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tigela para colocar no balde. O balde ia pesando a medida que a trilha transcorria e no final era 

levado para a casa de defumação (CUNHA, 2002). JSC continua a explicação: 

A gente saía daqui, né? Aqui é o barraco e aqui chegava no barraco. Aqui você fazia, por 
exemplo, aqui tava todo o seu trabalho. Aqui você fazia sua borracha, aqui você fazia sua 
comida, aí tava todo o material aqui. Aí quando era cedinho da manhã você sai nesse caminho, 
vai, vai, seringa, seringa, seringa, seringa, até chegar aqui, entendeu? (JSC, 89 anos, Rio 
Branco). 

  

Em comparação ao desenho do senhor Aldenir ele adicionou novos dados, como a 

localização do lugar de alimentação. Não foi tão detalhista ao representar o início e o fecho da 

estrada e por conseguinte, não separou a estrada de seringa da casa por um traço perfeitamente 

retilíneo, demonstrando que o espigão as vezes é fragmentado. Também não falou sobre as 

mangas ou o oito, mas as madeiras foram simbolizadas da mesma forma. Ele reafirmou que os 

materiais eram posicionados no início da estrada de modo que primeiro fosse feito o rodo do 

corte (riscado da seringa) para em seguida, após pegar os instrumentos, fazer o rodo da colheita. 

O próximo croqui é do senhor FBA(ver figura 35). O desenho dele se assemelha muito 

aos anteriores  mas representa duas estradas de seringa: 

 
Figura 35: Quadro Croqui FBA (35a croqui original, 35b croqui com legenda)  
(O círculo com o “x” em vermelho é uma correção, visto que para estimular que ele desenhasse, representamos um ponto de 
partida mas ele simplesmente desconsiderou e partiu de outro). 
Fonte: pesquisa de campo / Organização: Janaína Mourão Freire 
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Durante a conversa, estimulei o desenho com a mesma pergunta aplicada a todos: “como 

o senhor fazia para não se perder na floresta?” e ele inicialmente explicou a técnica a partir do 

Sol: 

Ora, aquilo alí a pessoa faz um pique no mato, aí com terçado, sai cortando e olhando sempre 
pro sol. O sol é o maior mestre do mundo. A gente sai pisando em cima da sombra, quando 
falseia, aí a sombra fica de banda. Mas agente procura e aí pisando em cima da sombra dele, já 
saindo de tarde ele vem bater em casa (FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul). 

  

 Ele respondeu a pergunta de maneira muito poética, relacionando a floresta, o seringueiro e 

o sol.  O grande astro dourado foi colocado na posição de mestre e não apenas um como outros - 

mas o maior do mundo. Isso sugere que reside também o Imaginário sobre alguns elementos da 

natureza. Ele explicou como se fazia para, a partir da sombra, encontrar o caminho de volta para 

casa e preocupou-se, também, em caracterizar e adjetivar o astro solar.  

Após essa resposta, fiz o movimento de levar o caderno a ele mas de início não se 

demonstrou interessado em desenhar. Apenas no meu segundo estímulo sobre como eram as 

estradas de seringa, ele se permitiu pegar a caneta: 

Era assim mesmo. # Vamos dizer, aqui era o espigão, agora aqui girava aqui. O espigão era 
essa caminho e casa ta pra cá. Aqui tinha madeira, ele cortava no espigão, aí entrava aqui, 
cortando, cortando, cortando até chegar aqui. Aí fazia o fecho aqui. Alí ele comia a comida que 
levava (FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul). 

 

FBA ao invés de usar um substantivo para designar a localização das madeiras como fez 

JSC: seringa, seringa, seringa, seringa e AJ: seringueira, seringueira, seringueira, seringueira, 

seringueira expressou por meio da ação: cortando, cortando, cortando. Além dessa diferença, 

nenhum até agora se inseriu como o sujeito em atividade no desenho. FBA usou o pronome 

pessoal ele e os outros dois seringueiros utilizaram o pronome você. A memória, mesmo sendo 

deles é trazida como pertencente a um terceiro. No uso do vocábulo você entendemos que eles 

buscavam tornar didático para a minha compreensão. Na utilização do termo ele, pode-se 

imaginar duas explicações: é a lembrança dele jovem – um “outro” ele; ou a lembrança do pai, 

visto que FBA nasceu e cresceu em seringais. 

FBA, a partir da pergunta sobre como era a estrada, teve a preocupação em descrever a 

ação de se alimentar durante a rotina de cortar. Vale ressaltar que, no desenho, as seringueiras 

foram colocadas apenas ao longo de um espigão, mas ele a todo instante deu a entender que todo 

o espigão e todo o rodo possuíam madeira. Ele continuou explicando: “Era sempre duas. Era 

duas estradas. Tinha essa e tinha outra encostada. A gente cortava essa hoje e amanhã cortava 

outra” (FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul). MF, autor do próximo croqui, explica o motivo do uso 

de duas estradas, embora ele não tenha representado ambas: 
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[...] era duas estradas, cortava uma hoje, por exemplo, hoje não, ontem. Antigamente a gente 
fazia dia santo, hoje em dia o povo não faz. Pois é, aí na segunda ia cortar outra. Cortasse por 
exemplo hoje e amanhã de novo, podia dá pouco mais da metade do leite. Sempre era, falhava 
um dia (MF, 83 anos, Cruzeiro do Sul). 

  

Pela explicação dele, riscar as seringueiras em dias consecutivos podia diminuir a 

produtividade do leite e por isso a necessidade de alternar as estradas. Desse modo, pela sua 

experiência de vida ele relata que se “falhava um dia”.  

Mas o uso de outras estradas também pode se dar por questões climáticas, como por 

exemplo no inverno – o período com maior intensidade de chuvas. Nessa época, torna-se 

complicado percorrer rodos muito longos por causa do perigo de perda do leite: “No inverno que 

é chato. Quando o trovão bradava o nego saía já na carreira e o patrão dizia pra ele que 

enquanto não molhasse o fundo da calça ele não tinha o direito de voltar da estrada[...]. A 

chuva caía dentro da tigela, ia enchendo a tigela, derramava o leite e ficava só a água” (FBA, 90 

anos, Cruzeiro do Sul). 

Nota-se que, pelo sistema imposto pelo patrão, eles deveriam suportar a chuva até 

determinado ponto. Todavia, há um limite, visto que a medida que a água entra na tigela o leite 

caía para fora e se não corressem, o trabalho podia ser perdido. AJ confirma isso: “(...) quando 

chega o inverno, chove muito, toma, perde muito leite e a gente só vive assim. Seringueiro é 

muito aperreado. Seringueiro não tem vida” (AJ, 79 anos, Rio Branco). 

O croqui do senhor JX se diferencia dos outros pela pouca preocupação locacional e de 

escala dos elementos. No entanto, também representou duas estradas (ver figura 36): 

 
Figura 36: Quadro Croqui JX (36a croqui original, 36b croqui com legenda) 
Fonte: pesquisa de campo 
Organização: Janaína Mourão Freire 
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 Ele representou apenas algumas seringueiras, pois como ensina, o espigão pode ou não 

ter madeira. Após a pergunta, ele trouxe a seguinte explicação: 

Aqui é a casa na colocação, uma casa. Aí a estrada começa daqui, o espigão. Aí a boca dela 
vem por aqui, o espigão é desse tamanho. Umas tem umas madeira, as outras não. Aí começa 
daqui pela direita, um fecho. Aqui é a estrada de seringa, começa por essa perna e fecha 
aqui. Agora aqui, quando começa no fecho (JX, 72 anos, Cruzeiro do Sul).  

 

JX continua explicando: “A casa de defumador é aqui bem pertinho de casa, a casa de 

morada é aqui e o defumador é uma casa assim cercada de palha pra não dar vento, pra não 

carregar fumaça [...]. Duas estrada, num dia corta essa e outro dia vem pra essa (JX, 72 anos, 

Cruzeiro do Sul). Ele reafirma o uso de duas estradas como é possível visualizar no desenho e 

descreve as características da casa de defumação, feita de palha para evitar que o vento 

dispersasse a fumaça fundamental para defumar. 

O desenho do senhor MF é bem diferente dos analisados até o presente momento. O 

croqui, além de não ter seguido um traçado similar aos outros, representa as seringueiras e as 

estradas de manga de um jeito completamente diferente. Durante o desenho ele evitou falar e 

apenas quando terminou me explicou o que era cada coisa (ver figura 37).  

 

 
Figura 37: Quadro Croqui MF (37a croqui original, 37b croqui com legenda) 
Fonte: pesquisa de campo 
Organização: Janaína Mourão Freire 
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 Nessa representação, a estrada principal (o rodo) aparece de maneira menos geométrica e 

está sempre cercada por pequenas estradas de manga e oitos. Ele significou as seringueiras por 

círculos como se estivéssemos enxergando a madeira do alto (assim como fez V).  

 No croqui, FTR, desenhou de maneira mais livre. Ele usou as margens do papel como 

limite, isso quer dizer que não fez um circulo claramente delimitado para representar o rodo, se 

preocupando mais em demonstrar o espaçamento entre as seringueiras. O interessante dessa 

imagem é a possibilidade de perceber a floresta amazônica enquanto local de trabalho de 

maneira menos estruturada, ou seja, mais natural (ver figura 38): 

 
Figura 38: Quadro Croqui FTR (38a croqui original, 38b croqui com legenda) 
Fonte: pesquisa de campo 
Organização: Janaína Mourão Freire 
 

No canto superior esquerdo ele adicionou um oito que se assemelha a de alguns outros 

seringueiros. Abaixo a explicação do desenho após a minha pergunta sobre como faziam para 

não se perder na floresta: “[...] é tino da cabeça da gente. Porque tem gente que marca pra lá e 

vai pra cá. Quando da fé ta rodando no meio da mata e não sabe mais pra onde vai. Eu não, se eu 

marcar um rumo certo...graças a Deus nunca me perdi” (FTR, 83 anos, Cruzeiro do Sul). 

Ele marcava a estrada e seguia o rumo pelo que chamou de tino que são os seus 

conhecimentos e a intuição. Para estimula-lo a desenhar fiz o círculo da casa e pedi que 

seguisse com a explicação: 
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⌫Eu saía pegando. Sabe assim, isso é seringueira. Isso é o rodo dela. Aqui é um oito. Vai pra 

cá e fecha aqui. Aqui você entra, pega madeira aqui e volta pra cá. O fecho dela é aqui. Tudo é 
estrada, e eu moro aqui. Pega essa madeira aqui, pega essa, pega essa até fechar ela aqui (FTR, 
83 anos, Cruzeiro do Sul). 

 

 Essa concepção de “tudo é estrada” é muito significativa, pois a medida que a floresta 

Amazônica é o local de trabalho, a área onde se encontra a matéria prima base que define um 

homem como seringueiro, toda ela é a estrada que este percorre. FTR foi o único que não 

demarcou a estrada e nem na sua fala considerou com clareza que esta fosse previamente 

definida. Embora tenha usado o termo você, diferente dos outros, ele usou o pronome eu para 

indicar a casa, colocando o verbo no presente. 

 V confeccionou um croqui mais objetivo pois não se sentiu a vontade em fazê-lo, mas 

trouxe uma explicação bem similar a vista anteriormente (ver figura 39): 

 

Figura 39: Quadro Croqui V (39a croqui original, 39b croqui com legenda) 
Fonte: pesquisa de campo 
Organização: Janaína Mourão Freire 

 

V demorou para desenhar e quando começou logo parou por achar que não conseguiria. 

Depois de tentar incentiva-la por duas vezes resolvi respeita-la e então, ela começou a me 

explicar: 

Ah sim, você vai roçando a estrada. Assim você vai pegando o terçado, aqui é a seringueira, 
aqui já tem outra seringueira. [...]. Porque assim, vai roçando assim a estrada de um lado e de 
outro, aqui é a seringueira, aí roça ao redor dela tudinho. Vamos que aqui é o pauzinho pra 
botar tigela, se ela pegar duas tigela é duas, se ela pegar quatro é quatro. 

  

Ela partiu do círculo da casa feito por mim, desenhando uma estrada de seringa vista pelo 

alto a medida que se pode visualizar os dois lados. Entende-se que tudo que está no meio foi 

roçado pelo terçado para facilitar a locomoção. A seringueira, por conseguinte, como foi 

Figura 39a
Figura 39b
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representada por um círculo, também sugere que o desenho foi construindo por uma visão 

verticalizada da estrada. V introduz algumas informações que serão encontradas nos próximos 

croquis: a quantidade de tigelas geralmente embutidas nas seringueiras. 

Ela continuou a explicação: “[...] quando dava fé tinha uma madeira acolá, outra pra 

acolá, ia abrindo onde tem. Aí avista. Olha, acolá tem uma madeira. Aí tá que nem agora, a 

seringueira tá com uma folha limpa que chega tá até brilhando [...]”. Desse modo, ela reafirmou 

o que já havia dito anteriormente, que quando se avistava uma seringueira, que nesse caso ela 

lembrou/imaginou com uma folha limpa e brilhante, “ia abrindo” a floresta até chegar. 

Em relação aos croquis das estradas de seringa, pôde-se chegar as seguintes conclusões: 

1. As estradas de seringa eram abertas por mateiros ou pelos próprios 

seringueiros, dependendo de cada seringal; 

2. Antes de se chegar ao rodo, o seringueiro atravessava o espigão que pode ou 

não conter seringueiras; 

3. Grande parte deles considerou a existência de duas estradas principais de modo 

que houvesse uma alternância nos “rodos” e uma não saturação das 

seringueiras; 

4. O rodo poderia ser desviado para uma estrada de manga ou um oito; 

 

Os croquis a seguir  (ver figura 40) explicam como o corte da seringueira era realizado de 

modo a não matá-la e nem prejudicá-la. A legenda possui dois itens de modo que os detalhes 

sobre espaçamento e medição da árvore sejam explicados ao longo do texto pela singularidade 

que possuem. O termo “madeira” (seringueira) foi colocado na legenda para facilitar a leitura de 

algumas falas. 

AJ e JX representaram a seringueira de forma circular como quando avistada de cima e o 

local do corte foi identificado de duas maneiras, o primeiro colocou riscos e o segundo uma 

forma retangular. AJ aproveitou mais o espaço da folha ao ilustrar o círculo. Os dois traços 

verticais foram feitos por mim no intuito de incentiva-lo a desenhar mas ele os desconsiderou 

preferindo representar a seringueira com corte transversal. A partir da pergunta sobre como se 

faz para não deixar a seringueira morrer, ele respondeu da seguinte maneira: 

A gente cortava muito bem. A gente sabia dividir a madeira. A madeira de 6 tigelas, você 
divide ela. Olha, o seringueiro...tem milhares de pessoas que cortou seringa, mas você vê, 
uma madeira de 6 palmos pega quantas tigelas? Aí o cabra não vai saber dizer[...] No terço, 
no terço, ninguém pode passar do terço. Tem gente que não sabe nem o que é isso [...]. 
Trabalha um palmo, vadeia dois, ta entendendo? Você faz aqui, mede aqui. Aqui mede um 
palmo, risca aqui da mais um palmo. Aí você mede dois palmos pra cá, risca, aí mede outro 
palmo. Aí risca pra la mais dois palmo, vadeia dois, trabalha dois e vadeia quatro...  
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Figura 40: Quadro Croqui corte seringueira  
Fonte: pesquisa de campo 
Organização: Janaína Mourão Freire
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Por essa resposta nota-se que noções de matemática fazem parte do cotidiano do 

seringueiro e portanto, a coleta do leite não era feita de maneira aleatória mas sim a partir da um 

raciocínio lógico. AJ utiliza como exemplo uma madeira de nove palmos de largura. Nesse caso, 

para que a saúde da árvore seja mantida, deve-se riscar um palmo e vadiar (não cortar) dois. 

Portanto, se uma madeira possui nove palmos, três são cortados. JX reafirma isso: “Tem a tabela 

da gente trabalhar, a madeira que tivesse 9 palmo assim de diâmetro de grossura colocava 3 

tigelas, 3 viação, aí nessas 3 viação, coloca uma viação aqui, outra aqui e outra aqui, aí coloca os 

traço pertinho um do outro”. Os traços são os riscos feitos no caule para escorrer o leite nas 

tigelas. Ele complementa: “É, de 12 palmos coloca 4 tigelas. Agora uma de assim, 6 mais ou 

menos é duas e aquelas mais fina é só uma. Que é pra ficar espaço pra no outro ano poder colher 

”. Percebe-se que há um cálculo necessário a realização do trabalho. 

Existem alguns termos que são específicos do corte de seringa (ver figura 38): 

  
Figura 41: Painel de Sangria   
Fonte: Manuela Cunha (2002) 
Organização: Janaína Mourão Freire 

 

A bandeira é a marca vertical do espaço a ser riscado após aplicação da lei do terço. O 

risco é feito em diagonal para propiciar a descida do leite. Cada risco é a marca de um dia de 

colheita. O embutidor sustenta a tigela abaixo do traço para que o seringueiro possa seguir no 

rodo enquanto o látex escorre em cada seringueira. 

Mesmo com o corte transversal utilizado no desenho, AJ explicou o processo de extração 

do látex de maneira longitudinal: 
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[...] aqui se você passar dois anos descendo essa madeira, quando terminar dois anos dessa 
arriação aqui, você sangra ela aqui e vem descendo. Sempre é assim, vadeia dois palmos e 
corta um palmo [...] Aí com muitos anos de sangrar árvore que tiver bem baixinho e que 
ninguém mais pode cortar, deixa pra não maltratar a seringa. Você sangra aonde alcança, né? 
Aí você vai cortando. Os meninos quando já tão grandinho vai auxiliar o pai, pega aquela 
bandeira mais baixa (AJ, 79 anos, Rio Branco). 
 

 Portanto, a medida que se calcula o espaçamento do corte, deve-se riscar a seringueira em 

toda a extensão vertical da bandeira, até onde se alcança. Quando, depois de anos, já não houver 

mais espaços livres nas bandeiras, a seringueira deve ser abandonada para evitar a sua morte. Ele 

retrata o auxílio dos filhos que pela estatura já auxiliavam no corte das regiões mais baixas. 

Sobre as áreas superiores, ele explica: 

A gente as vezes bota a escada, faz uma escadinha. Faz um tal de pé de burro, pega um pau, 
enfia na madeira assim lá em cima, � pra gente subir....tem madeira, você pega madeira 
com 5, 6, 8 metros de altura...lá em cima pega aqueles pauzão bem cumprido aí você 
sobe...tem gente que sobe muito bem né...vai lá em cima, corta e desce � pra você subi 
cortando é muito fácil mas pra colher é mais difícil, o leite pesa nas costas. (AJ, 79 anos, Rio 
Branco). 
 

 Para retirar o leite dos locais mais altos da árvore eles faziam uma escada com matéria 

prima da própria floresta, chegavam a subir até 8 metros embutindo as tigelas para escorrer o 

leite A escada era confeccionada por paus roliços “e denteados e empausar é a operação de 

equipar as árvores de seringa com os paus necessários para atingir partes altas da seringueira [...] 

Para reduzir o risco de quedas, usam-se às vezes dois paus para apoiar o corpo”(CUNHA, 2002, 

p.299). Depois era necessário reunir todo aquele leite dentro de um balde que o seringueiro 

levava junto consigo enquanto subia. Se necessário passavam o dedo na tigela para não haver 

qualquer desperdício:  

Aqui a tigela, você pega assim. Derrama o leite, aí você passa o dedo aqui dentro [pra tirar 
tudo]. Ai pronto. Aí vai enchendo, quando ta cheio [o balde], enfia os toco no chão, três tocos 
no chão, ai bota o saco aqui, aí derrama o balde de leite aqui dentro. A história da seringa é 
muito bonita (AJ, 79 anos, Rio Branco).  

 

 Em resumo, o processo se dá da seguinte maneira: 1) sobe na escada, 2) risca a 

seringueira e coloca a tigela “Se for ruim de leite é uma tigela pequena, se for boa de leite uma 

tigela bem grande”(V, 83 anos, Xapuri), 3) escorre o leite no balde e 4) coloca o leite no saco 

que está no chão. Esse saco, quando termina o trabalho, é levado para a casa de defumação. 

Nesse depoimento é muito interessante verificar a espontaneidade com que ele adjetivou a 

história do corte da seringa como muito bonita. 

 Os Croquis de FTR e JSC (ver figura 40) foram naturalmente desenhados 

longitudinalmente, ou seja, como se estivéssemos olhando a seringueira de dentro da mata. Os 
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desenhos tem grande similaridade, embora o segundo esteja um pouco mais claro pelo 

tamanho. 

FTR explica como não matar a seringueira: “Cortava bem. Se você cortar mal, ela morre, 

acaba com o caule dela. Nem da leite nem coisa (FTR, 83 anos, Cruzeiro do Sul). A lógica, 

mesmo sem a utilização de números, é a mesma. Sobre o corte na parte superior ele explica da 

seguinte forma: “uns chama pé de bode, outros chama de viral. Aí corta dalí pra cima até onde 

alcança”. A escada foi chamada por ele de Pé de Bode enquanto o senhor AJ denominou de Pé 

de Burro. 

 No croqui de JSC fica mais clara a divisão da árvore. Na sua fala, ele não enumera por 

meio de palmos mas traz algumas contribuições quanto ao risco em si, demonstrando que não 

basta dividir a seringueira, é necessário saber cortar: “Ah, fazia assim. Fazia o risco raso pra não 

ofender o pau da seringa, o ambo da seringa, chamado assim de cerne da seringa, que é a 

madeira. Porque se ferir o cerne dela, a madeira, ela sente muito e vai indo e morre. Tem que 

cortar rasinho, só na veia do leite (JSC, 89 anos, Rio Branco)”. 

A técnica para retirada do leite exige que o corte não seja demasiado profundo pois caso 

o cerne da madeira seja atingido, ela enfraquecerá até a morte. A veia do leite, para ser 

produtiva, precisa ser rasa. 

 Em resumo, alguns seringueiros não se sentiram a vontade em desenhar mas explicaram 

sobre o corte da seringa. Não foram citados pois expuseram explicações muito semelhantes. Nos 

croquis sobre o corte de seringa compreendemos que para extrair o leite da seringueira mantendo 

a saúde da mesma é necessário: 

1. Calcular a largura da árvore por palmos; 

2. A cada palmo cortado, dois palmos devem ser evitados; 

3. A árvore deve ser cortada em toda a sua extensão vertical após a medição (em caso de 

regiões mais altas usa-se o pé de burro/pé de bode); 

4. O risco deve ser raso sem afetar o cerne da madeira; 

5. Após o risco deve-se embutir a tigela, depois de cheia despejar o leite no balde e 

carregar no saco 

Nesse capítulo, compreendemos como se estabelece as temporalidades e as 

espacialidades dos seringueiros. As paisagens na memória estão envoltas pelas relações de 

trabalho estabelecidas com/pela a floresta Amazônica. Por conseguinte, o trabalho está ligado 

diretamente com o tempo. A memória comunicativa do trabalho nos seringais acreanos, remete 

diretamente a atividade do corte da seringa em todas as suas instâncias.  

 



DICA DE FELICIDADE 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andar direito, não fazer mal a ninguém e tal. Não beber 

cachaça, não usar droga, essas coisas. Que hoje em dia ta um 

causo sério.(MF, 80 anos, Cruzeiro do Sul). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa de mestrado direcionou-se pelas seguintes perguntas: Como se constitui as 

paisagens na memória de seringueiros do estado do Acre? Como se compõe o imaginário desses 

seringueiros a respeito da floresta amazônica?  A partir disso, traçamos os seguintes objetivos: 

discutir como se constitui o Imaginário e a Paisagem na Memória de ex- seringueiros do estado 

do Acre –  Os Guardiões da Lembrança; Aprofundar estudos sobre a memória de maneira a 

compreender como o homem a constitui, a percebe e a revela; Identificar os elementos que 

compunham as paisagens na memória para constituir a geograficidade dos antigos seringueiros 

do estado do Acre; Discutir como o imaginário se apresentava na memória a fim de identificar a 

relação imaterial dos ex-seringueiros com a floresta Amazônica; Valorizar a oralidade e as 

percepções dos ex-seringueiros do estado do Acre; Identificar como os seres folclóricos 

amazônicos residiam no imaginário dos antigos seringueiros uma vez que eles estão presentes na 

literatura sobre o tema; Constituir a relação de lugar existente entre os ex- seringueiros e a 

floresta amazônica e aprofundar a interdisciplinaridade entre a Geografia Cultural (Paisagem e 

Lugar), Antropologia (Imaginário), História e Psicologia (Memória). 

Para alcançar esses objetivos foram realizadas duas atividades de campo. A primeira 

denominada de campo de ambientação e a segunda de campo de coleta de depoimentos. Na 

primeira, foram visitados diversos locais da cidade de Rio Branco que fazem referência aos 

seringueiros e a história da borracha no Brasil. Na segunda, foram realizadas entrevistas 

narrativas e semi-estruturadas nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Xapuri, além da 

produção de croquis, coleta de imagens e dados georeferenciados. Finalmente, chegou-se na 

etapa de Catalogação e Interpretação dos Depoimentos por meio da Análise de conteúdo. 

Os doze seringueiros do estado do Acre entrevistados são uma pequena parcela de um 

grupo que, segundo dados de 2012 do SIACRE, totalizam aproximadamente 7.725 (ver apêndice 

D). Chegamos a algumas hipóteses e teorias que discorremos ao longo dos capítulos 3 e 4, 

possível apenas, pela base teórica construída nos dois primeiros capítulos. 

As conclusões obtidas se dividem em três vieses: A configuração das Paisagens e 

Imaginários na Memória; questões sobre as oposições passado-presente; e proposições e 

deduções.  
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Primeiramente, sobre a configuração das Paisagens e Imaginário na Memória, os 

seringueiros demonstraram que a floresta Amazônica existe na memória por algumas dialéticas, 

dentre elas: solidão/tranquilidade, fome/fartura, animais perigosos/ausência de roubos, 

dificuldade/facilidade, festas boas/festas perigosas, patrão bom/patrão ruim e outras. Dessa 

forma, o paradoxo da existência nos seringais apareceu como fator definidor da memória dos 

seringueiros. As paisagens que habitam a memória, por conseguinte, se constituem nessas 

contradições resultando em uma síntese primordial: saudade da mata / lembrança dos aperreios 

(dificuldades). 

Além disso, as paisagens se apresentam na lembrança a partir de temporalidades e 

espacialidades, constituindo uma memória espaço-temporal. Por meio do conceito de Dasein 

(ser-no-mundo) de Martin Heidegger, a existência é possível pelo espaço e este, por conseguinte, 

não aparece dissociado do tempo. O trabalho nos seringais se apresentam na memória como 

espaços organizados pelo tempo, demonstrando a relação indissociável do corte da seringa com 

a dinâmica temporal diária. 

A maioria deles ainda se considera seringueiro mesmo não cortando madeira, 

demonstrando que o trabalho nos seringais atravessou o tempo habitando a memória como 

presente, ou seja, como Cânone (ASSMANN, 2008). As lembranças do período de corte de 

seringueira não estão dissociadas do cotidiano atual, na cidade. Isso se dá por dois motivos: 

viveram mais de uma década dentro da mata e  grande parte deles é aposentado como soldado da 

borracha e estão engajados na luta por melhorias. 

Portanto, concluímos que o tempo vivido nos seringais define grande parte do que hoje 

são esses homens. Aqueles que nasceram na floresta tem motivos ligados às lembranças da 

primeira infância e por muito tempo não possuíam outro referencial de modo de vida. 

Aprenderam a rotina bem novos e  a partir de 7 anos já percorriam as estradas com o pai. Os 

seringueiros que vieram do Nordeste – os Arigós, aprenderam a técnica e se estabeleceram na 

Amazônia.  

Além das conclusões a respeito das paisagens na memória,  entendemos que o imaginário 

sobre a floresta amazônica não está ausente nos depoimentos coletados. Nem todos acreditam 

nos seres encantados da floresta e aqueles que consideram realidade muitas vezes não viram as 

criaturas. As vezes por serem invisíveis, ou por se apresentarem apenas pelo som ou por terem 

ouvido falar por outras pessoas. Alguns seringueiros acreditam, por conseguinte, em alguma 

força espiritual que permeia o reino vegetal: “Você amanhece o dia e diz: Bons Dias! [para a 

árvore] e a folha dela faz assim...”. V fez um movimento de ondas com as mãos (V, 83 anos, 

Xapuri).  
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Existe um imaginário que se sustenta por sons da mata. As vezes um esturro ou um grito 

estimulam a audição causando uma sensação de estranhamento. “Na mata tem umas coisas que a 

gente acha diferente. Pessoa as vezes vê grito sem saber o que é. Vai pra casa com medo, mas 

não sabe o que é. Acha que as vezes é uma coisa encantada, coisa da mata. É como na água 

também, diz que na água também aparece” (FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul). O imaginário, por 

sua vez, não se apresenta apenas como encanto. Existem os conhecimentos tradicionais que são 

repassados por gerações: 

[...] se você for passar, se tá quebrando castanha dentro da mata, na mata mesmo. Se você tá 
quebrando castanha, tá andando, tá catando ouriço e tem um cipó Jibóia.  Ele é difícil, se você 
passar por debaixo dele, você fica que não sabe  por onde você veio, onde você tá. Aí meu pai 
dizia: tira a camisa de repente, desaverssa e veste desaverssado. Aí a pessoa clareia de 
repente, e se encontra (V, 83 anos, Xapuri).  
 

Concluímos que os seringueiros possuem um imaginário sobre os seringais que perpetuou 

com a vida urbana, tornando-se memória presente.  

As Questões sobre as oposições passado-presente, se organizam em três perguntas: 1) 

Quais são as políticas de ontem e de hoje?, 2) Quais as transformações em termos de habitar? e 

3) No contexto de hoje, é possível preservar a memória? Esse terceiro questionamento se ligará 

às Proposições e deduções sobre a valorização do patrimônio seringueiro. 

A primeira questão, envolve contextos históricos discutidos no segundo capítulo, sobre os 

acordos de Washington e a formação do SEMTA (Serviço Especial de Mobilização de 

Trabalhadores para a Amazônia). Essas políticas foram as grandes responsáveis pelo 

deslocamento  de diversos trabalhadores para o Acre (e outras partes da Amazônia) e estavam 

responsáveis pelo financiamento e estruturação dos trabalhadores no local. Independente das 

falhas também já apontadas no capítulo 2, percebe-se que há grande diferença das políticas desse 

período com as atuais. 

 Os seringueiros que permaneceram nos seringais, participam de alguns programas 

instituídos pelos governos e que variam de localidade. No vale do Juruá, de acordo com o Plano 

Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável de 2011, há: Incentivo a produção de FDL 

(folha líquida defumada) e couro ecológico nas áreas extrativistas, incentivo à produção de 

artefatos e produtos de latex e fomento ao plantio de seringueiras em Sistemas Agroflorestais e 

Sistemas Silvipastoris para atender a demanda de látex natural. Desse modo, seringueiros que 

ainda vivem em colocações podem suprir essas demandas. De acordo, com o mesmo plano, o 

governo faz: 

[…] o pagamento dos serviços ambientais prestados pelas comunidades extrativistas do 
Estado através do repasse de R$ 0,40 por cada quilo de borracha produzida. Para ter acesso a 
esse benefício, os seringueiros devem fazer parte de uma associação ou cooperativa. No 
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primeiro ano de criação da Lei mais de 75 associações em todo o Estado do Acre foram 
cadastradas no programa, beneficiando diretamente 1.300 famílias - um investimento de R$ 
350 mil para um total de 750 toneladas de borracha produzida. Dentre os municípios do 
Território do Juruá, Cruzeiro do Sul destaca-se na produção de borracha natural bruta. Nos 
anos de 2001 e 2002 foram produzidas 144,918 Kg e 178.788 Kg, respectivamente, de 
borracha bruta. 

 
 

A  Folha líquida defumada (FDL) movimenta a economia de um município do vale do 

Acre: Assis Brasil. Pesquisadores da UnB desenvolveram essa técnica e em contato com o 

governo do Acre, capacitaram esses seringueiros. Posteriormente, a empresa francesa Veja de 

produção de sapatos, fechou um negocio com o grupo e hoje eles extraem seringa do mesmo 

modo mas sem a defumação:  

No processo de fabricação da FDL o látex é colhido de forma tradicional. Cada litro de leite é 
coagulado com dois litros de água e uma medida de ácido Pirolenhoso (APL), proveniente da 
queima da madeira. Na produção de carvão, o APL é encontrado fartamente e costuma ser 
descartado pelas indústrias na forma líquida. O látex coagulado descansa em bandejas de 
plástico por 24 horas, quando atinge o ponto ideal para ser passado pela calandra, um 
instrumento que ajuda a deixar as folhas de látex na espessura desejada. Depois desta etapa, o 
passo seguinte é a secagem das folhas56. 
 

 Os seringueiros se utilizam dessas novas técnicas para obter renda com a extração da 

borracha, adaptando-se as novas tecnologias e demandas.  

 O Seringal Cachoeira, situado na cidade de Xapuri, também no Vale do Acre, cuja 

atividade principal é o corte da seringa, abriga práticas de extração de látex para abastecimento 

da fábrica de camisinha que se situa nas proximidades. No sítio digital da fábrica encontra-se a 

seguinte missão:   

 
Figura 42: Missão Fábrica NATEX 

Fonte: http://site.preservativosnatex.com.br/online/# 

 

Dentre os objetivos da fábrica, o terceiro é a elevação da qualidade de vida dos 

seringueiros57. Aproximadamente 87 família vivem na região e mantém a prática de extração do 

látex. O seringal tem singularidades na sua dinâmica. Foi construída uma Pousada Ecológica de 

                                                        
56http://www.agencia.ac.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=6482&Itemid=26 . Acesso em  
05/01/2013. 
57 http://site.preservativosnatex.com.br/online/# . Acesso em 11/12/2012. 
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modo a incentivar o turismo na região e beneficiar financeiramente as famílias. Os visitantes 

podem desfrutar do maior circuito de arvorismo 58  da região e se for do interesse, há a 

possibilidade de conversar com os seringueiros e acompanhar parte do trabalho nas estradas de 

seringa. A dinâmica desses trabalhadores, por conseguinte, é um pouco diferenciada daquelas 

relatadas na memória, principalmente por não haver total isolamento. 

O seringal Quixadá (ver figura 44), nas proximidades de Rio Branco, ainda não tem o 

turismo tão estruturado59. Todas as construções do antigo centro do seringal são originais e 

foram revitalizadas para a minissérie e agora para estimular o turismo. As rugosidades de um 

tempo, servindo a outro. O local destinado ao restaurante, a pousada, ao centro de convivência já 

estava pré-definido e segundo relatos dos moradores, em breve já será liberado para recepção de 

visitantes. A população local comentou que a prefeitura vai inserir placas de sinalização em 

frente as casas, além de toda a estrutura necessária para a prática turística. O senhor Adalcimar, 

morador local, explicou que eles terão direito a gerenciar os restaurantes e a pousadas com 

direito total dos lucros (ver figura 40). Assim como no seringal Cachoeira, é possível percorrer 

as estradas de seringa, mas não existe mais seringueiros em atividade. 

Na trilha percorrida, encontramos vestígios da produção da borracha na década de 70. 

Não se iguala aos relatos da memória e também já não existe mais. A trilha, segundo Adalcimar, 

é a mesma do tempo do corte da seringa mas pelo pouco uso já não estava tão bem delimitada. 

Começamos a caminhada de um ponto da sede e saímos em outro ponto, realmente como uma 

trilha circular. Vimos diversos tipos de arvores, dentre elas a imponente Samaúma. Uma das 

madeiras (seringueiras), estava revestida por um cinto preto de borracha, que segundo me 

explicou Adalcimar, foi uma tentativa utilizada pela SUDHEVIA 60  na década de 70 para 

maximizar os lucros no inverno. Mas não deu certo. 

                                                        
58 Que inclui tirolesa, arvorismo acrobático, arvorismo contemplativo, rapel, ascensão em árvores, caminhada 
e cicloturismo. 
59 Mas já possui uma importância turística por ter sido o local de gravação da minissérie Amazônica, 
transmitida na emissora de televisão Rede Globo entre os dias dois de janeiro e seis de abril de 2007 
60 Após a assinatura do “Acordo de Washington” com os EUA em 3 de março de 1942, no qual o Brasil se 
comprometia a fornecer a borracha com exclusividade para o maior representante do grupo dos aliados na 
segunda guerra mundial,  foi criado o Banco de Crédito da Borracha. Após a grande guerra e fim do acordo 
outrora estabelecido criou-se a Comissão  Executiva de Defesa da Borracha e o Banco de Crédito da Borracha 
foi transformado em Banco de Crédito da Amazônia. Ambas as instituições tinham funções de evitar um 
prejuízo na produção. Em 1953 criou-se a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia (SPVEA), em 1966 a SUDAM – Superintendência da Amazônia, substitui a anterior. O Banco de 
crédito passa a chamar-se Banco da Amazônia S.A. 
Em  18 de janeiro de 1967, pela lei 5.227 foi criada a Sudhevea, ligada ao Ministério de Indústria e Comércio, 
regulamentada em 5 de abril de 1976 com o Decreto 77.386. Ela tinha como responsabilidade: 

 
I - A expansão do mercado interno e externo das borrachas e de seus artefatos. 



 155

 
Figura 43: Fotografia: Cinto de borracha – SUDHEVIA 
Fonte: Pesquisa de campo 
Organização: Janaína Mourão Freire 

 

Esses foram exemplos de políticas atuais que pode-se encontrar no estado do Acre. Em 

relação a mudança de habitar, alguns seringueiros ainda vivem na floresta mas com uma 

dinâmica de vida mais aproximada da urbana, pelo contato com os empresários e para o consumo 

de produtos farmacêuticos, alimentos, roupas e etc. Outros seringueiros, como aqueles que 

entrevistamos, tiveram a dinâmica de vida alterada do meio agrário para a cidade e, portanto, não 

estão atualizados a essas novas práticas de extração de seringa. 

A memória dos seringais, por sua vez, embora referente a algo passado, não se ausenta do 

cotidiano desses homens e mulheres e ainda há estranhamento com o perigo, a movimentação, o 

calor e outras intempéries da vida urbana. 

                                                                                                                                                                         
II - A programação e a coordenação da produção das borrachas vegetais e químicas. 

III - estímulo e amparo à heveicultura e à diversificação da economia nas zonas produtoras de 
borrachas de seringais nativos. 

IV - A promoção de adequada remuneração aos produtores de borrachas. 

V - A manutenção do equilíbrio da economia gumífera entre as diferentes regiões produtoras de 
borrachas vegetais. 

VI - A organização do mercado visando ao escoamento da matéria-prima nacional e à garantia de 
regularidade do suprimento de borrachas e de seus artefatos. 

VII - Incentivo à industrialização das borrachas vegetais, prioritàriamente nas regiões produtoras, e dos 
elastômeros químicos, bem como do desenvolvimento econômico e técnico do parque manufatureiro 
de artefatos dessas matérias-primas. 

Parágrafo único. Os órgãos federais do planejamento e desenvolvimento econômico da Amazônia e do 
Nordeste do País levarão em conta o disposto neste artigo ao elaborarem seus programas de ação, de 
modo a harmonizar os objetivos gerais dos mesmos com aquêles da política definida nesta Lei. 
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Figura 44 : Croqui seringal Quixadá  /Fonte: Saída de Campo, Rio Branco / Organização: Janaína Mourão Freire
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Alguns dos soldados da borracha que visitamos tem residência muito pequenas, de pau a 

pique, mesmo tendo realizado um trabalho em favor da economia brasileira e sob ordens do 

presidente da República de então: Getúlio Vargas. O hino do soldado da borracha, apresentado 

no capítulo 2, demonstra a ideologia que permeava o serviço. Pela glória da nação, a defesa do 

Brasil, por amor e liberdade, os soldados deveriam cumprir o seu dever esquecendo qualquer 

empecilho. Na memória de muitos deles é assim que se apresenta esse trabalho. Eles discorrem 

sobre o período da guerra relatando o perigo de ataque da Alemanha e sobre a necessidade de 

aceleração na produção. Também por esse fator, os que são aposentados, hoje lutam por uma 

aposentadoria mais justa, diferente da estabelecida nos Atos de Disposições Constitucionais 

Transitórias –ADCT da CF/88 no art. 54 de dois salários6.  

Em reunião do SIACRE, acompanhada na cidade de Rio Branco, o professor Luziel 

explica a diferença dos valores recebidos entre aqueles que foram para a guerra na Itália e 

aqueles que foram para a Amazônia: 

[...]Morreram cerca de trinta e cinco mil soldados da borracha, dados comprovados a partir de 
levantamento de historiadores. Então quer dizer, não é justo que hoje os que foram pra Itália 
ganhar sete salários mínimos e vocês soldados da borracha, ganharem somente dois salários 
sem o direito ao décimo terceiro (Reunião do Sindicato, Luziel Carvalho, setembro/2012, Rio 
Branco) 
 

Além da diferença anual de renda, os soldados da borracha tiveram seu direitos 

reconhecidos apenas no final da década de 1980 de acordo com Perpétua Almeida, filha do 

seringueiro FBA: 

Somente na constituição de 1988 que eles foram reconhecidos [...]. E hoje quando você pega 
um soldado da borracha mesmo, que ajudou, cortando seringa pra ajudar o governo, a maioria 
hoje tem acima de 80 anos. Então essa faixa etária ele gasta mais de 1 salário mínimo por mês 
com medicamentos. Então, é muito triste, quando encontra a maioria deles falando que não da 
pra comprar medicamentos (Perpétua Almeida,  outubro de 2012, Cruzeiro do Sul) 
 

Na reunião do sindicado o professor Luziel abordou essa mesma questão e finalizou o 

depoimento da seguinte forma: “[...] se a gente for considerar pelo tempo e pelo Brasil eles estão 

esperando praticamente que o soldado da borracha morra pra poder efetivar esse direito” 

(Reunião do Sindicado, setembro/2012, Rio Branco). A frase é chocante mas tem muito sentido, 

a medida que a expectativa de vida no Brasil, de acordo com os últimos dados (2011) é de 74 

anos7 e os soldados da borracha já tem entre 80 e 90 anos8.   

AJ expressa a esperança de melhoria da atual aposentadoria recebido: “eu tô recebendo 

mas recebo o que: dois salários. Não vale nada, né? Queremos receber mais, porque diz que vai 

                                                        
6 Ver Apêndice E  
7 http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/11/brasileiro-nasce-com-esperanca-de-vida-de-74-anos-e-29-dias-diz-ibge.html 
8 De acordo com o Apêndice F entre 2011 e 2012 morreram 404 soldados da borracha. 
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ser sete salários mínimos e a gente ta com essa esperança. Tenho muita fé que vamos 

receber”(AJ, 79 anos, Rio Branco). JS revela o valor exato: “eu me aposentei, ganhei esses dois 

salários, né? 1244, 00” (JS, 79 anos, Cruzeiro do Sul). A fé, de alguma maneira, movimenta a 

vida dos seringueiros nos dias atuais, trazendo permanentemente para o cotidiano a lembrança do 

período em que foram seringueiros. 

A PEC 556/02, que discorre sobre a equiparação do salário dos pracinhas com o dos 

soldados da borracha (ver Apêndice G), ainda não foi aprovada. Portanto, propomos que hajam 

políticas e ações que deem visibilidade aos seringueiros para que projetos como esse, da emenda 

constitucional, sejam aprovados fornecendo uma melhor socioeconômica a esses ex-seringueiros. 

Além de trabalhos que abordem a temática da memória seringueira; organização de 

filmes, exposições fotográficas, produção de livros e outras atitudes podem auxiliar esses 

homens e mulheres na luta por melhor aposentadoria, historicamente merecida. 

Concluímos  a presente dissertação certos de que as paisagens que habitam a memória 

fazem dos seringais um lugar ainda presente e a prática de um seringueiro uma lembrança latente.  

O objetivo de estudar as paisagens na memória permitiu analisar a memória individual e 

coletiva(comunicativa) por meio da relação com o espaço e o tempo. Acreditamos que  as 

paisagens na memória podem ser avistadas e compreendidas em diversos outros grupos que não 

apenas os seringueiros.  

Acreditamos que o objetivo inicial de compreender a memória e o imaginário dos 

seringueiros foi cumprido, reafirmando a importância da transdisciplinaridade para a pesquisa 

geográfica. 
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Rapaz, mulher em casa pra ser feliz tem que tratar a esposo 

bem e o esposo tratar ela muito bem também, né? Não é só 

jogar bóia dentro de casa não, porque a mulher não é porco 

não. A mulher precisa de outras coisas também. Precisa da 

roupa, perfume, calçado, precisa de outras coisas também 

(FMG, 76 anos, Rio Branco) . 
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A saúde, dinheiro no bolso, mulher bonita do lado, acabou!! 

Porque foi a coisa que Deus deixou mais bem feito pro homem, 

foi a mulher. Tem cabra que bate na mulher, é um desgraçado. 

Se não ta dando certo deixe [a mulher]. Deus deixou a mulher 

pro homem e o homem pra mulher (JS, 79 anos, Cruzeiro do 

Sul) 
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APENDICES  
 
APÊNDICE A: Roteiro De Entrevistas 
 

Tópicos - guias de Discussão Objetivos 

O seringal e a vida na floresta Compreender como o seringueiro se relaciona com o 

seringal e como ele o enxerga e caracteriza. A partir 

dessas falas pode-se constituir a paisagem na memória 

deles. Também será importante entender a relação 

passado – presente que o seringueiro estabelece com o 

seringal. 

Imaginário do seringueiro Compreender as idealizações que eles possuem sobre o 

cotidiano na floresta e no Acre 

Crenças e mitos Perceber as crenças, mitos, superstições... 

O seringal e o Acre hoje Como os seringueiros percebem o Acre e os seringais nos 

dias atuais e como as instituições interagem/incluem os 

seringais e seringais em suas ações. Quais são os 

programas, quais são os trabalhos realizados. Como 

interpretam o papel econômico e social dos seringais e 

seringueiros. 

 
Entrevista  narrativa:  

Gostaria que o senhor me contasse como era e é o seringal desde a sua chegada até os dias de 

hoje. Eu gostaria muito de saber detalhes sobre acontecimentos,  sobre como é a floresta e 

tudo o mais que o senhor lembrar. O senhor tem o tempo que precisar pois eu estou aqui 

interessada em conhecer a sua história. 

 

Entrevistas Semi- estruturadas: 

Descreva um dia típico de um seringueiro, o que se costuma fazer, as paisagens que se 

costuma ver ao redor. Tudo sobre o dia-a-dia de um seringueiro. 

O que significa/representa a floresta amazônica para um seringueiro? 

Como você me descreveria a paisagem amazônica?  

Quando você pensa na floresta amazônica o que vem em sua mente? Pode ser uma imagem, 

uma frase, uma lembrança, uma história.. 
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PARA NASCIDOS NO NORDESTE: Quando você ainda não era seringueiro como você 

imaginava a floresta amazônica? O que mudou para os dias de hoje? 

OPCIONAL: Se o senhor pudesse fazer um desenho sobre como é a (vida na) floresta, como 

seria? 

O senhor já ouviu falar em seres da floresta como Curupira, Saci Pererê, Mapinguari? Já viu 

alguns? Pode descrever? 

O senhor se considera seringueiro ou ex-seringueiro? 

Como o senhor fazia para não ser perder a floresta? 

Como fazia para não matar a seringueira? 

PARA FINALIZAR: Me dê uma receita para a pessoa ser feliz 
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APÊNDICE B: Carta Getúlio Vargas 
 

 
Data: Década de 40 

Acervo: Museu de Artes da Universidade Federal do Ceará. 

Acervo Digital: Deptº de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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APÊNDICE C: Carta Getúlio Vargas 
 

 
Contrato de encaminhamento. 

Data: Década de 40 

Acervo: Museu de Artes da Universidade Federal do Ceará. 

Acervo Digital: Deptº de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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APÊNDICE D: Numerário de Seringueiros 
 

 
 

Fonte: SIACRE 
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APÊNDICE E: Baixa de Soldados da Borracha 

Fonte: SIACRE 

ANÁLISE COMPARATIVA DE DADOS DOS SOLDADOS DA BORRACHA NA 
REGIÃO NORTE, UTILIZANDO INFORMAÇÕES CEDIDAS PELA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL, COM DADOS DO ANO DE 2011 E 2012.  

Gráfico 1: 
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APÊNDICE F: PEC/556 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

No 556 DE 2002. (Da Senhora Vanessa Grazziotin) 

Dá nova redação ao artigo 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da 

Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60, § 3o da 

Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 

Art. 1o - O artigo 54, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição 

Federal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 54 - Aos seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei no 5.813, de 14 de 

setembro de 1943, e amparados pelo Decreto-Lei no 9.882, de 16 de setembro de 1946, serão 

assegurados os mesmos direitos concedidos pelo artigo anterior aos ex-combatentes. (NR) 

Art. 2o - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

Após relevantes serviços prestados ao país, na defesa da Pátria e da Segurança Nacional, os 

seringueiros recrutados para trabalhar na Amazônia, no período que durou a Segunda Guerra 

Mundial, estão vivendo de forma quase miserável, sem terem reconhecidos de forma 

realmente merecedora os seus atos de heroísmo. Hoje lutam para ter garantido os mesmos 

direitos que os ex-combatentes de guerra conseguiram na Constituição Federal de 1988. 

É com esse objetivo que propomos a mudança no texto do artigo 54 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para que seja feita justiça a esses homens, que se embrenharam 

na selva amazônica num momento tão adverso e contribuíram efetivamente para a vitória das 

tropas aliadas, mesmo sem estar no fronte de batalha. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 2002. 

Deputada Vanessa Grazziotin PCdoB/AM 
Fonte:http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C4946C5A605E343D6E7D
CA49F29F355D.node2?codteor=56993&filename=PEC+556/2002 



DICA DE FELICIDADE 10 

Pra ser feliz... Sempre, tudo é pensamento. É acreditar em cristo 
que o cristo protegia a pessoa, o cristo curava. Ele fazia tudo 
isso. Ninguém sabe o que é religião, ninguém conhece a religião 
porque ninguém sabe o que ela é. Como um sujeito como Jesus, 
curava cego de nascença, acabaram crucificando ele? Pregaram 
ele numa cruz. Como se justifica uma coisa dessa? Como o 
homem se entende dessa maneira? Ninguém compreende 
religião. Ninguém compreende. Eu, pelo menos, não posso 
entender as coisas do mundo como elas são. Quando mais fácil, 
menos merece. Agora, a fé é uma coisa muito importante. Se 
você tiver fé em Jesus, a fé lhe protege. Se você tiver fé nas 
coisas, é uma grande vantagem, que ele cura (E, 98 anos, 
Cruzeiro do Sul).  
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