
manter o autodomínio, a presença de espírito, a objetividade, a segurança,
a lucidez, a clareza. Nas relações internacionais, no entanto, é a mensagem
pessoal que constrói as relações ou as interpreta.

No dia 16 de janeiro de 2008, o cônsul Brasileiro em Cobija, envia ofício à
coordenação do Projeto Ética e Cidadania – PEC (Figura 24), informando quais
foram as medidas tomadas até àquele momento relativo aos conflitos fronteiriços,
envolvendo seringueiros brasivianos e os campesinos bolivianos no Departamento
de Pando. No ofício o cônsul Júlio Miguel da Silva, informa ao PEC que está
tomando todas as medidas necessárias sobre o caso.
O diplomata informou que encaminhou todos os acontecimentos aos órgãos
competentes de Brasília, e que manteve contato com o Diretor do Instituto de
Reforma Agrária de Pando, senhor Júlio Urapotina, e também com o consulado de
Guayaramerim no Departamento de Beni, solicitando os bons préstimos junto ao
terceiro distrito naval, afim de que se tomem conhecimento e busquem as soluções
cabíveis no caso.
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Figura 24. Ofício do Consulado de Cobija ao PEC. Fonte – Consulado de Cobija e Projeto ética e
cidadania. 2008..

No dia 23 de janeiro de 2008 – em uma das várias visitas realizadas no
distrito de Extrema do Rondônia, por integrantes do Consulado de Cobija, da
Embaixada Brasileira em La Paz e do Itamaraty – estiveram em uma reunião no
auditório da escola Jayme Peixoto de Alencar, Júlio Miguel da Silva (Cônsul
brasileiro em Cobija), Lisberth Erquícia Burgos (assessora jurídica do consulado do
Brasil em Cobija), Jesus Reys Corrales (Força Naval Boliviana) e Gerardo Lima
(assessor do governo de pando).
Diversas denúncias foram registradas de maus tratos aos seringueiros
brasivianos do rio Mamu. No dia seguinte as autoridades presentes viajaram para a
área de conflito, onde foi realizada uma reunião improvisada no meio da floresta
amazônica boliviana com o objetivo de se evitar um derramamento de sangue na
região de fronteira Brasil/Bolívia. A audiência diplomática aconteceu numa área de
conflito, onde os campesinos se reuniam para tomar as decisões sobre a expulsão
dos brasivianos e a consequente ocupação dos seringais pelas famílias integrantes
do movimento. Um dos membros da comissão diplomática, o senhor Damião
Rodrigues Gomes, que na oportunidade representou o Projeto ética e cidadania, nos
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relatou alguns momentos onde a audiência ocorreu em clima tenso. O representante
da Força Nava Boliviana manteve um intenso diálogo com membros do movimento
campesino, mas os principais líderes do movimento não compareceram na
audiência. Nas denúncias protocoladas pelos seringueiros brasivianos no Consulado
Brasileiro de Cobija e na Embaixada Brasileira em La Paz, o principal líder do
movimento campesino era Iver Manguayo Amutary.
Após o término da audiência diplomática realizada no rio Mamu, a comissão
formada por integrantes dos dois governos retornou ao distrito de Extrema para
informar aos seringueiros brasivianos os resultados obtidos na audiência, e as
providências que serão tomadas rumo à uma solução pacífica para tão persistente
imbróglio diplomático. O senhor Damião Rodrigues Gomes, um dos coordenadores
do Projeto ética e cidadania acompanhou as autoridades brasileiras e bolivianas nos
seringais do rio Mamu, mas em conversa com os campesinos, eles negaram todas
as acusações e disseram que em nenhum momento estavam de posse de nenhum
tipo de armas no momento em que reivindicavam a posse das terras até então
habitadas pelos seringueiros brasivianos. O senhor Damião nos conta que solicitou
dos campesinos o mesmo tratamento aos brasileiros, da forma como os bolivianos
são tratados na Região da Ponta do Abunã. Ou seja, Damião solicitou respeito aos
seringueiros brasivianos, assim como os bolivianos são respeitados no Brasil.
Devido aos vários registros de denúncias feitas pelos seringueiros, em
desfavor dos campesinos, as autoridades bolivianas, demonstraram também possuir
alguma preocupação com os fatos acontecidos no rio Mamu, prova disso, foi um
oficio encaminhado ao seringueiro Francisco Souza de Queiroz em 08 de julho de
2008 pelo subprefeito da província Federico Román, Victor Gutierrez. Esse fato
culminou numa audiência diplomática em área de conflito. (Ver figura 69. Cap. VII).
A autoridade boliviana diz que da sua mais alta consideração, e discutido dentro da
comissão agrária daquele Departamento (CAD), a queixa apresentada na Província
Federico Román, motivada por uma série de assaltos e também de escravidão,
atropelos
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por

concessionários, que supostamente foram por outras pessoas, fora do setor de
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Zafreros87 e também de campesinos. De volta ao Brasil, as autoridades nos
disseram que a situação realmente estava complicada e que os campesinos não
aceitavam os brasivianos em seus seringais. (Ver figura 70. Cap. VII).
No ano de 2009 representantes do Itamaraty, do Instituto Nacional de
Reforma Agrária – INCRA, e da Organização Internacional para Migrações – OIM,
estiveram em Extrema para realizar um recadastramento dos seringueiros
brasivianos do rio Mamu. O papel da OIM era de comandar os trabalhos de
reassentamento dos seringueiros que estivessem residindo na faixa de 50 km da
área de fronteira – algo não permitido pela constituição boliviana – para outras
regiões bolivianas fora do alcance da área dos cinquenta quilômetros, caso estes
fizessem a opção por continuarem residindo na Bolívia.
A OIM recebeu do governo federal brasileiro a quantia de dez milhões de
dólares para realizar o reassentamento de nacionais brasileiros residentes na área
de fronteira em todo Departamento de Pando. Vejamos o que rezam algumas
cláusulas do instrumento executivo entre o Governo da República Federativa do
Brasil, o Governo da República da Bolívia e o escritório regional para o cone sul da
Organização Internacional para as Migrações (OIM):

1.O Governo brasileiro transferirá para o Programa Latino-Americano de
Cooperação Técnica em Migrações (PLACMI) do escritório regional para o
Cone Sul da OIM recursos no valor de US$ 10. 256.410,25 (dez milhões,
duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dez dólares norteamericanos e vinte e cinco cêntimos).
2.Tais recursos serão utilizados para a concepção e desenvolvimento de
projetos destinados à ocupação econômica de cidadãos brasileiros que
devam retirar-se de terras que hoje ocupam na faixa de fronteira entre a
Província de Abuná. Do Departamento de Pando, na Bolívia, e o Estado de
Acre, no Brasil, por força de implementação de normas legais do Governo
da Bolívia. Também nacionais bolivianos poderão beneficiar-se dos
referidos projetos, atendida sua finalidade principal em relação aos
brasileiros. (MRE/Brasília/2008).
3.Os referidos projetos se enquadrarão no marco da assistência financeira
oferecida pelo Brasil com o objetivo de fortalecer a cooperação com a
Bolívia nas áreas de desenvolvimento agrário, agricultura familiar, política
fundiária e reforma agrária, de forma a permitir a regularização migratória, a
solução de pendências fundiárias e a sustentabilidade de famílias brasileiras
que vivem e exercem atividades econômicas em áreas de segurança da
fronteira do Departamento de Pando, na Bolívia, com o Brasil.

87

Palavra utilizada com relação à safra. Os brasivianos os denominam de coletores de castanha, e que durante
esta safra, destinam-se aos seringais para colher castanha. Durante o movimento de expulsão, eles se aliaram aos
campesinos.
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Ao final da audiência realizada em Extrema em 2009, nenhum seringueiro do
rio Mamu aceitou continuar residindo em outras áreas de terra do país vizinho. Eles
optaram pelo reassentamento em território nacional brasileiro e mesmo àqueles que
estavam fora do alcance da área de 50 km de fronteira e que foram também
ameaçados pelos campesinos, decidiram pela não permanência em território
boliviano.
De acordo com o Censo da Organização Internacional para Migrações –
OIM, divulgado no ano de 2009 das famílias brasileiras localizadas no Departamento
de Pando, conforme tabela abaixo, as famílias brasivianas do rio Mamu, estariam
localizadas entre os Municípios de Santa Rosa del Abuná, Ingavi e Santos Mercado,
visto que são exatamente os três municípios por onde percorre o rio Mamu. (Tabela
1). O Mamu nasce em Santa Rosa del Abunã, passa por Ingavi e tem sua foz no
Município de Santos Mercado, nas proximidades do distrito de Extrema, na Região
da Ponta do Abunã no Estado de Rondônia.
Importante ressaltar que enquanto a OIM/ONU realizava o cadastramento no
entorno do rio Abunã e afluentes, a grande maioria as famílias seringueiras já
haviam sido expulsas de seus seringais. Muitas famílias do rio Mamu ao chegarem
desempregadas ao Distrito de Extrema, foram em busca de emprego em outros
locais daquela região, e não foram encontrados para o cadastramento quando da ida
da OIM àquele distrito.
Tabela 1 – Famílias brasileiras no Departamento de Pando.
Localidades
Bella Flor
Sta. Rosa Abunã
Ingavi
Santos Mercado

Famílias brasileiras
104
47
80
22
253

Famílias mistas
28
11
44
10
93

Total
132
58
124
32
346

Fonte: Relatório OIM (2009). Extraído de LIMA, Geórgia Pereira (2014).

A Organização internacional para Migrações também realizou até o ano
de 2009 um levantamento fronteiriço na fronteira Brasil – Bolívia com o
Departamento de Pando. A OIM organizou este levantamento em seis zoneamentos
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fronteiriços, instituídos nas seguintes localidades: Balpebra, Bella flor, Ingavi, Santos
Mercado e Nueva Esperanza.
Naquela região de fronteira a OIM estabeleceu na Zona I, a capital Cobija
com o Município de Assis Brasil – Acre, na Zona II, Puerto Rico com os Municípios
de Brasiléia e Capixaba – Acre, na Zona III o Município de Santa Rosa del Abuná
com o Município de Plácido de Castro – Acre, na Zona IV o Município de Santos
Mercado com o Município de Acrelândia – Acre, na Zona V o Município de Nueva
Esperanza com os distritos de Abunã e Extrema, e na Zona VI, os Municípios de
Santos Mercado e Villa Nueva, também com os distritos de Abunã e Extrema, do
Município de Porto Velho no Estado de Rondônia, conforme podemos observar na
tabela 02.
Naquela imensa fronteira muitas famílias brasivianas se dispersaram em
busca de melhores condições de vida, inclusive tendo que se ausentarem do Estado
de Rondônia. Uma grande parte ficou vivendo das mais diversas atividades em
Extrema, sendo ajudadas por parentes e amigos, ficando no aguardo da decisão da
OIM e INCRA no sentido de um dia serem assentadas em território brasileiro.

Tabela 2 - Zoneamento fronteiriço entre Brasil e Bolívia.
Região
Zona

Local

Bolívia

Brasil

I-

Balpebra

Cobija, Porvenir e Filadelfia

Mun. Brasiléia / Capixaba

II -

Bella Flor

Puerto Rico

Mun. Assis Brasil.

III -

Bella Flor

Santa Rosa del Abunã

Mun. Plácido de Castro

IV -

Ingavi

Santos Mercado

V

Santos Mercado

Nueva Esperanza

VI

Nueva Esperanza.

Santos Mercado, Vila Nueva

Mun. Acrelândia

Mun. Abunã e Extrema
Mun. Abunã e Extrema.

Fonte – Relatório OIM/ 2009. Extraído de LIMA, Geórgia Pereira (2014).
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A Embaixada Brasileira em La Paz realizou todo o recadastramento
juntamente com o INCRA no sentido de fazer o reassentamento dos brasivianos em
território brasileiro, mas até aquele momento apenas uma família de um total de
mais de oitenta, foi reassentada, enquanto o restante ainda continuava em busca da
terra prometida. O recadastramento foi realizado com formulário oficial do Ministério
das Relações Exteriores – MRE, acompanhado de todos os documentos pessoais
dos “nacionais brasileiros”, e posteriormente encaminhados à Brasília, para
conhecimento das autoridades competentes, para que estas pudessem se
manifestar quanto ao moroso imbróglio diplomático ocorrido nas fronteiras do
Departamento de Pando com o Estado de Rondônia.
Para as famílias brasivianas do rio Mamu, reunir uma extensa documentação
exigida pelo Ministério das Relações Exteriores – MRE, no sentido de dar
prosseguimento ao processo de legalização, destinado ao possível assentamento
em território federal brasileiro, se tornou um verdadeiro estado de desapontamento a
essas famílias, visto que muitos brasivianos nasceram e viveram em seus seringais,
e possuíam apenas a certidão de nascimento. Muitos deles não possuíam se quer
identidade ou CPF, o que dificultava bastante a junção de todos os documentos
exigidos. Desta forma o consulado e o PEC tiveram que realizar diversas viagens ao
rio Mamu (Ver figura 71. Cap. VII), no sentido de fazer o levantamento da
documentação exigida pelo MRE. As famílias necessitavam desta documentação
para continuarem sonhando com a obtenção da terra.
Um exemplo a citar deste sonho ainda distante de conquistar um pedaço de
terra no Brasil é o seringueiro brasiviano Luiz Lino de Nazaré, ou Luiz Piedade,
como é mais conhecido pelos colegas seringueiros. Luiz nasceu no seringal Lorena
no ano de 1960 na Bolívia e foi registrado no Município de Plácido de Castro no
Estado do Acre. Durante os oito primeiros anos de vida, Luiz viveu no seringal
Lorena e no ano de 1968 foi morar no seringal Cachoeirinha no rio Mamu,
juntamente com seus pais. O seringueiro brasiviano sempre trabalhou nos seringais
bolivianos do Departamento de Pando, até que foi surpreendido por campesinos
fortemente armados que o expulsou do seu seringal juntamente com sua família em
2008. Luiz fez seu cadastramento numa missão itinerante do Consulado de Cobija e
da Embaixada Brasileira em La Paz na esperança de conseguir o reassentamento
no Brasil. Sem poder retornar à Bolívia, Luiz entrou numa depressão profunda por
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ter perdido tudo que construiu no seringal Cachoeirinha do rio Mamu. Agora doente
o seringueiro não podia mais trabalhar e o seu estado de saúde foi se agravando até
que no início de 2011 foi levado às pressas para o pronto socorro de Rio Branco no
Estado do Acre, onde passou por uma série de exames laboratoriais. Luiz teve uma
das pernas amputadas e retornou para Extrema onde continuou a receber ajuda do
projeto Ética e cidadania.
Um amigo anônimo de Brasília ao ver uma matéria jornalística que falava
sobre a situação do seringueiro brasileiro entrou em contato com a coordenação do
projeto e o ajudou financeiramente. Luiz foi levado a Porto Velho onde tirou todos
seus documentos e depois de várias viagens a capital, finalmente conseguiu o tão
esperado benefício do INSS. Outra solidariedade teria sido muito bem-vinda se o
governo brasileiro tivesse escutado o seu clamor com o mínimo de dignidade
possível para que ele pudesse descansar em paz juntamente com sua família. Luiz
almejava apenas um pequeno pedaço de terra onde o mesmo possa viver em
liberdade, sem precisar ser agredido ou humilhado, e que tenha os seus direitos
humanos garantidos por lei. Enfim, o lugar de Luiz e família, o seringal cachoeirinha
onde ele nasceu, foi desumanamente ocupado por campesinos armados. Luiz
atualmente não consegue entender porque existe tanto ódio nos corações dos
homens. Luiz teve seu lugar destruído. (Ver figura 72. Cap. VII).
A partir de 2010 algumas famílias de seringueiros retornaram para o rio
Mamu, visto que algumas famílias de campesinos bolivianos que lá se instalaram,
não se adaptaram aos novos modos de vida, e abandonaram suas terras, o que
facilitou o retorno de algumas famílias brasivianas aos seus seringais, visto que não
tinham onde ficar em Extrema, e precisavam sobreviver. Tempos depois, foram
novamente expulsos pelos campesinos, e nunca mais retornaram. Em junho de
2011, uma nova missão diplomática foi realizada ao rio Mamu com a coordenação
do projeto Ética e cidadania e com um funcionário do Consulado Sazonal de Puerto
Evo Morales. Onde ficou constatado que várias famílias de seringueiros brasileiros
retornaram para os seus antigos seringais. Outras ameaças de expulsão também
foram feitas ao brasiviano França Arruda que possuía muita castanha e um belo
comboio de burro em seu seringal. (Ver figura 73. Cap. VII).
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A missão diplomática seguiu viagem até a localidade onde os campesinos
se reuniam para organizar as invasões aos seringais habitados por brasileiros. Na
chamada comunidade da ponte, onde antes se reuniam campesinos fortemente
armados, passou a funcionar como uma associação de castanheiros bolivianos. A
associação era presidida por uma mulher, a senhora Dulce Jesusa Guzman, que
buscou parceria com o PEC para construir uma escola na região pandina boliviana.
Jesusa possuía um secretário que lhe auxiliava na documentação, o senhor Angel
Montenegro Hurtado. A comunidade da ponte está localizada no município de
Santos Mercado, província Federico Román, Departamento de Pando, Bolívia.
A coordenação do projeto Ética e cidadania, montou uma parceria com a
presidenta dos castanheiros da Comunidade Puerto Bolívar, senhora Jesusa
Guzman, que estão trabalhando na implantação de uma escola binacional
Brasil/Bolívia, denominada 1º de Maio. A escola funciona hoje de forma bastante
precária e a professora não recebe remuneração. A maestra Gabriela Hurtado Dara
é uma voluntária, uma verdadeira heroína responsável pela educação de mais de
trinta crianças brasileiras e bolivianas que estudam na escola binacional
Brasil/Bolívia no coração da floresta. A coordenação do PEC recebeu uma lista de
necessidades das mãos da professora Gabriela Hurtado. São materiais didáticopedagógicos e de suporte a infraestrutura da escola. Alguns materiais já foram
enviados e o projeto Ética e cidadania está tentando conseguir outros materiais na
Região da Ponta do Abunã. Vejamos a lista de materiais escrita pela professora:
Lista del materiales88
Cuadernos, Lapiceros, Tizas, 1º motor de luz, Sueldo para la maestra, 2°
pizarra, Iluminación, Uniforme, Desayuno escolar, Panelas, Mochilas para
los niños, Material de construcción, contamos com 23 alumnos, Material
deportivo, Balón, Botiquin de medicametos, papel sulfite. Santos mercado,
Provincia Federico Roman. Gabriela Hurtado Dara. Maestra. CI. 5627245.
Dulce Jesusa Guzman. Presidenta de la cooperativa. C.I.5627245. Angel
Montenegro Hurtado. Secretario. C. I 5602591.

O Secretário da escola, o senhor Angel, nos disse que aquelas crianças
viram imagens fortes de desrespeito ao ser humano, e ele mesmo não conseguia
entender quais os motivos que levaram os brasileiros à serem expulsos de seus
88

Cadernos, Lápis, Giz, um motor de luz, Salário para o professor, dois quadros negros, Iluminação,
Uniforme, Café da manhã escolar, Painéis, Mochilas para crianças, Material de construção, contamos
com 23 estudantes, Equipamentos esportivos, Bola, remédios, papel sulfite. Santos Mercado,
Província Federico Roman. Gabriela Hurtado Dara. Professora. C.I.5627245. Dulce Jesusa Guzman.
Presidenta da cooperativa. C.I.5627245. Angel Montenegro Hurtado. Secretario. C.I 5602591.
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seringais. Ele nos disse ainda que a convivência foi sempre amigável, antes da
chegada dos campesinos ao rio Mamu. Angel, nos disse ainda que aqueles lugares
não pertencem a cultura campesina, que se quer sabem realizar a colheita da
castanha. Angel, Gabriela e Jesusa, acreditaram que somente através da educação,
seria possível construir um mundo melhor e sem nenhum tipo de preconceito contra
nenhum povo do planeta. Na época (2011) a Professora Gabriela utilizava um
quadro de madeira para lecionar. (Ver figura 74. Cap. VII). A região fronteiriça
Brasil/Bolívia é um exemplo monstruoso de descaso governamental do Estado para
com seus filhos. A luta do povo por escola ainda continua, nesta luta, porém, o povo
ainda não é vencedor, continua vencido: não há escola para todos, e a escola que
existe é antes contra o povo que para o povo. (SOARES, 2008, p. 9). A Escola 1º de
Maio é uma prova de resistência e luta dos povos da fronteira por direito à
educação. (Ver figura 75. Cap. VII).

5.2 – A fala dos seringueiros brasivianos.
O depoimento do seringueiro brasiviano Francisco de Sousa Queiróz, mais
conhecido por França Lima, mostra como se deu o conflito nos seringais do Rio
Mamu. Ele perdeu toda sua safra de castanha. (Ver figura 76. Cap. VII). O fato
ocorreu no seringal Providência, e ele conta como os campesinos bolivianos
chegaram a sua casa:
Até os meus meninos prometeram de amarrar. Trinta homens iam amarrar
meus filhos para carregar castanha, a minha castanha que estava
quebrada. Eles diziam: vamos amarrar os cinco rapazes, nos mais novos
vamos botar seis latas e nos mais velhos oito latas. Pegaram meus burros e
botaram cento e oito latas de castanha e mataram meus burros no
varadouro. Aí eles chegaram lá em casa e disseram: nós vamos tocar fogo
na casa com você dentro, aí eu disse se querem tocar fogo toquem. Aí eles
disseram: vamos jogar teu motor na água. Aí eu digo, é o seguinte, eu ia
embora no outro ano porque eu ia ver se colhia um pouco pelo menos do
meu milho, mas eu sou obrigado ir agora porque eu conheci que ia da
problema. Perdi minha vida, perdi tudo. Eu já virei para todo canto atrás de
autoridade. Fui pra Cobija, fomos buscar o Cônsul. Outro dia eles
Trancaram o Rio, ficou todo mundo preso lá dentro com mais de quinze
dias. Criança doente, passando necessidade, com fome. Chegava na ponte
eles brecava, não passa. Aí eu fui por terra rompendo alagação, fui a
Cobija. O Cônsul foi lá com o vice-prefeito e com o capitão do comando
naval boliviano. Quando chegamos no comando o capitão disse: vocês vão
ficar aí, porque pode haver conflito. Ora com medo dos caras, então não é
autoridade, então não adianta. (QUEIRÓZ, 2009).
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Em seguida “França” aconselha um amigo seringueiro que foi expulso por
campesinos, a não permanecer nos seringais bolivianos do Rio Mamu. Vejamos o
que ele diz:
Eu digo rapaz, o seguinte, tu estavas lá colocado, saiu um ano te botaram
para fora, aí tu vais voltar para lá para fazer o que? Tudo quanto tu tinhas
se acabou. Lugar tu não tens para trabalhar. Uma castanha que tu quebra,
roubam. Tu vais num dia quebrar castanha, chega vinte, trinta, na tua frente,
acabou. Tu não vais fazer nada, tu tens que pensar no dia de amanhã. Tu
tens que correr atrás de um lugar para tu trabalhar e você chegar mais hoje,
mais amanhã, você olhar num pasto, ver uma vaca para tomar um leite, ver
um garrote para vender, para apurar um dinheiro. Porque lá só vai ser defaso
de vida e nada vai arrumar. (QUEIRÓZ, 2009).

À revelia dos bancos escolares, mas presentes de forma peculiar nos
bancos escolares da vida, os homens da floresta através de sua cultura oral
transmitem modos singulares de conceber o mundo. Olhar para este mundo, rico em
suas diferenças, permite a sociedade letrada, usufruir significativamente de valores
que apenas eles podem oferecer ao exercício ético da pesquisa científica.
Observemos uma carta escrita pelo seringueiro brasiviano França Lima, onde ele
relata a invasão à sua casa por um grupo de campesinos bolivianos armados:
Dia 09 – 01 – 2008
Chegaram mais de 30,00 bolivianos armados. Subiram dentro de casa, eles
com arma, dando três dias para desocupa u lugar, as 06 horas e vinte e cinco
minutos da tarde. Dizendo que tinha títulos de todas terras dês do Abunã ao
mamo. Um boliviano queria fica. Outros tinha faca na bainha e na cintura e o
dono da colocação não estava no lugar, só estava a mulher e a filha, u genro
e um filho e um trabalhado que estava com mamaria e não podia sai porque
os bolivianos não deixavam ninguém baixar e nem subir. (QUEIRÓZ, 2008).

A dicotomia da oralidade e da escrita permite-nos reconhecer e aprofundar
relevantes estudos das ciências da linguagem sem deixar escapar a visão de mundo
de homens e mulheres que sobrevivem dignamente da floresta amazônica. Se “a
perda da língua é também a perda da identidade” (GERALDI, 2010, p. 128), restanos apostar no dever ético de pesquisar e oferecer ao mesmo tempo condições
técnico-pedagógicas, no caso específico da educação, no sentido de preservar tão
importantes peculiaridades sócio-linguístico-culturais de uma comunidade falante. O
trabalho realizado através do Projeto Ética e cidadania- PEC, da escola Jayme
Peixoto de Alencar, com os seringueiros brasivianos do rio Mamu, mostra que a
escola se utiliza verdadeiramente de sua função social, ao manifestar-se
socialmente em defesa dos oprimidos.
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A fala do seringueiro Francisco, retrata não só a importância peculiar do
imaginário social de um povo, mas mostra que muito ainda precisa ser feito no
mundo para a adoção e concretização de políticas públicas de justiça e paz,
atentando para que as nações possam viver dignamente dentro de um processo
democrático de relações internacionais humanitárias. Observemos o que diz o
seringueiro brasiviano do rio Mamu (QUEIRÓZ, 2010):
Quando a gente vê o ladrão roubando em plena luz do dia, todo mundo
vendo, a gente tem por obrigação receber. Tem como receber, porque não é
roubo é assalto. Eles botaram a castanha todinha dentro dos Jipe, seis Jipe, e
até hoje a gente espera receber e nada. (...) Gerador, galinha, todas as
coisas da gente foram roubando, derrubando casa de farinha e tudo,
macaxeira, milho. Só milho, eu tinha oitenta máquinas de milho plantado em
mais de dois alqueires, tudo perdido. (...). Eu tinha 14 animais, hoje eu não
tenho três, porque esta escapado no lugar dos outros. Pega os animais da
gente, leva aí de qualquer jeito, bota enorme carga, os animais caem. Até
meus documentos roubaram de dentro da minha casa, todos, deixaram na
estaca zero e a gente sabe quem foi e denuncia e fica só olhando para a
gente e nada faz. (...). Nós estávamos esgotando o batelão, três canoas
grandes que eu tinha, um batelão de quinze toneladas que está perdido lá na
beira do rio, quando me roubaram 743 latas de castanha, assim pá bufo,
limpinho, limpinho. Hoje eu estou sofrendo, não tenho nada, mas também
sempre dizendo, para lá não quero mais, se é para mim viver lá então está
decidido que eu não quero um palmo de terra na Bolívia.

Francisco Queiróz mostrava-se preocupado com suas dívidas. Nos falava
que estava devendo ao senhor Leonardo Piedade, mais conhecido por “Belo”, mas
que este senhor entendia a situação de todos, até porque, ele também passou pela
mesma situação de que todos os brasivianos e brasivianas passaram diante da mais
terrível agonia nos seringais pandinos do rio Mamu. A fala do seringueiro “França”
retrata a luta que os brasivianos tiveram que travar para saírem ilesos do território
boliviano. A humilhação ultrapassou seus limites e os nacionais brasileiros deixaram
tudo para trás e uma vida que construíram ao longo de uma história na região
fronteiriça Brasil/Bolívia. O rio Mamu, porém, continua amado pelos brasileiros e
alguns resistem em permanecer vivendo da extração que a floresta boliviana nunca
lhes negou. O seringueiro brasiviano José Mendonça, proprietário do seringal Santa
Rita, veio morar no Brasil e continua até hoje lutando pelo reassentamento dos
seringueiros que deixaram a pátria boliviana. A fala de Mendonça também retrata a
dor de ter deixado os seringais bolivianos do rio Mamu:
O que ocorreu com os Zafreros de Iver Manguayo, a humilhação da nossa
bandeira (...) tudo isso trouxe nós procurar o nosso recurso. (...) A solução
foi nós procurar a área diplomática para resolver nossa situação. O sonho é
botar os nossos irmãos seringueiros aqui no Brasil, com direito a escola e
com direito a outra vida para os nossos filhos. Agente fica com saudade,
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que é uma vida, a gente tinha tudo lá e então sente saudade da mata, da
floresta. Não só eu, como todos os companheiros que moravam lá. Pensava
que nunca ia chegar essa hora que a gente chegou de ser despejado por
civil igual agente. (...). Não foi autoridade. Mas a gente vai vencer.
(MENDONÇA,2009).

Em agosto de 2010, o seringueiro Barnabé grava uma mensagem ao então
Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, mas não se sabe se esta
mensagem chegou até o presidente, vejamos:
Senhor presidente, eu sou Barnabé Dias da Silva, a qual eu venho pedir do
senhor que tenha misericórdia de nós, porque nós estamos numa área de
fronteira, a qual residimos desde a nossa infância colhendo castanha,
borracha, plantas da região e vendendo ao Brasil, aos comerciantes que por
lá passam para comprar essa produção. Senhor presidente, hoje estamos
ameaçados de despejo e não temos aonde nós se socorrer, a não ser o
senhor como chefe da nação ter misericórdia de nós e até porque arrume
um pedaço de terra para nós, para que nós podemos ter uma alimentação,
uma residência para nós morar, porque estamos no mato sem cachorro,
abandonados. Se não tiver o senhor e as demais autoridades competentes
que hoje estão no poder, que tenha misericórdia de nós e consiga arrumar
um pedaço de terra juntamente ao INCRA, a qual nós solicitamos ao senhor
que encarecidamente o senhor olhe o nosso sofrimento. Eu sei que o
senhor escuta o nosso grito, o nosso lamento, até porque o senhor é um
cidadão que eu votei no senhor, que vi competência no senhor e fico muito
congratulado em o senhor ser um ótimo presidente e ter nos atendido nas
nossas necessidades, no qual tem deslocado o INCRA do Estado do Acre
até aqui na divisa de Rondônia em vila Extrema. Ficamos muito contentes,
qual estaria alojando nós numa área de terra em duas fazendas que foram
compradas e estamos com direito de conseguirmos uma terra, uma casa,
51 hectares de terra, com o direito que o senhor está nos dando pelo
INCRA, e temos também direito a uma alimentação, financiamento e demais
coisa que são vindouras. Então eu fico contente senhor presidente, em o
senhor ouvir o nosso lamento e que deus abençoe o senhor, que deu essa
presidência para o senhor administrar e tenha misericórdia de nós. Em
nome de Jesus eu agradeço o senhor presidente, sem mais eu agradeço
congratuladamente, encarecidamente, que deus abençoe o senhor.
(BARNABÉ, 2010).

A voz dos excluídos não morrerá. A língua liberta e promove a emancipação
do sujeito histórico. Conforme alerta Gnerre (2009, p. 5): “As pessoas falam para
serem “ouvidas”, às vezes para serem respeitadas e também para exercer uma
influência no ambiente em que realizam os atos linguísticos”. Por falta de assistência
do governo boliviano, a grande maioria dos campesinos que provocou a expulsão
dos brasivianos, abandonaram as terras. Quanto às famílias brasivianas, no intuito
de sobreviverem, tiveram que se adaptar à novos modos de vida na região da Ponta
do Abunã. No mais, os brasivianos continuavam à espera de serem reassentados no
Brasil, mas o imbróglio diplomático parecia não terminar.
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5.2.1 – A mulher brasiviana como símbolo de resistência.
A brasiviana Francisca Sampaio, mais conhecida por “Dona Nete”, entre
amigos e parentes, tornou-se símbolo de resistência numa fronteira binacional. O rio
Mamu era sua fortaleza e o lugar que em sua espacialidade representava os seus
modos de vida, adquiridos desde o advento do primeiro surto da borracha na
Amazônia. Com a invasão dos campesino à sua casa, onde se encontrava apenas
com seus filhos, pois o esposo tinha ido ao distrito de Extrema comprar remédios,
Francisca, viu a partir daí o seu mundo desmoronar. Coma chegada do esposo, A
família deixa os seringais do Mamu, entra no rio Abunã, até chegar no Porto
Extrema. A sua nova casa, foi o próprio batelão, onde ficaram alojados por muito
tempo, até que conseguissem trabalhar, juntar um dinheiro, e ir comprando o
material para a construção da casa.
Vendo a situação em que se encontrava a família, um proprietário de terras
da região, disponibilizou um pedaço de terra na fundiária de sua fazenda para que a
família iniciasse a construção da casa, localizada às margens do rio Abunã no Porto
Extrema. A luta estava apenas começando, a casa de Francisca, tornou-se o ponto
de apoio à todas famílias brasivianas que iam sendo expulsas de seus seringais. Ela
sempre atendeu a todos, enquanto crescia o movimento no sentido da conquista da
terra em território brasileiro. Francisca tinha muitos sonhos, mas a próxima meta, era
conseguir a construção de um mastro da bandeira nacional no rio Abunã, ao lado de
sua casa. Ela sempre dizia que não tinha raiva de ninguém, nem qualquer outro
povo, apenas queria que o seu país fosse respeitado, assim como ela respeita o
pais dos outros.
A brasiviana consegue montar uma parceria com o Projeto ética e cidadania,
e com o 3º Pelotão de Fronteira do Exército Brasileiro, localizado no Município
acreano de Plácido de Castro, e que era responsável pela segura naquela área de
fronteira. A luta de Francisca chamou a atenção das autoridades nacionais e da
própria imprensa, que passou a acompanhar o seu trabalho no sentido de
sensibilizar as autoridades pela busca de um pedaço de terra para cada família
brasiviana que forram expulsas de seus seringais. No dia primeiro de junho de 2012,
a imprensa divulga a seguinte reportagem sobre Francisca:
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Corre o ano de 2008. Três e meia da manhã. Um barulho de motor no rio
acorda a mulher. Uma lamparina de pouca luz ilumina seu barraco em meio
à selva. Ela observa seus filhos que dormem. Gritos ecoam mata adentro.
São ameaças proferidas em espanhol. O medo que rondava sua vida e de
vizinhos começa a se tornar realidade. Sua demarcação está sendo atacada
por homens armados que usando de violência, estão expulsando brasileiros
da região de fronteira da Bolívia. Uma noite de terror que a brasileira busca
esquecer. Francisca Sampaio de Souza é extrativista, coletora de castanha.
Casada, três filhos, morava a mais de vinte anos em território boliviano. A
brasileira foi mais uma vítima entre centenas que foram expulsos por
milícias comandadas por “Zafreros campesinos”, organização boliviana
similar aos “sem-terra brasileiros’. A ordem de expropriação teria sido dada
pelo presidente Evo Morales. Em entrevista concedida em 2009 no Porto do
rio Abunã no Distrito de Extrema em Porto Velho – Rondônia, a extrativista
contou os momentos de terror, que antecederam sua expulsão do país
vizinho. Disse que “um bando de Zafreros”, ficou na sua casa por cerca de
quatro dias, um casebre à beira do rio Mamu (BO), enquanto aguardavam a
chegada de seu marido que tinha vindo ao Brasil comprar suprimentos e
remédios. Os paramilitares, todos armados com carabinas, revólveres e até
fuzil, não tocaram nela, nem em suas crianças. “Mais eles disseram que não
era pra fazer mais nada ali, que agora era tudo deles”, conta Francisca.
Também relatou que ofensas eram comuns, com os “guerrilheiros”
afirmando que todos os brasileiros eram “pícaros”. “Eles falaram que a
bandeira brasileira só servia para limpar o “toba deles”, conta a extrativista.
Também havia uma correria para a beira do rio, quando ouviam a zuada de
barco subindo. Se fosse brasileiro, era parado pelos “patrícios”, tinham seus
pertences tomados e na “ponta de espingarda”, obrigados a retornar.
Quando seu marido chegou, foi avisado da perda de sua propriedade e
expropriação da sua produção de castanha. Numa canoa embarcou com a
mulher e crianças. Na pequena embarcação ficaram morando. “Entrava
água mais que tudo, mais assim, com meus filhos passamos vários dias”.
Em 2009, já morando no Brasil, Francisca reclamava da ironia dos vizinhos
além-fronteira. “Com ajuda de Deus, consegui esta casa aqui no porto, mas
até aqui eles passam aqui achando graça da cara dos brasileiros, sem o
brasileiro ter feito nada pra eles”. Na sua simplicidade, a extrativista não
conhece a lei da reciprocidade nas relações entre países. Reciprocidade
desancada pelo governo Morales, que também expropriou a Petrobras,
além de legalizar os carros roubados no Brasil. (Paulo Andreoli, matéria
publicada no site www.rondoniaovivo.com.br no dia 1º de junho de 2012).

Francisca, enfim, conseguiu realizar mais um sonho, que era o ter um mastro
da bandeira nacional brasileira, construída às margens do rio Abunã, inaugurado
pelo Exército Brasileiro no ano de 2012. Na oportunidade, Francisca foi condecorada
pelo 3º Pelotão Especial de Fronteira – 3º PEF, do Município de Plácido de Castro,
recebendo o título de “Sentinela do Abunã”. Francisca lutou incansavelmente na luta
pelo seu direito universal, e em nenhum momento se rendeu à xenofobia fronteiriça.
Ela foi forçada a deixar seu lugar, foi forçada a deixar os seus modos de vida e foi
forçada a deixar as águas do rio Mamu. Mas não se separou de tudo das águas, ela
ficou juntamente com sua família, morando às margens do rio Abunã. Ela continuou
lutando no sentido de conseguir seu pedaço de terra, e a sua casa tornou-se um
ponto de encontro de todos os seringueiros que foram expulsos da floresta pandina.
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Vários protestos foram realizados às margens do rio Abunã, e a sua casa acolheu a
todos e a todas.
Francisca queria mais, e iniciou mais uma luta, para que a rede de energia
chegasse até a sua casa. Em entrevista a Dona Francisca, o jornalista Paulo
Andreoli, pergunta: - “E para o futuro? ‘Estou aguardando a Eletrobrás estender a
energia elétrica até aqui, faltam apenas 600 metros. Quero ver nossa bandeira
iluminada, marcando nosso barranco, ficando de noite uma lindeza só’. Disse
Francisca. ‘As voltas que a vida dá’ bem que poderia ser o título desta reportagem”.
(Paulo Andreoli, rondoniaovivo.com.br, 1º de junho de 2012). Francisca continuou
lutando, e no ano seguinte ela conseguiu junto a Eletrobrás que a rede de energia
elétrica chegasse até às margens do rio Abunã, onde a sua casa estava localizada.
Enquanto isso, outra conquista sua, para que seus filhos pudessem estudar, e as
demais crianças que moram no ramal da linha dois, foi a implantação do transporte
escolar rural.
A brasiviana jamais se rendeu a qualquer ato de desumanidade que viesse
impedi-la de lutar pela sua família, e pelas famílias daqueles que passaram também
pela mesma agonia que ela passou. Francisca nunca se acomodou e nunca perdeu
o brilho da sua humildade, ela continua lutando, resistindo e superando as
truculências que o mundo globalizado oferece a existência do ser. A mulher
brasiviana como símbolo de resistência, agora como todos os brasivianos, ela queria
um pedaço de terra para plantar e colher. Uma terra para cuidar, viver e ir se
adequando a novos modos de vida, diferente dos seringais, onde viveu a sua vida
inteira. Mas essa conquista seria árdua, muitos brasivianos diante da morosidade do
governo federal e da OIM/ONU, não suportaram a demora e partiram em busca da
sobrevivência em outras localidades.
Cansados de esperar os brasivianos se reúnem na casa de Dona Francisca e
dão um ultimato às autoridades brasileiras e internacionais. O ano de 2012 foi
marcado por vários protestos e reuniões diplomáticas. Como se não bastasse, ao
lado de sua casa, um oficial da Força Naval Boliviana, atraca a voadeira às margens
do Porto Extrema, e fardado invade o território brasileiro para tomar satisfações com
os seringueiros brasivianos. A inexperiência do oficial, fez com que os brasivianos
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segurassem o Tenente Juan Pacheco, e o mantivessem retido até que as
autoridades aparecessem para solucionar a questão.
Com a intervenção da Polícia Militar no caso e a transferência do oficial para
o comando naval de Guayaramerim no Departamento de Beni, mais uma vez, os
brasivianos se reúnem na casa de Dona Francisca, para juntos, buscarem uma
solução em busca da terra prometida. Foi quando eles decidiram fechar o Porto
Extrema, e impedir a passagem de qualquer boliviano que fosse ao rio Mamu. E
assim o fizeram, foi preciso que os coordenadores do Projeto ética e cidadania
mantivessem contato com a Embaixada Brasileira de La Paz, e conseguissem uma
data de confirmação para que um diplomata viesse conversar com eles, e se
comprometesse

com

propostas

concretas

para

que

eles

pudessem

ser

definitivamente assentados em território brasileiro.
A Embaixada se pronunciou, e marcou uma data para comparecer no distrito
de Extrema e mais uma vez conversar com os seringueiros brasivianos. Somente
assim, eles decidiram reabrir o Porto Extrema. Na presença das autoridades da
Embaixada Brasileira de La Paz e da Polícia Federal, e de membros do Projeto ética
e cidadania, Francisca (Ver figura 77. Cap. VII) explica sobre a situação de penúria
que muitos brasivianos estão vivendo, e solicita das autoridades, urgência no
assentido assentamento, para evitar que problemas mais graves pudessem
acontecer naquela área fronteiriça. Depois de muita espera, finalmente, os
brasivianos foram reterritorializados em assentamentos nos Estados do Acre e
Rondônia. Dona Francisca, e família foram assentados numa área localizada no
município de Bujari no Estado do Acre. Em 2017 fomos fazer uma visita ao
assentamento daqueles que “chamávamos” de brasivianos. Fomos até a casa de
Francisca, mas ela tinha viajado para realizar alguns exames médicos.
Feliz, seu esposo nos mostra a casa que eles construíram, e da terra, estão
arrancando a sua sobrevivência. Ele nos diz que Francisca não esquece de sua
velha casa à beira do rio Abunã, e vez ou outra vai passar um final de semana por
lá. Certamente, Francisca não tem como esquecer um lugar que marcou
profundamente a sua vida, e a vida de todas as famílias brasivianas do rio Mamu.
Francisca é mais do que a sentinela do Abunã, Francisca é a mulher brasiviana
como símbolo de resistência.
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5. 3 – O agravamento da crise diplomática.
Em dezembro de 2011 a situação no rio Mamu, Departamento de Pando
voltou a ser palco de violência entre seringueiros brasileiros e campesinos.
Campesinos armados invadiram novamente algumas colocações de seringueiros.
Na colocação Baixa Verde, do seringueiro brasileiro Francisco Piedade Irineu,
conhecido por Jaú, aconteceu um grave incidente.
Um campesino invadiu sua colocação dizendo que nenhum brasileiro poderia
extrair castanha em seu território, e em seguida o ameaçou de morte, expulsando-o
de sua casa, dizendo que ele não era mais dono de nada. No dia seguinte quando o
brasiviano Jaú vinha descendo o rio Mamu (próximo a comunidade Puerto Bolivar),
foi abordado por campesinos que pediam socorro desesperadamente para salvar a
vida de outro campesino que segundo eles havia se acidentado com a própria arma.
Para surpresa de Jaú, o campesino acidentado era o mesmo que havia lhe
ameaçado de morte em sua colocação. Humildemente o seringueiro Jaú lhe prestou
socorro, colocou o campesino em seu barco e o conduziu até o Hospital Regional de
Extrema, onde foi imediatamente atendido pela equipe médica de plantão. Devido à
gravidade do ferimento no braço, atingido pelo “cartucho” da própria arma, o
boliviano foi levado às pressas para o pronto socorro de Rio Branco, capital do
Estado do Acre. No dia 13 de dezembro de 2011, já revoltados com o estado de
abandono e humilhação à que estavam submetidos nos seringais bolivianos, os
seringueiros brasileiros promoveram um manifesto às margens do rio Abunã,
procurando chamar a atenção de autoridades federais brasileiras, para que
houvesse uma solução definitiva sobre tão delicado impasse internacional na região
de fronteira Brasil/Bolívia.
Às oito horas da manhã deste mesmo dia, seringueiros brasileiros resolveram
fechar o Porto Extrema, e proibir a passagem de campesinos bolivianos no território
brasileiro. Denunciaram que alguns pertences deles foram tomados à força pelos
campesinos. O seringueiro e castanheiro Aldair Ozório disse que o tenente Juan
Pacheco, comandante do Comando Naval Puerto Manu, destruiu uma barraca de
lona que ele havia construído para se proteger da chuva e do sol, próximo ao
seringal Cumaru, que anteriormente o pertencia, e que em 2009 foi tomado por
campesinos oriundos de Riberalta. Denunciaram ainda o tenente boliviano de
corrupção. Cansados da humilhação, alguns seringueiros resolveram agir da mesma
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forma com os civis bolivianos que por ventura entrassem no Brasil. De fato, neste
mesmo dia eles se apoderaram de um motor gerador de um campesino que trouxera
ao Brasil para consertá-lo.
Sem a posse do motor, o campesino retornou ao Comando Naval Boliviano
(Ver figura 78. Cap. VII) para fazer suas reclamações, e informou ao comandante,
tenente Pacheco (Ver figura 79. Cap. VII), o fato acontecido. Por sua vez, o tenente
foi tentar resgatar o motor gerador em águas brasileiras. Chegando às margens do
rio Abunã, o tenente desceu da voadeira sem portar arma e adentrou em território
brasileiro, mas foi surpreendido por um grupo de seringueiros que o reteram em
território brasileiro. O tenente não esboçou nenhuma reação e o episódio resultaria
em novas complicações no já conturbado cenário desta região fronteiriça . A
coordenação do projeto “Ética e cidadania” foi avisada do fato, que imediatamente
se dirigiu até o local onde o tenente estava retido pelos seringueiros em protesto.
Naquele momento os ânimos estavam acirrados, o tenente pedia que os
seringueiros o liberassem, para que o mesmo pudesse retornar ao Comando Naval
de Puerto Manu, mas os seringueiros estavam decididos a manter o tenente retido
em território brasileiro até que chegassem autoridades federais enviadas pelo
Itamaraty. Os coordenadores do projeto pediram paz, e felizmente o diálogo voltou a
reinar naquele momento conflituoso. A coordenação do projeto retirou-se do local
para avisar às autoridades federais o fato ocorrido, e tentar conseguir uma
alimentação para o tenente e os seringueiros, na sede do distrito de Extrema, que
fica localizado a aproximadamente 10 km do Porto Extrema, local do protesto
promovido pelos nacionais brasileiros do rio Mamu.
Ao retornar com a alimentação, os coordenadores do projeto encontraram
alguns integrantes da Polícia Militar do distrito de Nova Califórnia, que já haviam
sido avisados do fato ocorrido, e foram prestar segurança ao tenente boliviano. Os
policiais militares conduziram o tenente Juan Pacheco até a sede do quartel da
Polícia Militar de Extrema, onde foi lavrado um boletim de ocorrência. Em seguida o
tenente foi conduzido à cidade de Guajará – Mirim e entregue ao Comando da Força
Naval Boliviana de Guayaramerim, no Departamento de Beni. Com a presença da
Polícia Militar no conflito internacional, a coordenação do Projeto Ética e cidadania
preferiu afastar-se das negociações e deixar que o processo diplomático ficasse por
conta das autoridades de segurança pública do Estado de Rondônia. No dia
seguinte, mais três civis e dois militares bolivianos do Comando Naval de Puerto
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Manu, foram novamente retidos em território brasileiro pelos seringueiros que
haviam fechado o Porto Extrema. Novamente a Polícia Militar age, e encaminha os
dois militares ao Comando Naval de Guayaramerim.
O mapa (Figura 25) mostra a rota realizada pelo oficial da Força Naval
Boliviana do rio Mamu até o distrito de Extrema em Rondônia.

Figura 25. Mapa da rota entre o Comando Naval Boliviano à Extrema. Fonte – Trabalho de campo
e pesquisa. Base Cartográfica da Bolívia. Abril. 2019.

No dia 15 de dezembro de 2011, a coordenação do Projeto Ética e cidadania
foi procurada por um contingente da Força Nacional Brasileira, recém-chegada à
região, e que estava vindo do local do conflito. A reunião entre a coordenação do
projeto e integrantes da Força Nacional, foi realizada na sede do Núcleo de Ensino
da Ponta do Abunã, no distrito de Extrema. Com a presença da Força Nacional, e o
consequente afastamento da Polícia Militar no caso, a coordenação do projeto
decidiu retomar as negociações diplomáticas.
Ficou decidido nesta reunião que a coordenação do projeto deveria procurar
os seringueiros que permaneciam acampados nas margens do rio Abunã, para uma
nova conversa, e caso houvesse necessidade da presença da Força Nacional, o
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coordenador do projeto deveria acionar o comandante, que deixou os contatos
necessários no caso de uma eventual emergência. O extrativista Aldair Ozório
tornou-se o principal líder do movimento que achou conveniente deixar o oficial da
Força Naval boliviana retido em solo brasileiro, primeiro para sensibilizar as
autoridades brasileiras do descaso a que estavam submetidos os seringueiros
brasivianos em busca pela terra prometida, segundo para que a Organização
Internacional para Migrações – OIM, agilizasse o processo deste assentamento,
visto que já havia recebido milhões de dólares para realizar este trabalho, e terceiro,
para mostrar ao oficial boliviano que era necessário ter mais respeito com os
seringueiros brasivianos e com o ser humano de modo geral, pois o oficial chegou
ao ponto de invadir o território brasileiro fardado para tomar satisfação com os
seringueiros. Sobre a barraca que o oficial boliviano destruiu do seringueiro
brasiviano, e dos pertences que ele se apossou, o tenente narrou a seguinte versão:
Yo pasé a más o menos tres semanas en este río y vi una embarcación
parada, había tres troncos de árboles caídos, yo no sé quién autorizó y
quién estaba construyendo, tomé todos los materiales que había en la
tienda y me llevé a mi capitania, pero están todos allí, he enumerado todos,
hasta una cuchara que he enumerado. No vi a nadie en la tienda. Yo estaba
buscando a la persona responsable, para saber quién autorizó, si había
pagado o si no había pagado, yo estaba queriendo una solución, porque yo
necesitaba avisar a mi mando en Guayaramerim. Pero si había algún
problema, si fuese con un brasileño, yo podría ayudar. No tengo culpa si
hay problemas entre brasileños y bolivianos que transitan en el río Mamu, y
yo siempre colaboro en lo que puedo. (PACHECO, Teniente, Río Abunã,
2011).89

Durante a conversa com o oficial boliviano, Aldair relata o seguinte:
Porque ele sabia que viu as coisas lá, porque ele não fez igual a justiça
brasileira, esperasse a pessoa chegar para saber o que é que está ali. É
esta a pergunta que eu quero fazer para ele, e outra, porque não há
educação na hora que chega. Vão lá ver o que é que ele fez no nosso
barraco. A roupa do cidadão aqui tudo espatifado, tudo jogado. Entendeu?
Em que país estamos, ele chega aqui no Brasil são bem recebidos, e a
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Eu passei a mais ou menos três semanas neste rio e vi uma embarcação parada, havia três toras
de árvores caídas, eu não sei quem autorizou e quem estava construindo, eu peguei todos os
materiais que haviam na barraca e levei para a minha capitania, mas estão todos lá, eu listei todos,
até uma colher eu listei. Eu não vi ninguém na barraca. Eu estava procurando a pessoa responsável,
para saber quem autorizou, se havia pago ou se não havia pago, eu estava querendo uma solução,
porque eu precisava avisar ao meu comando em Guayaramerim. Mas se havia algum problema, se
fosse com um brasileiro, eu poderia ajudar. Não tenho culpa se há problemas entre brasileiros e
bolivianos que transitam no rio Mamu, e eu sempre colaboro no que posso. (PACHECO, Tenente. Rio
Abunã, 2011).
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gente chega lá nós somos massacrados. Você bem dizer que nós estamos
ilegais, como ilegal? Tudo que nós fazemos lá dentro da Bolívia nós lhe
pagamos, quantas vezes eu já não lhe paguei? Nós fomos com o cônsul
brasileiro lá dentro, para ver o que estava acontecendo, e onde está a
solução? Onde está a sua autoridade, sobre um simplesmente eu no meu
lugar? Nós nunca deixamos de pagar nada para vocês. Eu quero dizer que
nós somos seringueiros, estamos na beira do rio Abunã, com uma
autoridade boliviana presa, porque por lá, eles prenderam nós, e aqui nós
prendemos ele. E ele só sai daqui com a presença das autoridades do
nosso Brasil e que nós queremos uma urgente solução para que se resolva
esse problema, porque senão, ele vai ficar aqui até essas autoridades
chegarem. Porque nós estamos precisando de pessoas que tenham
competência em nos ajudar. Porque estamos cansados de sofrer e ser
humilhado pelos bolivianos. Tudo que nós tínhamos, nós perdemos,
castanha, roça, tudo. Por último até o nosso barco, eles prenderam. É
preciso que vocês saibam que daqui ele não vai sair. Ele já tentou sair e nós
não deixamos. Nós queremos uma solução do governo brasileiro e dessa
OIM. (OZÓRIO, Aldair. Rio Abunã, 2011).

A coordenação do Projeto ética e cidadania estava tentando apaziguar a
situação de conflito existente naquele local. O projeto estava sendo representado
pelo senhor Damião Rodrigues Gomes, que fez a seguinte narrativa naquele
momento:
O que nós queremos dizer aqui comandante, é que nós estamos querendo
a paz. Desde o ano retrasado que nós estamos fazendo reunião, com as
relações exteriores, com as áreas diplomáticas, já para não haver esse tipo
de conflito entre o Brasil e a Bolívia. Mas a situação que os seringueiros
estão colocando aqui para nós é que lá na Bolívia eles não estão sendo
tratados como os bolivianos estão sendo tratados aqui no Brasil. Então está
havendo uma desigualdade. Nós queremos que o senhor converse também
com esses cidadãos que o senhor está dizendo que fica ameaçando os
seringueiros lá no rio Mamu, para evitar uma complicação maior do que já
está havendo. Então nós estamos chegando num ponto de pedir apoio do
Exército brasileiro, porque as reuniões que foram feitas com a OIM e o
INCRA, onde prometeram terra para eles, até agora não resolveu. Nós
vamos procurar ajuda do Exército Brasileiro para se interver no assunto e
para ajudar a resolver essa situação. Como que os nossos brasileiros não
podem estar na Bolívia trabalhando, se aqui no Brasil tem mais de cinco mil
bolivianos trabalhando só aqui próximo a nossa região? E nós não estamos
maltratando os bolivianos, nós não estamos maltratando ninguém, são
todos bem recebidos aqui. E porque é que os nossos cidadãos não podem
ser bem recebidos na Bolívia? Esses problemas já vêm acontecendo a três
anos, e eles já não estão mais aguentando tanta humilhação. (GOMES, D.
R. Rio Abunã, 2011).

O seringueiro Manoel Aguiar, olhou para um campesino que estava no
momento ao lado do Tenente da Força Naval, e fez o seguinte relato:
O senhor não é autoridade? Então olhe ao seu lado, veja que há um
campesino. O senhor sabe que é ele? Se não sabe eu vou dizer. Ele
chegou na minha casa com muitos outros campesino armados. Ele segurou
um rifle e com a ponta desse rifle cutucou as minhas costelas. O senhor vai
fazer o que? Eu sei, o senhor não vai fazer nada, sabe porquê? Porque
você não tem autoridade sobre eles. Os campesinos fazem o que bem
querem. Chamara você até de cachorro comandante, isso não pode
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acontecer. Está vendo aquele outro ali? Ele é parceiro do Iver Manguayo, o
líder dos campesinos. Só andava armado, ameaçando os seringueiros.
(AGUIAR, M. Rio Abunã, 2011).

O comando da Polícia Militar do Município de Nova Mamoré - subordinado ao
6º Batalhão de Polícia de Guajará Mirim – é responsável pelos batalhões de polícia
dos distritos da Região da Ponta do Abunã, que na época interviu no conflito
envolvendo os seringueiros brasivianos e o oficial da Força Naval boliviana. A polícia
Militar registrou uma ocorrência policial de Nº 1039-2011 na 9ª Delegacia de Polícia
Civil de Extrema sobre o fato ocorrido. Observemos alguns trechos deste boletim de
ocorrência:
(...) este oficial recebeu determinação do comandante do 6BPM para
averiguar informações que um oficial da marinha boliviana estaria preso em
um território brasileiro por cerca de 30 seringueiros e catadores de castanha
brasileira na Ponta do Abunã. Foi determinado que os grupamentos de
Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre, Abunã e Nova Mamoré, realizasse
diligências até a fronteira para obter maiores informações e se era verdade
as informações, já que não era sabido o local na Ponta do Abunã, onde
aconteceu o entrevero entre brasileiros e militares bolivianos. A equipe
comandada pelo SGTO PM (...), localizou no ramal Abunã
aproximadamente 25 pessoas e um militar boliviano, que estava sendo
mantido no local e as pessoas informaram que somente o soltariam se a
marinha boliviana devolvesse os materiais que foram apreendidos no
território boliviano. Este oficial PM conversou com o Tenente Pacheco e
este informou que os brasileiros que o mantiveram em cárcere privado,
cortam madeira e retiram castanha em território boliviano sem autorização e
que durante um patrulhamento apreendeu madeiras e uma embarcação,
sendo que em retaliação, os brasileiros que vivem e trabalham na
exploração ilegal de madeiras e castanha na Bolívia, proibiram que os
bolivianos que recentemente formaram um assentamento, que fica cinco
minutos rio acima de Extrema, chamado Molina, a entrar no Brasil para
comprar mantimentos, sendo que o oficial boliviano desceu o rio para tentar
negociar para que autorizassem os bolivianos à comprar mantimentos em
Extrema, ficando presos pelos brasileiros até a chegada da polícia militar
local, que ao perceber que os ânimos estavam exaltados, pegou o oficial
boliviano e o conduziram até o quartel em Extrema, e levado ao hospital
para exame de corpo de delito e demais apoio até a chegada deste oficial
PM no local. Por determinação do comando da polícia militar, o oficial
boliviano foi encaminhado até Guajará Mirim, onde o comandante da
Marinha boliviana o aguardava. Não foi possível prender nenhum dos
agentes que mantiveram o militar boliviano preso, devido a insuficiência de
policiais, e a grande quantidade de pessoas, o que poderia resultar em risco
para a guarnição (...). (CIVIL, Polícia. Extrema – RO. 14/10/2011).

O movimento dos seringueiros brasivianos continuou às margens do rio
Abunã, até que a coordenação do Projeto ética e cidadania, recebeu informações da
Embaixada Brasileira em La Paz que uma comissão estaria vindo para se reunir com
os extrativistas em Extrema. A comissão do PEC informou a notícia aos seringueiros
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e ao comando da Força Nacional. Em seguida o porto Extrema foi reaberto,
enquanto os brasivianos ficaram mais uma vez no aguardo das autoridades.
Na tarde do dia 15 de dezembro de 2011, aconteceu a tão esperada reunião
entre o Projeto Ética e cidadania e os seringueiros brasivianos do rio Mamu. O
coordenador do projeto informou aos seringueiros que autoridades do Ministério das
Relações Exteriores já haviam sido informadas do conflito, mas que ainda não havia
uma data definida para que houvesse esta missão diplomática na região fronteiriça
Brasil/Bolívia. Os seringueiros então decidiram reabrir o Porto Extrema e deixar que
bolivianos e brasileiros pudessem transitar livremente no Porto.
Em resposta a reabertura do Porto Extrema, o Comando Naval Boliviano de
Puerto Manu, agora sob novo comando, também decidiu liberar normalmente a
passagem de seringueiros brasileiros no rio Mamu, que até então, havia sido
proibida. O novo comandante proibiu a cobrança de propinas, que segundo os
nacionais brasileiros, era cobrado anteriormente pelo comandante, para que estes
nacionais pudessem transitar livremente no rio. Alguns bens que também haviam
sido confiscados por Pacheco, foram devolvidos aos seringueiros, conforme relatos
dos próprios ribeirinhos da região pandina boliviana.
Finalmente a paz voltou a reinar na região de fronteira. Os seringueiros
concederam um prazo para que as autoridades brasileiras comparecessem em
Extrema para dar explicações sobre o andamento do tão sonhado reassentamento
prometido pelo Governo Federal Brasileiro. Enquanto o reassentamento não
chegava, os brasivianos do rio Mamu torciam para que as humilhações tão
frequentes ocorridas contra eles neste rio, pudessem definitivamente chegar ao fim.
No dia 23 de dezembro do mesmo ano - prazo dado pelos seringueiros às
autoridades para que representantes do Itamaraty pudessem ouvi-los - novamente
líderes seringueiros se reúnem para buscar uma solução para o impasse, mas
infelizmente nenhuma autoridade apareceu nesta reunião, frustrando ainda mais os
seringueiros brasivianos do rio Mamu que já não sabiam mais a quem recorrer. Os
seringueiros solicitaram que fosse feito um registro da reunião para ser
encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores em Brasília. O Projeto Ética e
cidadania enviou um ofício ao Consulado Brasileiro em Cobija, informando a
necessidade urgente da vinda das autoridades brasileiras no distrito de Extrema.
Também foi encaminhado um registro de ata da reunião ao MRE, reforçando
o comparecimento dessas autoridades para que pelo menos fosse dada uma
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resposta aos nacionais brasileiros sobre as constantes humilhações que os mesmos
vêm sofrendo em território boliviano, e sobre o andamento do reassentamento na
pátria nacional. Mais uma vez os seringueiros estipularam uma nova data para a
vinda das autoridades: dia 12 de janeiro de 2012.
5.4 – Os efeitos da crise: a retomada do viés diplomático.

Felizmente o MRE enviou um diplomata para ouvir os clamores dos
seringueiros brasileiros. No dia 10 de janeiro deste mesmo ano, o diplomata
brasileiro Kaiser Pimentel Araújo, secretário geral da Embaixada Brasileira em La
Paz (Figura 26), reuniu-se com líderes seringueiros no auditório da escola municipal
13 de maio para tratar deste moroso imbróglio diplomático que parecia nunca
alcançar o seu desfecho final. Mais uma vez as reclamações vieram à tona, e os
seringueiros desta vez não pouparam críticas ao Governo Federal Brasileiro,
principalmente no que dizia respeito ao Itamaraty e ao INCRA.
O diplomata prometeu aos brasivianos que retornaria neste mesmo ano com
uma resposta mais concreta sobre o assentamento em território federal brasileiro.

Figura 26. PEC - Reunião dos brasivianos com o Secretário Geral da Embaixada em La Paz.
Extrema/Rondônia. 2012.

Em 18 de janeiro de 2012 o 4° Batalhão de Infantaria de Selva - 4° BIS/AC do Exército Brasileiro esteve na área de fronteira realizando relevante trabalho social

203

aos seringueiros que haviam sido expulsos da Bolívia. Eles receberam cestas
básicas e tratamento médico e foram ouvidos sobre o tratamento desumano a que
foram submetidos no rio Mamu. Durante as ações cívico – sociais o Exército
Brasileiro inaugura o mastro da bandeira nacional brasileira na fronteira Brasil –
Bolívia às margens do rio Abunã no Distrito de Extrema. (Figura 27).
Esta ação foi considerada uma espécie de resposta silenciosa que as forças
armadas deram em relação ao conflito envolvendo um oficial da Força Naval
Boliviana com os seringueiros brasivianos. O mastro da bandeira nacional brasileira
foi construído no mesmo local onde o oficial da Força Naval boliviano foi retido por
seringueiros brasivianos às margens do rio Abunã. O subcomandante do 4º Batalhão
de Infantaria de Selva do Estado do Acre, iniciou sua fala dizendo que “o Brasil
começa aqui”.

Figura 27. Santana, F.M - Exército inaugura mastro da bandeira nacional. Extrema/Rondônia. 2012.

Mais uma vez uma nova audiência diplomática é realizada em Extrema com
representantes do MRE, OIM e INCRA em busca de uma solução definitiva para o
tão sonhado assentamento no Brasil reivindicado pelos ribeirinhos do rio Mamu que
em virtude da grande morosidade não estavam mais acreditando que este sonho
pudesse ainda ser realizado. As propostas de repatriamento ficaram voltadas para
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os seguintes assentamentos: Projeto de assentamento Jequitibá, localizado no
Município de Candeias do Jamari no Estado de Rondônia e o Projeto de
assentamento Triunfo, localizado no Município de Plácido de Castro no Estado do
Acre. Foram dados aos brasivianos estas duas escolhas de assentamento para que
eles fossem definitivamente assentados, mas o destino destes não seria tão
próspero coo se imaginava. (Figura 28).

Figura 28. Audiência diplomática. Santana, F.M. Extrema/Rondônia. 2012.

O que seria a luz de uma esperança rumo ao tão almejado assentamento a
ser realizado no Município de Plácido de Castro no Estado do Acre, em agosto de
2012 os brasivianos se organizaram em cima de um caminhão pau de arara e
fizeram uma viagem àquele município para fazerem uma avaliação das terras onde
possivelmente poderiam ser assentados. Cerca de 50 ribeirinhos do rio Mamu se
reuniram com o Vice-Cônsul Pedro Maciel, representante do Itamaraty, na
esperança de que pudessem ser assentados no Projeto de Assentamento Triunfo,
mas o que se ouviu foi a velha promessa do Governo Federal em realizar este
assentamento no Acre, só que ainda não havia recurso disponível para que essas
ações pudessem ser executadas.
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Segundo Pedro Maciel, no PA Triunfo não existia naquele momento uma
disponibilidade para assentar cerca de 47 famílias do rio Mamu que foram
cadastradas pelo MRE. Durante esta reunião os debates se acirraram, visto que os
brasivianos não suportavam mais o cansaço à que estavam sendo submetidos.
“Esta promessa de assentamento é algo que já dura mais de quatro anos e os
nossos seringueiros que foram expulsos da Bolívia, não aguentam mais ficar numa
situação como essa”, relatou o seringueiro José Mendonça ao diplomata brasileiro.
Após a reunião, os Extrativistas do rio Mamu foram convidados pelo ViceCônsul a conhecer o PA Triunfo, mas eles não aceitaram a proposta e em protesto
retornaram a Extrema, já que segundo eles, conhecer uma área onde não vão ser
reassentados, seria no mínimo uma perca de tempo. Neste sentido, apenas uma
comissão que estavam em dois carros pequenos resolveram conhecer o PA Triunfo,
visto que a estrutura deste assentamento será praticamente a mesma estrutura onde
posteriormente os extrativistas do Mamu poderão ser assentados. Durante a visita a
comissão foi conhecer a única família do rio Mamu assentada no PA Triunfo em
2010, para saber como anda a situação da família. O proprietário da área é o senhor
Gilson, ele é casado com Dona Lúcia, uma boliviana naturalizada brasileira.
Eles ficaram animados quando receberam a visita dos velhos amigos do rio
Mamu. Disseram que estão felizes no assentamento PA Triunfo e torcem para que o
mesmo aconteça com as famílias do Mamu, pois segundo ela, o sofrimento e a
humilhação era muito grande nos seringais bolivianos onde viveu praticamente sua
vida inteira. Pedro Maciel informou ainda a comissão presente que possivelmente
até o ano de 2013, cerca de 180 famílias poderão ser assentadas numa área
destinada a assentamento que fica próximo ao Município de Capixaba e neste
sentido, o MRE precisa saber quem de fato tem interesse em ir para esta área de
terra. Pedro Maciel deixou todos os seus contatos com os representantes dos
extrativistas, oportunidade em que se colocou à disposição para ajudar no que for
possível.
De volta a Extrema, os extrativistas agora querem uma reunião urgente com o
INCRA. “Eles ficaram de retornar aqui em Extrema no mês de abril e até o momento
nenhum representante deste órgão compareceu para dar nos dar uma explicação”,
disse o seringueiro França Lima, brasiviano do Seringal Providência no rio Mamu. A
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última reunião realizada com os seringueiros do rio Mamu foi no dia 06 de março de
2012, quando estiveram presentes o Cônsul Kaiser Pimentel e representantes da
OIM e INCRA/ACRE, mas até o momento o sonho da terra prometida continua
distante e os Direitos Humanos Internacionais nesta fronteira esquecida ainda é uma
empreitada que precisa ser conquistada.
Os seringueiros viajaram num caminhão pau de arara, estilo gaiola de
boiadeiro com bancos de madeira improvisados por eles próprios. Saíram de
Extrema na certeza de trazer uma boa notícia, mas não foi o que aconteceu,
voltaram desanimados por ainda não terem a certeza em que área da região iriam
ser assentados. Durante a reunião realizada no Município de Plácido de Castro entre
o diplomara do Ministério das Relações Exteriores e os brasivianos, não houve de
fato uma informação que agradasse aos seringueiros que desde os anos de 2007 e
2008 estavam à espera da terra prometida. Durante a reunião seringueiro José
Mendonça faz o seguinte relato:
Nós seringueiros já estamos a mais de quatro anos esperando por essa
terra, e pelo visto nós vamos ter que esperar mais um ano e meio. Como
que nós vamos esperar mais? Será que o nosso governo não tem dinheiro
para comprar uma terra? No Brasil tem terra abandonada, com pasto,
fazenda fechada pelo IBAMA, e o governo federal, junto com os governos
do Acre e Rondônia não combinam para organizar uma terra, e nós vamos
ter que esperar mais um ano e meio nessa situação? Aqui nós temos pai de
família casada com boliviana, com cinco filhos registrados e teve que sair de
lá porque não aguentou a pressão. Tendo que trabalhar uma diária aqui e
outra diária ali para sustentar a família. É difícil agente ver uma situação
como essa e não poder fazer nada. (MENDONÇA, J. Plácido de Castro –
Acre, 2012).

O seringueiro José Mendonça do seringal Santa Rita demonstrou toda sua
indignação diante do descaso à que estavam submetidos os seringueiros do rio
Mamu, e a fala do diplomata deixou os brasivianos ainda mais distante da esperança
de serem definitivamente assentados no Brasil. Vejamos a narrativa do diplomata
brasileiro sobre a questão do assentamento:
Quem é boliviano não tem que sair, aí vai ter que brigar com o seu país.
Seu país é a Bolívia, quem é boliviano vá brigar com a Bolívia. Quem não é
boliviano tem que sair, quem é boliviano vá brigar com a Bolívia. Se ele tem
filhos e mulher boliviana, ele devia registrar toda documentação dele em
cartório, e entrar com um advogado e brigar, agora nós estamos tratando de
proteger os brasileiros. O governo central, o governo federal compra as
terras, mas se você tem uma terra que não produz, e o INCRA vai e
desapropria sua terra, o senhor vai entrar com recurso, e o INCRA não vai
pagar o preço de mercado, o INCRA vai pagar o preço que a terra está
valendo de acordo com o regulamento dele, se o senhor não concorda com
o preço do INCRA, o senhor vai entrar com recurso, aí vai virar uma guerra
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de recurso, até uma compra de uma fazenda levar até cinco meses ou um
ano. Então como é que você vai desapropriar uma terra e entregar às
famílias, se leva um ano para desapropriar, então eu não vou entrar no
mérito que eu não sou do INCRA. Agora eu quero dizer o seguinte: Não
existe prazo para assentamento, não existe prazo. Se caso o governo
federal cortar recurso, cortar orçamento, não é um ano e meio, é mais.
Então o que o nosso amigo ali disse que é um ano e meio, não é, não existe
prazo, está claro. (MACIEL, P. Plácido de Castro – Acre, 2012).

A fala do diplomata deixou os brasivianos intranquilos. Desta feita, eles
retornariam para o distrito de Extrema, dispostos a lutar pela terra, e jamais se
entregarem a discursos frios e sem direção. (Figura 29).

Figura 29. Santana, F. M, Diplomata brasileiro fala aos brasivianos. Plácido de Castro/Acre. (2012.

Insatisfeitos com o desfecho da reunião realizada no município acreano de
Plácido de Castro, os extrativistas do rio Mamu recorrem mais uma vez à
coordenação do projeto ética e cidadania e solicitam que se encaminhe um ofício a
Embaixada Brasileira em La Paz no sentido de que as autoridades pudessem se
deslocar até Extrema juntamente com representantes do INCRA de Brasília para
que fosse prestado esclarecimento sobre o andamento das negociações de
assentamento dos seringueiros em território federal brasileiro.
Atendendo solicitação dos extrativistas o projeto encaminhou ofício ao
Secretário Geral da Embaixada Brasileira em La Paz solicitando a vinda das
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autoridades federais até o distrito de Extrema. Enquanto a Embaixada estudava uma
data para a reunião, um novo episódio surge na comunidade de Puerto Bolívar,
localizada às margens do rio Mamu. Os campesinos bolivianos organizam uma
reunião e convidam alguns líderes de extrativistas brasileiros para participarem dela.
Neste encontro os campesinos informam que o restante das famílias que ainda
residem no rio Mamu terá que deixar suas terras imediatamente para que novos
campesinos possam se apossar das propriedades dos nacionais brasileiros.
Insatisfeitos com a notícia, o líder extrativista Aldair Ozório reúne um grupo de
brasivianos em Extrema e mais uma vez recorre ao Projeto Ética e cidadania para
que a coordenação do projeto envie novo documento solicitando a presença das
autoridades numa reunião que eles marcaram para o dia 29 de setembro de 2012 no
Porto Extrema. (Figura 30).

Figura 30. Protesto dos brasivianos no Porto Extrema. Santana, F. M. Rio Abunã/Extrema/Rondônia.
2012.

Como resultado do protesto realizado no Porto Extrema, a OIM acelera
processo de assentamento dos seringueiros brasivianos e no ano de 2013, membros
da organização levam as famílias de ônibus para conhecerem as áreas onde serão
assentadas. As viagens foram realizadas no PA Wálter Arce no Município de Bujari
no Estado do Acre e no PAF Jequitibá no Município de Candeias do Jamari no
Estado de Rondônia.
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CAPÍTULO VI – OS IMPACTOS DA PERDA DA IDENTIDADE E A
DESTERRITORIALIZAÇÃO DOS BRASIVIANOS.

Figura 31. Santana, F. M. Assentamento Wálter Arce. Bujari/Acre. Junho. 2017.

A gênese de uma nova identidade
Que brotou na caatinga do sertão
Atravessou uma histórica migração
Para viver noutra espacialidade
No constructo desta temporalidade
A Amazônia lhe entregou os seringais
Imagens simbólico-transcendentais
Imbricou-se à novos modos de vida
Uma vida fragmentada e destruída
No engodo de geopolíticas nacionais
O brasiviano foi assim hostilizado
E escorraçado de seu mais autêntico lugar
O Estado precisou se mascarar
Para ter um coletivo arruinado
Um olhar violento institucionalizado
Fez a alma perder sua alteridade
Matou-se uma secular identidade
Assassinando do ente, o seu ser

Esfacelaram a cultura do bem viver
E o singular imaginário da coletividade
É preciso que adotemos a heterotopia
E o olhar não se torne neofascista
A mentalidade obscurantista
Ainda vive distante da ontologia
O ser não sobrevive sem autonomia
Num estado fútil de invisibilidade
O ódio é a usurpação da identidade
Que provoca no ente a violência
Retira do ser sua benevolência
Eliminando toda sua eticidade.
Os modos de vida foram desconstruídos
Os seringueiros não são mais brasivianos
As ações de campesinos-milicianos
Os tornaram no Ser despossuídos.
Os seringais pelos mitos foram esquecidos
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E os seringueiros noutro espaço viverão.
Em decorrência da horripilante expulsão
Os ribeirinhos se tornaram novos atores
Eles agora são pequenos produtores
Em consequência da desterritorialização.
Na fronteira de um falso patriotismo
O Estado desconheceu um imaginário
Destruiu um histórico cenário
Na geopolítica militar do civismo
Sob a égide imoral do populismo
Esfacelou lugares tradicionais
Exterminou diferenças socioculturais
Ignorando suas multiplicidades
Desagregou exímias coletividades
E autênticos marcadores territoriais

Os marcadores territoriais brasivianos
Se tornaram visivelmente esfacelados
Os seringueiros se tornaram minimizados
Por atos profundamente desumanos
O violento poder bélico de milicianos
Desconstruiu lugares tradicionais
Modos de vida histórico-culturais
Foram extintos com sua identidade
Evo silenciou-se à dor da coletividade
Permitindo a morte da vida dos seringais

Os seringueiros brasivianos
Foram desterritorializados
No Ser, tornaram-se minimizados
Entre promessas e desenganos
Atos profundamente desumanos
Destruíram históricos modos de vida
O lugar ruiu na despedida
Em estado de invisibilidade
Exterminou-se uma autêntica identidade
De uma vida que será reconstruída
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6. 1 - A poética brasiviana fragmentada e os noticiários jornalísticos.

A beleza mitológica brasiviana sofreu a mais severa e drástica ruptura na
imaculada relação do seringueiro com a floresta. A Amazônia sobrevive e agoniza
diante da interferência de uma sociedade envolvente, dominada pela ideia
causticante de desenvolvimento. As populações tradicionais e originais da Pan –
Amazônia, estão sendo cada vez mais desrespeitadas e submetidas a uma
desgraça e infortúnio. Loureiro (2001, p. 402), entende que a Amazônia, vem
mantendo uma atmosfera de impregnância estética no decorrer de sua história, que
garantiu à sua cultura, a dominância dessa função. No entanto, diz ele:
Na atualidade, ela atravessa uma fase de perda dessa qualidade aurática,
em decorrência de transformações verdadeiramente profundas decorrentes
do modelo de desenvolvimento concentrador do capital, imediatista na
obtenção de fins, predatório da natureza e violentador do homem e sua
cultura.

Distanciados de seus direitos humanos, abnegados ao ser e absortos naquela
região fronteiriça, os seringueiros brasivianos do rio Mamu foram banidos do Estado
binacional. Meio ao imbróglio diplomático padeceram frente à ociosidade e
negligência governamental numa clarividência de desprezo à tolerância, a brandura
e a benignidade humana. No contencioso ato dos homens com a terra e na
conturbação social excludente, os extrativistas deixam a floresta pandina boliviana e
migram para o território brasileiro numa derrocada danosa e desmoralizante.
Sem os laços históricos da terra e condenados mais uma vez a uma fuga
degradante e desordenada, os brasivianos são desterritorializados e forçados a
reconstruírem novos modos de vida no mesmo país de origem onde em conturbadas
décadas do século XX foram também escorraçados por um Estado tendencioso e
subserviente ao capital dominante que abria as portas a uma crescente pecuária
extensiva em detrimento à destruição dos seringais nativos da Amazônia – Sul –
Ocidental brasileira.
Para Loureiro (2001, p. 403), uma das características desse modelo
capitalista na Amazônia tem sido as profundas transformações que imprime à
natureza, à paisagem e ao homem, na medida em que o sistema de vida é
radicalmente conflitado. Para o autor, “Ele vem representando um grande fator de
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hostilidade ao homem, a uma ação desnaturadora da paisagem e seu entorno
cultural”.
No contexto da perspectiva do Departamento de Pando, a política de reforma
agrária estatal boliviano, provocou profundas transformações no espaço vivido, que
culminou numa espécie de esfacelamento de uma tradicional simbologia mitológica
de uma coletividade. Agora, sem os brasivianos, não faz sentido dizer, que a floresta
brasiviana ainda aloja suas mitologias cosmogônicas. Desta feita, por enquanto, o
estado foi capaz de desterritorializar tudo, inclusive o imaginário brasiviano.
A floresta brasiviana sofreu uma brusca ruptura com seus deuses mitológicos.
A poética fora visivelmente ameaçada. Os brasivianos foram desterritorializados do
seu espaço vivido, enquanto os mitos em evidência, renunciaram aos devaneios do
imaginário pandino. Meio a discrepância e omissão do Estado para com os filhos da
floresta, os brasivianos assim denominados por muitos terem nascido na Bolívia e
terem sido registrados no Brasil, foram aos poucos sendo vencidos pelo abandono e
cansaço, e submetidos a uma exausta humilhação.
Exauridos pelo tempo e extirpados de sua natural relação com a natureza, os
órfãos de pátria e país da fronteira Brasil – Bolívia tornaram-se desprovidos de
entusiasmo e vivacidade. O habitat natural de homens, mulheres e crianças ficou
desumanamente resumido ao tradicional batelão, uma embarcação rústica, típica da
região, onde as famílias quando expulsas ficavam alojadas às margens do rio
Abunã, do qual o Rio Mamu é um dos seus principais afluentes. Hostilizados pela
incúria estatal e no incauto de ações inóspitas, os brasivianos do Mamu sofreram
uma drástica cisão com a terra e foram submetidos a um infortúnio de desgraça e
infelicidade.
Em 2008 diversas famílias de seringueiros brasileiros ficaram retidas na
comunidade de Puerto Bolívia às margens do rio Mamu. Os campesinos
atravessaram uma corda no rio e determinaram que nenhuma família brasiviana
entrasse ou saísse do porto. Em um dos batelões uma criança com um ano de idade
tremia de febre numa rede armada na embarcação. A liberdade fora transformada
num cárcere, como que um calabouço fluvial estagnado sob as águas do Mamu.
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Os pais da criança pedem clemência no desespero de salvar a vida do filho.
Foram três dias de agonia, até que finalmente receberam autorização para seguir
viagem até o Brasil, mas era tarde, a criança chega a óbito ao Hospital Regional de
Extrema. Mergulhada na tristeza e frustração, a família desapega-se com a terra e
desnorteada na devassidão de ter a vida do filho ceifada, ficou dissipada ao
desengano e fracasso. Num estado de profundo desânimo e na divagação da vida, o
que era um lar de felicidade passou a ser um silencioso desagregamento familiar.
A obstinada família brasiviana se despede do “Seringal Providência’ e uma
cruz enterrada no chão marca o fim de um irmanado relacionamento com a floresta
e toda sua heterogeneidade. No silêncio da árdua comoção e na degradação da paz
fronteiriça a resistência tenaz da coletividade ribeirinha brasiviana tornou-se
vulnerável diante da mais truculenta xenofobia reinante.
Alguns fatos acontecidos no mundo real brasiviano, servem-nos para mostrar,
de que forma a poética brasiviana tornou-se esfacelada diante a força repressora do
estado. Quando uma nação se propõe a sair de um acordo global sobre migrações,
como fez o governo brasileiro no início do mês de janeiro de 2019, demonstra
exercer uma fútil arrogância diplomática, em detrimento à valorização de um
importante documento aprovado no âmbito da ONU. A agonia das coletividades
brasivianas, não somente no contexto do rio Mamu, mas na fronteira com todo o
Departamento de Pando, demonstra a fragilidade das nações em conduzir suas
políticas, sem colocar em risco ou ferir a existência da vida em todos os seus
aspectos.
A seringueira brasiviana Eliziane Souza da Silva também ficou refém na
comunidade de Puerto Bolívia. Temendo acontecer o pior, principalmente com a sua
filha que possuía apenas sete meses de idade, ela decidiu fugir do cárcere a que
estava submetida e escondeu-se na floresta, almejando uma forma de chegar até
Extrema. As embarcações estavam todas atracadas nas proximidades da
Associação de castanheiros do Município de Santos Mercado, e durante a noite
apenas as luzes dos candeeiros iluminavam os batelões onde as famílias
brasivianas estavam alojadas. No escuro de uma madrugada fria a ribeirinha
Eliziane resolve encarar os perigos da floresta e adentra sem medo num varadouro
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com a sua filha grudada nos braços, procurando um caminho que a levasse até o
Brasil.
Ela deixa a comunidade de Puerto Bolívar que mais parecia um estado
beligerante ou um território de degredo que privava os brasivianos de sua
costumeira liberdade, e nos confins de uma fronteira em “pé de guerra” consegue
afastar-se silenciosamente da conglomeração campesina. A obstinada mulher
guerreira ao tempo em que estava relegada e banida pela crueldade humana sentiase seguramente protegida pelo espírito da floresta, pois enquanto percorria a mata
noturna não havia escárnio nem embrutecimento de ninguém, apenas sentia uma
concatenação de austeridade com a natureza.
Por entre árvores e rios não havia empáfia. Eliziane e a filha estavam
entrelaçadas de corpo e alma com a divindade cosmogônica que as iluminava e em
nenhum momento esmaeceram ou extenuaram suas forças durante a longa
caminhada. Pertinaz e relutante na fuga, o operoso trajeto florestal rendeu-se à
inteligência incomum de Eliziane que herdou do Avô, soldado da borracha e velho
mateiro90, a aguçada capacidade de nunca ter se perdido na mata. Não houve
nenhum precipício que lhe tirasse o portento, nem nenhuma retaliação natural no
caminho que ferisse a relevância de seus passos por entre o chão de folhas, flores e
espinhos.
A mulher guerreira libertou-se do opróbrio, da infâmia e da injúria. Jamais
deixaria que seu rebento entrelaçado nos seus braços se submetesse ao nefasto
mundo da dor da exclusão. A natureza ensina aos homens como lidar com a
indolência, típico daqueles que se tornam obcecados e desvairados pela sagaz
perseguição ao insaciável ato de “ter”. A brasiviana guerreira não se curvou ao
contumaz erro do odioso, ato crônico e repulsivo da apatia humana.
O jornal “O Estadão do Norte” (Figura 32), noticiou o fato acontecido com a
seringueira Eliziane ao conseguir fugir de campesinos armados do rio Mamu,
conforme podemos observar:

90

Caboclo que conhece bem a floresta; profissional com prática de andar na mata; orienta-se pelo sol
e marca os caminhos e as estradas de seringa. É o avô dos trilheiros de hoje. Encarregado de zelar
pelas matas ou florestas, indivíduo que retira lenha das matas; lenhador que, por sua grande vivência
em matas cerradas, trabalha como guia para outras pessoas, que abre caminhos na mata para
seringueiros ou castanheiros. (Ranzi, 2017, p. 66).
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Seringueira foge dos “guerrilheiros” do Mamu – Brasileira consegue fugir
com a filha e pede ajuda para seus pais e os filhos – Extrema – A
seringueira brasileira Eliziane Souza da Silva, moradora dos seringais do rio
Mamu, na fronteira do Brasil com a Bolívia, conseguiu fugir às duras penas
da milícia armada boliviana, com sua filha de apenas sete meses, que está
muito doente. Eliziane conseguiu chegar até Extrema e foi pedir que o
coordenador do Fórum escolar de ética e cidadania da Escola Jayme
Peixoto de Alencar (...) interfira junto às autoridades brasileiras para
resgatarem o seu pai – Francisco das Chagas Costa, sua mãe – Iude Costa
e todos os seus irmãos. A seringueira disse que todos estão passando fome
e a situação está crítica com os “guerrilheiros” armados sem deixar ninguém
fugir. (QUEIROZ, Antônio Araújo. O Estadão do Norte. Porto Velho,
Rondônia. Matéria exibida em 02/02/2008).

A ribeirinha mulher lutou incansavelmente contra uma afronta infame, diante
de um falso patriotismo fronteiriço. Eliziane não se curvou a estagnação fluvial de
Puerto Bolívia, a guerreira mulher clamou aos espíritos da floresta a mais respeitosa
proteção naquela mais árdua jornada.

Figura 32 – A guerreira brasiviana em noticiário. Fonte – Jornal “O Estadão do Norte”.
Antônio Araújo Queiróz. Porto Velho/Rondônia. 2008.

A mátria florestal pandina boliviana, mais uma vez cuidou de duas filhas.
Coube a natureza inefável durante quase uma semana, outorgar às suas filhas, sua
honraria e hombridade para que a natureza inebriante e encantadora fizesse com
que Eliziane e sua filha, finalmente chegassem em paz e com saúde ao Porto
Extrema.
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Francisco Queiróz é um exímio mateiro florestal e um assíduo conhecedor do
emaranhado conjunto de varadouros que são naturalmente distribuídos em forma de
labirinto nos seringais pandinos. Com sua aguçada sabedoria ele consegue
identificar a diversidade de arvores nativas da Pan – Amazônia brasileiro – boliviana
e narra com entusiasmo as histórias heroicas do avô que lutara ao lado de Plácido
de Castro quando da anexação do Estado do Acre ao Brasil. Chega ao Rio Mamu
ainda jovem, no início da década de 1970, em busca de fartura, paz e sossego que o
generoso rio oferecia, diferente da região acreana do qual era oriundo, onde
predominava a destruição dos seringais nativos por grandes pecuaristas provindos
de diversas regiões do país.
Com sua modéstia peculiaridade ribeirinha e sempre dotado de uma ilibada
conduta, Francisco carrega em si uma perspicácia invejável de saberes da terra, e
com suas ações proeminentes nunca deixou que sua família se submetesse a
nenhum tipo de escassez ou penúria no contexto das adversidades fronteiriças da
Pan – Amazônia boliviana.
Sua beneficência e generosidade tornaram-se na sua imaculada existência
uma forma inabalável de resistência às lamúrias da vida. Suas ações sempre foram
de apego à coletividade brasiviana e nos momentos em que este presenciava a
perda de esperança ou algum sentimento de tristeza, estava sempre pronto a
prestar aos mais necessitados os seus mais austeros atos de comiseração e
complacência humana.
O mateiro brasiviano é possuidor de uma lisonjeada eficácia no sentido de
combater com dinamismo e perfeição a destruição desenfreada do ecossistema,
pois é dotado de uma consciência ambiental consistente e inovadora, capaz de
contribuir de maneira eficiente para a atenuação deliberada do ecocídio planetário.
De linguagem simples e eloquente é sempre instigante em suas narrativas e
sem jamais ser adepto de um espírito pugnaz, ele consegue com sua natural
vivência e lucidez transmitir uma visão cosmopolita de mundo, procurando sempre
conscientizar a sua coletividade na promoção de um ideal de vida que ofereça paz,
justiça e dignidade à região fronteiriça Brasil – Bolívia. No devaneio da natureza
divinizada, o brasiviano consegue sentir sua essência humana entranhada no rio e
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na floresta, e neste seu imaginário Epifânio, sente-se em sua dimensão social um
ser imanentemente privilegiado.
Na celebração e exaltação do espírito florestal pandino, o mateiro brasiviano
em sua profunda cosmogonia de singularidades estetizantes, jamais poderia
imaginar que o seu sagrado tapiri pudesse naquele espaço e tempo transformar-se
no mais assombroso escombro pela deflagração da violência e pela defraudação
ardil de estereótipos e estigmatizações.
Seu velho tapiri fora tomado de surpresa por campesinos fortemente armados
que anunciavam a eclosão da reforma agrária pandina no Noroeste boliviano. A
colheita de castanha que iria sanar suas dívidas com o regatão91 comercial fora
saqueada por campesinos e transportada nos lombos de seu comboio92 e nas
costas dos próprios filhos. Toda safra de castanha dos brasivianos era transportada
até a Comunidade de Puerto Bolívar, sede da revolta campesina.
O jornal “O Estadão do Norte” fez a seguinte divulgação sobre o mateiro
brasiviano:
“GUERRILHEIROS – PÂNICO – Bolivianos assaltam brasileiro na fronteira –
Clima entre brasileiros e bolivianos voltou a ficar tenso no rio Mamu.
Extrema – Mais uma vez o clima entre brasileiros e bolivianos voltou a ficar
tenso na localidade do rio Mamu e que vem sendo objeto de constantes
ameaças de mortes, por parte dos bolivianos. O brasileiro Francisco Souza
Queiróz, seringueiro que Há dezenas de anos trabalha nos seringais da
região, esteve em Extrema para denunciar os bolivianos Iver Manguayo e
Xavier Penãranda, que juntamente com vários outros bolivianos armados
praticaram o assalto à mão armada e levaram 141 sacos de castanha, que
foram conseguidos depois de vários meses de trabalho. Os bolivianos
afirmaram que os brasileiros não são proprietários de absolutamente nada
e, além de tomarem os sacos de castanhas, ainda expulsaram a várias
famílias e fizeram ameaças de mortes. Queiróz esteve em Extrema e
registrou a ocorrência na missão itinerante da Embaixada Brasileira de La
Paz, pedindo que as autoridades brasileiras e bolivianas ajudem a recuperar
os 141 sacos de castanha ou que alguém se responsabilize pelo pagamento
dos produtos. Pois trabalhou exaustivamente, contraiu dívidas e precisa dos
recursos para manter sua família. Recentemente diversas famílias foram
expulsas do rio Mamu e os bolivianos fizeram ameaças de morte,
principalmente para os que trabalham em propriedades rurais. Agora, com a
91

Pequeno comércio em que se vende de tudo numa barca, batelão, o que é ao mesmo tempo casa,
armazém e escritório, subindo e descendo os rios amazônicos. O regatão adquire os produtos bem
mais baratos nas cidades e vende aos seringueiros e ribeirinhos a preços exorbitantes e adquire os
produtos regionais. Vendedor que percorre os rios de barco, batelão, parando de lugar em lugar. Que
regata, ou que regateia; regateador. Aquele que compra em grosso para vender a retalho. (RENZI,
2017, p. 86).
92 Tropa de burros, mulas, cavalos ou bois de carga que levam gêneros, utensílios e mercadorias
para os “centros”, pelos varadouros e estradas de seringa, e trazem as de borracha ou castanhas. É
conduzido pelo comboieiro, pessoa encarregada de tanger o comboio.
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situação preocupante, os brasileiros estão querendo que as autoridades
possam tomar uma definição para as humilhações que passam no rio
Mamu. (QUEIRÓZ, Antônio Araújo. O Estadão do Norte. Matéria publicada
em 15/07/2008).

Ao mateiro brasiviano não restou outra escolha, abandonou tudo, recolheu-se
juntamente com a família nas dependências do batelão e fora forçado a abdicar aos
modos de vida da floresta brasiviana. A família deixa para trás o tapiri sob o som
cacófato dos campesinos em algazarra. O cerco realizado no cerne do Mamu
cerceou a liberdade de Francisco meio a mata dadivosa.
Desirmanar-se com a natureza significa para o brasiviano um verdadeiro
descalabro da vida, que desterrado do Mamu, cambaleia na devassidão do mundo e
busca auxílio no Brasil, embaciado pelo embuste geopolítico fronteiriço e pela
ardilosa mentira diplomática da empáfia humana. Agora o encantatório mundo da
floresta brasiviana sobrevive apenas nas lembranças de Francisco, mas este não
será enclausurado nem encoscorado pelos engodos binacionais, oriundos de
governos esdrúxulos de uma fronteira esmaecida. O mateiro brasiviano está
reterritorializado no torrão acriano onde nasceu e onde seu avô lutara ao lado de
Plácido de Castro quando da anexação do Acre ao Brasil.
A floresta do rio Mamu é brasiviana. Os brasivianos são seres desta floresta,
e esta floresta está entranhada ao ser dos brasivianos. São seres indissociáveis de
uma vasta dimensão da obra da natureza. Nela o real e o mítico constituem uma
peculiar coesão de uma grandeza sem limites.
Por conta de uma nova geografia política para o Departamento de Pando e a
consequente substituição dos brasivianos por campesinos nos seringais do Mamu,
um novo panorama social instalou-se bruscamente naquela região fronteiriça,
provocando uma drástica cisão dos tradicionais modos de vida ali existentes, desde
as últimas décadas do século XIX até as décadas subsequentes do século XX.
A poética brasiviana, portanto, tornou-se ferida. O rio dadivoso parecia
render-se às lamúrias da vida. A floresta harmoniosa e exuberante perdia a sua
serenidade sem os gorjeios dos pássaros. Foram dias fatídicos que rompera os
laços da natureza imponente e generosa com os devaneios estetizantes da alma
ribeirinha. Os ruídos emudeceram, os animais estarrecidos embrenharam-se em
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esconderijos sem passagens. Numa indescritível angústia, as águas do Mamu
esmaeceram diante à expressão dolorosa do menino boto, que em pranto assistia
ao martírio das crianças, possuídas pela tristeza e solidão.
As crianças brasivianas deixam o tapiri93 com a alma tomada por uma espécie
de esvaziamento profundo, enquanto o menino boto separava-se do encantamento
simbólico – espiritual do imaginário pandino. As brincadeiras cessaram diante de um
descalabro que causou uma angustiante ruptura entre a vida social do mundo vivido
e o imaginário estetizante da mitologia brasiviana.
O caboclinho da mata com suas temidas cipoadas e fiel protetor dos animais
sempre soube conduzir com perfeição os limites e necessidades do homem
ribeirinho no consumo de carne por ele oferecida. O caboclinho com sua peculiar
sabedoria, manteve-se sempre atento a vigiar com alteridade, o equilíbrio sensato
da natureza, para que nunca houvesse danos ou abusos irreparáveis na relação
homem – animal na incansável busca pela sobrevivência.
Seus atos punitivos entravam em ação diante das hostilidades e possíveis
aviltamentos cometidos pelos brasivianos, que ao desafiarem as leis da natureza
eram duramente castigados pelo senso de justiça do caboclinho. Mas no espaço e
tempo da sublime floresta brasiviana, os clarões da poronga que iluminavam os
caminhos dos seringueiros, foram perfidamente se apagando.
As esperas construídas para a caça ficaram abandonadas, enquanto os
tapiris, foram aos poucos, tornando-se envelhecidos pela solidão em profunda
nostalgia. Afugentados pela fúria e volúpia de fatores externos, os brasivianos
recolhem o quase nada que lhe restou e alojam-se no velho batelão, despedindo-se
do Rio Mamu com destino ao Brasil.
Ceifaram-se os açoites, não se escuta mais o bramir das cipoadas, e os
castigos foram segregamente extintos. Os devaneios estetizantes da poética
mitológica brasiviana também se alojaram no batelão e foram transportados ao ser
do ente ribeirinho. Por enquanto, eles estão guardados na memória do ente que fora
banido de seu lugar. Não se sabe até quando.

93

Casa rústica de seringueiro, feita de paxiuba e coberta com folhas de palmeira. (Ranzi, 2017, p.
93).
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O velho da canoa jamais fora adepto a nenhum tipo de aversão que ferisse o
caráter austero da coletividade ribeirinha do rio Mamu. Em seu divinizado mundo
cosmogônico não há lugar para ações inóspitas e beligerantes. Seu poder mitológico
vinculado a tristezas e felicidades, sempre esteve concatenado aos desejos diversos
do homem brasiviano. O sentimento do ente brasiviano era também o sentimento do
velho da canoa. Ambos compartilhavam suas vontades no mesmo espaço vivido e
nas mesmas dimensões transcendentais do imaginário.
Na exaltação dos desejos era divinamente celebrado o encontro do homem
seringueiro com o velho da canoa. Este encontro era marcado pelas lacunas de
carências do real em detrimento ao preenchimento dessas lacunas pela bonança da
exuberância cósmica e mitológica. Mas o deslumbramento deste inefável encontro
sofreria uma horripilante cisão, capaz de transformar uma poética de um devaneio
cosmogônico num estado fálico de encadeamento humano – transcendental e de
segregação do lugar.
Os modos de vida brasivianos foram sucumbidos e desterritorializados pela
vituperação tenebrosa fronteiriça. Não se ouve mais os ruídos do remo cortando as
águas do Mamu, e o velho da canoa não pode mais satisfazer os desejos das
famílias brasivianas. Sem os brasivianos a floresta mitológica esmaeceu. A
imbricação ruiu, os devaneios foram alijados e o velho da canoa tornou-se
exauridamente obliterado.
Loureiro (2001, p. 403), nos diz que as transformações que vem ocorrendo
em virtude do que ele denomina de “ação não – modernizadora que promove a
desigualdade social’, “emerge, no conjunto dessas mudanças, uma cultura de
exclusão, que se nutre de uma racionalidade linear e prática, em lugar da cultura
fundada no poético, objeto desta análise”. Nesse sentido, Loureiro (20010), ressalta
que, com essas mudanças “o caboclo é bruscamente desalojado de seu presente
cultural”. (P. 403). O mesmo autor, acrescenta ainda que este homem desalojado
“Passa a habitar um espaço fraturado, num tempo deslocado”. (P. 403). Diante o
exposto, podemos então dizer, que o esfacelamento da poética brasiviana, tornou-se
“um desalojamento de si mesmo e da cultura”. (P. 403).
A poética brasiviana, porém, com a expulsão dos seringueiros brasivianos
tornou-se fortemente fragmentada. Com a desterritorialização destes, o seu
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imaginário vai junto deles, e, portanto, há uma renúncia dos mitos brasivianos do rio
Mamu. A Amazônia vive atualmente ainda mais ameaçada. As populações
tradicionais e originárias, pagam um alto preço em decorrência da falta de políticas
públicas voltadas para a proteção, valorização, sobrevivência e autonomia de suas
coletividades. Para Loureiro (2001, p. 402):
Na atualidade, ela atravessa uma fase de perda dessa qualidade aurática,
em decorrência de transformações verdadeiramente profundas decorrentes
do modelo de desenvolvimento concentrador do capital, imediatista na
obtenção de fins, predatório da natureza e violentador do homem e sua
cultura.

6.2 - A desestruturação dos marcadores territoriais brasivianos e os
noticiários jornalísticos.
No decorrer do capítulo IV tivemos a oportunidade de apresentar uma
diversidade de características sócio-linguístico-culturais, compreendidos como
relevantes marcadores territoriais estruturantes pregnados nas experiências
socioespaciais dos seringais da Pan - Amazônia brasileiro – boliviana. Nesta imensa
presentificação de saberes e fazeres que constituiu os modos de vida do homem
amazônico em seu espaço de ação, metamorfoseou-se em suas temporalidades e
territorialidades, numa peculiar identidade cultural do seringueiro brasiviano.
No entanto, assim como os marcadores estruturantes promoveram uma
dinâmica continuidade na construção e reconstrução desta identidade cultural,
surgiram os marcadores estruturadores, que de forma predatória, e em decorrência
de um modelo de desenvolvimento capitalista, provocou uma grave descontinuidade
deste processo, proporcionando uma trágica ruptura nos modos de vida dessas
populações tradicionais. Desta forma, concordamos com Almeida Silva (2015, P.
107) que considera os marcadores estruturadores como:
Aqueles que são impostos pelo estado, instituições governamentais,
instituições religiosas, organizações não-governamentais ou manifestações
espontâneas de indivíduos da sociedade envolvente. O sentido que se dá
com essa ação decorre na fragmentação do espaço, da territorialidade, ou
seja, depende da articulação e estrutura política ou econômica em que na
esmagadora maioria das ocasiões não pondera sobre os divíduos e
coletividades, não considera a anterioridade e atuam como propagadores
de rupturas dessas identidades.
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Neste sentido, nos propomos a tratar deste marcador como fator crucial na
descontinuidade dos modos de vida estabelecidos nas colocações dos seringais
amazônicos, e a consequente ruptura da identidade cultural do seringueiro no seu
espaço de ação em detrimento à política de reforma agrária adotada na Bolívia, e
que culminou com a expulsão dos seringueiros brasivianos que habitavam os
seringais localizados no Departamento de Pando na fronteira com a Região da
Ponta do Abunã no Estado de Rondônia.
A primeira decisão do novo governo boliviano foi determinar o cumprimento
do artigo 25 da Constituição daquele país, onde reza que “Dentro de cinquenta
quilômetros das fronteiras, os estrangeiros não podem adquirir nem possuir, a
nenhum título, solo nem subsolo, direta ou indiretamente, individualmente ou em
sociedade, sob pena de perder, em benefício do Estado, a propriedade adquirida,
exceto em caso de necessidade nacional declarada por lei expressa”.
Tal determinação já afetava diretamente os seringais bolivianos do
Departamento de Pando habitado pelos brasivianos na franja dos cinquenta
quilômetros da área de fronteira, visto que os seringais do rio Mamu (Manu para os
bolivianos) estão localizados no decorrer de toda extensão deste rio, desde a sua
foz no Município de Santos Mercado, no rio Abunã, na fronteira do distrito de
Extrema, Município de Porto Velho, até a sua nascente no Município de Santa Rosa
del Abuná. O rio Mamu possui aproximadamente cerca de 164 km de extensão.
As leis de reforma agrária na Bolívia se estendem principalmente desde o ano
de 1956, quando o decreto – lei de número 3464 de 1953 foi transformado em lei.
Logo no seu artigo 1º a lei reza que: “O solo, o subsolo e as águas do território da
República pertencem por direito originário à nação boliviana”, e no seu artigo 12º,
explicita que “O Estado não reconhece o latifúndio, que é propriedade rural de
grande extensão, variável segundo sua situação geográfica, que permanece
inexplorada ou é explorada deficientemente, pelo sistema extensivo, com
instrumentos e métodos antiquados que dão lugar ao desperdício da força humana
ou pela percepção de renda fundiária mediante o arrendamento”. Iniciou-se, então,
a organização dos movimentos indígenas e campesino no intuito de assegurarem a
implantação da reforma agrária naquele país através do Instituto Nacional de
Reforma Agrária – INRA.
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O Departamento de Pando foi inicialmente o alvo principal do governo
boliviano no sentido de concretizar o processo de reforma agrária naquele país. Um
episódio que ficou marcado em Pando foi o assassinato de várias lideranças
indígenas pró Evo Morales que se dirigiam para Cobija, a capital deste
departamento, organizados em forma de protesto contra o governador Leopoldo
Fernández. Na época o governo declarou estado de sítio em Pando e o governador
de pando foi preso. No ano de 2017 o ex-governador foi sentenciado a 15 anos de
prisão, acusado do assassinato de 13 indígenas.
No ano de 2008 a situação nos seringais do Departamento de Pando ficou
tensa, com a chegada de mais de quinhentos campesinos que iniciaram a invasão
dos seringais até então habitados pelos seringueiros brasileiros. O casal de
brasivianos que estavam no barco nos conta que tiveram medo de morrer, pois o rio
Mamu estava cheio, e na comunidade Puerto Bolivar existe uma cachoeira, e foi
justamente nessa cachoeira que o batelão deles ficou girando, devido a uma corda
que estava amarrada no meio do rio. (Figura 33). A sede do conflito e da revolta
campesina foi a Comunidade de Puerto Bolívar, onde os campesinos atravessaram
uma corrente para impedir a passagem dos brasivianos.

Figura 33. Santana, F. M, Movimento campesino em Puerto Bolivar. Rio Mamu/Pando/Bolívia. 2008.

As expulsões dos brasivianos não cessaram até que todas as famílias fossem
definitivamente expulsas de seus seringais. Seus modos de vida foram esfacelados
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e a cultura brasiviana sofreu uma trágica punição. (Figura 34). O governo boliviano
não se manifestou e negligenciou-se em pelo menos oferecer um gesto de paz
naquela região fronteiriça. O Brasil teve que disponibilizar mais de dez milhões de
dólares a Organização Internacional para Migrações – OIM, no sentido de oferecer
seus trabalhos no assentamento dos seringueiros brasivianos em solo nacional
brasileiro e realizar os levantamentos do quantitativo de famílias brasileiras que
residissem no Departamento de Pando.

Figura 34. Campesinos – paramilitares deixam rastros de destruição. Santana, F. M. Rio
Mamu/Pando/Bolívia. 2009.
As famílias foram se alojando como podiam no distrito de Extrema, e com a
ajuda de parentes e amigos foram sobrevivendo diante da sua maior dor, que era
deixar um lugar que durante uma vida inteira viveram entrelaçados. O brasiviano
Francisco de Souza Queiróz, mais conhecido por França Lima, no momento em que
estava na agonia juntamente com a sua família, ainda conseguiu escrever uma carta
e enviar até o distrito de Extrema, solicitando ajuda das autoridades e denunciando
as atrocidades cometidas pelos campesinos.
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A carta enviada à Extrema por França Lima, refletia um pouco da agonia a
que os brasivianos do rio Mamu estavam submetidos. Seus lugares foram
destruídos e queimados, e suas produções tornaram-se objeto de sequestro por
campesino fortemente armados, ou como abertamente anunciou a imprensa
nacional: Milícias armadas ou grupo paramilitar. Francisco diz que chegaram mais
de trinta bolivianos armados, subiram na sua casa e deram um prazo de três dias
para eles desocuparem o lugar, às seis horas e vinte e cinco minutos da tarde do dia
nove de janeiro de 2008. Ele narra que os campesinos diziam que tinha os títulos
das terras, desde o rio Abunã até o rio Mamu. Ele informa ainda da situação em que
as famílias ficaram retidas no rio Mamu e impedidas de entrar ou sair do local onde
os campesinos estavam instalados. A carta amarelada pelo tempo é apenas uma
demonstração de várias ameaçadas ocorridas nos seringais do Departamento de
Pando habitados pelos seringueiros brasivianos. (Figuras 35, 36).

Figura 35. Carta escrita por Francisco Queiróz (Frente). Fonte – Francisco Queiróz. Rio
Mamu/Pando/Bolívia. 2008.
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As famílias brasivianas passaram por momentos de terror. Elas não
sabiam o que de fato estava acontecendo. Para quem levava uma vida dependendo
apenas da floresta e sem a intervenção do Estado, jamais poderiam imaginar que
tamanha desumanidade pudesse chegar aos seus tapiris.

Figura 36. Carta escrita por Francisco Queiróz (Verso). Fonte – Francisco Queiróz. Rio
Mamu/Pando/Bolívia. 2008.

A situação fugiu inclusive do controle do próprio Comando Naval Puerto
Manu, segundo informou o próprio comandante do comando que esteve no distrito
de Extrema reunido com o Consulado brasileiro em Cobija no ano de 2008. Ele
informou ao consulado que o seu contingente é muito pequeno e que infelizmente
não podia fazer nada naquele momento pelos seringueiros brasileiros no qual
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mantinha boas relações. O Jornal “O Estadão do Norte” de Porto Velho, Rondônia,
divulgou uma matéria publicada no dia seis de julho de 2008, intitulada:
“Comandante deseja evitar conflito armado”. O jornal anunciou o seguinte fato:

Extrema – O comandante da capitania do porto naval do rio Mamu, Angel
Trujillo Vargas, disse ontem estar preocupado com a situação conflituosa
que vem ocorrendo no rio Mamu. Vargas solicita do governo boliviano um
aumento imediato do número do contingente no seu Comando Naval, pois
no momento só dispõe de 11 homens, número considerado insuficiente para
impor a lei naquela região. “Temo que possa haver mortes no rio Mamu.
São mais de 400 homens na região e já solicitei apoio das minhas
autoridades, mas até agora não consegui”, disse o comandante. Ele
denuncia ainda dois “cabecilhas” do grupo: Iver Manguayo Amutary e Xavier
Penãranda. Recentemente, ele prestou depoimento e que foi registrado pela
missão itinerante da Embaixada Brasileira de La Paz e do Vice-Consulado
Brasileiro de Cobija. O comandante entende que um conflito armado pode
ser deflagrado. (NORTE, Jornal o Estadão. Porto Velho, 2008).

Diversas audiências diplomáticas forma realizadas por órgãos do Ministério
das Relações Exteriores e pela Organização Internacional para Migrações –
OIM/ONU no sentido de que as famílias de brasivianos que foram expulsas do rio
Mamu pudessem ser assentadas em território brasileiro, mas devido a morosidade,
das mais de oitenta famílias brasivianas, apenas trinta, aproximadamente, foram
assentadas a partir de 2013.
A atuação do Estado em promover a sua geopolítica de fronteira ainda
carece de ações humanitárias que saiba tratar os povos ribeirinhos com respeito aos
seus valores tradicionais. Daí o sentido de tratarmos fatos iguais a este como um
marcador territorial estruturador. Os dois casos citados anteriormente, revela que as
ações desenvolvidas pelo Estado, tanto na Amazônia brasileira, como na Amazônia
boliviana, contribuíram decisivamente para que os saberes e fazeres dessas
coletividades, tivessem um desfecho de promover a descontinuidade cultural e uma
drástica prática de ruptura de seus modos de vida.
O jornal “Folha de São Paulo” divulgou em janeiro de 2008 a situação crítica
por que passavam os seringueiros brasivianos na fronteira Brasil – Bolívia. A matéria
narra uma denúncia formulada pelo brasiviano Leonardo Piedade Fragoso, morador
do Seringal Primavera no rio Mamu que disse ter ficado quatro dias como refém dos
campesinos armados. A matéria também mostra a atuação da área diplomática
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brasileira e boliviana no sentido de buscar uma solução pacífica para o problema,
conforme mostra trecho da matéria a seguir:
São Paulo – Seringueiros relatam que bolivianos os expulsaram –
brasileiros dizem que milícia armada age no rio Mamu, expulsando as
famílias. Seringueiros brasileiros que vivem às margens do rio Mamu no
Departamento de Pando, na Bolívia, próximo à fronteira com o Brasil,
relatam que uma milícia armada está agindo na região e pressionando as
famílias a deixarem o local. A situação foi relatada na última quarta-feira por
um grupo de oitenta seringueiros e autoridades brasileiras e bolivianas
durante reunião realizada numa escola de vila Extrema, Distrito de Porto
Velho (RO), localizado a 360 quilômetros do centro da capital. A facção,
segundo os seringueiros, é composta por mais de 30 homens. Participaram
do encontro o Vice-cônsul do Brasil em Cobija, Júlio Miguel da Silva,
militares e políticos dos dois países. No encontro, os seringueiros afirmaram
que receberam no início de janeiro, uma espécie de intimação, feita por
homens armados que percorrem a região com rifles e escopetas, para
deixarem suas propriedades. Contaram não terem tido tempo de recolher
seus pertences. Segundo eles, algumas famílias de brasileiros estão
“reféns” da suposta milícia que não permite que ninguém entre ou saia da
região. Leonardo Fragoso, 68, seringueiro que vive há 42 anos com a
mulher e dois filhos nascidos naquele país em uma propriedade não
regularizada na Bolívia, disse á folha que veio passar o fim de ano com a
família no Brasil e que, na volta, foi abordado por um grupo armado com
espingardas que não o deixou seguir caminho. A família dele tinha ficado no
Brasil. ‘”estavam numa ponte e não deixaram agente passar. Ficamos
quatro dias presos no barco e, depois disso, mandaram a gente voltar para
o Brasil”. Segundo ele, não ouve disparos nem agressão. Apenas ameaças.
“Soube depois que uns 12 bolivianos tinham entrado nas casas de uns
parceiros no seringal perto do meu e mandaram saírem de lá com a arma
no lombo”, disse. Fragoso, que é dono de um seringal chamado primavera,
às margens do rio Mamu, afirma que o grupo tem como objetivo tomar a
produção de castanha quebrada em seu seringal durante a última safra,
algo em torno de 180 mil quilos do produto, segundo ele. Fragoso que
estimava ganhar R$ 70 mil com a produção, diz que os bolivianos ficaram
também com 18 animais de carga da propriedade. “Falaram que nada mais
ali é meu”. O seringueiro diz que não quer mais viver na Bolívia. “Não vou
ficar num lugar onde sou perseguido”. (PICHONELLI, Matheus. Folha de
São Paulo. Matéria publicada em 26 de janeiro de 2008).

No dia 23 de janeiro de 2008, o jornal “O Estadão do Norte”, também
divulgou matéria sobre os acontecimentos do rio Mamu. Na matéria, o jornal exibe
três famílias que foram ameaçadas e expulsas de seus seringais naquele rio. O
seringueiro Leonardo Fragoso faleceu há aproximadamente três anos. Desde que foi
expulso do seringal, sua esposa entrou em depressão e faleceu. Em seguida
Leonardo também entra em depressão e morre.
O seringueiro Francisco Queiróz (França Lima), está assentado com a
família no Programa de Assentamento Wálter Arce no Município de Bujari no Estado
do Acre, enquanto o seringueiro Luiz Piedade, ao sair do seu Seringal, adoeceu,
com depressão e diabete, Luiz teve que amputar uma perna, enquanto a esposa
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sobrevive doente numa cama, sem poder andar. Leonardo vivia no seringal
primavera, França no seringal providência e Luiz no seringal cachoeirinha onde
nasceu. Observemos um trecho da matéria exibida pelo jornal “O Estadão do Norte”
(Figura 37):
Extrema – Delicada; essa é a situação dos brasileiros castanheiros e
seringueiros do distrito de Extrema, proprietários de terras na Bolívia que
estão sob ameaças de um grupo invasor, supostamente conhecido como
sem terras bolivianos e que também se intitulam “guerrilheiros” bolivianos. O
fato vem sendo noticiado pelo ESTADÃO desde o último dia 15 de janeiro.
(...). O local do conflito fica em território boliviano, no rio Mamu, cerca de 7
horas de barco, a partir do distrito de Extrema. Na área, segundo as
informações dos brasileiros que conseguiram fugir, residem brasileiros que
são donos de pequenas propriedades rurais e que no período de dezembro
a abril catam a castanha para aumentar a renda familiar. No último dia 12,
mais de 500 sem terras bolivianos e/ou “guerrilheiros” armados com
espingardas, pistolas e revolveres invadiram as terras de brasileiros e
impedindo que pessoas saíssem ou entrassem na região, tornando-os
verdadeiros reféns em suas próprias residências. Conforme relato de
Francisco Souza Queiróz, o “França”, proprietários de terras na localidade
há 17 anos, que disse ter vivido um pesadelo no último dia 15 quando teve
sua casa invadida por mais de dez homens armados. “França” foi obrigado
a abandonar sua casa e caminhar vários dias pela mata sem comida e água
até a cidade de Acrelândia, onde conseguiu ajuda para chegar a Extrema.
Outro trabalhador brasileiro que conseguiu fugir do local invadido pelos
“guerrilheiros” foi Luz Piedade, que contraiu malária durante a apanha da
castanha e teve que ser liberado para se tratar em Extrema. Piedade disse
à reportagem de “O ESTADÃO”, que conta que os invasores bolivianos
estão tratando muito mal os brasileiros e humilhando-os constantemente.
9Antônio Araújo Queiróz. Jornal “O Estadão do Norte”. Porto Velho. Matéria
exibida em 23 de janeiro de 2008).

Todos os depoimentos dos seringueiros brasivianos foram colhidos pelo
Consulado Brasileiro em Cobija, pela Embaixada Brasileira em La Paz, por
diplomatas vindos diretamente do Ministério das Reações Exteriores – MRE, por
integrantes do governo boliviano do Departamento de Pando e de La Paz, por
membros da Força Naval boliviana e pela Organização Internacional para Migrações
– OIM, mas nada impediu de que os seringueiros fossem definitivamente expulsos
de seus lugares.
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Figura 37. Divulgação jornalística sobre o conflito no rio Mamu. Fonte – Jornal “O Estadão
do Norte”. Antônio Araújo Queiróz. Porto Velho/Rondônia. Matéria exibida em 23/01/2008.
A cada dia a situação na fronteira Brasil – Bolívia se agravava, enquanto o
governo

boliviano

silenciava-se

diante

de

ações

truculentas

que

feriam

profundamente os direitos internacionais da pessoa humana.
Um médico boliviano que residia na cidade de Riberalta esteve numa
reunião juntamente com autoridades nacionais e internacionais no distrito de
Extrema e denunciou o líder do grupo paramilitar que estava ameaçando e
expulsando as famílias seringueiras do rio Mamu, conforme matéria divulgada em
julho de 2008:
Extrema – O médico fisioterapeuta Melchor Vasques Cortez disse à
reportagem de O ESTADÃO que está sendo vítima dos próprios
compatriotas bolivianos. Natural de Riberalta (Bolívia), Melchor disse que os
rebeldes bolivianos estão pondo em risco a amizade entre duas nações
amigas e que um conflito armado pode ser deflagrado a qualquer momento
na região de fronteira entre o Brasil e Bolívia. O fisioterapeuta afirmou que
já denunciou o fato ás autoridades bolivianas, que até o presente momento
não tomaram nenhuma providência. Cortez fez questão de registrar sua
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denúncia e disse que os seringueiros brasileiros estão sendo injustiçados
pela desordem instalada em seu país. A denúncia foi registrada por uma
missão diplomática itinerante que esteve em Extrema. (Jornal “O Estadão
do Norte”. Antônio Araújo Queiróz. Matéria publicada em 08 de julho de
2008).

No final deste mesmo ano, compareceu em Extrema, integrantes da
Organização Internacional para Migrações – OIM, uma entidade da Organização das
Nações Unidas – ONU, para acompanhar o imbróglio diplomático existente na
fronteira Brasil – Bolívia, conforme matéria divulgada pelo jornal “O Estadão do
Norte”:
EXTREMA – A OIM é uma entidade internacional que funciona em parceria
com a ONU. Os membros do referido organismo: Horácio Oalle, Bárbara
Cardoso Campos e Gabriela Fernandes, estiveram acompanhados do Dr.
Emílio Barbosa, do Consulado de Cobija, da Doutora Cláudia Vasquez da
Embaixada do Brasil em La Paz e de mais dois integrantes do governo
boliviano. O encontro teve como objetivo principal encontrar uma solução
pacífica para o conflito existente no rio Mamu, como é chamado pelos
seringueiros brasileiros que habitam a localidade. Segundo informações, a
OIM recebeu cerca de dez milhões de dólares do governo brasileiro para
realizar levantamento sobre brasileiros que habitam a região fronteiriça
Brasil – Bolívia e levar proposta concreta de reassentar os brasileiros que
habitam essas áreas em território boliviano, desde que não se inclua dentro
dos 50 km das margens daquele país, fator considerado ilegal pela
constituição boliviana. (Jornal o “Estadão do Norte”. Antônio Araújo Queiróz.
Porto Velho. Matéria publicada em 19 de novembro de 2008).

Os efeitos da reunião não foram os melhores para os seringueiros
brasivianos, visto que nenhuma proposta concreta foi anunciada até àquele
momento. A coletividade saiu da reunião sem muita esperança de assentamento, e
estava certa, o imbróglio diplomático iria render muito, e não seria de imediato que a
tão almejada terra pudesse sair. O problema maior enfrentado pelos seringueiros era
que os seus modos de vida estavam estagnados, não poderiam desenvolver suas
atividades cotidianas que vinham desenvolvendo desde a infância.
O sentimento de angústia misturava-se com o sentimento de desespero
para quem precisava alimentar uma família que tinha saído sem nada, muitos
apenas com uma sacola de roupa na mão, conforme matéria jornalística divulgada
pelo Jornal “O Estadão do Norte”. (Figura 38).
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Figura 38. Membros da OIM/ONU em Extrema. Fonte – Jornal “O Estadão do Norte”.
Antônio Araújo Queiróz. Porto Velho/Rondônia. 19 de novembro de 2008.

O relato do senhor Damião Rodrigues Gomes, membro do Projeto ética e
cidadania, demonstra a preocupação existente naquele momento:
Nós estamos muito preocupados. Já participamos de várias reuniões e até
agora não obtivemos uma resposta concreta nem do governo brasileiro,
nem do governo boliviano. Aliás, o mínimo que o governo boliviano tinha
que fazer era não aceitar no seu país o que os campesinos armados estão
fazendo com os seringueiros brasileiros. Isso é inadmissível. Um governo
ver uma milícia armada fazer crueldade no seu país e simplesmente fechar
os olhos como se nada estivesse acontecendo. Uma prova disso é que em
várias reuniões tivemos a participação de membros deste governo e em
nenhum momento foi tonada as providências necessárias. Aqui em Extrema
existem muitos bolivianos, mas todos são tratados respeitando os seus
direitos. Teve um dia, que um seringueiro brasileiro expulso do rio Mamu,
estava desesperado porque tinham roubado tudo dele. Quando ele chegou
num comércio aqui de Extrema, teve um boliviano que ainda foi zombar da
cara dele. Então ele deu um murro no boliviano. E o que aconteceu? A
polícia chegou e imediatamente levou o brasileiro preso, e só saiu no outro
dia de manhã porque o Cônsul brasileiro estava aqui em Extrema e foi lá na
delegacia tirar o seringueiro. E lá os milicianos fazem o que bem querem e
ninguém toma as providências. (GOMES, Damião. PEC, 2008).
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Como podemos observar, os marcadores estruturadores foram visivelmente
impostos pelo Estado no sentido de desconstruir os modos de vida das coletividades
brasivianas do rio Mamu.
O Estado boliviano silenciou-se diante de uma população tradicional ribeirinha
de seu país. Seringueiros que nasceram na Bolívia, mas por falarem a língua
portuguesa e terem sido registrado no Brasil não foram considerados bolivianos, e,
portanto, não poderiam residir na franja dos 50 km de fronteira, conforme reza a
constituição boliviana, permitindo que grupos paramilitares agissem escondidos
numa cortina ou mascara campesina, para destruir lugares tradicionais da Amazônia
Oriental boliviana.
O Estado brasileiro também se silenciou no sentido de abandonar os
seringueiros a partir de 2008, e somente providenciar um pedaço de terra para cada
família a partir de 2014, mesmo sabendo que grupos paramilitares fizeram de reféns
diversas famílias na Comunidade Puerto Bolivar e que culminou numa vida ceifada
de uma criança brasiviana que tinha apenas um ano de idade. O Estado binacional
silenciou-se ao permitir que modos de vida fossem ameaçados, condenados e
destruídos. A Organização Internacional para Migrações também se silenciou em
achar mais conveniente embolsar dez milhes de dólares do que lutar para manter
essas famílias no seu lugar de origem em respeito aos direitos humanos
internacionais.
Encontramos no estudo sobre os marcadores territoriais estruturadores uma
forma de identificar e analisar a intervenção da sociedade envolvente no sentido
provocar sérias rupturas num tradicional espaço de vivencia. O ser do ente
seringueiro sofreu graves cisuras. O imaginário esmaeceu diante de ameaças
exógenas. O Estado desterritorializou uma comunidade da forma mais desumana
possível, enquanto outro Estado permitiu que primeiro, mais da metade das famílias
desistissem do sonho pela busca da terra prometida para somente sete anos depois
territorializá-las. O pior ainda estava por vir, as famílias foram “jogadas” num
assentamento sem as mínimas condições de dignidade humana. Marcadores
estruturadores à serviço da morte em vida.
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6.3 – 13 Anos depois: para onde foram os brasivianos?

Finalmente os sinais verídicos do assentamento dos brasivianos estava
próximo a acontecer. O Cônsul brasileiro em Cobija, o diplomata Guillermo
Esnarriaga Arantes Barbosa, encaminha ofício ao INCRA/RO (Figura 39),
convidando o seu superintendente para uma reunião com os seringueiros
brasivianos que quisessem ser assentados numa área localizada no Município de
Candeias do Jamari. Os brasivianos podiam optar pelo assentamento no Acre ou no
Estado de Rondônia.

Figura 39. Ofício do Consulado ao INCRA/RO. Fonte – Consulado Brasileiro em Cobija.
Cobija/Pando/Bolívia. Fevereiro. 2014.

Os brasivianos depois de muita luta e de muita espera, estavam, enfim,
prestes a deixarem a Região da Ponta do Abunã. Mas, é necessário entender que
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muitas famílias não conseguiram esperar mais pela terra, e partiram, em uma nova
empreitada da vida, procurando novos meios de sobrevivência. O mapa da figura
abaixo nos mostra o Distrito de Extrema e sua localização na Ponta do Abunã,
fazendo fronteira ao Norte com o Município de Lábrea no Estado do Amazonas e ao
Sul com o Departamento de Pando no Noroeste boliviano. Os brasivianos do rio
Mamu viviam em seringais, localizados ao longo dos 160 km deste rio. No mapa
(Figura 40), também podemos observar, as localizações dos dois assentamentos
coordenados pela OIM/ONU, em parceria com o MRE e com o INCRA. O
assentamento PAF Jequitibá fica localizado no Município de Candeias do Jamari no
Estado de Rondônia, e o assentamento Wálter Arce, fica localizado no Município de
Bujari, no Estado do Acre.

Figura 40. Mapa da rota entre o rio Mamu até as cidades de assentamento. Fonte
– Base Cartográfica da Bolívia. 2019.

Porém, nesta indigência humana, eles nunca perderam o luzeiro da vida e
nem se renderam a lamúria. Resistiram ao labéu da desonra e dos lacaios, lutaram
mais uma vez por um pedaço de terra e foram, enfim, reterritorializados nos Estados
do Acre e Rondônia a partir dos anos de 2013, 2014 e 2015. Os assentamentos
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foram coordenados pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA e a
Organização Internacional de Migrações – OIM, um organismo da ONU, em parceria
com o Consulado Brasileiro em Cobija e a Embaixada Brasileira de La Paz.
Neste mesmo ano aproximadamente 25 famílias foram assentadas no PAF
Jequitibá no Município de Candeias do Jamari no Estado de Rondônia. (Figura 41).
Os assentados não receberam casas e tiveram que ficar alojados em barracas
montadas pela Defesa Civil. A OIM disponibilizou cestas básicas e algumas
ferramentas de trabalho, enquanto os assentados iniciaram a escavação do
tradicional poço amazônico em busca de água.

Figura 41. Mapa do PAF Jequitibá. Candeias do Jamari/Rondônia. Fonte – Trabalho de campo e
pesquisa. IBGE. (INDE 2018).

O assentamento nasceu condenado ao malogro e na mendacidade do
discurso tecnocrata, os brasivianos foram obliterados pela ineficiência da máquina
estatal. Diante da extrema humilhação em decorrência da perniciosidade da desonra
pública, os recém assentados oriundos de uma fronteira galharda e ao mesmo
tempo lutulenta, foram aos poucos sendo postergados e suprimidos por um estado
de miserabilidade humana.
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A chegada dos brasivianos no Assentamento Jequitibá tornou-se uma
situação lamentável. Os assentados tiveram que construir às duras penas suas
próprias casas se quisessem continuar fixados na terra. Na figura 42, Peterson Alves
e a esposa foram os únicos que resistiram ao estado de abandono a que foram
submetidos os brasivianos, e ele nos conta como foi difícil os primeiros momentos
naquele assentamento.
O único que ficou aqui foi só nós mesmo, o pessoal de Extrema que veio
para cá não ficou ninguém. Foram tudo embora. A situação era muito
complicada, começou a chover, alagava tudo, aí não tinha como agente
sair. Agente ficava ilhado, não conseguia sair, só se fosse nadando. Mesmo
assim, nós fomos os únicos que não desistimos. Nós aguentamos até o
último ponto mesmo. Minha esposa grávida, a gente não podia sair para a
rua. Era a primeira gravidez da minha esposa, ela abortou. Mas graças a
Deus, Deus nos concedeu outro fruto. Ele foi feito no assentamento, nasceu
lá porque é fruto de lá, mas ele nasceu em Porto Velho. (ALVES, 2019).

Figura 42. Peterson construindo sua casa. PAJ Jequitibá/Candeias do Jamari/Rondônia. 2015.

A sua esposa Jonaira nos diz que passou por uma experiência diferente que
nunca tinha passado em sua vida. No assentamento não havia escola, água, energia
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e nem posto de saúde. Ela estava grávida e para ser atendida por um médico, ela
tinha que percorrer cerca de 50 km.
Professor, eu digo que foi uma experiência muito diferente. Agua foi difícil
de encontrar, não tem energia, não tem telefone. Quando a gente chegou lá
o INCRA colocou agente na terra de outras pessoas. O INCRA falou que a
terra era nossa, mas era de outras pessoas, aí deu confusão. As pessoas
ameaçavam agente de morte, foi muito tenso. Nós fomos bem-vindos lá
pelas outras pessoas, porque eles achavam que a gente estava tomando as
terras delas. Devido a essa situação eu perdi o meu bebê. Ai o INCRA foi e
fez um acordo com as outras pessoas e aí como não tinha outra opção nós
ficamos com a metade das terras onde nós fomos colocados. No começo
deram umas barracas para a gente, até que a gente começasse a fazer
nossa casa. Nossa, foi muito difícil. Agente ficava naquela esperança de
fazer o que eles haviam prometido. Não havia estrada para que a gente
pudesse ter acesso a saúde. Teve uma hora que me bateu um desespero,
porque que a gente tinha ido para lá. Para mim poder fazer o pré-natal, a
gente ia de moto durante 50 km para poder chegar no posto de saúde e era
uma época chuvosa. Agente saia três horas da manhã e ia chegar lá pelas
dez horas, e às vezes o médico já tinha ido embora. Aí perdia a consulta
com o médico. Sem falar que eu tinha que andar de lado na moto, Era difícil
conseguir carona. (JONAIRA, 2019).

A situação ficou mais difícil, nos conta Jonaira, quando eles foram tentar
conseguir um financiamento no banco para ajuda-los no plantio da roça, mas o que
ouviu não foi nada agradável, devido à falta de documentação da terra, exigida pelo
banco.
Nós tentamos fazer um financiamento, mas não conseguimos, devido que
as terras não tinham perímetro de demarcação, era como se fosse uma
terra grande e com muita gente dentro. Então ninguém tinha o seu tamanho
de hectare, de limite. Não havia demarcação, aí fica muito difícil né, porque
assim, o banco não financia. O banco não sabe qual o tamanho da tua área
ali, e o INCRA enrolou muito com esse negócio de papelada. Agente tinha
que ficar indo lá atrás de documentos. Para você ver que até hoje eu
batalho para conseguir o auxílio-maternidade de meu filho. (JONAIRA,
2019).

Um Estado tacanho e tácito fez com que os extrativistas desistissem da terra,
que sem nenhuma assistência governamental retornaram aos seus casebres
improvisados ou emprestados de parentes no distrito de Extrema, na mesma
fronteira onde se instalaram após a expulsão do rio Mamu. Os viveres da floresta
pandina boliviana com suas singularidades e pluralidades da Amazônia boliviana
foram substituídos por uma vida de hostilidade horripilante. O inefável hibridismo
amazônico onde os brasivianos tornaram-se entrelaçados e imbricados na sua
relação natural com a terra ficou marcado no imaginário social de uma coletividade
que diante do mais cruel impropério viu uma vida inteira desabar e ser transformada
na mais fútil mendicância.
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Aproximadamente

40

famílias

foram

assentadas

no

Programa

de

Assentamento Wálter Arce, (Figura 43), localizado no Município de Bujari no Estado
do Acre. Sem nenhuma assistência do Governo federal, algumas famílias não
conseguiram se fixar na terra, outras, porém, resistem como podem. Cavaram
poços, construíram casas, farinheiras, galinheiros e fizeram plantios de mandioca,
café e banana, na incansável luta pela sobrevivência e na construção de novos
modos de vida.

Figura 43. Mapa do PA Wálter Arce. Bujari/Acre. Fonte – Trabalho de campo e pesquisa. IBGE
(INDE 2018).

A ineficiência e a falta de austeridade em políticas públicas impedem o
surgimento de paradigmas que resgate a dignidade e a decência. No assentamento
Wálter Arce os ex brasivianos do rio Mamu resistem a um truculento descalabro de
atrocidades que deteriora valores, aniquila a emancipação, extermina o imaginário,
fere a cidadania, afugenta saberes e escamoteia a realidade. Eles também tiveram
que arcar com todas as dificuldades para poderem permanecer na terra. Não
receberam nenhum benefício para construírem suas casas e tiveram que
permanecer em pequenos barracos de palha improvisados para se alojarem. Aos
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poucos, eles foram construindo suas casas (Figura 44), mas os primeiros meses no
assentamento foram de angústia para todas as famílias assentadas.

Figura 44. Assentamento Wálter Arce. Santana, F. M. Bujari/Acre. 2017.

Os seringais do Mamu foram submetidos a um estado de balbúrdia e
belicosidade, enquanto isso as áreas diplomáticas dos dois países agiam como que
abdicando ao seu papel constitucional, conduzindo ações abaçanadas e apáticas e
contribuindo de forma negligente para que os ribeirinhos da Amazônia boliviana
fossem definitivamente alijados daquele território fronteiriço.
O seringueiro brasiviano, Barnabé da Silva, nos conta como está vivendo com
sua família no assentamento, sem material de trabalho, sem energia e sem
nenhuma assistência do governo federal:
Eu te digo assim, graças a Deus a gente está trabalhando na terra, estamos
com saúde, a gente está plantando, está investindo. Agora fomos
abandonados por uma parte, porque não recebemos nada de material, não
recebemos um sacolão, não recebemos uma foice, enfim, de alimentação
não recebemos nada do INCRA, só recebemos a terra. Estamos esperando
agora uma reunião que vai ter para falar sobre o Projeto da minha casa,
minha vida. Estamos na esperança disso acontecer, de vim uma finança
para a gente trabalhar, para ver se vem uma ajuda para a gente plantar,
porque até agora não recebemos ajuda de nada, a não ser a terra que
recebemos do INCRA. Nós estamos esperando por dias melhores, é o que
nós desejamos. Agora, daquelas reuniões das outras vezes que foram feitas
lá em Extrema, que prometeram que a gente ia ter roçadeira para ajudar a
roçar, que a gente ia ter casa, ia ter luz, que a gente não ia para debaixo de
lona, porque era estado degradante perante a constituição, isso não foi
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cumprido. Nós chegamos aqui fomos todos jogados, só havia capim, mas
Deus é pai e não é padrasto, nós estamos com saúde para continuar
trabalhando com as graças de Deus. Nós precisamos que o INCRA dê uma
solução para a gente, de caixa d’água, filtros, porque a gente não tem de
onde tirar, mas precisamos pelo menos de material de trabalho. (BARNABÉ,
2017).

Francisco de Souza Queiróz, brasiviano do seringal Providência do rio Mamu,
nos disse que foram feitas várias promessas para o assentamento, mas não
cumpriram nada. Ele nos conta que vivia num mundo e agora está vivendo em outro
e para conseguir água, tiveram que cavar o próprio poço. (Figura 45).
Asfixiados do desdém de uma exclusão social e execrados da terra mãe que
os alojou, os seringueiros tornaram-se atrelados a um porto de passagem que tinha
o imaculado berçário florestal como ponto de partida e o cadafalso humano como
ponto final. Nesta passagem antagônica do dadivoso ao caos, muitos caíram na
postergação e acabaram renunciando à pertinácia pela terra. Agora, os ex
brasivianos, estão lutando para se adequarem à novos modos de vida.

Figura 45. Poço da casa de Francisco Queiróz. Santana, F. M. Assentamento Wálter
Arce/Bujari/Acre. 217.
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CAPÍTULO VII – A FENOMENOLOGIA DAS IMAGENS

Figura 46 – Santana, F. M, Tapiri do seringal Passarinho. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho.
2010.

A paisagem como fenômeno do vivido
Traz aqui um conceito abrangente
Não pode ser pensado isoladamente
Como algo estático e sem sentido
O espaço está aqui comprometido
Com a ação da vida cotidiana
Coma intervenção da atividade humana
Que faz gerar lugar e identidade
A paisagem dar sentido à peculiaridade
Da singular coletividade brasiviana
As imagens estão interconectadas
Com os modos de vida dos seringais
Onde as marcas dos povos tradicionais
Estão intimamente entrelaçadas
As marcas estão naturalmente imbricadas

No contexto da fenomenologia
As imagens trazem toda uma simbologia
Impregnadas aos valores da existência
São valores que dão sentido a vivência
E a riqueza de toda sua ontologia
O seringueiro traz no ser a apreensão
De uma secular experiência
É no Ser que se aloja a essência
No constructo do espaço de ação
Nesta singular apropriação
O brasiviano criou sua identidade
As imagens trazem a originalidade
Dos aspectos ontológicos do lugar
Demonstram um modo de vida peculiar
Originado numa vasta temporalidade
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As imagens são constructo e desconstrução
Dos modos de vida de um lugar
Que sob uma intervenção paramilitar
Provocou uma desterritorialização
Um percurso histórico de migração
Que outrora tornou-se consolidado
Foi visivelmente silenciado
Pelo ego de um estado nacionalista
Um discurso geopolítico-populista
Que deixou um coletivo esfacelado
As imagens dão sentido à significação
E a toda gama de sua complexidade
Os valores históricos de uma coletividade
Foram vítimas no próprio espaço de ação
Ruiu a vida e toda sua representação
De uma cultura material e imaterial
A geopolítica de um Estado nacional
Desconheceu seus coletivos tradicionais
E uma simbologia de tempos imemoriais
Asfixiou-se no seu mundo transcendental
Na hermenêutica ontológica do viver
O brasiviano perde a alma do lugar
No rio Mamu ele não pode mais morar
Sentiu que agora poderia lhe perder
O brasiviano foi procurar sobreviver

Noutra terra, noutra vida, noutro chão
O brasiviano tem agora outra missão
Vai construir seus novos modos de vida
No assentamento terá uma nova guarida
E o rio Mamu ficou em sua imaginação
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Figura 47. Santana, F.M. Seringal Igarapé preto/Pando/Bolívia. Julho. 2010.
É das águas que se emerge. Mesmo o ser é das águas placentárias que
evém à vida. Bachelardianamente, pode-se dizer que o rio é o lugar onde a
água é água por excelência. O rio é de água. O rio está vestido com a pele
das águas, mas também a sua carne e sua alma são de água. Seu corpo é
de água. (LOUREIRO, 2001).

Figura 48. Santana, F. M, Casa do seringueiro Raimundo Pereira. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho.
2010.
Toda grande imagem simples revela um estado de alma. A casa, mais ainda
que a paisagem, é um estado de alma. Mesmo reproduzida em seu aspecto
exterior, ela fala de uma intimidade. (BACHELARD, 1989).
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Figura 49. Santana, F. M, Seringal cotovelo/Pando/Bolívia. Setembro. 2011.
A paisagem é a geografia compreendida como o que está em torno do
homem, como ambiente terrestre. Muito mais que uma justaposição de
detalhes pitorescos, a paisagem é um conjunto, uma convergência, um
momento vivido, uma ligação interna, uma “impressão”, que une todos os
elementos (DARDEL, 2015).

Figura 50. Santana, F. M, Casa de farinha. Pando/Bolívia. 2011.
A análise dos caracteres ontológicos da pre-sença é existencial. Isso
significa: os caracteres não são propriedades de algo simplesmente dado,
mas modos de ser essencialmente existenciais. Em consequência, deve-se
explicitar o seu modo de ser na cotidianidade. (HEIDEGGER, 2002).
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Figura 51, Santana, F. M. Criação da Escola Jayme Peixoto de Alencar. Extrema/Rondônia. 1977.

Do ponto de vista da fenomenologia, o currículo deveria centralizar-se nos
aspectos epistemológicos da subjetividade e em suas relações com o ato de
aprender. (...). A educação formal deveria ser, nesta acepção, uma arte
onde o professor auxiliaria o aluno a encontrar e a produzir conhecimentos
por si mesmo. (MARTINS, 1992).

Figura 52. Santana, F. M, Rio Abunã. Extrema/Rondônia. 2012.

Dissemos que a selva tropical tinha prejudicado a ação humana. Entretanto,
entre as dificuldades que ela lhe opõe, uma das mais graves, que é a de
circular, pode ser superada ao longo dos grandes rios que cortam essas
regiões. O Congo, o Amazonas e seus principais afluentes mantiveram,
através da espessura desse mundo fechado e fracionado, correntes de
ventilação e de vida. (LA BLACHE, 2012).
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Figura 53, Santana, F. M. Integrantes do Consulado de Cobija e OIM com os brasivianos. Janeiro.
2008.
O progresso da hermenêutica deve ser visualizado somente a partir de sua
objetualidade. Husserl contribuiu a este respeito de uma maneira decisiva.
Entretanto, faz-se necessário aqui saber ouvir e ser capaz de aprender. Em
vez disso o que se encontra é o funcionamento rotineiro no
desconhecimento do assunto. (HEIDEGGER, 1995).

Figura 54, Santana, F. M. Membros do PEC atendendo aos brasivianos. Março. 2008.

Aprender, numa perspectiva fenomenológica, consiste na possibilidade que
tem o humano de tomar consciência da necessidade de reorganizar um
projeto pessoal baseado na discrepância que percebe existir entre o que
este sabe e a compreensão das ações dos outros (pais, professores,
amigos), em termos do projeto na mesma situação. (MARTINS, 1992).
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Figura 55, PEC. Pesquisa participante no batelão. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.
Fenomenologia é, portanto, um peculiar como da pesquisa. As
objetualidade chegam a determinar-se tal como elas mesmas se dão. A
investigação prende-se com a atualização do assunto. Com isso propõe-se
um caminho que a hermenêutica da faticidade procura seguir.
(HEIDEGGER, 1995).

Figura 56. PEC. Casa do brasiviana Dino (Centro). Seringal Pedra chorona/Rio
Mamu/Pando/Bolívia. Março. 2010.
Foi dessa maneira que a fenomenologia teve seu começo. Partindo dessa
situação, foi necessário transformar o sentido da categoria temática
“fenômeno” para uma categoria regional. (HEIDEGGER, 1995).
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Figura 57. Santana, F. M. Seringal cumaru/Pando/Bolívia. 2009.

Esse exemplo prova que a paisagem não é, em sua essência, feita para se
olhar, mas a inserção do homem no mundo, lugar de um combate pela vida,
manifestação de seu ser com os outros, base de seu ser social. (DARDEL,
2015).

Figura 58, Santana, F. M, batelão do “Belo”- regatão. Rio Abunã/Extrema. novembro, 2018.

O porto, primeiramente passagem (portus), contato entre o elemento
continental e o elemento marítimo, está voltado para o longínquo, indicando
um além, uma direção invisível que aponta para outras costas. Em todos
esses casos, o movimento material ou possível implica na “via” que age
como uma “abertura” que está na base de toda a geografia das
comunicações e dos transportes. (DARDEL, 2015).
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Figura 59. Desenhos de Raimunda Constantino da Paz. Extrema/Rondônia, 2007.
O exercício é simples: pegar um mapa do lugar que nos é familiar (quanto
maior a escala, melhor), ler as informações contidas nele, visualizar o
espaço representado na mente e relacionar os conteúdos com a nossa
biografia. (...). Nesse sentido, formas diferentes e provocantes de (d)
escrever levam a uma poética do espaço. (...). Restrinjo-me a uma reflexão
mais poética (ao pé da letra) sobre alguns mecanismos básicos da
cartografia e as suas implicações para estudos sobre lugares. (SEEMANN,
2014).

Figura 60 – Seringueiro extraindo o látex da seringueira. Fonte – Carlos Carvalho. Aqui tem gente História Social da Borracha: Seringueiros do Acre
P. 29, (2005).

A geograficidade trata do conteúdo existencial do homem com o espaço, ele
se torna mundo, a partir da fixação das distâncias e das direções (...) que,
uma vez apropriado pelo homem, se torna lugar. (HOLZER, 2014).
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Figura 61. Casa de defumação. Fonte - Carlos Carvalho. Aqui tem gente - História Social da
Borracha: Seringueiros do Acre. P. 31 (2005).
Primeiramente, o de nossa relação com os utensílios que nos rodeiam em
nossa lida cotidiana, os “entes à mão”, na tão comentada fenomenologia
heideggeriana do utensílio; em segundo lugar, a tematização da
espacialidade originária do ser – n- - mundo e do problema do corpo, e,
finalmente, as questões que envolvem a natureza e os espaços públicos.
(SARAMAGO, 2014).

Figura 62. Santana, F. M, Seringal Barca farol. Rio Mamu/Pando/Bolívia. 2010.

Contra tudo e contra todos, a casa nos ajuda a dizer: serei um habitante do
mundo, apesar do mundo. (BACHELARD, 1989).
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Figura 63. Santana, F. M. Seringal Onça. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.
Nessa comunhão dinâmica entre o homem e a casa, nessa rivalidade
dinâmica entre a casa e o universo, estamos longe de qualquer referência
às simples formas geométricas. (BACHELARD, 1989).

Figura 64. Santana, F. M. Espera construída na estrada de seringa. Rio Mamu/Pando/Bolívia.
Novembro. 2018.

A ocupação humana do trabalho leva, portanto, às configurações de regiões
e lugares do entorno do mundo, bem como à sua rede de encontro,
basicamente ao tornar presentes para nós aquilo que está ao alcance direto
das mãos: as coisas, instrumentos e utensílios que nos cercam
cotidianamente. (SARAMAGO, 2014).
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Figura 65 – Seringueiros de poronga. Fonte – Carlos Carvalho – História social da borracha:
seringueiros do Acre, p. 37 (2005).
Na perspectiva de Ser e Tempo, tanto os entes à mão – os utensílios – com
a própria natureza permanecem regidos pela instrumentalidade,
compreendidos, antes de tudo, por sua serventia (em seu “ser para algo”)
no interior da rede mundana. (SARAMAGO, 2014).

Figura 69. Área de conflito. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Fonte - Consulado de Cobija. Janeiro. 2008.

De fato, as políticas em curso apresentam menosprezo evidente pela
cultura dos caboclos, dos índios, das comunidades negras, como sendo
simplesmente expressões ingênuas, primitivas, pobres, próprias de um
tempo social que deve ser substituído. (LOUREIRO, 2001).
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Figura 66. Santana, F. M. Seringal Pedro porto. Rio Mamu/Pando/Bolívia. 2009.
Na casa que a imaginação converteu no próprio centro de um ciclone, é
preciso superar as meras impressões de conforto que sentimos em
qualquer abrigo. É preciso participar do drama cósmico enfrentado pela
casa que luta. (BACHELARD, 1989).

Figura 67. Santana, F. M. Seringal Santa Rita. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.

Deve adquirir nela a dignidade da solidão alcançada por um ancestral que
um grande drama da vida tornou solitário. (BACHELARD, 1989).
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Figura 68. Santana, F. M. Missão itinerante no rio Mamu. Extrema/Rondônia. 2008.

É uma visão clara ou disfarçada, mas perceptível aos planos econômicos e
mesmo culturais, que considera que essa espécie de substituição cultural
não significa nenhuma perda. (LOUREIRO, 2001).

Figura 69. Diplomacia em área de conflito. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Fonte - Consulado de Cobija.
Janeiro. 2008.
O papel do Estado, pela grande concentração de poder e decisão que
acumulou, tornou-se definidor desta dimensão. A acumulação de poderes
concentrados pelo Estado permitira – em tese – ser ele mesmo propulsor de
cultura. A contradição está no fato de que, alijando a sociedade de suas
decisões e não valorizando a cultura popular, o Estado imprimiu uma
política desenvolvimentista que tem sido considerada uma das principais
causas factivas das agressões a esta. (LOUREIRO, 2001).
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Figura 70. Autoridades nacionais e internacionais na Escola Jayme Peixoto de Alencar.
Santana, F.M. Extrema/Rondônia. Janeiro. 2008.
Daí por que não é por meio dele (Estado) e nem, principalmente por causa
de sua ação que se pode esperar uma intervenção no processo de
desestruturação da cultura amazônica e sua valorização por intermédio de
novas políticas. (LOREIRO, 2001).

Figura 71. Santana, F. M. Visita aos brasivianos pelo Consulado Brasileiro de Cobija. Rio
Mamu/Pando/Bolívia. 2008.
No entanto, os impactos que essa cultura vem sofrendo, corolário das ações
das políticas que a ela se destinam, ainda não deram tempo e fôlego para
que o seguimento caboclo, que é majoritário, mas não hegemônico,
reelabore sua capacidade de organização num nível crítico e político que a
situação atual dele exige. (LOUREIRO, 2001).
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Figura 72. Santana, F. M. O lugar de Luiz destruido. Extrema/Rondônia. 2011.

E, como o progresso tem sido conflitivo, envolvendo o desapossamento da
terra, a desorganização do sistema de vida, a violência, o banimento, a
migração forçada e até a morte, a sociedade permaneceu, pelo menos nos
primeiros anos, atônita, perdendo os referenciais de sua história, sem
apresentar uma reação proporcional à necessidade que as transformações
em curso dela exigiam. Houve assim, uma perda cultural considerável,
decorrente desta fase. (LOUREIRO, 2001).

Figura 73. Santana, F. M. Castanha e comboio de burro no seringal Barca farol. Rio
Mamu/Pando/Bolívia. 2011.
À instrumentalidade e à serventia devemos também acrescentar a ideia de
copertencimento, ou pertencimento mútuo entre os diversos entes que
constituem essa rede. Isso significa que nenhuma relação espacial, e
mesmo a própria noção de lugar, podem ser concebidas
independentemente do “para quê” e “para onde” dos elementos dos quais,
cotidianamente, dispõe o ser – no – mundo em sua lida. (SARAMAGO,
2014).
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Figura 74. Santana, F. M. Quadro de madeira da escola 1º de maio. Rio Mamu/Pando/Bolívia. 2011.

Heidegger tem um texto extraordinário, que foi traduzido e apresentado aos
alunos, num determinado semestre, entre os vários cursos que já foram
ministrados, e que se denomina Construir, Habitar e Pensar. Heidegger
põe em evidência que “habitamos aquilo que construímos”. Este é,
realmente o sentido do termo “poesia” quando ele está se referindo à
educação, sendo também usado pelo artista que habita aquilo que constrói
através da sua imaginação; refere-se, ainda, ao uso da linguagem, das
palavras, dos mitos e símbolos. (MARTINS, 1992).

Figura 75. Santana, F. M. Escola 1º de maio. Rio Mamu/Pando/Bolívia. 2011.
Resgatar na educação o sentido da poíesis exige que a subjetividade
humana se torne visível e que as instituições estejam aí auxiliando na
possibilidade de transformação deste ser-aí que comparece. Esperamos
que a fenomenologia possa auxiliar nesta construção, ao colocar currículo
da dimensão homem-mundo, resgatando a experiência vivida pelo ser numa
determinada situação de mundo: o mundo da educação. (MARTINS, 1992).
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Figura 76. Santana, F. M. Francisco perdeu toda sua safra de castanha. Extrema/Rondônia. 2009.

O fato de repousar em um lar ultrapassa o contato inicial com o solo. Mas
porque a terra é a condição mais concreta e mais normal desse repouso, lá
onde ela é questionada estão as próprias bases da existência que são
roubadas. (DARDEL, 2015).

Figura 77. PEC. Francisca reivindica terra para os brasivianos. Extrema, RO. 2012.
Com as novas políticas de abertura de fronteiras para o desenvolvimento
vieram os enfrentamentos, os conflitos sociais de várias ordens.
(LOUREIRO, 2001).
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Figura 78. Santana, F. M. Comando Naval Boliviano. Rio Mamu/Pando/Bolívia. (2009.

O Comando Naval Boliviano Puerto Mamu sobrevive entre a fome de seus
integrantes e o caos do abandono por parte do governo boliviano. As
doações feitas por brasileiros ao comando são constantes e bem-vindas. É
uma questão de sobrevivência humana.

Figura 79. Santana, F. M. Oficial da Força Naval Boliviana retido pelos brasivianos no Brasil. Rio
Abunã/Extrema/Rondônia. 2011.

Um processo de conversão dos atores sociais dessa cultura em
coadjuvantes de um novo processo, uma vez que, segundo esse tipo de
ideologia, eles não representam o novo, nem o moderno, ou mesmo o
civilizado. (LOUREIRO, 2001).
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Figura 80. Santana, F. M. Casa do Dino – Seringal Pedra chorona. Rio Mamu, Pando. BO. 2010.
O ser é imediatamente um valor. A vida começa bem,
começa fechada, protegida, agasalhada no regaço da
casa. (BACHELARD, 1989).

Figura 81. Santana, F. M. Tapiri do seringal Cachoeirinha. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.

Assim, diante da hostilidade, com as forças animais da tempestade e da
borrasca, os valores de proteção e de resistência da casa são transtornos
em valores humanos. (BACHELARD, 1989).
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Figura 82. Santana, F. M. Lavador de roupas e panelas. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.
A fenomenologia do utensílio, que constitui uma das mais comentadas
temáticas de Ser e Tempo, traz em suas linhas uma expressiva reflexão
sobre o lugar que, não obstante o fato de se referir a objetos cotidianos, já
coloca alguns parâmetros que acompanharão toda a trajetória da topologia
heideggeriana. (SARAMAGO, 2014).

Figura 83. Santana, F. M. Quarto com rede armada. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.
Alojado em toda parte, mas sem estar preso a lugar algum: essa é a divisa
do sonhador de moradas. Na casa final como em minha casa real, o
devaneio de habitar se vê logrado. É preciso sempre deixar aberto um
devaneio de outro lugar. (BACHELARD, 1989).
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Figura 84. Santana, F. M. Local para tomar banho. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.

O reconhecimento de uma distinção entre as relações do ser – n- mundo
com os lugares em que habita e aquelas dos objetos com seus locais
próprios introduzem o conceito básico de interioridade do lugar, herdado de
Aristóteles. (SARAMAGO, 2014).

Figura 85. Santana, F. M. Cozinha no seringal. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.

Enquanto o ser – no – mundo habita, os utensílios (ou “entes destituídos de
mundo”) guardam entre si uma relação de interioridade, ou seja, estão
sempre dentro uns dos outros, numa cadeia que se estende ao limite do
cosmos. (SARAMAGO, 2014).
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Figura 86. Santana, F. M. Rede e “aparador” de panelas. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.

Apesar da extrema simplicidade recíproca, o pleno sentido desse “dentro”
expõe como inevitável a ideia de pertencimento mútuo envolvendo todas as
coisas; além disso, esse pertencimento acontece principalmente na forma
de um permanente abrigar. (SARAMAGO, 2014).

Figura 87. Santana, F. M. Candeeiro e ralador. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.

Heidegger jamais aceitou uma abordagem objetificadora do lugar, calçada
apenas num conhecimento teórico: a compreensão, sendo mais originária
que o conhecimento e mais própria do ser – n- - mundo, só ocorreria por
meio da apreensão conjunta das relações entre as coisas. (SARAMAGO,
2014).
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Figura 88. Santana, F. M. Coador de café. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.
Contudo, não se pode atribuir a essas relações entre coisas qualquer
sentido de aproximação ou de proximidade (o estar junto), pois este é uma
possibilidade exclusiva do ser – no – mundo. (SARAMAGO, 2014).

Figura 89. Santana, F. M. Fogão a lenha. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.

O ser se constitui, portanto, por essa circunstancialidade composta pelos
entes (as coisas do mundo) e os seres, os quais se dispõe de determinada
maneira relacional. MARANDOLA, 2014).
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Figura 90. Santana, F. M. Carro de carregar lenha. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.
É a partir desse entendimento que Heidegger pensa o estar – com e o estar
– entre características do ser – aí, que se constitui a partir dessa posição
relativa circunstanciada. (MARANDOLA, 2014).

Figura 91. Santana, F. M. Forno de barro. Rio Mamu/Pando/Bolívia. Julho. 2010.

Estar no mundo fenomênico ontológico é, nessa perspectiva, uma imersão
completa que coloca no centro o ser – n- - mundo circunscrito e circundado
pelas coisas e pelos homens, circunstanciado no tempo e no espaço.
(MARANDOLA, 2014).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fronteira da Região da Ponta do Abunã no Estado de Rondônia com o
Departamento de Pando na Bolívia, nos coloca diante de sua historicidade como a
fronteira do humano. Uma fronteira pouco pesquisada no contexto da investigação
científica, mas não pode ser considerada uma fronteira desconhecida. É nesta
fronteira onde espacialidade e territorialidade se fundem na construção de
identidades ancoradas nas temporalidades do ser do ente.
O advento da segunda guerra mundial condicionou o Brasil a assinar os
acordos de Washington em 1942. Os cartazes de Chabloz preenchidos de uma
linguagem artístico-simbólico-persuasivo, a serviço da propaganda estatal varguista,
conseguiu promover uma segunda e maciça migração, que tinha como alvos
internos, promover a “figura” do soldado da borracha, e tirar os seringais amazônicos
de sua estagnação econômica e exploratória. Desta forma, os alvos externos
estariam bem supridos: O governo estadunidense e sua indústria bélica. No Brasil,
se durante a segunda guerra, o país teve mais de 400 perdas humanas, nos
seringais foram mais de 20 mil vidas ceifadas, para outros, o número chegou a 31
mil vidas ceifadas.
Os seringais amazônicos, receberam, portanto, seu segundo ciclo
migratório de camponeses nordestinos que vieram se somar aos demais
seringueiros e remanescentes, oriundos do primeiro surto da borracha.
Neste processo de desterritorialização anunciados pelo Estado como
marcador territorial estruturador, o camponês do sertão, trouxe em seu ser, um
legado de valores cultural-identitários, que foram construídos e reconstruídos no seu
espaço e tempo. Essas peculiares marcas que caracterizam a identidade de um ser
do

ente,

estariam

agora

propensas

à

passarem

por

um

processo

de

metamorfoseamento em decorrência da inserção de novos modos de vida.
Os modos de vida do sertão nordestino vieram grudados no ser do
trabalhador recrutado, exceto nas mulheres silenciadas que ficaram nucleadas em
Porangabussu e que não conseguiram partir para juntarem-se a seus companheiros,
outras, porém, conseguiram, e migraram por conta própria.
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Entranhado agora na mata, o sertanejo teria um novo espaço de ação, um
espaço vivido que se transformaria na autenticidade de um novo lugar. Um lugar que
no espaço e tempo se tornaria o mais singular pertencimento de seu ser. Este
pertencer moldaria o lugar e consequentemente sua identidade. Uma identidade que
fora construída mediante saberes e fazeres do homem seringueiro e da essência do
seu peculiar imaginário. Este entrelaçamento se construiria meio às singularidades e
pluralidades do seringal amazônico, e neste, estaria o seu lugar, a sua colocação e o
seu enraizamento.
A colocação ofereceria ao seringueiro a sua paisagem natural para ser
entrelaçada à paisagem cultural construída pelas mãos do ente seringueiro. O tapiri
de morada, o tapiri do defumador, a estrada de seringa e seus utensílios de trabalho,
inicialmente constituiria a base elementar de sua sobrevivência. Estava assim, dado
a largada, para que a identidade seringueira pudesse, desta forma, internalizar os
primeiros traços da construção da identidade do ser do ente seringueiro.
Porém, neste percurso, nem todos os camponeses nordestinos adentraram
diretamente nos seringais fronteiriços brasileiros. Muitos deles, e não foram poucos,
ao chegarem na Região da Ponta do Abunã, já ficaram sabendo da existência dos
seringais localizados no Departamento de Pando na Bolívia, e resolveram exercer
suas atividades de extração, diretamente nesses seringais. O rio Abunã, desta
forma, recebeu uma grande leva de migrantes extratores de borracha.
Esta região de fronteira, também facilitou a vida de diversas famílias
seringueiras que resolveram abandonar a dependência do barracão e do
seringalista, e migrar para os seringais bolivianos em Pando. Porém, alguns
seringalistas da Ponta do Abunã, também possuíam autorização para explorar
alguns seringais em Pando, como era o caso dos seringais: Lorena, Itamarati e
Guarapari, de responsabilidade de Jayme Peixoto de Alencar. Outros seringalistas
daquela região, também detinha autorização para explorar alguns seringais
bolivianos, entre eles, Otávio Reis, Geraldo Perez e José (Joca) Vieira. Os
seringalistas, pagavam uma taxa, que geralmente conseguiam em Cobija, na capital
do Departamento de Pando, ou através da própria fiscalização aduaneira.
Mesmo desta forma, diversos seringueiros foram conseguindo esta
autorização para explorar os seringais pandinos. Em alguns seringais, considerados

269

mais distantes de pequenos núcleos urbanos e dos próprios barracões, os
seringueiros conseguiram se estabelecer sem ter a necessidade de pagar taxas,
visto que se tornaria inviável para a fiscalização, ou até mesmo desconhecidos por
eles. Além de muitos seringueiros conseguirem se estabelecer nos seringais
bolivianos do rio Abunã, outro fator que contribuiu pelo seu distanciamento com o
barracão, foi o regatão, uma embarcação comercial ambulante que oferecia
melhores condições de negócio aos ribeirinhos. O regatão também adentrava nos
seringais bolivianos localizados nos afluentes do rio Abunã, como era o caso, dos
rios Rapirrán, Igarapé preto, Negro e Mamu.
Os seringais do rio Mamu ficavam localizados muito distante dos barracões
instalados às margens do rio Abunã, e distantes dos grandes seringais bolivianos,
explorados por seringalistas brasileiros e bolivianos, além de dificilmente serem
incomodados por alguma comissão fiscalizadora que se aventurasse navegar nas
águas daquele rio, visto que o Mamu possui no decorrer de mais de 160 km de sua
extensão, perigosas curvas, que se tornam mais navegáveis durante as épocas
chuvosas, pois durante o verão se tornaram palco de muitos acidentes.
O rio Mamu, portanto, tornou-se um grande acolhedor de seringueiros
brasileiros em sua exuberante floresta pandina boliviana. No espaço e tempo, os
seringueiros foram desta forma, constituindo sua peculiar identidade brasiviana,
imbricados na cotidianidade de sua inefável natureza.
As marcas brasivianas do rio Mamu estão impregnadas em seus modos de
vida. São marcas profundas de alteridade e autenticidade da presença do homem
seringueiro na sua intrínseca relação com a coletividade e com a vastidão florestal.
O rio Mamu não foi vitimado com a destruição de seus seringais nativos em
consequência do avanço desenfreado da pecuarização da Amazônia Sul – Ocidental
brasileira ocorrida principalmente durante as décadas de 1970 e 1980. Mais do que
isso, ele tornou-se o maior acolhedor de seringueiros brasileiros daquela região
fronteiriça, juntamente com os rios Rapirrán e Negro, que viam seus seringais e
colocações, serem devastados pelo capital da sociedade envolvente. Desta forma, o
rio Mamu estaria recebendo outro importante ciclo migratório de brasileiros para os
seus seringais. A consolidada identidade brasiviana, estava agora se fortalecendo.
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O pertencimento identitário brasiviano não esmaecia, se fortalecia. Na
sua generosidade, as águas do Mamu continuavam sempre à revelia dos conflitos
sociais fronteiriços, até que os laços históricos que sempre manteve esta identidade
preservada, começou a ruir.
A partir do ano de 2006, a Bolívia consegue eleger Evo Morales. Um
presidente que se dizia buscar fortalecer os projetos sociais dos grupos subalternos,
tais como, indígenas e campesinos, e desconhecer a legitimidade do projeto
neoliberal – oligárquico daquele país. Estava nascendo a nova reforma agrária
boliviana, e o Departamento de Pando, foi o primeiro departamento a experimentar
as ações de combate ao latifúndio.
O movimento campesino chega ao rio Mamu. Os campesinos
fortemente armados iniciam as expulsões dos seringueiros brasivianos do rio Mamu.
O movimento transforma-se num imbróglio diplomático entre os dois países, que
buscam uma solução pacífica para o caso. A Organização Internacional para
Migrações – OIM/ONU, passa a coordenar as ações, e trabalhar no sentido de
promover o assentamento dos brasivianos em território brasileiro que só foi
concretizado nos anos de 2014 e 2015.
O

governo

boliviano

com

seu

discurso

populista-patriótico

desconheceu os valores das coletividades brasivianas e negligenciou-se diante as
várias atrocidades cometidas em desfavor das famílias seringueiras. O discurso em
atender as classes subalternas da Bolívia não chegou às comunidades do rio Mamu,
aliás, chegou da forma mais desumana possível. Grupos paramilitares mascarados
em campesinos se utilizaram dos mais violentos e xenófobos métodos para
expulsarem essas famílias. O discurso dos campesinos-paramilitares era o de que
tudo foi planejado em La Paz e era do conhecimento do Presidente Evo Morales e
do Instituto Nacional de Reforma Agrária – INRA.
No Brasil, as famílias que iam sendo expulsas da Bolívia eram
atendidas por um projeto educacional do Distrito de Extrema de Rondônia. O Projeto
ética e cidadania extrapolou as fronteiras das salas de aula e entrou em defesa dos
direitos humanos internacionais, denunciando as atrocidades cometidas em desfavor
das mais de oitenta famílias de seringueiros brasivianos que habitavam os seringais
pandinos do rio Mamu.
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Em consequência da morosidade do governo federal brasileiro e a
Organização Internacional para Migrações em conduzir o assentamento dos
brasivianos, muitas famílias se dispersam e não conseguem o tão almejado pedaço
de terra.
Com a desterritorialização, os brasivianos levam consigo o seu
imaginário poético estetizante. As simbologias e suas cosmogonias mitológicas,
sofrem graves rupturas, e são extintas, juntamente com os seus modos de vida nos
seringais pandinos. A força dos marcadores territoriais estruturadores do estado,
prevaleceram sobre os marcadores estruturantes das coletividades brasivianas.
A poética do imaginário deixou o rio Mamu junto com os modos de vida
brasivianos. Se não há brasivianos, não há poética. A mitologia brasiviana
desapareceu do cenário fronteiriço. A identidade brasiviana não resistiu à força do
Estado boliviano como marcador territorial estruturador e esmaeceu.
Das mais de oitenta famílias que estavam no rio Mamu, uma boa parte
cansou de esperar pela morosidade diplomática, e pela inoperância de um INCRA
visivelmente sucateado e sem autonomia político-orçamentária, para poder exercer
sua função com eficiência.
O assentamento PAF Jequitibá de Candeias do Jamari no Estado de
Rondônia, nasceu falido, e nenhuma família resistiu ao abandono a que foram
submetidas. As famílias que foram assentadas no PA Wálter Arce, tiveram que fazer
às duras penas suas moradias, e atualmente lutam para sobreviver sob a
adequação de novos modos de vida. Os brasivianos estão agora territorializados,
mas ainda sob a égide de um programa visivelmente precário.
Os modelos de desenvolvimento da Pan – Amazônia, continuam
sendo exercidos de forma a levar prejuízo às camadas mais carentes de sua
população. Os campesinos não resistiram ao abandono a que foram submetidos
pela reforma agrária falida do governo Evo Morales e abandonaram a maioria dos
seringais, antes habitados pelos brasivianos, enquanto muitos brasivianos morreram
sem poder ver o seu pedaço de terra.
Estes modelos de desenvolvimento exercem uma profunda
hostilização aos valores humanos, e como consequência, as identidades culturais
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são extintas, enquanto uma fronteira que outrora foi habitada e protegida pelos
guardiões da floresta, veio a se tornar um caminho aberto ao ilícito. A morte em vida
é também a perda do pertencimento de uma coletividade que foi desapossada do
seu imaginário. A terra atual não devolverá jamais esta extinção do mundo
simbólico.
A poética fenomenológica do viver foi construída no sentido de
mostrar a morte de algo que muitos não conseguem enxergar, que é justamente a
morte do ser e do imaginário estetizante. A dor dos brasivianos foi algo que somente
eles sentiram. Mas através de uma pesquisa participante este pesquisador muitas
vezes participou de momentos difíceis que presenciou e participou.
Através de uma pesquisa participante é possível ver uma mulher dar
à luz num batelão e ser socorrida às pressas, ou sentir a dor de uma família que
segurou um filho com um corpo gelado e sem vida que não resistiu a uma malária
fatal em decorrência da covardia humana que não permitiu que os pais a levassem
até o hospital de Extrema.
A coletividades brasiviana do rio Mamu deixou seu lugar e junto
com ele, deixou o seu tudo. Os modos de vida das populações tradicionais e
originárias da Pan – Amazônia precisa ser melhor atendida e carece de políticas
públicas que atendam suas verdadeiras necessidades. Ao se impor um modelo de
desenvolvimento de cima para baixo, sem dialogar com os atores de uma população
originária ou tradicional da Amazônia, é certamente, provocar uma mutilação
identitária, ou anunciar, infelizmente, o seu mais brutal etnocídio.
A Amazônia do Noroeste pandino boliviano teve uma coletividade
que foi vítima de um modelo de desenvolvimento geopolítico de fronteira xenófobo e
excludente que se tornou extremamente violentador do homem e de sua peculiar
cultura. Uma cultura que teve a sua origem no sertão nordestino e atravessou
séculos para ter uma identidade consolidada e que em pouco tempo foi ameaçada e
destruída. Hostilizados, homens, mulheres e crianças foram hostilizados por um
Estado que deveria os proteger. Eles foram brutalmente despossuídos do seu ser e
condenados a uma vida hostil e horripilante.
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Uma

coletividade

de

laços

culturais

seculares

tornou-se

marginalizada, violentada e desalojada do seu lugar tradicional. Seus modos de vida
foram desconstruídos e suas vidas banidas em detrimento a um nacionalismo estatal
desmoralizante.
A atuação diplomática nacional e internacional não levou em
consideração os valores de um lugar, ações que precisam ser repensadas e
transformadas em seu espaço planetário. Os lugares dos seringueiros brasivianos
estão agora desabitados. Quais foram as justificativas dos campesinos que tanto
lutaram para se apossarem dos seringais do Departamento de Pando? Eles não
resistiram e também tiveram que abandonar as terras. O governo incentivou os
campesinos até que eles conseguissem expulsar a última família brasiviana, e
conseguiram, depois o Estado silenciou-se com os que ficaram.
Os guardiães da floresta e da fronteira Brasil-Bolívia foram
escorraçados e seus seringais estão agora abandonados. O rio Mamu virou rota
para o fortalecimento de ações ilícitas, e o narcotráfico internacional agradece
imensamente por isso.
Os seringueiros brasileiros construíram uma identidade brasiviana.
Com a desterritorialização, os brasivianos estão se adequando a novos modos de
vida, e construindo, quem sabe, uma identidade camponesa.
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ANEXO II

MATÉRIAS JORNALÍSTICAS
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5eringueiros, coitados, nao sao ianques

!'
Urn ndmero indetermihado`da` sein'gueiroscontinuaempoderderebeldesna

reaao do rio Mamu, em Cobija, departamento
G]stado) boliviano do Pando, na
'fronteiradoAcrecomaBolfvia-eoque

mente~ainedos"-q`tie~6s-~expulsaramdr
retlaodorioMamu.Osbrasfleirosdetidos

pelosbohaoselevadosparalocalignorado. Os demais foram liberados para
veltaraoBrasil.

vein informando ha dois dias o site de
notl'chsNotidaro.Comeateagoranaose
ouviu nenhum pronunciamento oficial a
respeito.
'Se eles tivessem sido Hbertados com

certeza ja estariam aqui" - disse urn dos
seringueiros expulsos e que foram para
Fxtrema,
e relataram os fatos as autori'dadeslocaisnumareuniaocfvicarealizada

Segundoosite,aindanaoesfaoclaros
os motivos da expulsao dos brasfleiros e
dadeten¢odealguns.Osguerimeirosos
iusultavameaoBrasil,eprotestavamcontra o governo do presidente da Bolivia,
Evo Morales, declarando a intengao de

tomar o Departamento do Pando independentedogovemodeI.aPaz,aCapital
daBolfvia.

no dia 17.

Se, em vez de pobres seringueiros
brasileiros fosse algum andarilho americano seqtiestrado, o presidente Bush no
mininojateriaenviadoaFoxpDeltaou
assememado mais real para resgata-lo, a
CNN estaria noticiando o fato em suas
transmiss6es em intles e casteThano - e
repetindo o slogan da emissora: "Necessitassal]er."

Os refers, conforme o Noticiaro.Com
aindanaoforamidentificados.Elesfazem
partedogrupodeseringueirosbrasileiros
quetiveramsuasterrasepertencesconfiscados por supostos guerrilheiros "forte-

Sera que nossos pathdos estao sendo
vitimas das boas relap6es do presidente
Lula com Ere Mordes. 0 hist6ria lembra
muito o que a IV conta sobre os americanosquesofromnoExteriorporculpada
politicaextemadeseupais.
Com uma diferenca. 0 Tio Sam nao

deixa nenhum ianque abandonado em
terraestranha(comeroapaodoJackBauer,
do seriado 24 Horas). Ja o col.ipanheiro
hi]asequermandasaberoquedefatoesfaocorrendonestasremotasparagensdo
poente. 0 incidente oconeu no inicio de
janeiroeates6hamist6rio,sifencioeapalaundosseringueiros..
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SERINGUEIROS

Brasileiros foram
expulsos das terras
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No tiltimo
dia
'`23,EXIREMA
na Escola -Jayme
Peixoto
de Alencar , sob a coorde`na?ao do professor Francisco
tMarquelino Santana, que 6 '

coordenador do F6rum
de Etica
e -p-res-enca
Cidadania,
~.Escolar
e c6ntando
coin-a

de varias autoridades bolivianas e brasileiras, ocorreu
urns reuniao com todos os
seringueiros que.conseguiramate
sairodadistrito
fronteirade
e
•chegar

INSCRlqo a
CONCURSO

Extrema.
Individualmente, todos os
seringueirbs contaram suas
.hist6rias e falaram da a¢ao
dos "guerrilheiros" bolivianos,
que es`tao com dezenas de
famflias refens e tern expulsados os seringueiros brasileiros
' '`que estao na area ha d6cadas.

0 governador do Pando,Geraldo Lira, foi com
varias autoridades para a area
de conflito, por6m ate o
fechamento desta edicao nao
se sabia o resultado da visita.
A situacao ainda 6 considerada critica pelos seringueiros brasileiros e a qual-

JI-PAEAN
Municipal d'
de Ji-Parari
adiou as ins(
07 de fevere
interessados
concurso pt;`
procurar o ei

quer momento o Itamaraty
pode intervir no caso, pois os
depoimentos sao considerados de pura "guerrilha" na
fii
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ha\steiam
no rio Mamu
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EXTREMA -Brasileiros

:que estiveram no rio Mamu,
:na fronteira do Brasil com a
;Bolivia, conseguiram fotogra:far urn ponto de observacao
:dos "guerrilheiros' bolivianos.
';
O que demarca o locald.o

;qual os b`rasileiros nao ten
•acesso 'e uma bandeira boli-

viana e que marca a faixa de
>^terra proibida de ingresso por

:par:eg::g::stfloei5oid.vo|mar,
:comandante do Pelotao de
Policia Militar de Extrema,

;8iiaBAor%:e°::#:cEmdpeane
;hando os depoimentos dos
•brasileiros que consoguem
fugir dos "guerrilheiros" boli-

vianos, por6m nao ten estrutura militar para chegar ate o
local.
Em uma lancha rapida,
atrav6s do rio Mamu, gasta-se
em torno de sete horas, e nao
ha seguran?a no trecho, visto
que o rio - em determinados
pontos
- ficam
bastante
-ito
e pode
servir
paraestreuma

@'..

emboscada.
Os bolivianos estao bern
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autoridades brasileiras
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Boljvianos causam anjc
1 na frontejra em Ex(rema
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Panico entre os brasi|eiros.

0 consul
da Bolivia,
JaymeAlencar, no distrito de
Cobija,
deve
participarem
da
Extrema, acontece uma reu-reuniao -juntamente com outniao com autoridades boll-ras autoridades bolivianas e o
vianaseliderancasdapontado
professor Marquelino esta
Abuna.
solicitando o apoio das autori-

::Sr::r:#e¥£:brae:]]e£::::;:q°eus:tra:;- :e:s%£adb;::::n::::§' £eogofnsotpra:a:o:
i::I::£veexEg]ggs°:ebnpfvi:]%'

febsrdneaiVI;SfaTsu%ep:Sos::Sosq¥:

cedidas pelo Governo da
8°IfAVI:aianiiias bras£]efras que

residem as margens do rio

margens do rioMamo estao
Send° expulsas de sues terras.

pro&eurtfonrge:er£::asisebpreag#:I::i

`#r£§::a:t::a£ S::d:odc:%1:g::EC:a:i ~ ;;+]te¥de¥ua:u:t[:£da:!%aoi]%°£:s:
Ipente assediada por bollVlanos.
0 professor Marquelino

queestaoextrapolandooshites da fronteira para prejudicar
osbrasileiros.
Com o advento do plebisci-

;§§:o§§g::£:jc::s;t§:g§o;p:E::I;t;:edE§:o::o: ;#g:m3¥gc:pn:a::ao]cfo::rs:a::b:oa3:

haja repres5Iia na regiao
LmG!O NA FRONTE!RA BRAsiL/B®LiviA pREOcupA ASAUTOR!DAEBE§ EM EXTREMA*
EXTREMA - A boliviana
Irene Silva Aguiar, 47„ comerciante, residente em Extrema
ha 15 anos, disse ao professor
Francisco Marquelino que

esta vivendo momentos de
panico.
Ela teme sofrer represalias
de seringueiros brasileiros

que foram expulsos do Rio
Mamu por rebeldes bolivianos. Aguiar disse nao ter
culpa do conflito existente
entre os dois povos e pede
temerosa a compreensao dos
seringueiros que foram expulsos da Bolivia, para que a
mesma nao venha. a sofrer
re.taliac6es.

;

Outro casal de bolivianos,
Marcelino Dara e sua esposa
Maria Dara, diz estar preocupado com a situaeao e nao
estao conseguindo dormir
durante a noite, pois temem
que algum brasileiro, expulso
da Bolivia, revoltado, ateie
fogo em sua casa, enquanto
dormem.
Demais bolivianos residentes em Extrema nao conseguem esconder o momento
de panico que toma conta da
regiao e o professor Marquelino vein servindo de interlocutor junto as autoridades
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EXTREMA - A Embaixada
do Brasil em La paz e o consulado brasileiro de Cobija

estiveram realizando uma
missao diplomatica itinerante
para regulariza?ao migrat6ria
de seringueiros brasileiros,
residentes no rio Mamu Departamento de Pando na
Bolivia. A missao itinerante
ficou ate ontem. A organiza-

eao da missao ten a frente o
professor Marquelino que
esteve na Escola 13 de maio e

debateram o primeiro passo
para urn acordo pacffico entre
os governos brasileiros e bolivianos, do conflito existente
no rio Mamu.A situa¢ao 6 considerada critica pelos seringueiros brasileiro s.

D.PLOMACIA 0 professor Marquelino (E) paTticipa da missao
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EXTREMA - A seringueira
brasileira Eliziane Souza da Silva,;
moradora dos seringais do Rio
Mamu , na fronteir.a do Bfasfl com
a Boh'via, conseguiu fualr as duras

penas da mhicia armada boliviana,
com sua filha de apenas sete
meses, que esta muito doente.
Eliziane conseguiu chegar ate
Extrema e foi pedir que o coordenador do F6rum Escolar de Etica e
Cidadania da Escola Jayme Peixoto
de Alencar, professor Francisco
Marquelino Santana, interfira
junto as autoirdades brasileiras
para resgarem o seu pai - Francisco
das Chagas Costa, sua mae - Iude
• Costaetodos os s6usirmaQs.. `,.
A seringueira disse que `{`b`dos

estao passando fome e a situa?ao
esta fritica com os "guerilheiros"
armados-semdeixarninguemfugir.
0 professorr Marquelino
encaminhou a dentincia da
seringueira ao vice-consul do Brasil
emCobija,Dr.JulioMigueldaSilva,
para as devidas providencias.
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ARIQUEMES A Prefefura de Ariquemes promove
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sabado , a terceira etapa do Projeto Avenida de Lazer.

0 evento que teve suas edi¢6es na Avenida Canaa
foirealizadonaAvenidaGuapofeemvirtudedeinau-

guraqao da praq] dosetor 06.

ASSENTAMENTO
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6rg5ointermacionalfaz
I reuniao em Extrema
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EXTREMA - 0 professor
Marquelino recebeu na
semana passada integrantes
da Organizapao intemacional
para Migrae6es (OIM), com
sedeemBuenosAlres.
A OIM 6 uma entidade

intemacionalquefuncionaem

b¥#oTeFefi8o¥r.go£¥imoi
Horacio Oalle, Barbara
Cardoso Campos e Gabriela
Femandes, estiveram acom-

g:*%:o&d£Erd##F;

ringueiros brasfleiros que habitam a localidade. Segundo

infomac6es, a OIM recebeu
cerca de 10 milh6es de

Sofg::Egiovlee#=teni:

iop#a#g%St8rre##
sil/Bolivia e levar proposta
concreta de reassentar os
brasileiros que habitam essas
areas em territ6rio boliviano,
desde que nao se inclua dentro dos 50 ]un das margens

gfaB±acd[£*£%yaassfl?:e££:

:±fasc:a;£b:o:[£:£aifaet[oarccoon%:

Paz e de mats dois integrantes

0 rio Mamu se encontra
dentrodafranjade50km.Em
entrevista realizada pela OIM
aos seringueiros brasileiros,
sobre a possibilidade de
serem reassentados numa
area permitida pelas leis
bolivianas.

do8ovemobohiano.
0 encontro teve como

#:tisvo°iupc¥C#ffiecnac;#t:
conflito existente no` rio

Taliuamanu ou rio Mamu,
como 6 chamado pelos se-

DEBATE A questao dos brasileiros no Mamu foi objeto de debate em Extrema
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EXTREMA ~ - Seringueiros

brasileiros, residentes no
Departamento de Pando Bolivia, fizeram vatias dentincias contra grupos armados
bolivianos que se instalaram
na regiao do Rio-Mamu. A
maioria dos bolivianos chegaram Riberalta e, segundo

retirem imediatamente de
suas terras, caso contrario, a
primeira medida, sera atear
fogo nas casas dos seringueiros. Varias propriedades
ja foram ocupadas por.boli-

vianos fortemente armados e
a situacao esta se agravando

cada vez mais.
As dentincias foram registradas pela missao itinesa 400 pessoas. Os bolivianos rante vice-consulado de
estao ameacando de morte as Cobija e da Embaixada
familias brasileiras, residentes Brasileira de La Paz. 0 profesna regiao. Os grupos armados sor Marquelino luta por uma
deram no maximo 15 dias, solucao pacifica para o conflipara que o.s brasileiros se to na regiao do rio Mamu.

denunciantes, o ntimero de
homens armados ja ultrapas-

i
ffi¥HffiffiRE®
`VILJIE\lAAAviagro(AssodacaovIlhenensedos

RE@REffiB©REEffi

Agropecuarisfas) convida a imprensa rondonrense para participardacerim6niadeassinaturadeconveniocomo

\

GovemodoEstadodeRond6nia.paraexecucaQdeobrasde
ampliacaonoParquedeExposi¢6esdaAviagro.

Bolivianos assaltam
brasileiro na fronteira
€ELiMA #REffREB gme#SiELEiife®§ g B®ELivlARE®§ vSEL#®u A F!gffiRET#REg® RES RE!ffi MAREu
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EXIREMA -Mais umavez, o
clima entre brasileiros e bolivianos voltou a ficar tenso na
locafidade do rio Mamu' e que
vein sendo objeto de constante§
ameapas de mortes, por parte
dos bolivianos.
.\

0 brasileiro Francisco de
Sousa Queiroz, seringueiro que
ha dezenas de anos trabalha nos
seringais da regiao? esteve em
Extrema para denunciar os bobvianos lver Maguauyo e Xavier

Penaranda, que juntamente
vatos outros bolivianos arma-

dfg±:tiec%=±asL#ts°a!o?i:

castanhas, que foram conseguidos depois de vatios meses de
trabalho.
Os bolivianos afirmaram
que os brasileiros nao sao proprietarios de absolutamente
nada e , al6m de tomarem os
sacos de castanhas, ainda expulsaram a vatas famflias e fize-

ranameaqudemorte.
QueirozesteveemExtremae
rectstrouaocorrentianaMissao
ltinerante da Embaixada
Brasileira de JLa Paz, pedindo
que as autoridades brasfleiras e

bolivianas ajudem a recuperar
oa 141 sacos de castanha ou que
alguexp se responsabflize pelo

!:gffi::t:£::tipvrid::::,.goo::

##faa£:e!rseucisfafi:eonRecentemente, diver`sas
famflias forani expulsas do rio

atquelindLe§fara'-a-in'Nu€+ivvyaEspefha;ri¢a
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EXTREMA -0 coman=
: ARIQUEMES
-A
Associa?ao dos Pecuaristas
(APA) acerta os tiltimos deta-

rhes para a realizacao da
Fxposicao Comercial e
Industrial de Ariquemes
(Expoari). 0 evento esta previsto para acontecer entre os
dias 26 de julho e 3 de agosto.
Mais de 300 mil pessoas sao
6speradas nas nove noit6s de
festa.
Antes dos port6es do par-

due de exposieao se abrirem,
belas jovens participarao do

Bu¥e]8:ecd°£gy;%::sees:ar:=
lizado no dia 19 de julho.
Durante o evento serao
escolhidas a rainha e as
princesas da festa. As oito

candidatas ja ensaiam as
coreografias que serao apresentadas no evento.
A Expoari completa em
2008, 2.5 anos de existencia. 0
bresidente da APA, Jos6 Luiz,
disse que es`te ano o evento
deve entrar para a hist6ria.
No palco principal devem
Se apresentar as duplas Edson
e Hudson e Teodoro e Sampaio.
•
AsbandasTitaseDe-

tonautas vao se apresentar no
dia 2 de agosto em show
duplo. Ainda havera urn dia
de port6es abertos, onde toda
a populacao podera assistif
gratuitamente ao show da
banda Barra da Saia e ainda
Participar do sorteio de urn
veiculo Uno.
I

disp6e de 11 homens,

dante da capitania do porto numero considerado insufinaval do rio Mamu , Angel ciente para impor a lei
trujillo Vargas, disse ontem naquela regiao. "temo que
estar preocupado com a situ- possa haver mortes no rio
acao conflituosa que vein Mamu. Sao mais de 400
ocoITendo no rio Mamu.
homens na regiao e ja
Vargas solicita do governo
boliviano urn aumento imediato do ntimero de contingente no seu Comando
Naval, pois no momento s6

``cabe?ilhas" do grupo:rver

Manguayo Alnutary e Xavier
Penatanda .
Recentemente,, ele
prestou depoimento e que foi
registrado pela missao itine-

rante da Embaixada

solicitei apoio das minhas Brasileira de La Paz e do viceautoridades, mas ate agora Consulado Brasileiro de
nao consegui", disse o Cobija. 0 comandante teme
comandante ,
que urn conflito armado
Ele denuncia ainda dois pode ser deflagrado.
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Medico denuncia lider
:dos ebeldes bolivianos
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EXTREMA
-0
medico-fisioterapeuta
-. Melchor Vasques Cortez

qualinqer mQmento
regiao de fronteira entre

:g;STS£DaAroepq°uretaegs:amsg:d3

Natural de Riberalta

0 fisioterapeuta
afirmou que ja denunciou
o fato as autoridades
bolivianas, que ate o presente momento nao

(Bolivia), Melchor disse

tomaram nenhuma

vitima dos pr6prio§ com-

• patriotas bolivianos. -

ameaeado
de
• que
mortefoi
a mao
armada com
I uma pistola 9mm pelo
lider dos rebeldes Iver

: Minguayo Amutari e dez

Brasil e Bolivia.

providencia.
Cortez fez questao de
registrar sua dentincia e
disse que os seringueiros
brasileiros estao sendo

homens fortemente arma-

-dos,„no dia 20 'de rl±ar£Q
-~`+de 2008, a§ 18h40 apen'as.q

pordue trabalha para a
em.pre§a d.e castanha

- Amazonas.
`
Vasques disse que os
' rebeldes bolivianos estao

: pondo em risco a amizade

entre duas nac6es amigas

•SgE:us¥rc3:!itaog¥a#:

LnejEgt±££3::[sa<Eea]aefaessoerj
`_-~ --.,- +
---+.e~. .-

pal 64,-„

Jl ji..

1\

A dentincia foi registrada por uma Missao
Diplomatica Itinerantq
que esteve em Extrema e
que se reuniu com o
professor Marquelino, qque
vein lutando para levar
paz a regiao. dos seringueiros do rio Manu.
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MIL±CIA ARMADA BOLIVIANA EXPULSA E HUMILllA BRASILEIROS,
TOMA SUAS TERRAS I FAZ REFENS NA FRONTEIRA

A reproducao desta materia resultar6 em processo judicial contra qualquer
midia que o fizer e sera considerada autorizacao legal pare cobran€a
banc6ria de R$ 1.500,00 pelo uso, ainda que parcial, deste material de
imprensa.

NELSON TOWNES

hoticiaRO.com

EXTREMA (RO), sexta-feira, 18/1/2007 - Uma milicia boliviana fortemente
armada atacou h5 poucos dias, expulsou e humilhou brasileiros e sllas
familias que trabalhavam na Bolivia em seringais nas margens do rio Mamu,
no Departamento (Estado) do Panda, na fronteira do Estado do Acre com a Bolivia - relataram as vitimas as
autoridades brasileiras, aqui.

V5rios refens brasileiros est5o em poder dessa guerrilha, que patrulha a navegae5o brasileira pelo rio Mamu informam os seringueiros qLJe chegaram a Rond6nia.,

Os seringueiros contaram que suas propriedades foram confiscadas por supostos militares rebeldes contr5rios
ao governo do presidente Evo Morales, e relataram estes fatos em Extrema, distritQ de Ports Velho na divisa
com o Acre numa reuni5o em Extrema, nesta quinta-feira, 17, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e
M€dio Jayme Peixoto de Alenc'ar.

Os bolivianos diziam palavr6es e insultos contra o Brasil e contra a Bandeira Nacional Brasileira.

Aparentemente, sao guerrilheiros rebeldes contra a governo boliviano que podem estar a service de
madeireiros e empres5rios da coleta de castanhas existentes nas terras dos brasileiros.
Embora nao haja nenhum indicio do envolvimento de militares da Bolivia nos incidente, a comando militar
boliviano ainda nao se manifesrtou.
Os guerrilheiros est5o impedindo as familias brasileiras de navegar pelo rio Mamu e muitas familias ate

mesmo para retirar seus pertences.
0 diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e M6dio Jayme Peixoto de Alencar, Francisco

Marquelino /Sanfana,„fez uma reuniao sabre "€tica e cidadania" nesta quinta-feira, e enviou uma carfa ao
vice-c6nsul do Brasil em Cobija, Jdlio Miguel da Silva, seu amigo pessoal,.

Cobija fica pr6xima da fronteira com o /Acre e do local dos incidentes. Nao se sabe se o governo de Rond6nia
tern conhecimento destes fatos. Brasilia ja foi informada. Oficiais militares de Guayaramerin, Beni, fronetiera
com Rond6nia, prometeram intervir.
No dia 14 passado, o jornalista Edmilson Ferreira, da Agencia de Noticias do Acre, divulgava uma nota

alertando os brasileiros a "planejar antes de entrar na Bolivia nests periedo de instabiljdade social„
Seguindo Edmilson, ha urn virtual estado de guerra civil na Bolivia na fronteira com Acrre, que € frriteiri€o com

o Pando. Essa situacao deve preocupar Rond6nia+ famb6m fronteira com a Panda -®nde fica Guayaramerin,
diante de Guajafa Mirim.

A Agencia de Noticias do Acre esti informando que a Departamento do Panda "esfa se preparando pare
htry ://www.noticiaro.com/v_imprimir.asp?id_conteudo=25 6
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Civis de Extrema organizam grupo de resgate
para procurar serihgueiros ref6ns na Bolivia
dveftencia: qualquer midia que reproduzir esta
mat6ria estar6 autorizando nesta e na melhor
forma legal a cobranca de R$ 1.500,00 pelo uso,
aind_a qve parcial, deste material de imprensa e
sera al6m disso processada judicialmente por
violacao de direitos autorais

POR NELSON TOWNES
FOTO DO CORRESPONDENTE EM EXTREMA

noticiaro.com

EXTREMA E PORTO VELHO, tenga-feira, 22/1/2008

- Urn grupo civil de resgate esta sendo formado em Extrema, a cerca de 300 quil6metios d-e Porto Velho, na
divisa com a Estado do Acre, para localizar e trazer para a Brasil urn ndmero irrdeterminado de seringueiros
supostamente sequestrados por bolivianos rebeldes na regiao do rio Mamu, em Cobija, departamento (Estado)
boliviano do Pando, na fronteira do Acre com a Bolivia.
0 seqtlestro foi denunciando por urn grupo de seringueiros do rio Mamu que chegaram a Extrema h5 alguns

dias contando que que tiveram suas terras e pertences confiscados par guerrilheiros "fortemente armadas"
que os expulsaram da regiao do Mamu. Urn grupo de seringueiros foi, pofem, detidos pelos bolivian®s e
levados para local ignorado.

Esta hjst6ria pode ter desdobramento imprevisiveis - nao se sabe, simplesmente, o que esta acontecendo na
remota regiao do rio Mamu - e parece continuar sendo ignorada pelas autoridades brasileiras.
Ainda n5o foram identificados os refens e nao est8o claros os motives da expuls5o dos seringueiros e do
sequestro de alguns de seus companheiros.
Segundo foi relatado as autoridades em Extrema, ss guerilheiros os insultavam e ao Brasil, e protestavam
contra a govemo do presidente da Bolivia, Evo Marales.

Os agressores diziam tamb€m que iriam tornar o Departamento do Pando independente do govemo de La Paz,
a Capital da Bolivia,.

Tudo isso foj relatado no dia 17, as 9:00li, numa reuniao civica nas dependencias da Eseola Estadual Jayme
Peixoto de Alencar, em Extrema.
0 grupo civil de resgate esfa sendo organizado pelo diretor dessa escola, professor Franciso Marquelino

Santana, que mandou uma carta relafando as dendntias dos seringueiras ao vice-car"l da Brarsil em
Cobija,Jtilio Mfguel da Silva

a professor Marquelino disse nesta tenga-feira, per telefone, ao jomalis±a Antonio QLraimzf qua iria pedir apoio
da Policia Militar de Rond6nia na procura dos refens. 0 rio Mamu 6 t5o remote que hem aparece nee mapas
nornaJmente disponfveis.

Supostamente a Lim pequeno afluente do rio Abuna+ que separa a Brasil da Bolivia na regi§o.
Nenhum seringueiro disse desconfiar que autoridades do govemo boliviano estejam dando coberfura para os
guerrilheiros. Eles acreditam que as autoridades bolivianas n5a ten conhedmento des fatos que a!i est±io
acontecendo.
Os seringueiros falaram na possibilidade de os guerrilheiros estarem sendo financiados par empresas

interessadas na extragao de madeira e par grandes comerdantes qua desejam apropriar-se da calheita de
castanha nas terras onde viviam os brasileiros..
httpJ/wwwmoticiaro.com/v_imprimir.asp?id_corfueudo=264
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EXTREMA E PORTO VELHO, sabado, 19/1/2008 - Urn ndmero jndetermjnado de seringuejros continua em
poder de rebeldes na regi5o do rio Mamu, em Cobija, departamento (Estado) boliviano do Panda, na fronteira
do Acre com a Bolivia.

`Se eles tivessem sido libertados com certeza ja estariam aqui" - disse urn dos seringueiros ao correspondente
de Noticiaro.Com pelo telefone. Na foto, os brasileiros expulsos relatam os fatos numa rieuni5o civica em
Extrema.

Os refens - que ainda nao foram identificados - fazem parte do grupo de seringueiros brasileiros que tiveram
suas terras e pertences confiscados par guerrilheiros "fortemente armadas" e os expulsaram da regi5o do
Mamu. Urn grupo de seringueiros foi, porfem, detidos pelos bolivianos e levados pars local ignorada.
Ainda nao estao claros os motivos da expulsao dos brasilejros e da deten€ao de alguns. Os gLierilheiros os
insultavam e ao Brasil, e protestavam contra a governo do presidente da Bolivia, Eve MQrales, declarairdo a
intenc5o de tornar o Departamento do Panda independente do governQ de La Paz, a Capital da Bolivia..
0 incidente ocorreu no inicio de janeiro e no 17, as 9:00h, os seringueiros expu]sos participaram de uma
reuni5o civica nas dependencias da Escola Estadual Jayme Peixoto de Alencar, em Extrema, a cel'ca de 300
quil6metros de Porto Velho, na regi5o conhecida come Ponta do Abun5 - divisa cam a Acre.

Os seringueiros foram ouvidos por autoridades locals, mas ate agora a dnica movimentaeao conhecida sao os
contatos que os c6nsules do Brasil em Cobija e em Guayaramerin (a cidade gemea de Guajar± Mirim) - na
fronteira de Rond6nia com a Bolivia - estso fazendo com as autoridades militares nas duas cidades para obter
pormenores dos incidentes e tentar obter informag6es sabre os brasileiros seqdestrades.

Os seringueiros que se encontram em Extrema insistem em falar nas possibilidade de os guerrilheiros estarem

send® financiados per empresas interessadas na extrae5o de madeira e par grandes comerciantes que
desejam apropriar-se da colheita de castanha nas terras onde viviam os brasilctrus..
Nenhum seringueiro disse desconfiar qLle autoridades de governo boliviano estejam dando cobertura para os
guerrilheiros. Eles acreditam que as autoridades bolivianas n5o ti±m cowhecimento dos fatos que all est5®
acontecendo.
0 comando militar boliviano na regiao mantem-se em silfncio, ate onde foi possivel apurar. A comunica€5o
com a regi5o 6 dificil. 0 rio Mamu continua proibido para a navegacao de brasileiros.

0 site Noticiaro.Com esfa tamb6m tentando coritato com os guerrilheiros, para que permita[m que pelo menas

hapJ/wwwmoticiaro.com/v_imprimir`asp?id_conteudo=259
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ANEXO III

DOCUMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

REPuBLICA FEDEFIATtvA DEL BRASIL
VICE-CONSuLADO EN COBIJA
N. no oloro9

Cobija, 10 de junho de 2009

Senhor Conandante,
0 Vice-consulado do Brasil em Cobija, oumprimenta
Vossa Senhoria e comunica que o escritbrio do Serviap Nacional de Misragao
de Cobija (SENAMIG), esfa convocando os cidadaos brasilefros cadastrados
para a Regularizaeao Misratoria a comparecerem no pen'odo de 17 de junho a 3
de julho de 2009 pare preenchimento de novo formulario.

2.
Uma vez que os interessados sao pessoas de paroos
recursos financeiros, e habitam as regi6es de Ponta do Abuna e Puerto Evo
Morales no Depatarnento de Pando, -§6ficitamos, aos bons oficios do Exercito
Brasileiro, verificar a possibilidade de transporfe desde Extrema-RO e Placido
de CastroAC ate a-tranca de Epifaciolandia/Cobija..

3.

Em nome de teda a equipe deste consulado, desejo

todos os exitos ao glorioso Exeroito Brasileiro.

€iiiof:ohoff=;gu€/7r¥,
vice-C6nsul do Brasil em Cobija a.i.
Anexos: -01 -

llustrissfro Senhor
Alrfu Giroto
Cmt. Cmdo. Fron. AC#O BIS
EDitaciolandia - AC
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REptrBLlcA FEDERATlvA DO BRAslL
CONSULADO EM COBIJA

Cobija, 25 de fevereiro de 2014.

l!ustri§simo Senhor.
Luis Flavio Carvalho Ribeiro.
Sttperintender!te do !NCEIA RQ. .
Porto Velho-RO `

a Consulado do Brasil em Cobija cumprimenta atentamente a INCRA-RO e, com a
finaiidade de continuar con a assis±e!icia ace ne§scs e©fl-#Fa`an:®tas residenfes na faixa
de fronteira do Pando - Bolivia, baseado no acordo fimado entre a Reptiblica
Federativa do Brasii, a Estado Piurinacionai da Bolivia e a Organizagao infernacienai
para as Migrae6es em outubro de 2008, solicito a sua consideraeao para que o lNCRARO possa informar as 20 (vinte) fami!ias que serao assentadas no Estade de
Rond6nia, as condie6es, obriga?6es e direitos que elas deverao ter ao ser assentadas
pelo lNCRA em territ6rio brasiieiro.

Este Consulado convida a OlM, o lNCRA-RO e as 20 familias mencionadas para
comparecer na Secretaria de Educa§ao do Municipio de Extrema-RO, no dia 27 de
marpe de 2014.

0 Consulado do Brasil em Cobija apresenta suas mais distinguidas consideraeaes.

:::ffi::`:---=---=---:--::==-:::-:-==:--:-:-::==s-=:-=-:=:-`=.--

Endereco: Av. Chelio Luna Pizarro s/n, esquina Av. Otto F. Braun - Zona Brisas del Aere
Teiefone: + (59i) 3-842-2110
Emai I : cgcobij a@itamaraty.gov. br
Cobija-Panda-Bolivia
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Cobija, 08 de Ju!io c!c 2008

Sefior

Jrfe Prfe,n.a c=3
Ciudad.-

cHrmfro]

Dc mi Mayor Considc,raci6n:

Debatido en el seno de !Q Ccmis!6n ,^`graria Dep3r{amental (C.A.D.) la dcnuncia

prc-sen{ada cti la Frovii`icia Fcdc,ico rtoman, I-,`,o{ivada par uno eerie dc llcchos
de avasa!lamiento, atrope!los y otros tanto a personas individuales como
conccsionario3 los qua supuc3tamcntc cstuvicron sicndo protogonizado por otros

gestores ajenos al sector zafreros y campes!nos; se ha c!eterminado convocar a
su persona cil ca!;'dad ale afcctado.c!ciitro c!3 cu co/1-ipcr,ci.-.tc a pl-e3€n{arsc. ailte

la sesi6n de la comisi6n agraria Departamenta! para fines de realizar lag
aclaracioncs quc corrc3pondan antcs log cc]ni,isionados dc la C,A.D.
(:b

La sesi6n se desarro!lara el did 12 del presents en !a§ insta!ecion€;3 de la
Asociaci6ii dc Ganadc`ros dL` rajici'o a !`,c>ra3 00:30 a.in.

Con este motivo agradezco su genti! concurrencia y [c reitero !as seguridades de
su distiiiguida considQraci6n

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSULAI}O EM COBIJA

Cohija¥ 30 de julho de 2014.

llustrissima Senhora.
Professora Rosimar Leonardelii
Dirctora
Eseola Jayme Pe`ixcto de Alencar
Distrito de Extreme, RO

Q CQnsulado do Bra5i! em COB.tie Gumprimenta ater!tamente a Esegla t!ayme PeixQto

de Alencar e, de maneira excepcianal9 solicito sua especial considE!ra#o para autorizar
a deslocamento do Prcifessor Francisco Marque!ino Santana, CaQrdenadQr do "Projeto

Etiee a Cidadania" a Pats Ve!h® e faF!deias de Jamari3 nee dies 07 e 08 de ago§to dS
corrente, para acompanhar delegagao conjunfa do lNCRA/RO, da OlM-Panda (agencia

especializada em mig-rag5es da ONu) e deste Consulade.
A impertaricia da presence de Prof. Marqu-dine Sarfeama rna missae deve-se ao fate de
que, desde a ano 2006t ele desenvolve aedes em parceria com a Con§ulado do Brasil
em Co'oija nesfa regiao, prestando assistencl.a ao§ extrativi§ta§ bfa§ileiros do RIB
Mamu, Departamento de Panda, que serao realocados em terras de reforma agraria
localizadas em Candeias do Jamari.

0 cronograma esta elaborado da §eguinte maneira:
Die Q7 deagg§tQ d§ 2014: Saida da Extr?mat RO, rumo a portovelho.
Dia 08 de agosto de 2014: Visits as terras do lNCFIA/RO em Candeias do Jamari e
retornQ a Extrema.

0 C®nsulado do Brasil em Cobija apresenta suas mais distinguidas considera?5es.
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C6nsuLAdjunto
Ei]dereap: Av. Chelio Luna Pizaffo sf'n, esquina Av. Otto F. Braun -Zona Brisas del Acre
TelefQne: + {59 !} 3-842-2 I I 0
Emai I: cgcobija@itamaraty,gov.br
frobija-Pande-Bolivia
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Governo do Estado de Rond6nia
Secretaria de Seguran€a. Defesa e Cidadania
Dire€ao Geral de Policia Civil

Porto Velho

9a DELEGAC]A DE PoLfc]A CIVIL
Ocorrencia Policial N° 1039-2011

Natureza do fato: gQMI±±{±£A£±Q
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6rgao: JHH

OP: JL Viatura: J±& Data do reg.: J±±12£2L0l I

VITIMA
r`'ome:±±±ana±a±±£±g.Ea£±££QsrfeabkDataNasc.:01/03/19
Mac:Jafilma±±±H±a±±£±E}±±:gQ_Pal : Juan Pacheco

83

Palcara

Sexo:Jb4.Rg:JLNaturalidade:L2Luf:J±2£
Idade:L2&±±s2s Grau de lnstrucao:L±|agJE£

ENDERECO:
Rna:LX.Cidade:£±±a±:a=£LM£±:im

Nr:L9.Bairro: XTelef: a_ Uf: XX
Profissao:J±4i±i±aiLocal Trab.: Marinha Boliviana

Telef.Trab:jLEstadoCivil:LNagj±±|CordaPele:_Naciomlidade:LBQfiriapa
Estado Fisico:

INFRATOR

None:n4anoel Aguiar De .SLg±za. Data Nasc.: 19/07/19

50

Mac:LMa±iaLA±ifsAguia__rJ2gJsgE3apai:L¥

Sexo:±4.Rg:JLNaturalidade:LX.Uf:±e£
Idade:j±±±ags Grau de Instrucao:Lb{§QJn±

ENDERECO:
Rua: Castelo Branco Cidade: Extrema

Nr:LZ22_Bairro: Teleacre Telef: a.Uf:j±£

Profissao:JLLocal Trab.: X

Telef.Trab:JLEstadoCivil:£g§g§g{aLCordaPele:LpadrNacionalidade:j2±

• Estado Fisico:

HISTORICO
AS 0lH00 D0 DIA 14/12/2011, COMPARECEU NESTA UNISP 0 2 TEN PM R0BSON

COM o BOp AclMA clTADO Que NARRA 0 sEGulNTE FATo; ESTE OFlclAL~
RECEBEU DETERMINACAO DO COMANDANTE DO 6BPM PARA AVERIGUAR
INFORMACOES QUE UM OFICIAL DA MARINHA BOLIVIANA ESTARIA PRESO EM
UM TERRITORIO BRASILEIRO, POR CERCA DE 30 SERINGUEIROS E CATADORES

;§vC£AAsfi#TgE:DEsf[o,E!A¥:¥E£15TBL¥£g£¥Ax:TB¥i?AF?I:s3Ei|¥GINfi£BQo¥fi:{`
MAIORE INFORMAC6ES E SE ERA VERDADE AS INFORMAC6ES, JA QUE NAO
ERA SABIDO 0 LOCAL NA PONTA DO ABENA ONDE ACONTECEU 0 ENTREVERO
ENTRE BRASILEIROS E MILITARES BOLIVIANOS. A EQUIPE COMANDADA PELO
SGTO PM CABRAL LOCALIZOU NO RAMAL ABUNA APROXIMADAMENTE 25
PESSOAS E UM MILITAR BOLIVIANO. QUE ESTAVA SENDO MANTIDO NO LOCAL
E AS PESSOAS IMFORMARAM QUE SOMENTE 0 SOLTARIAM SE A MARINHA

ANEXO IV

CONDECORAÇÕES RECEBIDAS PELA
COORDENAÇÃO DO PROJETO ÉTICA E CIDADANIA
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SERVICO POBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POL±CIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - DCOR
OPERA¢AO SENTINELA

DECLARACAO
Em, 03 de dezembro de 2014.

Comando Operacional SENTINELA
ViachicoMentlesn°I.i5i-;;sao9.-2°tlistrito-RtoBranco/AC--CEP69.908-970
r ..-- r.`. ,^zo\ a®®, r'e,r'

~-iJ;ftyrT3t~rwvfl,)y'`„-,\

r'|\EL7|H

I,; ,' ,1!.,1

ANEXO V

MAPAS

