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RESUMO 

 

A presente dissertação teve como objetivo discutir como se constitui o Imaginário e a 

Paisagem na Memória de ex- seringueiros do estado do Acre – Os Guardiões da 

Lembrança. Para tanto, refletimos sobre a memória de maneira a compreender como o 

homem a constitui, a percebe e a revela e aprofundamos a interdisciplinaridade entre a 

Geografia Cultural (Paisagem e Lugar), Antropologia (Imaginário), História e 

Psicologia (Memória). Foram utilizadas metodologias qualitativas a partir do método 

fenomenológico em 12 (doze) seringueiros das regionais do Baixo e Alto Acre e Juruá. 

Na primeira etapa fizemos um campo para obter o máximo de informações sobre o Acre 

e os seringueiros. Na segunda etapa fomos para a atividade de campo propriamente dita, 

com um roteiro baseado nos seguintes procedimentos: Entrevistas Narrativas, 

Entrevistas Semi-estruturadas, Coleta de dados com GPS, Coleta de imagens, Diário de 

Campo e Visita a seringais próximos aos centros urbanos. A terceira etapa consistiu na 

Catalogação e Interpretação dos Depoimentos por meio da Análise de Conteúdo. 

Concluímos que os seringueiros armazenam na memória, uma floresta Amazônica 

envolvida por paradoxos e temporalidades, com paisagens contraditórias e 

complementares.  

 

Palavras –Chave: Paisagem, Memória, Seringueiros, Acre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation aimed to discuss how to constitute the Imaginary and Landscape on 

Memory of  rubber tappers of Acre - The Guardians of Remembrance. To this end, we 

reflect about memory  so as to understand how man perceives and reveals it, and to  

deepen interdisciplinarity between Cultural Geography (Landscape and Place), 

Anthropology (Imaginary) and History and Psychology (Memory). We used qualitative 

methods from the phenomenological method in 12 (twenty) regional tappers of the Low 

and High Acre and Juruá. In the first step we travel there to get as much information as 

posible about the Acre and tappers. In the second stage we went to the field activity 

itself, with a script based on the following: Narratives Interviews, Interviews Semi-

structured, data collection with GPS, collection images, field diary and Visiting groves 

near urban centers. The third stage consisted on the Cataloging and Interpretation of 

Statements by Content Analysis. We conclude that the rubber tappers store in memory 

an Amazon rainforest surrounded by paradoxes and temporalities, with contradictory 

and complementary landscapes . 

 

Keywords: Landscape, Memory, Rubbers Tappers, Acre 
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Ah...ser feliz é Deus né...a pessoa quando nasce já vem com o 
dote que Deus dá né, pra ser feliz, pra construir as coisas, ter 
um casamento bom, criar a família tudo em paz, isso é dado 
por Deus. (JSC, 89 anos, Rio Branco) 
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DICA DE FELICIDADE 2 

Olha, pra ser feliz a pessoa primeiramente deve se raciocinar 
e não procurar ofender a ninguém. Ao seu próximo. É um 
passo de felicidade, né? Fazeis o bem e não olhais a que 
[...]Entonce, eu me considero feliz porque eu sou pai de uma 
família numerosa, um chefe de família! E pelo menos não 
beber, também não procurar andar procurando intriga, 
briga, fuxicada como se chama, né?Considerar o próximo 
como a si mesmo. Então eu acho que isso aí é o passo da 
felicidade da gente, né? (JPL, 85 anos, Cruzeiro do Sul)  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A minha casa que é casa de caboclo, 
Não tem conforto como outras casas tem, 
O que eu tenho realmente é muito pouco 

Mas felizmente dá pra mim e mais alguém. 
(Nono e Nana) 

Todo texto precisa de um início. Mas como iniciar? O título é sempre um bom começo, 

embora nem sempre seja a primeira frase que somos capazes de construir. No nosso caso, ele 

mudou diversas vezes desde o projeto apresentado para seleção de mestrado até a versão final da 

dissertação. A ele dedicamos tempo de silêncio e de leitura e começaremos a dissertar de modo a 

explica-lo. 

Simon Schama(1996) nos propiciou mais do que poderíamos imaginar - foi por ele que 

intitulamos a dissertação e baseamos grande parte de nossas análises. Caminhemos brevemente 

por esse autor e por alguns outros. Em seu livro Paisagem e Memória desfrutamos a riqueza de 

ver a terra por uma ótica menos economicista. Somos feitos de natureza; vivos na/por natureza e 

mortos também por ela; somos dependentes e transformadores; somos encantados na 

contemplação e, as vezes, medrosos na imensidão (o mar, a floresta, o deserto...) 1 ; temos 

natureza dentro e fora: “Pois, conquanto estejamos habituados a situar a natureza e a percepção 

humana em dois campos distintos, na verdade elas são inseparáveis” (SCHAMA,1996, p. 17) 

Esse processo de separação é histórico. A filosofia cartesiana que se desenvolveu e foi a 

grande representante da modernidade tinha duas características principais: o pragmatismo e o 

antropocentrismo. Desta forma, o homem era posicionado isolado da natureza e muitas vezes, 

superior a ela. As análises deviam se centrar no tangível e qualquer dogma, crença, fé, enquanto 

metafísico, era não científico. A revolução industrial alimentou essas ideias e a técnica se 

transformou no elemento fundamental para a sociedade. As ciências se subdividiram naquelas 

consideradas como da natureza e às que se dedicam ao homem - as ciências sociais (PORTO - 

GONÇALVES, 2001, p.35): 

1 Um exemplo disso está no livro Território do Vazio de Alain Corbin (2006) onde encontra-se uma 
pesquisa histórica sobre o homem, a terra e o mar. O autor revisa, a partir de inúmeros autores, a visão que o ser humano tem do 
mar antes de meados do século XVIII. Principalmente sustentada pela bíblia, as teorias que se desenvolviam baseavam-se na 
gênese. O mar era visto com um abismo; no Jardim do Éden -  um paraíso sem mar e no Dilúvio, oceano punitivo. Tendo essas 
premissas básicas alguns estudiosos formularam hipóteses de formação da terra associando o mar a um local de perigos e 
mistério. Antônio Carlos Diegues (1998) em Ilhas e Mares também dedica-se a reflexões similares. 
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Qualquer tentativa de pensar o homem e a natureza de uma forma orgânica e integrada torna-se 
agora mais difícil, até porque a divisão não se dá somente enquanto pensamento. A realidade 
objetiva construída pelos homens – o que inclui, obviamente, a subjetividade, sem o que o 
homem se transforma num ser exclusivamente biológico – está toda dividida [...] 

A relação homem – meio analisada de maneira integrada deve considerar não apenas os 

aspectos físicos e biológicos de um e de outro mas também a relação imaterial existente entre 

ambos. Negá-la tem sido frequente nos estudos geográficos. No entanto, com a entrada do 

paradigma fenomenológico na Geografia, esta tem se dedicado à memória e ao imaginário do 

homem, preocupando-se em conhecer aquilo que reside no ambiente simbólico e intangível 

(ALMEIDA, 2008a ;CORREA,2010). 

Anne Buttimer(1982, p.166) reflete sobre a recusa da ciência em investigar fatos que têm 

sido delegados aos místicos, poetas e filósofos e diz: 

Estranha, na verdade, soa a linguagem de poetas e filósofos; ainda mais estranha é a recusa da 
Ciência em ler e ouvir sua mensagem. O geógrafo humanístico2, afinado com as vozes do 
cientista e do filósofo, não pode dar-se ao luxo de ignorar qualquer coisa que possa lançar luz 
nas complexidades do relacionamento do homem com a terra.  

Acreditamos que a memória da terra possui a memória do homem gravada em suas 

folhas, areias, troncos, prédios, estradas e etc. Dardel(2011, p.34) diz: “A cor, o modelado, os 

odores do solo, o arranjo vegetal se misturam com as lembranças, com todos os estados afetivos, 

com as ideias, mesmo com aquelas que acreditamos serem as mais independentes”. 

O homem, por conseguinte, possui na memória o coletivo, enquanto ser social, e as 

paisagens que viveu. As paisagens que estão na memória existem a partir da memória das 

paisagens. Se as paisagens são compostas por lembranças, essas ultimas também são compostas 

de paisagens. Simon Schama (1996, p.27) discorre sobre os “Guardiões da lembrança da 

paisagem” - os portadores vivos que guardam a memória de um lugar e de um tempo. 

Acreditamos que estes guardiões possuem as paisagens que construíram ao longo da vida em sua 

memória e por isso estamos em busca das paisagens na memória. Por conseguinte, as paisagens 

são repletas de imaginário que se apresentam, da mesma forma, em lembranças – na memória. 

Os nossos guardiões da lembrança são ex- seringueiros que vivem no estado do Acre nas 

regiões do Juruá e baixo e alto Acre. Seringueiros são aqueles responsáveis por extrair o látex da 

seringueira - espécie Hevea (de gêneros diversos). Geralmente, os seringueiros vivem em 

2 Sobre o que é ser um Geógrafo Humanístico, discorreremos no primeiro capítulo com detalhes. Mas de acordo 
com Yi-Fu Tuan (1982) são aqueles que interessam-se pelo homem. Na Geografia, o humanismo vem acompanhado 
da fenomenologia e do existencialismo. 
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colocações dentro dos seringais, que são como núcleos onde se estabelecem com a família para 

realizar o trabalho.  

A escolha da pesquisa deveu-se a alguns fatores. Primeiramente pela minha relação com 

o estado do Acre: sou filha de acreano e cresci ouvindo histórias de seringais. Em segundo lugar,

ao longo da minha formação em Geografia, me envolvi com a Geografia Cultural, e vi nessa 

pesquisa uma oportunidade de aprofundamento no que concerne ao referencial teórico-

metodológico dessa corrente.  

Além disso, tendo presenciado ao longo das minhas visitas ao Acre, a quantidade de 

seringueiros que ainda reside no local. Acreditamos que os ex-seringueiros têm muito para 

oferecer em um estudo direcionado à memória (BOSI,1994). Jan Assman (2008, p.114) nos diz: 

“Some, it is true, know more, some less, and the memories of the old reach farther back than 

those of the young3”.  

Compreende-se que a Paisagem é a categoria que mais representa um estudo direcionado 

ao cultural a partir do método fenomenológico (ALMEIDA, 2008b; BESSE, 2006; 

CLAVAL,2007; HOLZER, 1999). A Paisagem tem sido uma categoria estudada por diferentes 

vieses de análise, as vezes contrários. Na Geografia, também existem contradições. Para a 

Geografia Cultural, a paisagem tem um valor simbólico, subjetivo e imaterial e, cada pessoa a 

constitui a partir de suas vivencias tanto anteriores quanto atuais.  

Isso torna-se importante para as novas leituras geográficas visto que se tem entendido, 

pela perspectiva cultural da Geografia, que o homem se espacializa material e imaterialmente. 

Além disso, compreender como se constitui a paisagem na memória é uma forma de aprofundar 

os estudos sobre a paisagem no âmbito da Geografia. Sendo o Imaginário parte integrante da 

paisagem e da memória, resolvemos inseri-lo nas análises uma vez que apreender o universo 

simbólico dos seringueiros é nosso propósito.  

 Objetivos e Procedimentos Metodológicos 

O nossos objetivos eram discutir como se constitui o Imaginário e a Paisagem na 

Memória de ex- seringueiros do estado do Acre . 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 

3 Alguns, é verdade, sabem mais, outros menos, e a memoria dos velhos alcança mais longe do que as dos jovens 
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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 estruturar a metodologia de pesquisa escolhemos Uwe Flick(2009),    

Possamai(2000) e Marcelo Venâncio(2009) como nossos referenciais. No entanto, também 

citamos outros autores para suporte. A partir disso, definimos as bases dos procedimentos de 

pesquisa. 

Como se pode esperar de uma dissertação que pretende recorrer a Memória, a pesquisa 

foi qualitativa: “A pesquisa qualitativa não se baseia em um conceito teórico e metodológico 

unificado. Diversas abordagens teóricas e seus métodos caracterizam as discussões e práticas da 

pesquisa” (FLICK, 2009, p.25). Ainda de acordo com Uwe Flick (2009, p. 28), uma pesquisa 

com a base teórica da Fenomenologia, “se constitui por entrevistas semi-estruturadas ou 

narrativas/ procedimentos de codificação e de análise de conteúdo. Estudo dos significados 

subjetivos e da construção individual de significados”. 

A pesquisa qualitativa a partir do método fenomenológico vai contra ao método adotado 

pelo cientificismo. A fenomenologia busca a essência dos fenômenos e não segue a linearidade 

comum das ciências da natureza que chegaram a influenciar muitas pesquisas nas ciências 

sociais. A realidade não é mais externa e objetiva e o pesquisador passa a ser parte do processo 

de entendimento do mundo, visto que ele desenvolve suas análises. Esse viés teórico deve ser 

utilizado na pesquisa qualitativa por entrevistas narrativas e/ou semiestruturadas posteriormente 

decodificadas por analise de conteúdo e assim o fizemos. 

A Amostragem, (denominada de Amostragem Teórica quando utilizada em pesquisa 

qualitativa) é aleatória. Segundo Uwe Flick (2009), escolhe-se os indivíduos/grupos a partir da 

possibilidade de informações que possam vir a complementar o material. Quatro dados são 

fundamentais para realizar esse tipo de amostragem: 1) A extensão e as características da 

população básica não são previamente conhecidas; 2) pode-se usar repetidamente elementos da 

amostragem; 3) o tamanho da amostra não é definido previamente e 4) a amostra é concluída ao 

atingir-se a saturação teórica. 

A seguir uma síntese gráfica (ver figura 1) : 
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           Figura 1: Diagrama: Método e Amostragem 
                                             Fonte: Uwe Flick(2009),  Possamai (2002) 
              Organização: Janaína Mourão Freire, 2011 
 

Tendo Uwe Flick(2009) como referencial, não fomos as atividades de campo com uma 

amostragem pré-definida. Encontramos a saturação teórica com 12 ex-seringueiros e um 

equivalente a 14 depoimentos que variaram de meia hora a duas horas. 

O diagrama abaixo (figura 2) revela as etapas percorridas durante toda a pesquisa de 

mestrado:  

       
Figura 2: Diagrama: Etapas da pesquisa 

Organização: Janaína Mourão Freire, 2012 
 

Na primeira etapa fizemos o chamado campo de ambientação. O objetivo era catalogar 

o máximo de informações que subsidiassem as atividades de campo propriamente ditas. Para 

isso, fomos a bibliotecas públicas, museus, memoriais, um seringal e na Universidade Federal do 

Acre onde conversamos com diversos professores. Toda essa etapa foi realizada na cidade de Rio 

Branco durante os dias 25 de setembro de 2011 e 08 de outubro de 2011. Na volta do campo de 

ambientação iniciamos o processo de leitura e interpretação de todo o material integrando com a 

leitura da base epistemológica.  

Por meio dessa etapa, traçamos o que chamamos de trajeto da borracha. No centro da 

capital, existem diversos locais que direta ou indiretamente revelam a participação dos 
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seringueiros na história. No croqui (ver figura 3), localizamos diversos pontos que expõem a  

história da produção de borracha no estado e falaremos um pouco sobre cada um deles. 

Na Biblioteca Pública, embora o acervo não seja imenso, existe uma vasta literatura sobre a 

temática dos seringais. A praça da revolução, foi assim denominada como uma homenagem aos 

que lutaram pela inserção do Acre no território brasileiro contra a Bolívia que insistia no 

domínio sobre a área4. A praça dos seringueiros também fica bem próxima. Nos finais de 

semana alguns idosos costumam se encontrar, e dentre eles antigos seringueiros.  

A Oca está igualmente no centro de Rio Branco. Dentro do local é possível informar-se 

sobre o turismo, coletando panfletos, folders e outros materiais sobre a capital acreana. 

Caminhando alguns metros a noroeste encontramos o Museu da Borracha. O local é a grande 

referência sobre extração do látex. Além de ter o espaço do museu propriamente dito, no 

segundo andar há um centro de pesquisa de jornais antigos. O museu é um prédio antigo de dois 

andares, na entrada há um jardim bem cuidado com arbustos e bromélias. O roteiro dentro do 

museu é bem explicado por cartazes, objetos e imagens. A Biblioteca da Floresta é um centro de 

referencia sobre o Acre: 

A Biblioteca da Floresta foi criada pelo Governo do Estado do Acre e tem como objetivos 
promover o diálogo entre os saberes, valorizar os conhecimentos sobre a diversidade 
socioambiental da Amazônia e subsidiar as políticas públicas para o desenvolvimento 
sustentável. É especializada em assuntos e autores da Amazônia e do Acre, colocando a 
disposição de pesquisadores e da sociedade em geral, informações e experiências do governo e 
dos movimentos socioambientais5. 

  

Visitamos o local durante três dias, além de consultar livros e materiais gráficos, 

pudemos conversar com funcionários e estudantes que estavam lá. 

 A praça dos Povos da Floresta se situa mais próxima ao rio Acre. Lá encontra-se o 

principal Centro de Turismo da capital acreana. Na localidade há uma estátua feita de bronze e 

argila de Chico Mendes de mãos dadas com uma criança. O Palácio Rio Branco, imponente, 

também se encontra no local.  

                                                        
4 Ver capítulo 2 
5 http://bibliotecaflorestaacre.blogspot.com.br/. Acesso em 07/03/12. 
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Figura 3: Croqui: Locais visitados em Rio Branco 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Organização: Janaína Mourão Freire, 2012
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Do outro lado do rio Acre, na centenária Gameleira, encontra-se a Casa de Leitura e o 

Patrimônio Histórico que foram aqui mencionados. Na primeira, tivemos acesso a alguns livros, 

principalmente sobre lendas. No patrimônio histórico, no qual foram feitas duas visitas, 

coletamos uma gama de arquivos digitalizados sobre os períodos da borracha no estado do Acre. 

Grande parte das imagens e fotografias utilizadas no segundo capítulo foram recolhidas no local.  

 Mais distante do centro, está a Universidade Federal do Acre (UFAC). Visitamos dois 

professores e pesquisamos no acervo da biblioteca. Os documentos, naquele período, não 

estavam tão organizados e a pesquisa foi um pouco difícil. 

 Todos os locais visitados foram posteriormente mapeados (ver figura 4). 

A segunda etapa consistiu no preparatório e na realização do campo de coleta de 

depoimentos com um roteiro baseado nos seguintes procedimentos: 1) Entrevistas Narrativas 

com perguntas gerativas, 2) Entrevistas Semi-estruturadas, 3) Coleta de dados com GPS, 4) 

Coleta de imagens, 5) Diário de Campo e 6) Visita aos seringais próximos aos centros urbanos. 

Na entrevista narrativa, de acordo com Uwe Flick(2009, p.165), a tarefa do entrevistador 

é fazer com que o entrevistado conte a historia do objeto de pesquisa do início ao fim. Para tanto, 

é preciso ter uma pergunta gerativa de narrativa. Posteriormente, chega-se ao estágio das 

investigações mais profundas da narrativa, para captar elementos que não tenham ficado claros 

ou que não foram devidamente detalhados na primeira exposição (se for preciso pode-se usar 

outra questão gerativa de narrativa). O último estágio é a fase do equilíbrio “no qual pode-se 

também fazer perguntas ao entrevistado que visem relatos teóricos sobre o que aconteceu, bem 

como ao equilíbrio da história, reduzindo o significado do todo ao seu denominador comum”. 

Em nossa pesquisa pedimos ao seringueiro que relatasse a vida no seringal desde a 

chegada até os dias de hoje, enfatizando que gostaríamos muito de saber detalhes sobre 

acontecimentos, relatos sobre a vida na floresta, como ele vê a paisagem e outros.  

As entrevistas semi-estruturadas são constituídas por perguntas abertas, previamente 

elaboradas, que poderão se adaptar de acordo com cada entrevistado (MATOS; 2009). Depois da 

etapa narrativa, algumas perguntas semi-estruturadas permitiram compreender mais detalhes do 

cotidiano dos seringueiros e desta forma, a constituição das paisagens na memória. 
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Figura 4: Mapa: Locais visitados em Rio Branco – Campo de ambientação  
Fonte: Pesquisa de Campo 
Organização: Ana Paula Costa 
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O Diário de Campo, segundo Venâncio, foi utilizado para coleta de informações sobre as 

colocações de seringas que o informante já viveu, além de dados pessoais. Além disso, durante 

os encontros, fizemos algumas anotações a mais que se fizeram necessárias. Após as  entrevistas, 

relatos literários e gráficos foram adicionados ao diário de campo (VENANCIO, 2009).  

Com GPS fizemos um mapeamento dos locais de coleta de testemunhos e dos trajetos 

percorridos nos seringais visitados. As imagens fotográficas serviram como ilustração para 

algumas temáticas abordadas durante os capítulos. 

O campo foi realizado entre os dias 25 de setembro de 2012 e 15 de outubro de 2012 e 

durante a realização das atividades, surgiu uma nova metodologia que não estava prevista: os 

croquis. O primeiro desenho surgiu durante a entrevista realizada com AJ. Durante a conversa, 

partiu dele a iniciativa de pegar o meu caderno de campo para desenhar a estrada de seringa 

enquanto falávamos sobre como um seringueiro não se perdia na floresta. Em seguida, estimulei 

que outros também o fizessem mas nem todos se sentiram a vontade para ilustrar. 

Ainda durante a entrevista com o senhor AJ, enquanto ele me explicava como se deve 

cortar a seringueira para não mata-la, eu abri outra página do caderno de modo que pudesse me 

mostrar com mais clareza e então ele confeccionou outra imagem, depois também trazida por 

outros. Desse dia em diante, os croquis confeccionados pelos seringueiros se tornaram nosso 

sétimo procedimento. 

O oitavo e ultimo procedimento é na verdade a junção de dois momentos específicos 

vividos durante o campo. Em Rio Branco fomos convidados a participar de uma reunião do 

SIACRE (Sindicato dos aposentados e pensionistas do Acre) diretamente voltada aos soldados 

da borracha. Gravamos e tornou-se uma fonte de informações sobre a situação desses antigos 

seringueiros nos dias de hoje. Além disso, a conversa que tivemos com a deputada Perpétua 

Almeida em Cruzeiro do Sul também trouxe muitas contribuições. Desse modo, resolvemos unir 

essas informações coletadas às observações feitas em seringueiros próximos ao perímetro urbano 

de Rio Branco e Xapuri. 

As cidades de realização das entrevistas foram: Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul. As 

duas primeiras no Vale do Acre e a terceira no Vale do Juruá 6 . Embora tenham sido 

entrevistados nessas localidades não necessariamente trabalharam em seringais dessas regiões. 

Nenhum desses ex-extratores de látex ainda vivem em seringais e a maioria deles é aposentado 

como soldados da borracha7. 

                                                        
6 Mais informações sobre a divisão política do Acre no Capítulo 2 
7 Mais informações sobre os Soldados da Borracha no Capítulo 2 
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Durante o campo tornou-se mais fácil encontrar seringueiros que trabalharam durante a 

segunda guerra mundial. Isso se explica por dois motivos. Em Rio Branco, o senhor Luziel 

Carvalho foi mediador entre eu e os seringueiros e como vice presidente do SIACRE – Sindicato 

dos aposentados [inclusive Soldados da Borracha] e pensionistas do Acre viabilizou o meu 

encontro com ex-seringueiros já idosos.  

Ao total são doze seringueiros entrevistados: onze homens e uma mulher. Alguns deles 

estavam junto de suas esposas durante as entrevistas e também a deixamos livres para se 

comunicar, embora tenhamos optado por não fazer duas entrevistas dentro de uma mesma casa, 

uma vez que a ideia da pesquisa era captar a diversidade de percepções.  

Dez dos seringueiros são aposentados como soldados da borracha (nascidos entre 1914 e 

1936)  e apenas dois deles ainda eram muito novos durante o conflito que levou a aceleração na 

produção de látex. Os anos de nascimento configuram-se segundo o diagrama abaixo. Dois 

seringueiros tem como data de nascimento o ano de 1929 e  dois o ano de 1933 e por isso foram 

representados por uma linha mais grossa (ver Figura 8): 

 
Figura 5 – Diagrama: faixa etária dos seringueiros      

Fonte: Pesquisa de campo 
Organização: Janaína Mourão Freire, 2012 

 
Pelo diagrama observa-se que as idades variam entre 70 e 98 anos.  

Com relação ao local de nascimento, 66,66% dos seringueiros entrevistados são nortistas. 

Desse numero, 75% nasceram no estado do Acre e 25% no estado do Amazonas. Os outros 

33,33% entrevistados são nordestinos (Arigós)8, vindo do Ceará. 

Para realização da pesquisa na região do Vale do Acre entrei em contato com o cineasta 

César Lima que fez recentemente um filme sobre os soldados da borracha. Ele indicou o 

professor Luziel Carvalho para me auxiliar. Me levou à casa de alguns dos ex-seringueiros que 

                                                        
8 Termo pejorativo para designar os trabalhadores que vinham do nordeste assumir cargos como seringueiros na 
Amazônia. Mais informações no capítulo 2 
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conhece por serem membros do SIACRE. Apenas uma senhora (Dona Bela) foi recomendada 

pelos médicos que ficasse em repouso e por isso não pude entrevista-la. Ainda por indicação do 

Luziel e da sua mãe Iracema – presidente do sindicato, fui à cidade de Xapuri conversar com a 

Dona Vicencia, a única seringueira dentre os doze. 

 Em Cruzeiro do Sul, a deputada Perpétua Almeida possibilitou o encontro com seu pai, um 

ex-seringueiro, senhor Francisco Batista Almeida que não foi um mediador tradicional. O senhor 

Francisco, sem que eu precisasse efetivamente pedir, decidiu por me ajudar. Sempre que passava 

um idoso ele chamava com o movimento do dedo (as vezes acompanhado por um psiu) e 

perguntava: “o senhor é soldado da borracha?”. Assim, grande parte das entrevistas foram 

realizadas naquela mureta do cais. Uma barulheira ao redor mas uma experiência bastante 

interessante.       

Com o GPS foram marcados os pontos de realização das entrevistas e com isso 

construímos dois mapas, um relativo aos locais de realização das entrevistas na região do Vale 

do Acre e outro relativo ao Vale do Juruá (ver Mapa 1 e Mapa 2). Na cidade de Rio Branco 

coletamos depoimentos de quatro seringueiros; na cidade de Xapuri, uma seringueira; na cidade 

de Cruzeiro do Sul seis seringueiros e em Goiânia um seringueiro que estava na capital goiana 

para tratamento de saúde. 

Os seringueiros entrevistados estão descritos abaixo (ver Figura 9 e Figura 10). Não 

citamos os nomes de modo a respeitar a privacidade deles e para facilitar a análise criamos a 

seguinte identificação: 

 

 JSC, 89 anos, Rio Branco 

 FMG, 76 anos, Rio Branco 

 AJ, 79 anos, Rio Branco 

 V, 83 anos, Xapuri 

FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul 

MF, 80 anos, Cruzeiro do Sul 

 

 

 

 

JPL, 85 anos, Cruzeiro do Sul 

FTR, 83 anos, Cruzeiro do Sul 

JS, 79 anos, Cruzeiro do Sul 

E, 98 anos, Cruzeiro do Sul 

JX, 72 anos, Cruzeiro do Sul 

FCF, 70 anos, Goiânia 
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Figura 6: Mapa: Entrevistas realizadas no Vale do Acre  
Fonte: Pesquisa de Campo 
Organização: Ana Paula Costa 
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Figura 7: Mapa: Entrevistas realizadas no Vale do Juruá 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Organização: Ana Paula Costa
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Figura 8 : Seringueiros entrevistados 1 / Fonte: Pesquisa de Campo / Organização: Janaína Mourão Freire 

JSC, 89 anos, Rio Branco FMG, 76 anos, Rio Branco 

EL, 70 anos, Rio Branco   

AJ, 79 anos, Rio Branco 

FF, 70 anos, Rio Branco 

V, 83 anos, Xapur i 

�

FBA, 90 anos. Cruzeiro do Sul 

MF, 80 anos, Cruzeiro do Sul 
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Figura 9 : Seringueiros entrevistados 2 / Fonte: Pesquisa de Campo / Organização: Janaína Mourão Freire 

JPL, 85 anos, Cruzeiro do Sul 

FTR, 83 anos, Cruzeiro do Sul 

IR, 74 anos, Cruzeiro do Sul 

 JS, 79 anos, Cruzeiro do Sul 

 

E, 98 anos, Cruzeiro do Sul 

AQ, 95 anos, Cruzeiro do Sul 

 

�

JX, 72 anos, Cruzeiro do Sul 

 
FCF, 70 anos, Goiânia 
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  JSC, de 89 anos, mora no bairro Plácido de Castro, na cidade de Rio Branco. A casa é 

erguida sobre compridas vigas de madeira como se fosse construída próxima a um rio. O telhado 

de zinco protegia o ambiente da intensa luz solar. A rua que os separavam não era asfaltada 

como quase todas daquele bairro. Ao atravessar o portão, do lado direito um cachorro caolho 

estava amarrado por uma das vigas e do lado esquerdo, uma galinha cantava enquanto 

caminhava pelo pequeno gramado da residência.  

O seringueiro me recebeu com muito interesse pela pesquisa e foi cordial durante todo o 

tempo em que estivemos juntos. Sentou-se na rede quadriculada de laranja com azul me 

convidando a ficar na cadeira de macarrão a sua diagonal. A conversa transcorreu alí, na 

varanda da casa. Ele relatou que foi seringueiro nas proximidades dos rios: Muru, Purus e Envira 

e que veio do Ceará (Limoeiro do Norte) em 1943 para ser soldado da borracha. No final da 

conversa trouxe-me um quadro e um documento dado pelo governo pelo seu trabalho como 

durante a Segunda Guerra Mundial.  

FMG, de 76 anos, é vizinho de JSC, mora apenas uma rua acima. Sempre trabalhou em 

seringais próximos ao rio Acre e se mudou para a Amazônia em 1944, quando saiu de Riacho do 

Sangue, no Ceará também para ser soldado. A casa que mora é bem mais requintada. Quando 

chegamos na porta da residência, foi EL, 70 anos, que nos recebeu. A casa era de alvenaria, 

sustentada por pequenas pilastras, sendo permitido o acesso por uma escada de quatro degraus. O 

piso era de mármore e as paredes ainda não tinham sido pintadas. Fui convidada a sentar em uma 

cadeira de macarrão de balanço e como no caso anterior também conversamos na varanda. FMG 

me recebeu com muita simpatia, tinha um jeito calmo de falar que demonstrou durante toda a 

conversa9. Nos encontramos mais uma vez, dias depois, quando fui procura-los para estimular a 

confecção dos croquis. 

AJ me recebeu em sua casa no bairro Wanderlei Dantas. Sem que eu soubesse 

previamente, era dia do seu aniversário de 79 anos. FF, 70 anos, esteve junto conosco durante 

quase toda a conversa. Diferente dos dois seringueiros anteriores, conversamos dentro da casa na 

mesa da cozinha. Das três casas que visitei, a deles era a maior, muito fresca e confortável. Me 

explicaram que os filhos auxiliam muito e alguns vivem nos EUA.  

Quando cheguei com o professor Luziel a casa estava entreaberta e fomos logo entrando, 

o senhor AJ estava no jardim cuidando das plantas, algo que pareceu lhe ser muito prazeroso. O 

seringueiro estava cerrando o que parecia ser o fundo de uma geladeira velha pois tinha planos 

de usar como suporte para plantas, embora parecesse um trabalho bem difícil ele alegou que 

                                                        
9 EL, me requisitou a enviar uma mensagem para a presidenta Dilma e eu tive de alerta-la da dificuldade dessa 
tarefa. 
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conseguiria. Ele é “bem conversado” e gosta de falar gesticulando, trouxe grande contribuição 

para a minha dissertação quando resolveu, por conta própria, desenhar. A partir disso, surgiram 

os croquis como uma nova metodologia para o meu trabalho. A conversa foi uma das mais 

longas realizadas. Quando terminamos a gravação fui conhecer melhor o jardim e tivemos mais 

alguns momentos muito agradáveis. Ele contou que trabalhou em dois seringais: União e 

Alagoas, ambos próximos a Tarauacá (no primeiro ele nasceu e viveu a sua infância). Também 

foi soldado da borracha. 

 A quarta entrevista foi realizada na cidade de Xapuri. A força e a delicadeza da mulher 

estavam reunidas na ex-seringueira V, 83 anos. Ela nasceu na cidade de Alto Santo, no Ceará e 

saiu ainda criança para a Amazônia. Sempre trabalho em seringais próximos ao rio Xapuri. O 

caminho até a casa de V é bem bonito embora altamente desmatado. Pela lei que proíbe a 

retirada das Castanheiras, vê-se apenas elas, estendidas isoladas em solos que antes eram 

cobertos por floresta latifoliada. Cumpridas e magras, as Castanheiras compõem a paisagem nos 

fazendo imaginar como seria antes, aquele lugar. Muitas, pelo isolamento, logo morrem, desse 

modo, os produtores não infringem nenhuma lei. Eles não a retiraram, mas fazer o que se 

morreram.  

Quando entrei no restaurante onde V trabalha, descobri um lugar muito aconchegante. 

Todo feito de madeira erguido às margens do rio Xapuri que de tão seco parecia distante. 

Quando terminei de comer, ela se sentou e começamos a conversa, só paramos quando ela disse 

que cantaria uma música para finalizar. Tomei a liberdade de fazer apenas mais duas breves 

perguntas e desliguei o gravador. Depois disso, conversamos sobre a vida enquanto olhávamos 

as embarcações paradas no rio, sem poder trafegar até a próxima cheia.  

FBA, 90 anos, mora junto com uma filha e netos em uma casa muito confortável além de 

bem espaçosa. Ele é nascido no Acre (em seringal) e sempre trabalhou na região próximo a 

Tarauacá. No período da guerra, trabalhou como soldado da borracha. Foi o primeiro 

entrevistado no Vale do Juruá, na cidade Cruzeiro do Sul. Fizemos a entrevista na parte de traz 

da residência em um banco de madeira cumprido, ele ficou na cabeceira. A conversa transcorreu 

tranquila e ele me pareceu um dos seringueiros mais simples que entrevistei, isso porque embora 

tenha vivido grande parte da sua vida no seringal, não vangloriava conhecimentos. Descemos 

para a beira do rio Juruá e por mais alguns dias acompanhei a rotina do senhor FBA, sentados em 

uma mureta virada para dois grandes marcados que vendem, dentre outras coisas, as famosas 

farinhas da região. Atrás mais dois outros - um deles de bugigangas. Começamos a tarefa de 

encontrar antigos seringueiros.  
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O primeiro ex-seringueiro encontrado foi MF de 80 anos. Havia uma roda de capoeira 

bem próxima e o sol já escaldava acima de nós mas só eu parecia notar isso com tanta 

intensidade. Ele sorria o tempo todo, de vez em quando ria sozinho das suas próprias respostas 

até continuar a falar. Foi uma conversa mais rápida e mais informal que as anteriores, 

principalmente por estarmos em um local movimentado com muito calor. Foi um desafio 

interessante. Ele nasceu no estado do Amazonas e se mudou para o Acre durante a guerra, 

também para servir como soldado da borracha. 

JPL, 85 anos, chegou bem tímido e demonstrou certo receio de não conseguir responder 

as perguntas. Eu expliquei a ele que meu interesse era apenas ouvi-lo. Desse modo, a conversa 

transcorreu em uma clima bem tranquilo. O calor deu uma amenizada mais ao final já estava 

“rachando” novamente. JPL também foi soldado da borracha e se mudou para o Acre junto com 

os pais, para trabalhar como soldado da borracha. Comecei a perceber o valor daquela 

experiência de entrevistar no cais pois os ex-seringueiros estavam cumprindo a rotina diária em 

um local que mesmo não sendo a casa onde acordam e dormem não deixava de ser um lar. Em 

uma cidade do tamanho de Cruzeiro do Sul, esses locais são como pontos de encontro e parada 

obrigatória para os cidadãos.  

No dia seguinte voltei ao Cais e conheci FTR de 83 anos. Nascido em Cruzeiro do Sul, 

trabalhou no seringal Alto Tejo como soldado da borracha. Combinei de ir com esse senhor na 

pensão que trabalhava no mercado de baixo, ele trabalhava com a esposa em uma pensão 

(pequeno restaurante) que pertence a filha. Foi bem mais tranquilo conversar naquele local mas 

ele falava muito baixo e demorei para entende-lo. Quando finalizei, me perguntou se eu já havia 

conversado com o senhor JS que trabalhava naquele mesmo mercado. 

JS de 79 anos, vendia tabaco no mercado. Muito bem humorado, talvez tenha sido o mais 

jovial dos seringueiros entrevistados. Nasceu no Acre e sempre trabalhou em seringais 

margeados pelo rio Juruá. Trabalhou como soldado da borracha no seringal Boa Fé. Durante a 

conversa alguns colegas passavam caçoando-o e rindo de sua “importância”. Ele nem ligava e 

permanecia concentrado em conversar. Em alguns momentos teve que parar para cortar o tabaco 

e entregar ao cliente. Ele conseguiu conversar com muita clareza e foi bem elucidativo. 

 E, de 98 anos, já está acamado e conversamos no quarto onde tem um pequeno 

“hospital” que divide com a sua esposa, AQ, de 95 anos. Ele nasceu no seringal Moa onde viveu 

parte da sua vida. Conhece-lo não foi fácil, depois de tanto caminhar, encontrei o local. Fui 

recebida pela neta deles que me levou até o quarto. O senhor Euclides já está muito velhinho e 

tem dificuldades para falar e ouvir e o adicionei ao minha pesquisa mais por uma gratidão pelo 
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esforço que fez para me atender. Foi muito emocionante para mim estar diante de alguém com 

quase 100 anos. 

O ultimo seringueiro entrevistado no Acre foi JX, 72 anos. Nasceu em um seringal do 

Amazonas e pela idade, não serviu como soldado da borracha. No Acre trabalhou em colocações 

próximas ao rio Juruá. Ele trabalhava em uma peixaria dentro do mercado e por isso usava uma 

roupa toda branca. A camisa parecia um jaleco usado em laboratório. Quando se liberou do 

trabalho, fizemos a entrevista. Ao contrário do que percebi nos outros seringueiros, ele é bem 

contador de histórias e gosta de uma prosa. Eu deixei que se expressasse.  

Finalmente, encontramos FCF de 70 anos em uma chácara próxima a BR 153. Ele é o 

mais novo de todos, nasceu no Acre e trabalhou em colocações no Vale do Juruá. A entrevista 

foi longa e rendeu bons conhecimentos. Em uma árvore próxima as cadeiras onde nos sentamos 

ele tentou me explicar como se cortava seringa e estava sempre preocupado em ter certeza que eu 

o compreendia.

A terceira etapa consistiu na Catalogação e Interpretação dos Depoimentos, para 

tanto nos valemos da Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (2011). Ainda durante a atividade 

de campo, criamos um modelo de estruturação das informações no diário que posteriormente, já 

de volta a Goiânia, foram digitadas e armazenadas segundo dois critérios: seringueiros que 

vieram do nordeste e seringueiros que nasceram na Amazônia. Essa estruturação antecedeu as 

transcrições (ver figura 11). 

Em seguida, iniciamos o processo de transcrição10 das gravações a partir da seguinte 

legenda (ver figura 10)11:

Figura 10: Legenda para transcrições 
 Organização: Janaína Mourão Freire 

10 Todas as entrevistas foram transcritas integralmente 
11 Em algumas falas dos seringueiros esses símbolos poderão estar presentes 
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Figura 11 : Estruturação de dados sobre os seringueiros 
Fonte: Pesquisa de Campo  
Organização: Janaína Mourão Freire 

Na figura acima há uma cópia escaneada das informações catalogadas no diário de campo 

e no lado direito, dois exemplos de como foram digitadas. Os seringueiros que tem o nome sobre 

o fundo azul são Arigós e aqueles com o nome sobre o fundo verde são nortistas.

Todas as transcrições foram impressas para dar início a análise de conteúdo. De 

acordo com Laurence Bardin(2011, p.96): 

Sob a aparente desordem temática, trata-se de procurar a estruturação específica, a dinâmica 
pessoal, que, por de trás da torrente de palavras, rege o processo mental do entrevistado. 
Cada qual tem não só o seu registro de temas, mas também a sua própria maneira de (não) 
os mostrar. Claro que tal como se pode, ao longo de várias entrevistas, e sobretudo se forem 
muitas, ver manifestarem-se repetições temáticas, pode também ver-se tipos de 
estruturação discursiva (grigo próprio). 

As repetições temáticas foram agrupadas no que chamamos de categorias, 

identificadas pela leitura do material. As categorias são (ver tabela 2): 
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1 História do Brasil e Geral 

2 Migração  
3 Patrão/ seringalista  
4 Lendas   

5 Festas  
6 Cotidiano  

7 Família  
8 Soldados da Borracha/ Aposentadoria  
9 Seringais hoje 

10 Seringueiros/ex-seringueiros 
11 Conceitos de felicidade 
Tabela 1: Categorias/ repetições temáticas 
Fonte: Entrevistas realizadas com os seringueiros 
Organização: Janaína Mourão Freire 

 

Cada categoria foi assim definida por alguns critérios específicos. O Cotidiano, 

abarcou todas as falas que mencionaram alguma temporalidade sobre a rotina e adjetivações 

referente a vida no seringal. As categorias: Lendas, Família, Festas e Patrão embora estejam 

ligadas ao cotidiano foram separadas pelo conteúdo peculiar que merecia atenção especial. Os 

relatos sobre a Migração do Nordeste aos seringais foram trazidas por todos os Arigós e 

notou-se que é uma memória presente, merecendo destaque. Alguns seringueiros que foram 

soldados da borracha, envolveram suas falas por um teor historiográfico e trouxeram versões 

distintas sobre o período da segunda guerra mundial, portanto demos ênfase a categoria 

História do Brasil e Geral. Sobre a situação dos Seringais nos dias de hoje, alguns deles 

deram relevo a temática e por isso a adotamos como categoria. Por fim, as categorias 

Seringueiros/ex seringueiros e conceitos de felicidade se referem a duas perguntas especiais 

feitas a todos os entrevistados e que serão explicadas no terceiro capítulo e nas considerações 

finais, respectivamente. 

De acordo com Laurence Bardin (2011, p.97) “Tal como numa tela com urdidura e 

trama, os temas aparecem e depois reaparecem um pouco mais à frente, em função da 

progressão de um pensamento que se procura”. A aparição e reaparição de temas gerou a 

necessidade de organiza-los visualmente de modo que o processo de análise fosse mais 

efetivo, com menor risco de perda de informações. Para tanto, foram impressas duas vias de 

cada entrevista, sendo uma para rasuras e recortes. Deixamos “uma margem confortável, à 

direita e à esquerda” na folha que “permite registrar notas ou sinais codificados” (BARDIN, 

2011, p.97). Cada página era numerada juntamente com o código nominal do respectivo 

seringueiro no lado direito da folha. No canto esquerdo da lauda, durante o processo de 
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leitura, foram descriminados trechos da fala pertencentes as categorias já citadas. Ao final da 

leitura de todo o material, a partir da metodologia de recorta e cola, agrupei os trechos das 

entrevistas de mesma categoria em papéis pardos correspondentes. As categorias muito 

amplas foram divididas em subcategorias diferenciadas por marcadores de texto de cores 

distintas (ver figura 12 e figura 13): 

 
Figura 12: Categoria Cotidiano /Fonte: Entrevistas transcritas /Organização: Janaína Mourão Freire 
 
 

Figura 13: Categorias e subcategorias /Fonte: Entrevistas transcritas /Organização: Janaína Mourão Freire 
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 Organização dos capítulos 

No primeiro capítulo, expomos a base epistemológica que rege a presente dissertação: a 

fenomenologia e o existencialismo e definimos as categorias Memória, Imaginário e Paisagem. 

Para isso, uma cuidadosa revisão bibliográfica orientou a organização das temáticas partindo da 

origem da fenomenologia com Edmund Husserl à chegada dos existencialistas como Martin 

Heidegger, Jean-Paul Sartre e Merleau –Ponty. Em seguida, descrevemos como o método tem 

influenciado a Geografia, principalmente a Geografia Cultural, em seu viés Humanístico.  

No segundo capítulo questionamos o habitar que nos levou a compreensão de conceitos 

proeminentes da fenomenologia, dentre eles o Dasein. Habitar a Terra decorre de aspectos 

concretos e abstratos e muitas vezes, dentre tantos espaços que habitamos, alguns são lugares. 

Desse modo, mais uma categoria geográfica é trazida para a nossa reflexão. No decorrer do 

capítulo discutimos a história da seringa no Brasil, principalmente no Acre, de modo a facilitar a 

leitura referente às entrevistas, nos dois últimos capítulos. 

O terceiro e o quarto capítulo direcionam-se efetivamente aos seringueiros. O primeiro 

revela alguns paradoxos da existência na floresta Amazônica e o segundo centra-se na rotina 

diária deles, ou seja, no trabalho, em sua temporalidade e espacialidade. Além de trazer as falas 

dos ex-seringueiros, recorremos a alguns livros, artigos e imagens com o objetivo de tornar a 

leitura mais clara. 



DICA DE FELICIDADE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] Pra pessoa ser feliz é não roubar, não matar, não mentir, 
não brigar, não fazer nada disso. Ser sempre uma pessoa pra 
cumprir ordem. Que aconselha a pessoa pra não fazer coisa 
mal. É esses que são felizes (FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul).  
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CAPÍTULO I:  Entre/ a partir/ por meio de .... 
 Paisagens imaginárias e 

 imaginários paisagísticos... 

 ...NA MEMÓRIA! 

Quem um dia foi marinheiro audaz, 
Relembra histórias, 

Que feito ondas, 
Não voltam mais. 
(Maria Bethânia) 

Nesse capítulo, discorreremos sobre alguns conceitos básicos para nossa pesquisa. São 

eles:  Paisagem, Imaginário e Memória. Para tanto, nos preocupamos em definir com clareza em 

qual paradigma nossa pesquisa geográfica se insere, que já adianto: a fenomenologia.  

O que é Geografia? Não existe uma resposta homogênea entre os estudiosos. Inclusive 

entre os que se baseiam no mesmo paradigma, há contradições. Nós acreditamos que a 

afirmação de Eric Dardel (2011, p.33) é muito pertinente: “a realidade geográfica não é, então 

um “objeto”; o espaço geográfico não é um espaço em branco a ser preenchido a seguir com 

colorido”. 

Essa definição nos traz aquilo que consideramos a essência da Geografia: a ligação 

íntima e profunda do homem com a Terra. Para entender melhor essa afirmação, faremos um 

panorama de como a Geografia vem sendo interpretada. Para tanto, como temos a paisagem 

como categoria geográfica principal, discorreremos sobre o desenvolvimento da Geografia 

juntamente com as transformações do conceito paisagem. Após essa breve etapa, nos 

aprofundaremos na corrente humanista da Geografia e, para entendê-la, torna-se fundamental 

compreender o que é a Fenomenologia e como influenciou a Geografia. 

Utilizamos autores como Angela Bello (2004), Edmund Husserl (2006), Eric Dardel 

(2010), Maria Geralda de Almeida (2008 a, 2008b, 2009), Jean-Marc Besse (2006), Paul Claval 

(2004), Simon Schama (1996) e Werther Holzer (1999, 2010) que nos serviram como base. Sem 

eles, não seríamos escavadores. Por conseguinte, autores como Anne Buttimer (1982), Carl 

Sauer (2000), Nicholas Entrikin(1980) Roberto Lobato Correa (2010) e Vidal de La Blache 

(1917, 1921) também foram importantes.  
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 1.1 Paisagem e Geografia nos paradigmas da modernidade  

 

 Embora a Geografia, no período denominado de tradicional, tenha valorizado a 

paisagem, posteriormente, os trabalhos vinculados à Geografia quantitativa e crítico–radical, a 

relegou a um patamar inferior. A Geografia Cultural foi mais além e se aventurou a considerá-la 

a base do estudo geográfico (BESSE, 2006; HOLZER,1999). Como confirma Werther Holzer 

(1999, p.149): “Na Geografia, o conceito de paisagem foi considerado como objeto central de 

seus estudos, para depois ser relegado a uma posição marginal, em detrimento de outros 

conceitos considerados como mais adequados às necessidades contemporâneas”.  

Durante o período que consideramos como da Geografia Tradicional, representada por 

geógrafos europeus, Vidal de La Blache, da escola francesa, desenvolveu o conceito paisagem 

em algumas obras, dentre elas: Príncipes de la géographie humaine (1921) e Les caracteres 

distinctifs de la géographie (1913). Ele se utilizava do termo physionomie (tradução literal para 

o português: fisionomia) para falar do plano das aparências, que considerava como a paisagem – 

a realidade objetiva. No entanto, a realidade geográfica não é formada apenas por esse plano das 

formas, mas também por outros dois elementos: 1) Um substrato plástico e 2) uma energia de 

circulação. A paisagem é o derradeiro plano - o resultado da energia de circulação sobre o 

substrato: “É este ultimo plano, o das inscrições, este plano da paisagem, entendida como 

fisionomia da Terra, que é o plano propriamente geográfico, aquele onde houve, efetivamente, 

escrita da Terra”12  (BESSE, 2006, p.71). Afirma Vidal de La Blache (1913, p.292) que a 

Geografia estuda: “les expressions changeantes que revêt suivant les lieux la physionomie de la 

terre”
13

. Portanto, a paisagem é um elemento fundamental na teoria do geógrafo francês, visto 

que seria de responsabilidade da Geografia compreender as variações da fisionomia da terra.  

De acordo com Jean-Marc Besse, Vidal de La Blache considerava que existem dois 

planos na realidade geográfica que compõem a fisionomia da Terra, ou seja, a paisagem. Um 

primeiro relacionado às séries causais e um segundo às interações. Em termos práticos, as séries 

são representadas pelos fenômenos naturais como clima, relevo e vegetação e as interações se 

                                                        

12 Essa escrita da terra é definida por Eric Dardel (2011): A Geografia é, segundo a etimologia, a “descrição” da Terra; 
mais rigorosamente, o termo grego sugere que a Terra é um texto a decifrar, que o desenho da costa, os recortes da 
montanha, as sinuosidades dos rios, formam os signos desse texto. O conhecimento geográfico tem por objeto 
esclarecer esses signos, isso que a terra revela ao homem sobre sua condição humana e seu destino (p.2). 
13 “as expressões cambiantes que, de acordo com os lugares, a fisionomia da terra assume”. 
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caracterizam pelos fenômenos que atuam na fisionomia da paisagem. Na citação abaixo, Jean- 

Marc Besse explica o pensamento de Vidal de La Blache (2006, p.70): 

Tudo se passa como se a realidade geográfica estivesse estruturada segundo uma dupla 
articulação: de um lado, uma plano “vertical” em que se desenvolvem as séries naturais 
independentes e, de outro, um plano “horizontal”, que pode ser chamado morfológico, que é 
dos cruzamentos locais, das correlações [...]. 

 

O segundo plano – o horizontal/ morfológico – é o efetivamente geográfico e é sobre ele 

que um geógrafo deve debruçar-se indo além do ato da contemplação. Esses trabalhos do início 

do século XX assumiam a importância do olhar. No entanto, o aspecto visual isolado não 

consistia, para eles, em um estudo geográfico. Esse pensamento difere do que ocorria em outras 

disciplinas, assim como na literatura e no cotidiano: “Para outras disciplinas, assim como para o 

senso comum do pensamento ocidental, a paisagem se reduz a uma porção do espaço que pode 

ser observada com um golpe de vista” (HOLZER, 1999, p.150),  já para a Geografia, a paisagem 

tinha a dimensão visual mas também uma cultural, que fornecia dados homogêneos passíveis de 

uma individualização. Paul Claval (2007, p.315), explica que essa perspectiva geográfica 

distanciava a geografia das artes com sua visão renascentista de paysage
14 : “A partir do 

momento em que a paisagem torna-se um objeto de contemplação e é valorizada por razões 

estéticas, as relações dos grupos com o espaço mudam de natureza”. 

Pelo seu caráter renascentista, o termo em francês paysage não correspondia ao objeto 

geográfico e, portanto, foi do alemão que herdamos a definição mais apropriada: Landschaft 

trazia a junção do homem com o meio a partir de uma “relação morfológica e cultural” 

(HOLZER, 1999, p.152) e foi por ele que os geógrafos tradicionais iniciaram suas pesquisas. 

Posteriormente, paysage se ampliou aproximando-se do conceito alemão.  

Friedrich Ratzel, geógrafo alemão, entendia que a história é construída pela atuação do 

homem na Terra e que os traços da ação humana, assim como as impressões e testemunhos, 

constituem a paisagem. Afirma Maria Geralda de Almeida (2008, p.38):  

[...] é ainda nesta década [1891] que ele [Ratzel] publica os fundamentos culturais da 
diferenciação regional da Terra. Apesar de ter sido uma grande contribuição ao enfoque de 
cultura, este autor se apega aos aspectos materiais, ao conjunto de artefatos, o que para ele 
era a materialização cultural. 

 

Essa ideia do geógrafo alemão não difere completamente do que foi defendido por Vidal de La 

Blache. No entanto, é abordada de maneira diferenciada. Portanto, para Jean- Marc Besse 

(2006), no período conhecido como Geografia tradicional, a Paisagem tinha sua importância 

para o estudo geográfico, mas, com o surgimento do Positivismo, esse panorama se modifica, 

                                                        
14 Termo francês que definia a paisagem a partir das artes plásticas, como uma contemplação. (HOLZER, 1999) 
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visto que os geógrafos interessavam-se mais pelas estruturas espaciais passíveis de uma 

modelização do que pela paisagem enquanto resultado de uma ação cultural. Para Roberto 

Lobato Corrêa (2010), além das críticas quanto ao uso de modelos das ciências da natureza nas 

ciências sociais, a corrente positivista produzia pesquisas em escalas planetárias, mas 

pouquíssimo contribuía para análises internas, dentro de uma nação. 

A corrente crítica da Geografia, fundamentada na teoria marxista, considera que “a 

paisagem possui antes de tudo uma significação social e econômica” (BESSE, 2006, p.68). É um 

produto, um artefato. Milton Santos (2004) diferencia espaço e paisagem dando ênfase ao 

primeiro. A paisagem é vista como um conjunto de formas e objetos existentes por uma 

construção transversal (passado e presente). No entanto, por mais que pertença ao presente (à 

história viva), é história congelada e praticamente imutável. A visão tradicional do homem como 

fator constituinte da paisagem é descartada; por isso, o espaço torna-se o objeto central de 

estudo dos seguidores dessa corrente, enquanto que a paisagem é relegada a um valor 

meramente material. A paisagem volta a ter na Geografia um valor renascentista, ou seja, como 

resultado do ato de contemplar: 

Uma casa vazia ou um terreno baldio, um lago, uma floresta, uma montanha não participam 
do processo dialético senão porque lhe são atribuídos determinados valores, isto é, quando 
são transformados em espaço. O simples fato de existirem como formas, isto é, como 
paisagem, não basta (SANTOS, 2004, p. 109). 

 

Verifica-se que tanto o positivismo quanto o materialismo histórico deram pouca 

importância aos estudos da paisagem por possuírem objetos centrais que a transformavam em 

algo estático. Abaixo uma tabela que resume o interesse central dos três paradigmas 

apresentados até então (ver tabela 2): 

 

Correntes da 

Geografia 

Geografia Tradicional Geografia Quantitativa Geografia Crítico 

-radical 

Objeto Central Paisagem/ Fisionomia Modelos Espaciais Espaço 

 
Tabela 2: Objeto Central - Paradigmas Tradicional, Positivista e Marxista 
Fonte: Jean-marc Besse (2006), Maria Geralda de Almeida (2008), Milton Santos (2004), Roberto Lobato Corrêa 
(2010)Vidal de la Blache (1913),Wether Holzer (1999) / Organização: Janaína Mourão Freire 
 

Por possuírem objetos distintos, os paradigmas teorético e marxista não deram/dão 

grande importância ao estudo da paisagem, principalmente pela maneira como a concebem. A 

seguir, construímos uma comparação mais detalhada do que foi visto(ver tabela 3):  
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     Correntes 

  

Categorias 

Geografia Tradicional Geografia 

 Quantitativa 

Geografia  

Crítico -radical 

Movimento Dinâmica / Traços 

deixados pelos homens 

Estática Estática/ 

Congelada / sem 

valor espacial 

Estrutura Conjunto de formas Conjunto de formas 

Modelos 

Conjunto de formas/ 

Produto 

Função Dimensão visual (natural) 

e 

Dimensão Cultural 

Contemplativa / 

 

Contemplativa 

Tabela 3:  A Paisagem nos Paradigmas Tradicional, Quantitativo e Crítico- radical  
Fonte: Jean-Marc Besse (2006), Maria Geralda de Almeida (2008), Milton Santos (2004), Roberto Lobato Corrêa 
(2010), Vidal de la Blache (1913), Wether Holzer (1999) 
Organização: Janaína Mourão Freire 
 

Carl Sauer, geógrafo americano fundador da escola de Berkeley, transformou a forma de 

se fazer Geografia na década de 20 do século XX. Ele publicou alguns trabalhos abordando 

primeiramente o termo Corologia (diferenciação de áreas) e posteriormente Geografia Cultural. 

Suas ideias ficaram efetivamente conhecidas com a publicação de: “The Morphology of 

Landscape” em 1925. Werther Holzer(1999) considera que com ele o termo Landscape surge na 

Geografia americana. 

Carl Sauer defendia o trabalho empírico e acreditava que a paisagem deveria ser 

observada como um conjunto de formas físicas e culturais com qualidade orgânica. A paisagem 

seria constituída por duas características: a área natural ou paisagem física e a área humana ou 

paisagem cultural: “A paisagem cultural é formada a partir da paisagem natural pelo grupo 

cultural. O grupo é a força ativa, a área natural é o meio no qual o grupo atua e a paisagem 

cultural é o resultado” (SAUER, 2000, p.68). Pensava que o “método morfológico” deveria ser o 

caminho para o estudo da paisagem e este consistia em “(...) considerar os fenômenos como 

formas que estão interligadas entre si (...)” (BESSE, 2006, p.267). Ele teve grande importância 

no desenvolvimento da Geografia, principalmente por trazer a cultura como elemento 

fundamental na análise geográfica.  

Na figura 14 a seguir, uma representação do que ele explicava: 
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Figura 14: Diagrama: Paisagem Cultural – Carl Sauer 
Fonte: Carl Sauer (2000) 

Organização: Janaína Mourão Freire 

Percebe-se que a Paisagem Cultural para Carl Sauer é definida a partir de formas, ou 

seja, de elementos materiais. No entanto, em uma pesquisa direcionada ao imaginário e à 

memória de seringueiros, este conceito não se torna aplicável pela ênfase na morfologia - na 

paisagem visual. As pesquisas “sauerianas”, por sua vez, têm grande importância para o 

surgimento de uma Geografia Cultural, que hoje está ainda mais consolidada e difundida e 

amplia suas pesquisas ao invisual. 

Depois de tudo que foi visto, compreendemos que a paisagem – que, no início do século 

XX, teve grande importância, com os trabalhos de Vidal de La Blache e Ratzel - foi renegada 

nas correntes que se sucederam. O existencialismo de Carl Sauer reacendeu a cultura na prática 

científica, mas é a corrente pós-moderna das ciências humanas que modificou (e vem 

modificando) esse cenário. A corrente humanista, sustentada pela fenomenologia, faz renascer a 

categoria paisagem, dando-lhe dimensão imaterial. Essa corrente humanista é explicada por 

Maria Geralda de Almeida (1993, p. 40/41) no artigo Geografia Cultural e Geógrafos 

Culturalistas - uma leitura francesa: 

Até os últimos vinte anos - e para uma boa parte até hoje - o homem, visto pelos geógrafos, 
poderia ser reagrupado em 3 tipos: I'homo rationolis ou economicus, l'homo historicus e 
I'homo roboticus. Apesar das diferenças entre eles, prevaleceram algumas analogias 
fundamentais como uma maior valorização do contexto social que é do próprio homem e a 
irrelevância atribuída aos valores morais e afetivos, as alegrias, satisfações, experiências 
dolorosas, aspirações (…). Os geógrafos que se preocupam com uma análise mais humana e 
mais rica do indivíduo e da sociedade, não se contentam de "estudar" o homem que apenas 
produz, porém, aquele que demonstra sentimentos, que pensa, que cria. 

Um homem que sente, pensa e cria não era compreendido pela ciência geográfica e assim 

o conceito paisagem também não abrangeu esses elementos da existência humana.
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             1.2 A Paisagem e a Geografia Cultural – uma abordagem fenomenológica 

A partir da década de 1970, a Geografia Cultural proposta por Carl Sauer ressurge 

sustentada pela Fenomenologia, que visa a considerar o espaço vivido. A Geografia adotou esse 

novo conceito que transformou as questões epistemológicas em questões ontológicas, 

considerando que o mundo percebido pelo indivíduo é envolto por subjetividades (HOLZER, 

1999). 

Para compreender como a paisagem passou a ser definida, convém contextualizá-la sob 

essa nova concepção: a Fenomenologia. Vamos ao menos tentar, pois, como nos diz Anne 

Buttimer (1982, p.168): “Não é fácil definir a Fenomenologia”. O termo Fenomenologia pode 

ser encontrado em Edmund Husserl, Kant, Merleau-Ponty, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre e 

outros. Na Geografia, Anne Buttimer, Yi-Fu Tuan e Relph são os principais representantes. Mas, 

antes de entender como os geógrafos se apropriaram do método fenomenológico, torna-se 

fundamental compreendê-lo por meio da concepção adotada por seus defensores. 

Edmund Husserl era um matemático alemão “muito sensível à influência da psicologia” 

(ALES BELLO, 2004, p.60). A partir de raciocínios sobre as operações matemáticas, criou o 

que ele chamou de Fenomenologia. Era contundente quando falava das limitações do 

Positivismo, embora nunca tenha deixado de registrar a importância de um método. Por não ter 

tido uma iniciação filosófica durante sua formação acadêmica, conheceu pouco da filosofia 

medieval, mas dialogou com muitos estudiosos da modernidade. Isso lhe era vantajoso porque 

buscava a verdade sem a influência de tradições filosóficas, mas era também desvantajoso pela 

necessidade de construir um caminho de forma autodidata. O pesquisador alemão morou e 

trabalhou em duas pequenas cidades: Gottingen e Friburgo e teve discípulos que o 

acompanhavam. Dentre os discípulos, alguns eram mulheres, o que era raro na primeira década 

do século XX. Costumavam ter uma relação de amizade e distribuíam-se em temáticas distintas 

para o uso do método fenomenológico e muitos desses trabalhos foram publicados na revista 

Anuário da Fenomenologia, criada por Edmund Husserl. Angela Ales Bello (2004, p.64) afirma: 

“Com efeito, podemos dizer que a Fenomenologia não é apenas uma corrente filosófica, mas 

uma escola filosófica, pois entre o mestre e os discípulos havia relacionamentos de amizade 

cotidianos”. 

As suas ideias eram escritas com a técnica da estenografia. Ele mesmo criara uma para si 

e seus assistentes deveriam aprendê-la para decodificação dos textos. Alguns de seus escritos, 

que hoje estão conservados no Arquivo de Louvain, na Bélgica, ainda não foram transcritos. 
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Edmund Husserl buscava a consciência da essência pura a partir da transcendência a 

possíveis prejulgamentos. O objetivo era romper com postulados a priori que as ciências 

possuem. Para tanto, propunha que o homem voltasse para dentro de si, reconhecendo-se como 

um sujeito intencional. “(...) a Fenomenologia poderia ser definida como um modo filosófico de 

reflexão a respeito da experiência consciente” (BUTTIMER, 1982, p.170), que pode ser 

alcançada por meio do princípio de redução de Husserl, como veremos mais adiante. 

Ele considerava o sujeito como intencional. Werther Holzer (2010) explica que a 

intencionalidade é a situação original, o fato primitivo. Isso significa que os fenômenos são 

percebidos, mas percebidos antes de tudo por uma intenção; e é só através dessa 

intencionalidade que se torna possível a redução fenomenológica (ou redução transcendental). 

Edmund Husserl se influencia por Brentano, um filósofo da Escolástica, que usou esse termo 

pela primeira vez, mas o modifica para inseri-lo na Fenomenologia. A partir disso, o filósofo 

alemão criticava a razão cartesiana, que considerava como objetivo apenas os estudos voltados a 

objetos quantificáveis, pois acreditava que a razão se refere à essência humana, mesmo que esta 

não seja enumerável. Edmund Husserl percebia a ruptura entre o mundo da ciência e o mundo da 

vida e considerava que isso devia ser revertido. Para tanto, construiu duas reduções: a redução 

eidética e a redução transcendental (HOLZER, 2010) 

Edmundo Husserl utiliza o terma “reduzir” no sentido de diminuir a partir da retirada de 

algo. A redução eidética é reduzir à essência. Para tanto, o matemático alemão utiliza-se de 

parênteses. Algo que é colocado em parênteses não deixa de existir, apenas não é relevante para 

um dado momento. No caso da redução eidética, coloca-se entre parênteses a existência, ou seja, 

“nós tiramos a existência fatual, sendo que permanece a essência” (ALES BELLO, 2004, p.85). 

A existência é o óbvio, a essência é o que deve ser posto em evidência. A redução transcendental 

também é denominada de redução ao sujeito e coloca entre parênteses o indivíduo para chegar 

ao verdadeiro Eu do sujeito (sujeito entendido como ser humano). Esse verdadeiro Eu é a 

percepção: 

Diante de mim, na penumbra, está este papel branco. Eu o vejo, toco. Esse ver e tocar [...] 
para mim é um cogitatio, um vivido de consciência. Este papel, mesmo com suas 
propriedades objetivas, com sua extensão no espaço, situado objetivamente em relação à 
coisa espacial que chamo meu corpo, não é cogitatio, mas cogitatum, não vivido de 
percepção, mas percebido (HUSSERL, 2006, p.86/87). 

 

Ao falar da folha de papel, ele aceita que o papel existe, mas a existência do papel não 

importa, mas sim ele enquanto cogitatio, ou seja, enquanto vivido de consciência - e consciência 

no sentido de “dar-se conta” ou seja, perceber. É o percebido que deve ser colocado em 

evidência: 
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O matemático alemão se utiliza do termo Erlebnis que significa “estou vivendo 

exatamente isto neste momento”, podendo ser traduzido no português por “vivência”,  para 

explicar esse perceber. Enquanto percebido, é vivência e não vivido, porque não é passado, é o 

momento. A folha de papel exemplificada está dentro de nós enquanto percepção, mas não 

enquanto conteúdo concreto. Ela está imanente no sujeito e transcendente por existir fora de nós 

- e a Fenomenologia não se interessa pela existência, mas sim pela essência. Portanto, nessa 

etapa da redução transcendental, dedica-se ao percebido. Se nós vemos a folha de papel diante 

de todo um contexto que está ao nosso redor e damos atenção justamente à folha, é porque existe 

uma intencionalidade na nossa percepção15 (HUSSERL, 2006). 

Edmund Husserl(2006) traz ainda o conceito de “ato”. Os atos são as vivencias 

(Erlebnis). Temos o ato de perceber, ato de recordar, ato de imaginar ou fantasiar e outros. Esses 

atos/vivências estão relacionados a três grupos que são interligados: o corporal, o psíquico e o 

espiritual (moral). Esses grupos da vivência devem nortear uma análise fenomenológica de 

modo que se possa compreenda a própria vivência, ou seja, o ato em si. Na presente pesquisa, 

sobre o imaginário e paisagem na memória de seringueiros, nos interessamos pelos atos de 

lembrar e imaginar e por isso mais adiante conceituaremos memória e imaginário. Pretendemos 

pelas nossas pesquisas de campo nos seringais, compreender esses atos a partir do método 

fenomenológico.  

Na Geografia, a fenomenologia pura de Edmund Husserl não vem sendo utilizada como 

única fonte bibliográfica, porque muitos se inspiraram em pesquisadores que vieram 

posteriormente como Martin Heidegger, Jean Paul Sartre e Merleau-Ponty. 

Martin Heidegger foi um discípulo de Edmund Husserl. Ele interessava-se pela questão 

do ser, temática claramente medieval, mas que não instigava tanto a Husserl, pois, como vimos, 

dedicava-se inteiramente à essência e não à existência. Heidegger influenciou-se pela 

Fenomenologia husserliana, integrando-a à teoria de São Tomás de Aquino. A sua primeira 

publicação de Ser e Tempo16 se deu na revista de Husserl, no qual o entendimento sobre o tempo 

era claramente influenciado pelo mestre, mas seus pensamentos afastaram-se e eles romperam 

relações. Heidegger não deixou de utilizar a fenomenologia, mas passou a ser um dos 

representantes de outra abordagem conhecida como Existencialismo (ALES BELLO, 2004).  

Nicholas Entrikin (1980) afirma que o Existencialismo se distancia da Fenomenologia de 

uma forma que não pode ser estabelecida com muita clareza. Os limites são tênues. Eles se 
                                                        

15 Ver página 8 
16 Martin Heidegger escreveu alguns textos que vêm sendo utilizados pela Geografia e aqui também serão 
considerados. No capítulo 2, falaremos de dois conceitos importantes trazidos pelo filósofo alemão: Dasein e 
Habitar. 
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interessam  pela natureza do ser e trazem, além da influência de Edmund Husserl, uma tradição 

ética na qual o homem é visto como voluntário, ou seja, é por seus objetivos e escolhas que uma 

situação ocorre. O que está ao redor do homem só tem sentido de acordo com a escolha feita. 

Seus adeptos criticam o determinismo ambiental, ao dizer que só depois de uma escolha o 

ambiente pode ou não facilitar o alcance de algo, mas a escolha é que determinou e não o 

ambiente. Além do alemão Martin Heidegger, os franceses Merleau –Ponty  e Jean Paul Sartre 

também contribuíram para o Existencialismo. 

Angela Ales Bello (2004) explica que Merleau-Ponty abordou o tema da corporeidade 

que Husserl já trazia, mas dedicando-se à sexualidade. Interessava-se pela percepção, inclusive 

no âmbito neurológico, e refletia sobre temas como a Teoria da Gestalt. Jean Paul Sartre 

pesquisou a temática da imaginação, negando a existência de Deus; sustentava que se tornava 

necessário optar pela existência de Deus ou do Eu. Ele produziu uma das grandes teorizações do 

ateísmo. Nicholas Entrikin(1980, p.13) explica que, segundo Sartre, um indivíduo que “permite 

que outros fatores alheios à sua vontade consciente determinem a sua escolha, tal indivíduo está 

vivendo uma existência inautêntica [...] em má fé” . Isso corrobora para sua ideia de que Deus 

não existe, pois é um fator alheio. 

 Ambos, Merleau-Ponty e Jean Paul Sartre, acreditavam na existência enquanto angústia, 

ou seja, uma existência dramática que os fez se aproximar do marxismo. O segundo, com suas 

ideias filosóficas, chegou a ser expulso do Partido Comunista. Além de Martin Heidegger, 

Merleau-Ponty e Jean Paul Sartre, destacaram-se no âmbito da Fenomenologia. Alguns nomes 

conhecidos são Paul Ricoeur e Emanuel Levinas, ambos com uma raiz religiosa (ALES BELLO, 

2004). 

A Fenomenologia Existencial de Martin Heidegger, Merleau-Ponty e Jean Paul Sartre se 

utiliza do método fenomenológico, mas não acredita nas reduções propostas por Edmund 

Husserl, por considerá-las idealistas. Desconsideram a possibilidade da transcendência 

(HOLZER, 2010). Anne Buttimer (1982) acredita que os existencialistas se uniram à 

Fenomenologia buscando adaptar o método fenomenológico para explicar o mundo vivido, que 

os fenomenólogos tradicionais reconheceram a existência, mas não buscaram explicar. Na 

Geografia, a espacialização do homem como parte de um mundo vivido é um gancho que a 

integra à Fenomenologia, muito embora com raízes claramente existencialistas. Por isso, para 

entender o elo de ligação do paradigma fenomenológico com a Geografia, fizemos esse breve 

histórico de autores. 

Werther Holzer (2010, p.38) explica que a Fenomenologia vem sendo utilizada na 

Geografa pelo menos desde a década de 1920, influenciando geógrafos como Carl Sauer, David 
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Lowenthal e Eric Dardel. Mas foi apenas nos anos 1960 que ela se efetivou na ciência 

geográfica com geógrafos como Anne Buttimer, Yi-Fu Tuan e Relph. Eles compreendem a 

fenomenologia como “a filosofia dos mundos vividos da experiência humana” que, além de 

criticar o cientificismo do Positivismo, algo que tornava-se fundamental para a Geografia, ela 

tem uma visão holística do homem e da natureza, através da intencionalidade. Os três utilizaram 

a Fenomenologia não como um postulado, mas como um espécie de aporte para as pesquisas. 

Mas Relph e Yi –Fu Tuan remeteram-se mais ao humanismo, deixando-a implícita. 

O humanismo foi definido por Yi- Fu Tuan (1982). O autor explica que o termo teve 

muitas interpretações ao longo da história. Durante muito tempo e mesmo já no século XX, 

esteve associado a discordâncias contra a intolerância religiosa. Por vezes, direcionou-se ao 

classicismo, como o fizeram filósofos da Renascença. Todos buscavam de alguma maneira 

ampliar o entendimento do que é o indivíduo humano e do que ele pode fazer. No entanto, as 

abordagens científicas têm dado pouca importância ao papel da consciência humana; por isso, a 

Geografia Humanística “tenta especificamente entender como as atividades e os fenômenos 

geográficos revelam a qualidade da conscientização humana” (TUAN, 1982, p.146). Através 

dessa compreensão, o humanismo na Geografia acaba por aproximar-se, dentre outros, do 

método fenomenológico, mas, como explicou Werther Holzer (2010), a Fenomenologia foi 

utilizada de maneira implícita. Abaixo uma citação de Maria Geralda de Almeida com relação 

ao humanismo na Geografia: “A corrente humanista busca referências variadas, tem um 

ecletismo voluntário, sem excluir nenhuma via, pois a exclusão é encarada como um risco de 

limitação e de empobrecimento. A delimitação espaço-temporal do humanismo recolocou o 

homem no centro de suas preocupações” (ALMEIDA, 2008 p.3) 

Para colocar o homem no centro, surgem pesquisas como as de Anne Buttimer (1982), 

que e preocupa em definir a Fenomenologia. De acordo com a autora, existem duas noções de 

Fenomenologia: 1) Corpo – sujeito e 2) Intersubjetividade. A primeira pressupõe uma relação 

direta do homem com o meio, enquanto a segunda pressupõe um diálogo. Esse diálogo se dá 

“entre pessoas individuais e a subjetividade do seu mundo” (BUTTIMER, 1982, p.175). A 

autora  argumenta que o subjetivo e o objetivo não devem ser entendidos como distintos. Pelo 

contrário, um estudo fenomenológico transcende a dualidade cartesiana entre ambos. O fato é 

que a Fenomenologia não se identifica com nenhum isoladamente, mas sim com o modo 

intersubjetivo de análise. Werther Holzer (2010, p.40) explica que essas duas noções trazidas 

por Anne Buttimer provêm da união da Fenomenologia com o Existencialismo, que fez surgir: 
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[...] os temas potencialmente exploráveis pela Geografia: a intencionalidade do homem na 
estruturação de seu mundo (intencionalidade do corpo-sujeito); e a intersubjetividade, 
definida como o diálogo entre o homem e o meio, em termos de herança sociocultural e do 
papel assumido por ele no mundo vivido” 

 

Reconhecemos a importância dos trabalhos realizados por alguns estudiosos para nossa 

dissertação e utilizaremos deles alguns conceitos importantes. Por Yi- Fu Tuan (1980, 1983) e 

Anne Buttimer (1982), compreendemos a categoria geográfica Lugar 17  e trouxemos outros 

debates importantes; Eric Dardel (2011) está presente em diversos momentos, desde a 

conceituação de paisagem ao entendimento do que é geograficidade. Vale ressaltar que 

geógrafos contemporâneos, como Paul Claval, Roberto Lobota Corrêa (2010), Werther Holzer 

(1999, 2010), Maria Geralda de Almeida (2008a, 2008b, 2009)  e outros, acompanharam todo 

nosso percurso nesta dissertação.  

 Em relação aos filósofos existencialistas, de Martin Heidegger exploramos o conceito de 

Dasein e, embora valorizemos os trabalhos de Merleau-Ponty e Jean Paul Sartre, não os 

utilizaremos. No entanto, consideramos importante citá-los, de modo que fiquem claras as fontes 

bibliográficas que vêm influenciando os geógrafos culturais/humanistas, que nos baseamos. Por 

fim, Edmund Husserl (2006) contribuiu com o conceito de vivência/ato (Erlebnis). 

Com essa base, alcançamos a Nova Geografia Cultural, assim denominada por ter 

renascido influenciada pelo paradigma fenomenológico. Utilizaremos uma frase inicial do livro 

de Joel Bonnemaison (2010, p.1) Conceiving a New Cultural Geography: “Cultural Geography 

positions human beings at the centre of geographical knowledge – human beings with their 

beliefs, their passions and their life experiences18”. Essa assertiva permite descrever com clareza 

o que movimenta um geógrafo cultural; além disso, no livro desse francês encontra-se muito da 

Fenomenologia. É humanismo geográfico, pois centra-se no homem, e é extremamente 

fenomenológico, porque se interessa pelas vivências, que nada mais são do que as percepções do 

homem em relação ao mundo. E é o que buscamos nos seringueiros: suas percepções a partir da 

memória, para compreender as paisagens e o imaginário que guardam na lembrança. 

Maria Geralda de Almeida (2009) descreve três abordagens da Geografia Cultural que 

podem ser consideradas mais evidentes: 1) Semiótica -  que explora os signos e significados; 2) 

Espiritualista – que se preocupa com a consciência humana e 3) Eclética – um mosaico de 

temas/interdisciplinaridade. 

                                                        
17 ver no capítulo 2 
18  “Geografia Cultural posiciona o ser humano no centro do conhecimento geográfico – o ser humano com suas crenças, 
suas paixões, suas vivências” (Quando o autor fala em Life Experiences temos a tradução encontrada na língua 
inglesa para o termo em alemão Erlebnis/ vivência). 
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A primeira delas se preocupa com o universo de símbolos atribuídos aos espaços e aos 

lugares; dedicam-se tanto às paisagens urbanas quanto ao meio rural. Denis Cosgrove é um 

geógrafo que se insere nessa abordagem. A corrente espiritualista é protagonizada pela italiana 

Giuliana Andreotti e está relacionada aos valores espirituais atribuídos aos lugares. Nessa 

corrente, os geógrafos se interessam pela consciência humana por um viés artístico e poético. A 

última linha, denominada Eclética tem como representante principal o francês Paul Claval e 

possui como característica uma interdisciplinaridade. É um mosaico de diversos temas que 

possuem procedimentos metodológicos homogêneos. 

Na abordagem eclética, a paisagem configura-se como uma categoria essencialmente 

geográfica e contém aquilo que é inerente à Geografia: a afetividade na relação homem–meio, 

pois, quando se compreende que os mitos, as crenças, os medos, ou seja, as percepções 

humanas, constituem a paisagem, esta ganha um caráter fenomenológico. Jean-Marc Besse 

(2006, p.78) discorre sobre o tema e entende a paisagem como “[...] um valor, uma dimensão do 

discurso e da vida humana, ou ainda, uma formação cultural”.  

Para Bachelard (1989) e Dardel (2011), a paisagem seria externa aos olhos de um 

geômetra, mas, para um geógrafo, a paisagem existe no interior de si, visto que o homem habita 

um espaço vivido e percebido “com todas as parcialidades da imaginação” (BACHELARD, 

1989, p.19). Nesses autores, encontra-se a Fenomenologia de Edmund Husserl, referindo-se ao 

percebido. E trazem a imaginação, que o filósofo alemão não deixou de enumerar19. 

De acordo com Simon Schama (1996, p.17), “[...] a paisagem é obra da mente. Compõe-

se tanto de camadas de lembranças quanto de estratos de rochas”. Com essa afirmativa, o autor 

demonstra que a paisagem conserva não apenas o visível, mas também o imaginável. As 

lembranças, assim como a paisagem, podem ser encontradas no interior do homem pois ambas 

estão ligadas às percepções individuais. Essa frase de Simon Schama, juntamente com todas as 

leituras empreendidas até este momento, nos despertou para buscar as paisagens que residem 

na memória dos nossos Guardiões da Lembrança – os seringueiros do estado do Acre 20. 

Eric Dardel (2011, p.31) afirma que: “Ela [a paisagem] coloca em questão a totalidade 

do ser humano, suas ligações existenciais com a Terra, ou, se preferirmos, sua geograficidade 

original [...]”. Essa geograficidade define a relação do ser no mundo e é a essência da 

Geografia. Edmund Husserl (2006) explica que, enquanto as ciências exatas possuem uma 

ontologia formal, as ciências humanas têm uma ontologia regional ou da natureza. Werther 

Holzer (2010, p.65) adapta a afirmação husserliana à Geografia: “a Geografia tem seu papel 

19 Ver página 16 
20 Veja capitulo 3 
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enquanto uma ciência das essências. A ciência formal do espaço, no entanto, seria a geometria e 

a sua essência seria a espacialidade. A ciência regional do espaço seria a Geografia e a sua 

essência seria [...] geograficidade”. Portanto, é a geograficidade a essência da pesquisa 

geográfica. 

Com Eric Dardel, encontramos a essência da Geografia – a Geograficidade - e é por ela 

que propomos compreender a vida dos seringueiros, por meio do estudo de suas percepções, que 

se dão em dois atos principais: o ato/vivência de imaginar e o ato/vivência de lembrar.  Edmund 

Husserl(2006) acredita que, para se conhecer um fenômeno cultural, é necessário ir fundo, 

escavar, realizar um trabalho de arqueólogo, e assim o faremos. Compreenderemos melhor 

como definir a vivência/ato do imaginário e a vivência/ato da memória, de modo que tenhamos 

subsídios para identificar Paisagens Imaginárias e Imaginários paisagísticos na memória dos 

seringueiros! 

 

 1.3 O ato de imaginar ou as vivências do imaginário 

Na teoria de Edmund Husserl (2006), a percepção faz o objeto/evento residir dentro de 

nós. Mas nem sempre percebemos esse objeto/evento diretamente, pois nem sempre está diante de 

nós; às vezes o percebemos pela lembrança. Nós podemos recordar algo modificando-o; isso 

significa que deixa de ser uma percepção para tornar-se imaginação. A imaginação atua sobre 

algo já percebido e de alguma forma o transforma. Já a fantasia se dá em algo totalmente 

diferentes da realidade, criando-se uma realidade. Angelo Ales Bello (2004, p.91) explica sobre o 

ato de imaginar: 

 

Imaginar é ligado à nossa experiência anterior e significa efetivamente projetar coisas que nós 

talvez tenhamos percebido antes e que podemos completar com a nossa imaginação. O ato de 

imaginar não é igual ao ato da fantasia: a imaginação significa que nós organizamos as coisas de 

uma maneira diferente em relação à presença da realidade; fantasia significa que nós 

acrescentamos vínculos que não têm a ver com essa realidade, pois podemos projetar elementos 

novos com relação àquela coisa que nós estamos percebendo, ou criar um mundo que chega ao 

ponto de ser alternativo ao mundo percebido  

 

Para discutir o ato de imaginar, escolhemos três autores principais. São elas: Gaston 

Bachelard (2001, 2008), Denis Cosgrove (2000) e Trindade (1996), que dialogam com alguns 

autores expostos anteriormente.  

De acordo com Denis Cosgrove (2000), a imaginação não pertence apenas aos sentidos e 

nem apenas ao intelecto. Ela é capaz tanto de gerar significados quanto de metaforseá-los. O 
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autor acredita que essa compreensão pode acabar com alguns dualismos teóricos. Para ele são 

quatro os problemas que se apresentam no âmbito da Geografia Cultural em relação à 

imaginação: 

 

1) A imaginação individual e a coletiva estão relacionadas e, quando estudamos 

os grupos, “os valores e crenças compartilhados constituem a imaginação 

coletiva e definem a cultura não material” (2000, p.39). Os grupos constroem 

símbolos que podem ser divididos em três: a) cósmico, b) onírico e c) poético. 

Os símbolos cósmicos estão relacionados ao mundo natural, com significações 

que vão além do homem; é o exemplo da Terra como a grande mãe, o ar como 

o espírito e etc. Os símbolos oníricos são evocados nos sonhos e os símbolos 

poéticos, que muito nos interessam, são a imaginação humana em seu nível 

mais criativo, ou seja, resgatam os significados obtidos nos símbolos oníricos e 

cósmicos, criando novos sentidos. Essa é a forma de imaginação que despertou 

maior interesse dos Geógrafos culturais, pois a criatividade poética é o 

elemento que produz e diferencia as culturas. 

2) A vida humana tem temporalidades com padrões que são cíclicos, como dia, 

noite, estações e etc. Geralmente, as culturas tendem a alinhar suas práticas 

culturais a esses ciclos da natureza, mas nem sempre isso ocorre como uma 

resposta funcional, como se dá para agricultores, ribeirinhos e outros. Muitas 

vezes, cerimônias são instituídas, como é o caso do Natal, dia de Ação de 

Graças, festa de São João, Carnaval e muitos outros exemplos. As culturas 

tendem a criar mitos sobre suas origens no imaginário, e isso ocorre porque 

existem tensões entre os espaços circulares – o natural e os espaços lineares – e 

o humano. Ligar-se ao natural dá uma sensação de distanciamento do risco a 

que os seres humanos estão constantemente sujeitos. 

3) “A imaginação constrói narrativas que juntam o passado e o futuro numa 

forma de síntese” (2000, p.48). O passado é a função ideológica da 

imaginação, enquanto o futuro é sua função utópica. Essas duas funções 

podem ser encontradas na imaginação poética, fruto dos símbolos poéticos que 

vimos acima. Elas são necessárias e complementares, pois a utopia pode 

romper com a tradição e a ideologia pode defendê-la, de modo que nem todo o 

passado seja destruído. Assim também a utopia pode trazer transformações 

positivas e a ideologia pode tornar-se repressora. 
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4) Por fim, temos a questão da modernidade, que vem enfatizando 

demasiadamente a utopia, de modo que as sociedades tradicionais têm sido 

relegadas a um patamar inferior. O tempo cíclico está sendo posto de lado pela 

exacerbação do tempo humano-linear. 

 

De Denis Cosgrove, entendemos que os símbolos poéticos ou a criatividade poética 

produzem a diferenciação das culturas que as identificam. Os seringueiros têm suas 

singularidades culturais, que podem ser compreendidas por meio dessa criatividade como 

veremos nos capítulos posteriores. Além disso, analisamos os mitos que existem entre os povos 

da floresta, pois a mitologia, de alguma forma, normatiza um tipo de vida na Amazônia, exigindo 

um postura de respeito por parte dos seringueiros. Identificamos como se apresentam as funções 

utópica e ideológica, compreendendo as tradições e as transformações ocorridas nos seringais 

frente a modernidade. Finalmente, trazemos o imaginário e a memória dos seringueiros, com o 

intuito de preservá-las, mas, acima de tudo, de captar-lhes a essência. Abaixo uma tabela com 

algumas sínteses (ver tabela 4): 

Símbolo  Espaço  Função 

Cosmico   Circular - Natural  Ideológica - Passado 

Onírico  Linear - Humano  Utópica - Futuro 

Poético     

Tabela 4: Simbolo, Espaço e Funçao  - Denis Cosgrove 
Fonte: Cosgrove (2000) / Organização: Janaína Mourão Freire 
 
Diante de alguns temas expostos por Denis Cosgrove, como a questão das tradições, 

símbolos e mitos, incorporamos dois conceitos utilizados pelo geógrafo Yi-Fu Tuan: Topofilia e 

Topofobia. Mas antes é preciso conhecer o conceito que os gerou. 

A Topoanalise foi trazida por Gaston Bachelard (2008, p.28). Segundo o autor, nossas 

lembranças estão dispersas em muitos ambientes. A casa é um dos locais, e talvez o mais 

importante deles, em que guardamos nossa memória. As casas com sótãos, corredores e porões 

têm em seus meandros a fonte de nossos devaneios: “A topoanálise seria então o estudo 

psicológico sistemático dos locais de nossa vida íntima” - e por isso o exemplo da casa. O espaço 

possui, então, a função de armazenar o tempo, de modo que, pelo primeiro, encontramos o 

segundo. Esse autor acredita que os psicanalistas deveriam se dedica a essa localização das 

lembranças. Os locais de intimidade geram uma atração, que se traduz por uma afetividade. 

Portanto, “a topoanálise traz a marca de uma topofilia”. Mas o que é a topofilia? 
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Bachelard (2008) dedica-se a defini-la, embora seja conceito difundido posteriormente 

por Yi –Fu Tuan (1980). Explica Bachelard: são “as imagens do espaço feliz” (p.19). Tuan 

complementa: “A palavra topofilia é um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido 

amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material”  

(p.107). Tuan, além de dedicar uma obra ao  estudo da topofilia, adentra na face obscura das 

sensações e, com o conceito Topofobia, dedica-se às paisagens do medo (2005). As sensações 

também compõem a paisagem e estão ligadas às crenças, à fé, às religiões – e, além de outros 

elementos, aos mitos. 

Os mitos estão ao nosso redor. Alguns, muitas vezes antigos, permanecem sem que os 

percebamos. O trabalho do pesquisador de procurá-los obriga-o a escavações. É preciso 

(re)encontrá-los, pois o fato de estarem longe do nosso alcance não representa a morte ou a 

inexistência, mas revela a incapacidade humana (e às vezes científica) de ver além dos estratos 

de rochas (SCHAMA, 1996).  

Nos interessamos em saber se o seringal e a Floresta Amazônica existem para o 

seringueiro como topofilia ou topofobia. O imaginário que atua sobre a percepção pode 

contribuir para a predominância de uma sensação em detrimento da outra. E isso será visto no 

nosso terceiro capítulo.  

Pela observação do objeto, cria-se uma imagem fruto da nossa capacidade de pensar. As 

imagens não são passivas e nem concretas, mas “experiências visuais anteriores” (TRINDADE, 

1997, p.10). O imaginário está relacionado à afetividade e às emoções, além de possuir uma 

carga poética e atuar como transformador do real. “[...] o imaginário não apenas previne 

situações futuras, como em sua atividade antecipatória orienta-se para um porvir não suspeitado, 

não previsto”(TRINDADE, 1997, p.27) 

Também torna-se importante compreender o conceito imaginação; para tanto, não se pode 

levar em consideração a raiz etimológica da palavra, visto que a mesma designa a formação de 

imagens e, segundo Gaston Bachelard (2001, p.1), imaginar é o ato de “deformar as imagens 

fornecidas pela percepção; é sobretudo a faculdade de libertar-nos das imagens primeiras, de 

mudar as imagens”. É preciso que uma imagem presente remeta a uma imagem ausente para que 

haja, de fato, uma ação imaginante. Portanto, o autor sustenta que é preciso haver um imaginário 

que reveste e dá significado à imagem para existir o imaginar. 

De acordo com Maria Geralda de Almeida (2003, p.73), a “Imaginação é a faculdade de 

evocar imagens ausentes, fictícias, irreais, enterradas no nosso mais profundo Eu”. Como 

explica Bachelard, a imagem possui uma espécie de auréola que a reveste. Esta é denominada de 

imaginário, responsável, por conseguinte, por dar valor à imagem. Uma imagem fixa, sem 
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imaginário; “noutras palavras, uma imagem estável e acabada corta as asas à imaginação” (2001, 

p.2). No diagrama acima, o imaginário foi representado por uma figura irregular, pois acredita-se

que o mesmo não se revela de maneira exata e, por conseguinte, reverbera distintamente, de 

acordo com o observador. 

O imaginário, complementa Bachelard, também cria imagens, mas se estende além delas. 

“A  verdadeira viagem da imaginação é a viagem ao país do imaginário, no próprio domínio do 

imaginário” (2001, p.5).  

A imaginação tornou-se um caminho que nos permite atingir o real, assim como, 

vislumbrar as coisas que possam vir a tornar-se realidade (TRINDADE, 1997, p.1). Portanto, o 

imaginário não é a negação total do real, visto que este existe a partir da realidade percebida, ou 

seja, da interpretação que o homem faz da realidade. 

Assim como Maria Geralda de Almeida (2003, p.83-85) fala do sertão nordestino, 

podemos transpor suas explicações para a Amazônia: “O mundo exterior, a fim de existir para o 

sertanejo, sofre uma transformação, desaparece na sua naturalidade bruta para renascer sob a 

forma de universo simbólico”. E complementa: “Construindo um universo simbólico, o sertanejo 

assimila-se ao mundo e se ajusta ao mundo real”. Portanto, o universo simbólico pode existir 

como parte do processo de “habitar” do homem. As vivências do imaginário são percepções 

ligadas a símbolos e ao real diário, captado de maneira subjetiva pelos indivíduos. 

1.4  O ato da lembrança ou as vivências da memória 

Como foi explicado na nossa introdução, estamos em busca  da memória que reside no 

interior dos homens e não nos lugares. Para tanto, foi necessário conhecer diversos autores como 

Henri Bergson (2006), Maurice Halbwachs (1990), Georges Balandier (1999), Jan Assmann 

(2008), Aleida Assman (2008) e Pierre Nora (1993). O tema da memória não é recente, mas, por 

ser algo ainda novo na Geografia, torna-se necessário utilizá-lo com propriedade. Durante nossas 

leituras, fizemos escolhas que serão justificadas. 

 1.4.1 Os Lugares de Memória 

Georges Balandier (1999, p.42) em O Dédalo – para finalizar o século XX, acredita que a 

memória coletiva está nos lugares: “[...] deles recebe seus suportes e seus meios de 

conservação”. Esses Lugares são denominados de “Lugares de Memória”, por Pierre 

Nora(1993). Eles se definem a partir de três características: materiais, simbólicas e funcionais. 

Material porque são construídos por pessoas; Funcional porque possuem conteúdo hipotético, 
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que garante a cristalização e transmissão da lembrança (que é a sua função); e Simbólico porque 

devem possuir uma definição, que advém de um acontecimento experimentado por poucos, mas 

adotados pela maioria.  

Pierre Nora (1993) diferencia História e Memória, conforme tabela 5 a seguir: 

                           HISTÓRIA                         MEMÓRIA 

Reconstrução sempre incompleta de algo que 
não existe mais 

Grupos vivos, Lembrança viva, Permanente 
Evolução. Aberta à dialética da lembrança 
e do esquecimento 

Representação do passado Fenômeno sempre atual (eterno presente) 

Operação intelectual, Laicizante, Análise e  
discurso crítico 

Afetiva, Mágica, Lembranças flutuantes e  
Vagas; não se prende a detalhes 

Prosaico Sagrado 

Pertence a todos e a ninguém, Vocação para o 
universal 

Emerge de um grupo, Múltipla, Desacelerada 
Coletiva e Individualizada ao mesmo tempo 

Se liga nas descontinuidades temporais e nas 
relações entre as coisas 

Enraiza no concreto, no gesto, no espaço, na 
imagem, no objeto... 

Deslegitimação do passado vivido É o próprio vivido 

Relativo Absoluto 
Tabela 5: História X Memória  - Pierre Nora 
Fonte: Pierre Nora (1993, p.7-14) 
Organização: Janaína Mourão Freire 

 
 Pierre Nora (1993, p.7) defende que o passado está morto com a aceleração da História. 

“Fala-se tanto de memória porque ela [a memória] não existe mais”. Por conta disso, o interesse 

por locais em que a “memória” possa ser eternizada ganha força. E ele complementa: “Há locais 

de memória porque não há mais meios de memória” Tudo isso é resultado do processo de 

mundialização, que tende a massificar e mediatizar tudo. É o fim das sociedades-memória e das 

ideologias-memória. Segundo o autor, a existência dos lugares de memória comprova o fim da 

memória, porque, se ela ainda existisse, eles não seriam necessários. Quando há mediação, já não 

há mais memória e sim História – esta tendo como missão destruir a primeira. Os monumentos e 

museus são esvaziados daquilo que deveria fazer deles verdadeiramente lugares de memória – a 

memória. Em seu livro, Reflexões sobre um século esquecido – 1901-2000, Tony Judt (2010) faz 

uma critica à teoria de Pierre Nora, por acreditar que é, não apenas eurocêntrica, mas também 

francocêntrica, pois não considera as culturas populares vivas da América Latina. Além disso, 

muitos lugares de memória são construídos com as populações ainda vivas. 

Werther Holzer(1999, p.76) se questiona sobre a aplicabilidade dos lugares de memória à 

Geografia. Ele critica a utilização do termo lugar de memória porque a definição de Pierre Nora 
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estaria caminhando muito mais para um não-lugar, pois o lugar não pode ser destituído de suas 

características  espaciais e transformado em um símbolo:21  

Proponho que se defina o lugar sempre como um centro de significados e, por extensão, um 
forte elemento de comunicação, de linguagem, mas que nunca seja reduzido a um símbolo 
despido de sua essência espacial, sem a qual torna-se outra coisa, para a qual a palavra lugar 
é, no mínimo, inadequada. 

  

As características dos lugares de memória não são aplicáveis aos seringais, visto que 

estes não foram construídos a partir de uma generalização e não existem como lembranças 

imóveis. Pelo contrário, as lembranças estão em constante transformação pela existência de 

portadores de memória vivos – os seringueiros. Mas o debate sobre as diferenças entre história e 

memória serão considerados. 

 

 1.4.2 Memória Individual e Coletiva 

A memória pessoal ou individual foi a única a ser reconhecida até 1920. Alguns estudos 

de Freud e Yung falavam na memória coletiva, mas ainda centrando-se no inconsciente profundo 

do indivíduo, isolado da dinâmica social. Henri Bergson também centrou-se na memória do 

indivíduo e posteriormente, Maurice Halbwachs trouxe o conceito de Memória Coletiva 

(ASSMANN, 2006).   

De acordo com Henri Bergson (2006), a memória individual constrói a realidade 

presente. Primeiramente, a memória age como um registro do cotidiano, por meio de uma 

imagem-lembrança resgatada quando necessário. Essa memória depende de uma experiência 

singular e se instala no corpo. Está localizada no presente visualizando o futuro. A memória é 

resultado de um diálogo entre o passado e o presente, a lembrança dá vida ao presente e este 

ultimo apela ao passado para obter a lembrança. São dois estágios, um de reconhecimento(sem 

uma ação pensante) por meio dos aparelhos motores do corpo que formam imagens-lembranças e 

outro que é ativo quando o passado se coloca diante do presente. Para Henri Bergson a memória 

possui uma função criadora e libertadora. Uma teoria da memória individual “é também uma 

teoria do lugar – o corpo -, onde se situam os mecanismos que permitem que a memória opere, e 

uma teoria das temporalidades e do tempo vivido” (BERGSON, 2006, p.47). Ou seja, a memória 

individual se instala no corpo e atravessa o tempo, constituindo relação permanente entre o 

passado e o presente. 

Maurice Halbwachs (1990), discípulo de Henri Bergson, aceitava a existência da 

memória individual, mas aprofundou-se, dedicando-se à memória coletiva. Explica que é preciso 

                                                        
21 Veja definição de lugar no capítulo 2 
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existir o grupo e o lugar para que uma memória não se perca. O afastamento do grupo e do lugar 

faz com que ao longo do tempo haja poucos ou raros resquícios do passado. Diz ele em duas 

passagens: “Esquecer um período da vida é perder o contato com os que então nos rodeavam” 

(HALBWACHS, 1990, p.37),  e continua: “(...) se não nos é mais possível reencontrá-la, é 

porque há muito tempo não fazemos parte do grupo na memória do qual ela se mantinha” (1990, 

p.39). Compreende-se que o esquecimento pode se originar do afastamento, pois a memória, 

enquanto coletiva, também necessita do grupo para sua permanência. 

Para o autor, toda memória coletiva possui a intuição sensível de cada pessoa; esta difere 

do pensamento social, mas existe dentro dele, visto que não armazenamos as lembranças da 

mesma maneira, mas participamos igualmente da coletividade. Cada um o faz a seu modo. 

Existem dois planos de memória de um grupo: 1) o que faz parte da maioria dos membros e 2) o 

que “pertence a um número muito pequeno e às vezes a um único de seus membros” 

(HALBWACHS, 1990, p.51)  

Acreditamos que os escritos de Henri Bergson e Maurice Halbwachs são de grande 

importância. Porém, para esse estudo, a memória individual é válida apenas enquanto parte da 

memória coletiva. Portanto, o conceito de Halbwachs, em si, basta, já que o autor considera a 

existência da memória individual como componente da vida em sociedade – a memória coletiva. 

Assim, essa definição se adapta ao caso dos seringueiros. Será utilizado como conceito base nas 

nossas pesquisas, mas o colocaremos em debate com outros dois autores contemporâneos: Jan e 

Aleida Assmann .Objetivamos trazer mais subsídios para nossa pesquisa. 

 

 1.4.3 Memória Comunicativa e Memória Cultural 

Jan Assmann (2008) se inspirou nas ideias de Halbwachs, de que a memória só é possível 

no grupo, porém ele traz alguns questionamentos. A memória coletiva, quando não preservada, 

tem um prazo de duração curto, pela própria expectativa de vida que se configura nas populações 

humanas atuais. Em um século, os portadores vivos não existem mais, e mesmo que ainda seja 

possível conhecer a história pelas gerações futuras, a memória original dependerá de documentos 

para existir. Por isso, Assmann quis entender como se configuram as formas de memória que não 

possuem mais portadores vivos, chegando ao conceito de Memória Cultural. Em síntese, ele 

construiu três tipos de memória (ver tabela 6): 

1. Memória Individual ⇒ Similar à memória autobiográfica de Halbwachs, ela 

representa as experiências de vida e as relações estabelecidas com os grupos, mas 

absorvidas de maneira pessoal 
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2. Memória Comunicativa ⇒ Tem caráter autobiográfico, mas é coletiva, pode ser 

identificada pelos portadores da memória ainda vivos.  

3. Memória Cultural ⇒ Tem um tempo histórico e mítico, faz parte da identidade 

cultural de um grupo e  se encontra em um passado absoluto. 

 

Nível Tempo Identidade  Memória 

Interno  

Neurológico 

Tempo Interior 

Subjetivo 

Íntima   Memória 

Individual 

Social 

 

Tempo Social Social 

Pessoa como portadora de papel  

social 

 
 
 

Memória 

Comunicativa 

Cultural Tempo Cultural, 

Mítico 

Histórico 

Identidade 

Cultural 

 
 
Memória  

Cultural 

Tabela 6: Três Níveis de Memória – Jan Assmann 
Fonte: Ian Assman (2008, p.109) 

Organização: Janaína Mourão Freire 
 

Conforme Jan Assmann (2008, p.109), a memória é aquilo que nos permite formar uma 

consciência e uma identidade pessoal e ambas se apresentam no âmbito da coletividade e da 

individualidade. A memória está relacionada ao tempo, seja ele interior, social ou cultural. De 

acordo com a tabela 6, o primeiro nível – o interno – se refere à nossa memória pessoal. Essa 

memória depende da consciência em geral e não apenas da nossa. Ela vive da comunicação e da 

socialização. É uma função da vida social: “Memory enables us to live in groups and 

communities, and living in groups and communities enables us to build a memory”22. O segundo 

nível – o da Memória Comunicativa – representa aquilo que Halbwachs chama de Memória 

Coletiva, mas foi construído para diferenciar os conceitos. Jan Assmann (2008, p.110) percebeu 

que na teoria do francês não havia como pesquisar a memória, que não possui mais portadores 

vivos, ou seja, sem a história oral, e assim as tradições milenares não podiam ser encaixadas. 

Para resolver isso, estabeleceu o terceiro nível – Memória Cultural:   

Halbwachs, however, the inventor of the term “collective memory” was careful to keep his 
concept of collective memory apart from the realm of traditions, transmissions, and 
transferences which we propose to subsume under the term “cultural memory”. We preserve 
Halbwachs’s distinction by breaking up his concept of collective memory into 

                                                        

22 Memória nos permite viver em grupos e comunidades e viver em grupos e comunidades nos possibilita 
construir memória. 
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“communicative” and “cultural memory,” but we insist on including the cultural sphere, 
which he excluded, in the study of memory23. 

A partir da construção dessas duas novas definições, Jan Assmann (2008) afirma que 

tanto a Memória Comunicativa quando a Memória Cultural são coletivas, mas a última 

direciona-se para além do que Halbwachs foi capaz de discorrer. A Memória Cultural é 

armazenada em formas simbólicas e existe não apenas na interação com outros humanos, mas 

também na interação com as coisas. Não que as coisas possuam memória por conta própria, mas 

elas acionam a nossa memória a partir das memórias que nós inserimos nelas. As sociedades que 

não possuem símbolos externos tendem a criá-los. É o caso dos Museus, Bibliotecas e outras 

instituições de memória. Além disso, instituem datas especiais e festas: 

The cultural memory is based on fixed points in the past. Even in the cultural memory, the 
past is not preserved as such but is cast in symbols as they are represented in oral myths or in 
writings, performed in feasts, and as they are continually illuminating a changing present 
(ASSMANN.J, 2008, p.113).24 

Esse caráter institucional explicado acima existe apenas na Memória Cultural e não na 

Memória Comunicativa (ou na Memória Coletiva de Halbwachs). A Comunicativa vive na 

interação diária e, por isso mesmo, possui tempo limitado de três gerações – 80 a 100 anos. Veja 

a tabela 7 abaixo: 

Memória Comunicativa Memória Cultural 

Conteúdo História no quadro da memória 

autobiográfica, 

Passado recente 

História Mítica, 

Eventos no passado absoluto 

Formas Tradições e Gêneros informais da 

comunicação diária 

Elevado estágio de formação, 

Comunicação cerimonial 

Mídia Viva, Memória Incorporada, 

comunicação na língua vernacular 

Mediada por textos, símbolos, rituais e 

performances de diversos tipos 

Linguagem Clássica ou formalizada 

23 Halbwachs, no entanto, o inventor do termo Memória Coletiva, foi cuidadoso em manter seu conceito de 
Memória Coletiva separado do domínio das tradições, transmissões e transferências, as quais nós nos 
propomos inserir no termo Memória Cultural. Preservamos a distinção de Halbwachs, quebrando seu conceito 
de Memória Coletiva em Memória Comunicativa e Memória Cultural, mas insistimos em incluir a esfera 
cultural, que ele exclui no estudo da memória.
24 A memória cultural é baseada em pontos fixos do passado. Mesmo na memoria cultural o passado não é 
preservado como tal mas é moldado em símbolos representados em mitos orais ou escritos, representado em 
festas e estão continuamente iluminando um presente de mudanças 
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Estrutura 

Temporal 

80-100 anos 

Horizonte móvel e 3-4 gerações  

que interagem 

Passado absoluto 

Tempo mítico 

“3000 years” 

Estrutura 

Participativa 

Difundida Carreiras especializadas em Memória 

Estrutura Hierárquica 

Tabela 7: Memória Comunicativa x Memória Cultural - Jan Assmann 
Fonte: Jan Assman (2008, p.117) 
Organização: Janaína Mourão Freire 

  

É  possível diferenciar com clareza as duas memórias coletivas que o pesquisador Jan 

Assmann (2008, p.113) propõe. Ele frisa que: “Cultural memory reaches back into the past only 

so far as the past can be reclaimed as “ours” This is why we refer to this form of historical 

consciousness as “memory” and not just as knowledge about the past” 25 . Ele faz esse 

esclarecimento para que não se confunda o estudo da Memória Cultural com pesquisas 

arqueológicas que não têm caráter mnemônico.  

 Na memória comunicativa, os velhos são capazes de ir mais longe no passado. Já na 

Memória Cultural, por muito tempo, foram os poetas os responsáveis por sua reprodução, mas 

existem os griots na África, os padres, xamãs, rabinos, eruditos, mandarins e outros 

representantes da conservação da memória. Na maioria das sociedades, os guardiões da memória 

pertencem a alguma elite que detém esse poder (ASSMANN. J. , 2008). 

 O conceito de Memória Comunicativa se adapta aos seringais mas não nos pareceu que 

havia uma Memória Cultural. Por isso, analisaremos esse conceito de Memória Comunicativa 

com mais profundidade a partir de Aleida Assmann. 

 

  1.4.4 Arquivo e Cânone 

  

A  dinâmica da memória situa-se entre o esquecimento e a lembrança. As pessoas 

participam do processo de significação e produção constantemente, as gerações passam sem que 

as coisas ao nosso redor precisem recomeçar, porque a memória cultural permite que 

ultrapassemos os abismos do tempo (the abyss of time). Mas, para entender como funciona a 

                                                        

25 A memória cultural alcança o passado apenas tão longe quanto o passado pode ser reinvindicado como 
nosso. Por isso, nos referimos a essa forma de consciência histórica como memória e não como um simples 
conhecimento sobre  o passado. 
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memória torna-se necessário compreender o que é o esquecimento porque não há lembrança sem 

que algo tenha sido esquecido. Our memory is highly selective (ASSMAN. A., p.97)26.  

Aleida Asmann identifica duas formas de esquecimento, um ativo e outro passivo. O 

primeiro vem de um ato intencional de descartar e destruir. Muitas vezes essa destruição ocorre 

por causa de tabus construídos na sociedade ou censuras estabelecidas. A forma passiva está 

ligada às ações não intencionais, como dispersão, negligência, perda e outras maneiras de se 

deixar algo para trás, sem no entanto destruir completamente. Portanto, pode ser redescoberto, 

por exemplo, em sótãos ou por arqueólogos.  

Partindo da premissa de que o esquecimento é parte integrante da vida, a lembrança 

requer precauções. Esses cuidados vêm das instituições culturais. Por isso, a lembrança possui as 

instituições ativas e as passivas. As primeiras preservam o passado como presente, enquanto as 

últimas armazenam o passado como passado. Para ilustrá-lo, a autora se utiliza do exemplo de 

um Museu, que possui objetos de alto valor, colocados nas salas principais e, por vezes, 

espetacularizados para chamar a atenção dos visitantes (passado-presente). A isso, denomina de 

Cânone; mas esse mesmo museu também possui armazéns cheios de pinturas e objetos que não 

são apresentados ao público e lhes foi atribuído valor periférico (passado-passado). Nesse caso, 

ela o intitula de Arquivo.  

A Memória ativa é utilizada para a posteridade. E é reutilizada constantemente, encenada 

e comentada a todo instante. Mas apenas alguns objetos e artefatos têm essa distinção – e, por 

isso, inserem-se na condição de Cânone. Para serem selecionados, passam por um processo de 

canonização. A canonização tem origem na cultura cristã; dentre outras coisas, refere-se ao ato 

de transformar homens em santos; posteriormente, com a criação de datas festivas, lugares, 

objetos e imagens, esses santos atravessam gerações. Assim, criam-se identidades coletivas, que 

resultam, é claro, de um rigoroso processo de seleção. A autora se utiliza do termo Cultural 

Working Memory, para definir essa memória cultural ativa. Resolvemos traduzir como Memória 

Cultural em Funcionamento. 

Para ser um Cânone, é necessário possuir três qualidades: Seleção, Valor e Duração. A 

seleção é a escolha, o valor vem do estatuto sacrossanto que o objeto ou artefato recebe e a 

duração representa o objetivo central do processo – tornar uma memória do presente. As grandes 

áreas que têm acesso a essa memória em funcionamento são a Religião, as Artes e a História. A  

Religião tem seus cânones altamente difundidos; as Artes, com a modernidade, também tiveram 

grandes artistas e obras “santificados”; a História é um cânone quando estabelecida pelos 

                                                        
26 Nossa memória é altamente seletiva. 
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estados- nações. Cria-se uma narrativa do passado e, em um processo muito similar, 

estabelecem-se datas festivas, lugares consagrados e rituais tradicionais para o povo. Os 

símbolos são criados para participação da população. 

A Memória passiva se constitui pelos arquivos. Aleida Assmann(2008, p.102) cita 

Foucault quando este sustenta que o arquivo é a lei que determina o que pode ser dito, mas o 

transforma dizendo: “The archive is the basis of what can be said in the future about the present 

when it will have become the past”27. Os arquivos são o oposto da Igreja; eles são burocráticos. 

Servem não apenas para armazenamento, mas também como ferramenta de legitimação e de 

disciplina. Os arquivos sempre foram elitizados. Pertencem a instituições como Estado, Polícia, 

Forças Armadas, Religiões, Leis etc. Esses arquivos são completamente necessários para 

qualquer tipo de domínio. Os arquivos considerados inúteis são mandados para o lixo e os que 

aparentam relevância são denominados de arquivos históricos. No entanto, a autora faz questão 

de diferenciar arquivos históricos de arquivos políticos, visto que estes se referem estritamente a 

controle e poder, e os outros se mantêm vivos, mas não têm necessidade de utilização imediata.  

Abaixo um resumo da teoria da autora (ver tabela 8): 

 

 
Tabela 8: Esquecimento e a Lembrança  - Aleida Assmann 

Fonte: Aleida Assman (2008, p.99) 
Organização: Janaína Mourão Freire 

 
A partir dessa revisão sobre a teoria da autora, há a hipótese de que para os seringueiros 

provavelmente não haja uma Memória Cultural,. Embora algumas de suas crenças e mitos 

possam ser muito antigas, os seringais na Amazônia brasileira são mais ou menos recentes. 

                                                        

27 O arquivo é a base do que pode ser dito no futuro sobre o presente, quando este tiver se tornado passado. 



 65

Aleida Assmann traz elementos essenciais para compreender o processo de lembrança e 

esquecimento. Mesmo que esse esquema acima seja usado para o estudo da Memória Cultural, 

também pode ser útil para compreender o seringueiro do estado do Acre,que tem sua história e 

memória mescladas à história do estado.28 Nesse processo, muita memória se perdeu e muitas 

histórias foram oficializadas. 

A partir das teorias estudadas, percebemos que o conceito de Memória Coletiva de 

Halbwachs, assim como o conceito de Memória Comunicativa do casal Assmann, atende à nossa 

pesquisa. Ao longo desta dissertação, teremos como base esses autores. Abaixo, um diagrama 

que permite visualizar as teorias aqui explicitadas (ver figura 17).  

 

                           
Figura 15: Diagrama: resumo dos 5 autores estudados sobre memória 
Fonte: Aleida Assman (2008), Henri Bergson(2006), Jan Assmann(2008), Maurice Halbwachs(1990), Pierre 
Nora(1993) 
Organização: Janaína Mourão Freire 

 

Discorremos ao longo desse primeiro capítulo sobre a paisagem, o ato de imaginar e o ato 

de lembrar. Concluímos que, assim como imprimimos na paisagem nossas lembranças e 

imaginações, em ambas guardamos as paisagens que marcamos ao longo da vida.  

                                                        
28 Veja formação do estado do Acre no capítulo 2 
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As ligações do homem para com o mundo não deixam apenas pegadas na areia, beijos de 

batons, mãos de tinta colorida na parede, marcas de pneus freados nas estradas, nomes talhados 

em árvores, grafite nos muros ou chicletes nas cadeiras. O homem libera a todo instante uma 

partícula de si no mundo, que frequentemente exala uma camada de sua essência no ser humano. 

Entendemos paisagem como algo que não se limita ao material – construído ou natural -, pois 

contém a memória e o imaginário dos homens. Por sua vez, não existe imaginário sem paisagens 

para imaginar e lembrar e, por conseguinte, não há paisagens que existam sem memória - esse 

enorme baú, que armazena experiências, manifestações – numa palavra, o vivido!  

No próximo capítulo, trataremos dos seringueiros enquanto habitantes de um lugar, 

refletindo sobre o habitar. Além disso, faremos uma retrospectiva histórica sobre a formação dos 

seringais e dos seringueiros na Amazônia ocidental. 



DICA DE FELICIDADE 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olha pra ser feliz...primeiro de tudo é ter saúde, casar com 

uma pessoa que preste, que não....pra gente ter a felicidade 

da gente completa né. Ter saúde, trabalhar e ter saúde. Não 

dever pra ninguém, casar com a pessoa que a gente se dê 

muito bem. A não ser isso ninguém pode ser feliz em nada 

(AJ, 79 anos, Rio Branco) 
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 CAPÍTULO 2: Habitar a Terra: 
 Seringueiros do Acre - A “gente do lugar”! 

O Acre, paraíso dos sertanejos do nordeste, 
tangidos da terra natal pela inclemência do sol, 

vivia na imaginação daquela rude gente 
como uma nova Terra da Promissão, 
a terra abençoada do ouro negro […] 

fazendo surgir no seio da floresta, brutalmente hostil, 
a figura original e dominadora do seringueiro 

 (COSTA, 2005, p.309) 

No presente capítulo nos sustentamos na base teórica exposta anteriormente para 

caminhar pela vida dos seringueiros. O objetivo é entender a partir do conceito de Mundo Vivido 

e Lugar como os seringueiros habitam os seringais da Amazônia ocidental – já que habitar os 

seringais é que faz deles seringueiros. Para tanto, iniciaremos o capítulo conceituando alguns 

termos importantes como: Habitar, Terra, Lugar e Mundo Vivido, para entender a formação dos 

seringais na amazônica sul-ocidental que inclui a formação do próprio estado do Acre. Além 

disso, construímos um panorama sobre o que é ser seringueiro de modo a conhece-los. Por fim, 

espacializamos a nossa área de estudo: Juruá e Baixo e Alto Acre a partir de mapas e 

informações coletadas no primeiro campo realizado.  

 2.1 Habitar a Terra 

O homem habita a Terra. Mas o que é a Terra? Uma simples matéria onde ponho meus 

pés? E se assim for, como ponho meus pés? Como pisamos sobre cada pedaço de terra da Terra? 

Nós habitamos - e habitar é muito mais que simplesmente pisar. Habitar é colocar sobre o solo 

toda a nossa subjetividade (DARDEL, 2011). Nós não vivemos pra pisar, mas para habitar um 

lugar na Terra. 

Nós habitamos o próprio corpo e essa habitação se estende ao mundo que se encontra ao 

nosso redor. No livro Paisagens Pós –Urbanas: O fim da experiência urbana e as formas 

comunicativas do habitar, Massimo Di Felice(2009) analisa Martin Heidegger para propor três 

formas comunicativas de habitar que se configuram na atual sociedade tecnológica: Empática, 

Exotópica e Atópica. A primeira se refere a tecnologia da leitura; a segunda vem da eletricidade 
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e dos meios de comunicação em massa e, a ultima, pelas mídias digitais e virtuais. Sua teoria 

pode ser muito aplicável ao estudo de sociedades modernas mas não é facilmente encaixável no 

estudo de sociedades tradicionais que no nosso caso se refere aos seringueiros. 

Martin Heidegger (2012, p.100) em seu livro Ser e Tempo, construiu o conceito Dasein 

que pode ser traduzido na língua portuguesa como Ser – aí ou Ser - no – mundo. Esse conceito 

está relacionado a existência, que, por sua vez, provém da presença espacial do ser. O homem 

tem a sua subjetividade no mundo, sem o qual ela não existiria.: “O Ser-em é, pois, a expressão 

formal e existencial do ser da presença que possui a constituição essencial de ser-no-mundo”. 

Essa constituição essencial de ser no mundo faz com que ele se especialize. No entanto, o sujeito 

não enxerga o mundo como um espaço e o sujeito é um ser espacial pela presença no mundo. O 

ser no mundo tem um espaço e não existe sem tê-lo, porque existimos “aí”: 

O espaço nem está no sujeito nem o mundo está no espaço. Ao contrário, o espaço está no 
mundo à medida que o ser-no-mundo constitutivo da presença já sempre descobriu um 
espaço. O espaço não se encontra no sujeito nem o sujeito considera o mundo como se 
estivesse num espaço. É o sujeito entendido ontologicamente, a presença, que é espacial em 
sentido originário. Porque a presença é nesse sentido espacial [...] (HEIDEGGER, 2012, 
p.166) 

 

A partir dessa definição de Martin Heidegger, entende-se que a presença do sujeito é 

espacial, ou seja, só pode haver existência em um espaço. Werther Holzer (2010, p.56) acredita 

que o conceito Dasein seja o gancho fundamental entre a fenomenologia existencial e a 

Geografia. O Ser no mundo pode ser compreendido pela Geografia pois está é “[...] o ponto de 

referencia sobre o qual experimentamos a passagem do tempo; ela é a base sem a qual a história 

não pode acontecer”. Portanto, a partir desse conceito, entendemos que o ser habita e só por isso 

- existe. Não há existência sem a presença. 

Martin Heidegger (1954, p.1)  em Construir, Habitar, Pensar29 se direciona ao conceito 

de habitar sustentado na ideia de existência e faz as seguintes perguntas: 1) O que é habitar? 

2)Em  que medida pertence ao habitar um construir?. Segundo ele nem todas as construções são 

habitações. É o exemplo das pontes, rodovias, represas, mercados e outros, elas estão no nosso 

habitar mas vão além. Um mercado para um mercador é um não habitar e um habitar ao mesmo 

tempo e por conseguinte não se pode afirmar com certeza que a sua casa e não o mercado é 

verdadeiramente o seu habitar. O construir é visto como um meio para o habitar, mas essa 

relação não garante que haja um fim (habitar) efetivo.  

O termo Buan, transformado em Bauen é traduzido como construir e seu significado é 

habitar. O autor defende que é possível entender três coisas a partir desse termo:  

                                                        

29http://www.prourb.fau.ufrj.br/jkos/p2/heidegger_construir,%20habitar,%20pensar.pdf . Acesso em maio/2011. 
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 Construir (Bauen) é propriamente habitar; 

 Habitar (Wohnen)  é o modo como os mortais são e estão sobre a terra; 

 No sentido de habitar, construir desdobra-se em duas acepções: construir, entendido 

como cultivo daquilo que cresce e o construir no sentido de edificar construções. 

Martin Heidegger defende que não habitamos porque construímos mas sim cada vez mais 

construímos porque habitamos. Ele discorre sobre o céu, a Terra, os divinos e os mortais como 

uma unidade complementar. Os mortais habitam a Terra e estar na terra é posicionar-se sob o 

céu, diante dos divinos. O habitar se compõe por uma quadratura (céu, terra, divinos e mortais), 

como ele denomina. 

Anne Buttimer (1982, p.166) aprofunda o conceito  Dasein relacionando-o diretamente 

com a natureza. A autora é influenciada pela teoria de Martin Heidegger e entende que habitar é 

mais que “morar, cultivar ou organizar o espaço. Significa viver de um modo pelo qual se está 

adaptado aos ritmos da natureza [...] construir um lar que é o símbolo de um diálogo diário com 

o meio ambiente ecológico e social da pessoa”. Portanto, habitar é ter um lar que existe pelo 

diálogo do natural com o social. Essa definição nos pareceu muito adequada ao estilo de vida dos 

seringueiros que habitam a floresta e se adaptam aos ritmos da mesma. Não apenas concordamos 

com Anne Buttimer como compreendemos que as teorias de Martin Heidegger sobre a existência 

e o habitar, podem ser utilizadas em uma pesquisa geográfica. A partir do conceito Dasein o 

homem é colocado como um ser com existência espacial e por isso habita -  essa habitação se 

chama Terra. 

Eric Dardel(2011, p.41) enxerga a Terra como base onde além de habitar, construímos, 

cultivamos e circulamos: 

 

A Terra, como base, é advento do sujeito, fundamento de toda consciência a despertar a si 
mesma; anterior a toda objetivação, ela se mescla a toda tomada de consciência, ela é para o 
homem aquilo que ele surge no ser, aquilo sobre o qual ele erige todas as duas obras, o solo 
de seu hábitat, os materiais de sua casa, o objeto de seu penar, aquilo a que ele adapta sua 
preocupação de construir e erigir. 

 

 A partir da definição do autor, o Homem e a Terra acabam se confundindo em suas 

existências. Eles se buscam, se encontram e se reconhecem. É na Terra que se desenvolve a 

história do Homem e a dela mesma, estando essas histórias interligadas entre si enquanto 

realidade geográfica.  Maria Sirley dos Santos(2009, p.27) diz:  

O Planeta Terra sempre foi objeto de curiosidade, fascinação e também de diferentes 
investigações científicas sobre sua origem, sua forma, seus movimentos, seu tamanho etc. 
Terra, morada do homem e de inúmeras espécies de seres pertencentes aos reinos animal e 
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vegetal, cenário onde predomina a diversidade e se aprendem cotidianamente lições de 
convivência e sobrevivência  
 

 A convivência é aquilo que nos identifica enquanto sociedade e o homem está inserido 

em um meio sob determinadas regras sociais de comportamento. Além de conviver, 

sobrevivemos na Terra criando meios de habitar. Para Yi-Fu Tuan(1983, p.160): “a Terra é o 

corpo humano em grande escala”. Essa afirmação demonstra a relação da existência humana com 

a Terra visto que a ultima seria parte da nossa corporeidade. 

Concluímos que Habitar a Terra seja algo inerente a nossa existência. Se existimos: 

habitamos; se habitamos: habitamos a Terra. Na Terra temos as nossas vivencias/atos, alguns 

deles descritos no primeiro capítulo como o imaginar e o lembrar. As vivencias possibilitam que 

os homens encontrem lugares na Terra. Eric Dardel(2011, p.43) afirma que a Terra: “assinala a 

cada existente seu lugar” e eu complementaria que: O homem dá à Terra um lugar dentro de si, 

do próprio ser.  Os lugares são essenciais para a existência na Terra e sempre estamos em busca 

deles. Nos diz ainda Eric Dardel (2011, p.41): “Podemos mudar de lugar, nos desalojarmos, mas 

ainda é a procura de um lugar”. Os seringueiros, grande parte deles nordestinos, foram em busca 

de um Lugar na floresta Amazônica. 

Martin Heidegger acredita que o ser existe no mundo/aí/em um lugar, “onde o lugar é 

determinado pelos laços emocionais do homem, pela inquietação do homem” (ENTRIKIN, 

1980, p.12). Sartre, como descreve Nicholas Entrikin(1980, p.16), dizia que não é possível não 

ter um lugar pois “Existir é ter um lugar e para o existencialismo o homem nunca pode 

transcender sua existência ou situação”.A Geografia humanista, influenciada pelo 

existencialismo, retoma as discussões sobre a categoria geográfica Lugar que como veremos a 

seguir teve um processo de desenvolvimento similar à Paisagem, no sentido de que nem sempre 

foi posta em evidência pelos geógrafos. 

 Não há uma unidade de pensamento sobre o que é o Lugar e por isso, demonstraremos 

algumas diferenças que vem sendo discutidas. Vale ressaltar que assim como a Paisagem, o 

Lugar é um conceito que revive com a Nova Geografia Cultural.  

 

  2.2 O espírito do Lugar  

Werther Holzer (1999) faz uma retrospectiva e explica que os geógrafos tradicionais 

consideravam o lugar como uma importante categoria no estudo geográfico, contudo, com 

sentido locacional. Carl Sauer foi um dos primeiros a propor alguma transformação quando falou 

do sentido do lugar, ele trouxe a possibilidade do subjetivo. Lukermann debateu com as ideias do 
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geógrafo americano da escola de Berkeley e definiu a Geografia como a ciência dos lugares e 

esse lugar vem das experiências.  Mas esse conceito só se fortaleceu verdadeiramente após a 

década de 1980. 

Yi – Fu Tuan (1983) é um dos grandes estudiosos do lugar desse período e da atualidade. 

Ele discorre a respeito das experiências íntimas com o lugar. Para o autor, o espaço se transforma 

em lugar quando adquire algum significado. Um lugar pode ser uma área, um objeto ou até 

mesmo uma pessoa; o importante é que haja um sentido de lar envolvido.   Ele compreende que 

este é resultado das nossas experiências com o mundo, a partir de duas características: identidade 

e estabilidade. Isso significa que ele é fruto de nossas intenções e experiências em grupo 

(intersubjetivas) sendo sempre insubstituível. Ele é uma pausa no movimento.  

Mas na atualidade, não apenas os geógrafos humanistas definem o lugar. Ana Fani 

Carlos(1996) se baseia em Milton Santos para defini -lo. Segundo a autora o ser humano possui 

dimensões diversas que se constituem pelo processo de criação, recriação e superação. Esse 

processo ocorre fora das fronteiras do lugar visto que atualmente há grande articulação entre o 

local e o mundial. Criam-se novas atividades, novos comportamentos e novos valores: “[...] a 

globalização materializa-se concretamente no lugar, aqui se lê/percebe/entende o mundo 

moderno em suas múltiplas dimensões, numa perspectiva mais ampla, o que significa dizer que 

no lugar se vive, se realiza o cotidiano e é aí que ganha expressão o mundial” (CARLOS, 1996, 

p.15).  

A autora acredita que o lugar permite entender a produção do espaço atual em todo esse 

processo de mundialização. O lugar é visto então como uma parcela do espaço, onde se 

configura a construção social, além disso, este possui a dimensão concreta e real onde se 

encontra a totalidade e as particularidades, já que cada sociedade produz o espaço de uma 

determinada maneira. No livro Da Totalidade ao Lugar, Milton Santos (2005) explica que a 

densidade técnica se caracteriza pela tecnologia desenvolvida com grande magnitude em 

algumas áreas e de maneira quase ínfima em outras; a Informacional varia da anterior mas 

centra-se “nos graus de exterioridade do lugar, sua propensão a entrar em relação com outros 

lugares e a efetivação dessa propensão, privilegiando setores e atores” (SANTOS, 2005, p.160); 

a Comunicacional vem da relação entre as pessoas que caracterizam a vida em sociedade.  

Verifica-se que essa linha de pensamento (Ana Fani Carlos e Milton Santos) coloca o 

lugar mais uma vez em um sentido locacional ampliando seu significado apenas quando o 

considera resultado das dimensões locais e mundiais. Essa compreensão, portanto, não nos vale 

na presente dissertação, visto que o lugar, em interpretações fenomenológicas se estende ao 

emocional/aos sentimentos. 
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Iniciamos o capítulo entendendo que existimos no mundo pela nossa presença, ou seja, 

habitamos. As nossas vivencias compõem o nosso habitar dando forma a lugares e como explica 

Yi- Fu Tuan (1983, p.160), os lugares são fruto das experiências íntimas, difíceis de serem 

descritas. Os lugares íntimos são repletos de carinho onde existe conforto e segurança. Há um 

sentido de lar que caracteriza o lugar. “Este certamente é o significado de lar – um lugar em que 

cada dia é multiplicado por todos os dias anteriores”(TUAN, 1983, p.160). Além disso, o lugar 

sugere permanência que não basta em seu sentido locacional, é preciso ter a sensação, o valor 

que provém da intimidade. Muitas vezes, “a experiência pessoal cede às opiniões socialmente 

aceitas”(TUAN, 1983, p.162) e os lugares acabam se transformando no óbvio coletivo. Por mais 

difícil que seja expressar as experiências íntimas, elas podem vir a tona. 

René Dubos (1981, p.96) em Namorando a Terra também se arrisca a definir o que é 

Lugar com o conceito de ambiente. Para ele, o termo ambiente significa algo externo a nós,  algo 

que nos rodeia, exatamente do jeito que vemos a Natureza. “A palavra ambiente não exprime a 

qualidade das relações que a espécie humana pode, de maneira ideal, estabelecer com a Terra”. 

Do ambiente queremos além das condições favoráveis para a vida, experiências emocionais e 

espirituais que “somente podem ser conseguidas mediante uma interação íntima, ou melhor, uma 

real identificação com os lugares onde vivemos. Essa interação e identificação geram o espírito 

do lugar”. O Lugar seria algo mais complexo que o ambiente, por conter o exterior e o interior 

de maneira integrada. 

Segundo o mesmo autor o lugar é algo que satisfaz nossos anseios, nos traz uma sensação 

de nostalgia e muitos desses lugares são construções que foram criadas sem um objetivo 

biológico ou econômico. Alguns deles são construídos pelo imaginário nacional outros são 

atraentes por possuírem montanhas, florestas e parques. “Cada região e cada comunidade tem 

assim seu próprio espírito de lugar, resultante da prolongada interação das pessoas e de seu 

ambiente” (DUBOS, 1993, p.103). Essa ideia do autor não se assemelha ao conceito de lugar 

proposto por Pierre Nora(1993)30 em que os lugares são construções de memória. Por isso, pode 

ser utilizada para os povos da floresta que habitam a Amazônia, vivendo integrados à dinâmica 

da mesma. 

Eric Dardel(2011, p.34) explica que: “A realidade geográfica é para o homem o lugar 

onde ele está”. Posteriormente complementa: “Essa relação vivida dos homens com lugares 

determinados faz verdadeiramente deles, num sentido rigoroso, “gente do lugar (...)” (DARDEL, 

                                                        

30 Ver capítulo 1 
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2011, p.50).  Emprestamos essa frase do autor para intitular os seringueiros  como Gente do 

Lugar.  

Para compreender “a gente do lugar”, primeiramente, refletimos sobre o que é ser 

seringueiro para a partir disso, pensar na constituição do lugar. 

 2.3 “A Gente do Lugar” 

Definiremos o sujeito de estudo: os seringueiros do estado do Acre. Para tanto, faremos 

um breve histórico da formação do estado que relaciona-se à história dos seringueiros e aos 

períodos áureos de produção da borracha no Brasil. Além disso, detalharemos a organização de 

um seringal de modo que se compreenda o lugar de vida desses trabalhadores. Finalmente, 

exporemos alguns dados sobre as regionais do baixo e alto Acre e Juruá. 

 2.3.1 Amazônia Ocidental ⇒⇒⇒⇒ Seringal + Seringueiros = Acre! 

Para definir quem é o seringueiro é necessário antes entender como se constituiu os 

seringais no sudoeste da Amazônia e consequentemente como se deu a origem do que 

corresponde ao estado do Acre. Esses acontecimentos estão totalmente interligados.  

De acordo com Maria de Jesus Morais (2003), o nome Acre vem do Rio Uakiry, palavra 

indígena do dialeto Apurinã. O nome foi se modificando com o passar do tempo para aquiri, aqri, 

akre até chegar em Acre. A autora se utiliza do conceito de acreanidade - identidade acreana, que 

se apresenta por meio de três eventos: a revolução acreana, o movimento autonomista e o 

movimento social de índios e seringueiros. Todos esses movimentos vinculados a produção de 

borracha: “Ademais, Acre e borracha confundem-se no mesmo processo histórico. Sem borracha 

o Acre não seria brasileiro, a menos que surgisse outro produto-rei capaz de emprestar à terra a

mesma fascinação econômica” (TOCANTINS, p.31). Foi pela luta de seringueiros que ao longo 

dos anos o território foi adicionado ao Brasil como mais um estado da federação. 

O Brasil possuía com o Peru e a Bolívia, países que fazem fronteira com a Amazônia sul-

ocidental, acordos que vinham desde a colonização de Portugal e Espanha, mas foi o Tratado de 

Ayacucho, de 1867, que teve maior influência no processo de ocupação e luta pelo território. Ele 

deslocava a linha Madeira-Javari para os rios Beni e Mamoré que são os formadores do Rio 

Madeira. O Brasil concedia a Bolívia o direito de parte do território que hoje pertence ao estado 

do Acre. Aceitavam o utis possidetis, ou seja, aqueles que estivessem habitando teriam direito 

sobre a terra. 
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De acordo com o ZEE do estado do Acre(2010), no Tratado de Ayacucho, o Brasil 

concedia umas das áreas de maior produção de borracha para a Bolívia. Os seringais da 

Amazônia ocidental tinham contato direto com as casas aviadoras de Belém e Manaus e eram 

compostos, em sua grande maioria, por brasileiros nordestinos. Vivíamos o primeiro ciclo da 

borracha que começou no início do século XIX. Abaixo um panorama da realidade brasileira 

quando da assinatura do tratado de Ayacucho: 

Em 1899 produzia o território do Acre mais de 60% da borracha amazonense, ou mais de 12.000 
toneladas, trabalho exaustivo dos brasileiros que por lá viviam, milhares deles definitivamente 
localizados em vastas propriedades demarcadas e legalizadas pelo Estado do Amazonas. Ainda 
não fora recenseada essa população […] Mas não é difícil calcular o número aproximado dessa 
população. Para produzir 12.000 toneladas de borracha são precisos nada menos de 40.000 
homens, fazendo cada um, por safra, uma média de 300 quilos […] Seriam, aproximadamente, 
70.000 pessoas, na quase totalidade brasileiras, que viviam na região. O governo federal, 
portanto, não devia abandonar tão consideráveis interesses, do ponto de vista econômico, para 
entregá-los, passivamente, sem discuti-los, sem examinar a situação de fato que se criara, à 
Bolívia, e do ponto de vista social, para que ela viesse, abruptamente, impor a sua soberania a 
esses 70.000 brasileiros, para colher o fruto de um trabalho que não semeara (COSTA, 2005, 
p.101). 

 

Mas foi exatamente o que o Brasil fez e pouco tempo depois da concessão, o governo 

boliviano sabendo do avanço econômico conquistado na região decide ocupar as terras que lhes 

eram de direito segundo o Tratado e criaram um posto aduaneiro às margens do Rio Acre, em 

um seringal brasileiro chamado Caquetá. O Governo brasileiro aprovou essa decisão que 

constava basicamente no seguinte: As terras que já tinham licença das autoridades brasileiras 

antes da ocupação boliviana teriam valor legal, mas os seringalistas que não possuíam a 

documentação legal deveriam registrar suas terras no prazo de um ano (no entanto, realizar essa 

tarefa era quase impossível por causa da falta de agrimensores e do tamanho das propriedades 

que chegavam a abarcar um rio inteiro), sem essa concessão a extração estaria suspensa. O 

Consul boliviano José Paravicini, responsável pela área, também determinou que entre os dias 01 

de agosto e 01 de setembro não se poderia cortar a seringa de modo a preservar a saúde da 

mesma e a medida que a árvore estivesse inteiramente talhada deveria haver uma espera de 5 

anos consecutivos para reutilização desta. Além dessa espara não ser do interesse econômico dos 

brasileiros que habitavam a região, a demarcação de terra tornava-se muito complicada por causa 

da maneira como a mesma foi apropriada (MORAIS, 2003). 

De acordo com Leandro Tocantins (1979, p.28), iniciaram-se alguns conflitos e 

insurreições, uma: “epopéia de característica ímpar na história pátria: a de ser uma empresa 

totalmente levada a cabo pela iniciativa popular [...] o Estado brasileiro, além de ficar alheio ao 

processo de colonização do Acre, nunca admitiu, até o ano de 1903, a ideia de considerá-lo 

nacional [...]”. 
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O estado do Amazonas se interessava em anexar aquele território pelo grande número de 

seringais. Para tanto, enviou em uma expedição o espanhol Luiz Galvez Rodrigues Arias que 

reuniu os contrários ao governo boliviano proclamando a independência do Acre em 1899. No 

ano seguinte ele foi retirado pelas tropas brasileiras e levado para a Espanha (ZEE, 2010). 

Já nos princípios do século XX os brasileiros descobriram as intenções do governo 

boliviano em passar aquela área para o controle da companhia norte américa Anglo – Bolivian 

Syndicate. Revoltados, iniciaram, em 1902, um movimento armado a partir de Xapuri sob as 

ordens de Plácido de Castro. Em novembro do ano seguinte o Barão de Rio Branco, ministro do 

exterior, assinou o Tratado de Petrópolis e o Acre foi incorporado ao Brasil. Essa é a conhecida 

revolução acreana (ZEE, 2010). 

Maria de Jesus Morais (2003) explica que o governo federal considerava três opções para 

o território: 1) Ser administrado diretamente pela união, 2)Ser anexado ao estado do Amazonas; 

3)Ser elevado a estado autônomo da Republica Federativa do Brasil. 

Embora fosse de grande interesse do Amazonas ter o território, os paraenses não 

concordavam com essa opção e conseguiram, com seus representantes na câmara dos deputados, 

dificultar essa decisão. A idéia de se tornar um estado independente também foi descartada por 

motivos como falta de organização social, dificuldade de comunicação com a área, pouca 

densidade demográfica e etc. 

Portanto, a ideia de fazer do Acre um território federal acabou sendo a melhor opção. O 

governo federal pretendia seguir um modelo americano, com a diferença de que no Brasil os 

acreanos não teriam licença para uma constituição própria estando completamente subordinados 

as decisões federais. 

Inicialmente foram criados três departamentos no território:  1) Alto Juruá – com sede 

na recém criada cidade de Cruzeiro do Sul; 2) Alto Purus – com sede em Sena Madureira, 

também recém criada e 3) Alto Acre com sede na Villa Empresa, hoje Rio Branco. 

Cada departamento possuía um prefeito nomeado pelo governo federal e o orçamento não 

era compartilhado entre eles, cada um tinha seu plano orçamentário. Esse modelo  durou de 1904 

até 1920 quando o Território Federal do Acre passou a ser administrado por um governador 

geral também nomeado pela capital carioca e nunca era um acreano. Essa configuração deu 

origem ao Movimento Autonomista que iniciou em 1910. Tinham como objetivo tornar o Acre 

mais um estado do país. Apenas em 1962 essa vitória foi conquistada. Todas as iniciativas 

anteriores tinham sido reprimidas pelo governo brasileiro. 

Leandro Tocantins (1979, p.42) nos lembra que o Acre mesmo submetido a diversas 

intemperes manteve-se brasileiro:  
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O Acre [...] é também, significativo exemplo da unidade que orientou a formação social do 
nosso país. Apesar das distâncias imensas do sul, de onde partiam os influxos de cultura, e 
embora vizinho de peruanos e bolivianos[...]manteve-se integralmente brasileiro na língua, 
nos costumes, nos sentimentos (TOCANTINS, 1979, p.42). 
 

 O Acre é um estado brasileiro conquistado pelo povo. A seguir um mapa atual do estado 

(ver figura 16): 

 

 
Figura 16: Mapa: Acre: Político – administrativo 
Fonte: http://www.agencia.acre.gov.br  
Organização: Janaína Mourão Freire 
 
O estado do Acre sofreu reformulações territoriais até o ano de 2008 (No dia 03 de abril 

de 2008 o Acre teve se território ampliado com a Nova Linha Cunha Gomes de 15.193.200 ha 

para 16.422.136 ha. Foi um aumento de 1.288.936 hectares). O estado Corresponde a 4% da 

Amazônia brasileira e 1,9% do território nacional. Atualmente tem duas mesorregiões: Vale do 

Acre e Vale do Juruá divididas em 5 regiões de desenvolvimento: Alto Acre, Baixo Acre, Juruá, 

Purus e Tarauacá/Envira (ver tabela 9).  
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MESORREGIÕES             VALE DO ACRE                     VALE DO JURUÁ 

REGIONAIS Purus Baixo Acre Alto Acre Juruá Tarauacá/Envira 

MUNICÍPIOS Manoel Urbano 

Santa Rosa do 
Purus 
 
Sena Madureira 

Acrelândia 

Plácido de 
Castro 
 
Capixaba 

 

Bujari 

 

Porto Acre 

 

Rio Branco 

 
Senador  
Guimord 

Assis Brasil 

Epitaciolândia 
 
 
Brasiléia 

 

Xapuri 

Cruzeiro do Sul 

Marechal 
Thaumaturgo 
 
Mâncio Lima 

 

Porto Walter 

 

Rodrigues Alves 

Feijó 

Jordão 

 

Tarauacá 

 

              Tabela 9 - Mesorregioes, Regionais e Municípios do Acre 
Fonte: ZEE, 2010b, p.33 
Organização: Janaína Mourão Freire 
 

Estas cinco regionais são compartimentadas em 22 municípios com 20 deles situados às 

margens dos rios. Em 2004 eles sofreram suas ultimas mudanças (ver tabela 10): 

 

Regional Área Antiga (ha)   Área Nova (ha)  % do Estado Diferença da  Antiga 
e nova área 

ALTO ACRE 1.239.860,00 1.589.690,53 9,68  349.830,53 

BAIXO ACRE 2.349.500,00 2.225.377,92 13,55 -124.122,07 

JURUÁ 2.968.620,00 3.203.995,42 19,51  235.375,42 

Tabela 10 -  Regionais Acre e Juruá – área total 
Fonte: ZEE, 2010a ,  p.104 
Organização: Janaína Mourão Freire 

 
Dezessete desses municípios estão em zona de fronteira com outros países mas a sede 

deles está em grande parte no lado contrário da fronteira, próximo a BR 364. Entre o Brasil e a 

Bolívia há uma linha divisória de 618km, já com o Peru a linha é de 1565km. O contato desses 

estados com os outros países se dá, em sua maioria, por via fluvial já que as rodovias municipais 

e estradas vicinais tem condições precárias e no período das chuvas acabam sendo interditadas.  

No período áureo da borracha a ligação entre o Acre, Manaus e Belém era realizada por 

via fluvial. Na década de 80 iniciaram a construção da BR-364 com o objetivo de interligar o 

estado, no entanto, a via aérea desenvolveu-se como um meio fundamental para locomoção, não 

apenas pelo tempo de viagem, mas também pela segurança em determinadas épocas do ano. 
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 2.3.2 As Migrações para a Amazônia antes da Segunda Guerra Mundial 

 

A borracha levou para a Amazônia brasileiros que nunca antes tinham experimentado os 

modos de vida em uma floresta equatorial. Os homens do sertão nordestino, habituados com a 

seca, avançavam sobre as terras de mais alta pluviosidade do país. Além disso, muitos vinham de 

uma Caatinga acostumada com a intermitência dos rios e se deparavam com uma floresta 

latifoliada sem mandacarus e com cursos de águas de proporções oceânicas. O choque era 

irremediável. 

De acordo com Craveiro Costa(2005, p.96) o grande deslocamento para a Amazônia se 

deu entre 1877 e 1879 quando o Ceará teve uma de suas grandes secas. Ele utiliza o termo 

colonização, porque “Em 1877, saíram do Ceará mais de 14.000 pessoas, rumo a Amazônia. No 

ano seguinte houve um verdadeiro êxodo; a corrente imigratória atingiu a enorme cifra de 54.000 

indivíduos. E não mais parou a onda povoadora. O Ceará despovoava-se em benefício da 

Amazônia”. 

O autor defende que, inicialmente, foi o Cearense que habitou o território que hoje 

pertence ao Acre, depois dos índios. Este foi o primeiro representante nordestino a pegar os 

navios gaiolas rumo a floresta. Viajavam em condições precárias e muitos não resistiam 

(inclusive porque muitos já chegavam quase esqueléticos).  

Para a exploração amazônica um fator que contribuiu na formação dos seringais e no 

incentivo a migração foi a já existente navegação a vapor que permitia o deslocamento do 

produto extraído. Nos arredores de Belém e da ilha de Marajó se instalaram os primeiros 

seringueiros e no sudoeste da Amazônia a povoação direcionava-se principalmente à região do 

Purus e Juruá pois estes eram rios melhor navegáveis que já possuíam as embarcações a vapor. 

Craveiro Costa(2005, p.97) chama, em momentos distintos de seu livro, esses nordestinos 

de “seringueiro triunfante” e “cearense heroico” e explica mais na frente:  

O sucesso dos primeiros cearenses que se internaram e puderam regressar prósperos ou se 
firmaram na região como proprietários eventuais de latifúndios borracheiros, seduziu os 
demais filhos do nordeste. Outros povoadores vieram do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande 
do Norte, da Paraíba, de Alagoas, de Pernambuco, trabalhar a floresta amazonense.  
 

Portanto, o primeiro grande ciclo da borracha, ocorreu entre 1880 e 1913 e “levas de 

nordestinos e estrangeiros de diversas procedências são atraídos a Amazônia pela falsa 

expectativa de enriquecimento rápido” (PEREIRA, 2000, p.131).  
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No romance “Do sertão cearense às barrancas do Acre” de Mário Diogo de Melo(1994, 

p.33) o personagem João Gabriel estava dentro do navio Gaiola. Ele conversa com o prático 

Manoel Urbano que acabara de conhecer e expressa: “Pretendo ir trabalhar no Purus, embora 

nada conheço dessa região, pois esta é a primeira vez que me aventuro a tal empresa. Estou, 

portanto, viajando ao desconhecido e tentando ir fazer o que nunca antes fiz”. Assim chegavam 

os nordestinos na Amazônia, sem ideia do que encontrariam. O ZEE (2010, p.23) confirma:  

Essa rápida expansão da produção de borracha atraiu grande quantidade de trabalhadores para 
a região, principalmente nordestinos, que fugiam da seca do sertão e estavam em busca de 
melhores condições de vida. A presença nordestina formou um dos principais grupos da 
sociedade acreana e a estrutura dos seringais estabeleceu um novo modo de vida para a região 
Amazônica e seu povo.  
 

A mão-de-obra nordestina predominou nos seringais amazônicos, inclusive no estado do 

Acre. Quando chegavam, logo deveriam interar-se de uma atividade inexistente no sertão: a 

extração do látex. A técnica inicialmente utilizada para retirada do produto chamava-se: arrocho. 

Os seringueiros sangravam a árvore em sua capacidade máxima, amarrando-a com cipós após 

efetuar cortes ao longo de todo o caule. A morte rápida da árvore contribuiu para um 

deslocamento do trabalhador na floresta, levando-o a ocupar novas áreas. “Dessa forma, 

avançou-se para o interior da floresta, ocupando-se áreas dos rios Tapajós, Madeira, Purus e 

Juruá e, posteriormente, chegando até o atual estado do Acre” (ZEE, 2010, p.132). 

Segundo Craveiro Costa(2005, p.98): “o povoamento do solo acreano, até bem pouco 

tempo, caracterizou-se pelo seu aspecto de nomadismo”. Os donos de terra para cumprirem as 

demandas expostas pela casas de aviação: “mandavam emissários aos Estados do nordeste, ao 

recrutamento de trabalhadores, que lhes chegavam caríssimos, muitos doentes, aos seringais, 

onerados por uma dívida que logo os escravizava” (COSTA, 2005, p.99). Milhares de 

seringueiros voltavam às suas terras com o retorno das chuvas, outros morriam antes de poderem 

retornar e outros tantos permaneciam na Amazônia deslocando-se sempre que era necessário 

encontrar mais “fontes” de seringueiras. Pela pouca garantia que tinha sobre a propriedade e 

muitas vezes a falta da família perto acabavam por não manter-se na mesma localidade. 

Para José Maria Valcuende(2009, p.12), na extração do Caucho da Castiolla que rendia 

uma borracha de pior qualidade o povoamento tendia a ser nômade pela técnica utilizada para a 

extração. Já “a exploração das hevea proporcionou uma ocupação de caráter permanente, a 

formação de núcleos populacionais estáveis e a fixação do ser humano na floresta [...]”. A hevea 

foi a grande mantenedora da produção de borracha e possuía visibilidade internacional.  

O látex, extraído da seringueira (ou hevea), já era conhecido pelos índios que viviam na 

floresta amazônica e por povos pré-colombianos da região do México e Haiti. Eles o utilizavam 
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para atender a inúmeras demandas como a produção de bolas, sapatos, vasilhas, medicamentos, 

contra o frio e outros. A característica elástica e impermeável do material interessou muito os 

colonizadores europeus que apenas na metade do século XIX, com a vulcanização descoberta 

por Charles Goodyear e Thomas Hancock, iniciaram a produção industrial do material (PLANO 

NACIONAL DA BORRACHA, 1971) 

 Ao longo dos anos, no processo de caracterização da seringueira nativa, houve muitas 

conclusões contraditórias por parte dos estudiosos. De modo a utilizar uma única visão, 

considera-se aqui o Plano Nacional da Borracha (1971) divulgado pela Superintendência da 

Borracha do Ministério da Indústria e do Comércio. A escolha deveu-se ao fato de o mesmo ter 

sido construído a partir de  uma revisão bibliográfica detalhada e por ser um documento oficial 

do governo brasileiro. Veja figura 17: 

 
Figura 17 - Diagrama: Família, Gênero e Espécie - Hevea 

Fonte: PLANO NACIONAL DA BORRACHA, 1971 
Organização: Janaína Mourão Freire 

 
A borracha pode ser fabricada a partir de aproximadamente 5 famílias distintas de árvore, 

no entanto, é da família Euphorbiaceae que o gênero Hevea pode ser encontrado. Este tem dez 

espécies catalogadas e uma variedade de híbridos naturais que não foram descritos. Geralmente é 

muito fácil o reconhecimento do gênero na floresta, pois, pertence a uma entidade taxonômica 

bem definida. 

No entanto, antes de caracterizá-las discorreremos brevemente sobre aspectos mais 

gerais. Importante frisar que segundo o relatório, que data de 40 anos atrás, a maioria das 

espécies estudadas estavam próximas a cursos de águas. 

Todas as espécies de seringueira se apresentam de forma bem espaçada na floresta, o que 

explica o nível elevado de deslocamento dos seringueiros ao longo da mata densa. Elas podem 

ter um formato arbustivo ou arbóreo (medianas até grandes) de acordo com a espécie. Para o 

desenvolvimento delas o vento atua como dispersor de sementes e portanto são caracterizadas 
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como plantas heliófilas. Naturalmente a primeira floração demora em média 25 anos, 

diferentemente da cultura de seringueiras onde a mesma  pode florescer entre 3 e 5 anos. 

Segundo o Plano Nacional da Borracha (1971, p.10): 

Todas as espécies apresentam evidentes sinais de periodicidade, desfolhamento periódico, 
crescimento intermitente, variações no distanciamento das folhas ao longo dos ramos, [...] o 
que possivelmente também deve estar relacionado com a formação de anéis de crescimento 
no lenho, discretamente demarcados  

 
 A casca é muito utilizada para reconhecimento da planta por parte dos seringueiros que 

costumam usar a expressão: “o pau se conhece pela casca”(op.cit., p.14). No entanto, conhecê-la 

exige prática. A cultura local, perpassada por gerações, atua como ponto primordial na 

identificação da seringueira nativa. 

 Todas as espécies produzem látex, em maior ou menor quantidade. Geralmente, a 

diferença entre os látex só se torna perceptível quando se produz materiais que não sejam a 

borracha. Além disso, a estação do ano/umidade e a hora da sangria também influenciam na 

qualidade do material e por isso, segundo o relatório, os seringueiros costumam sangrá-la de 

madrugada ou logo ao amanhecer. A espécie mais utilizada para o mercado é a Hevea 

brasiliensis, seguida pela Hevea  benthamiana.  

               Falamos do Migrante nordestino mas não foi só eles que chegaram no sudoeste da 

Amazônia.  Sírios e Libaneses foram por conta própria em busca de um comércio em torno do 

ouro negro. Utilizavam embarcações denominadas de regatão que circulava pelos rios através 

dos seringais da região fazendo comércio ambulante: “Mercadores sírios e árabes, com a sua 

chatinagem de arrancar ao seringueiro crédulo o último vintém, de mistura e, às vezes, parceria, 

com portugueses, italianos, franceses, marroquinos em competência com o turco nômade na 

rapina commercial […]” (COSTA, 2005, p.172).  

 
Figura 18 - Fotografia: Regatão 

Acervo Digital: Deptº de Patrimônio Histórico 
 

A figura 18 é a fotografia do Regatão, embarcação utilizada por sírios e libaneses. Com o 

tempo eles foram “se estabelecendo na beira dos rios, dando origem a um segmento social 

tradicional do Estado, os ribeirinhos” (ZEE, 2010, p.27). 



 82

Do nordestino se originou o seringueiro que se deslocou para a Amazônia em busca de 

um lugar que lhe desse melhor qualidade de vida. No entanto, a vida nos seringais era repleta de 

dificuldades e piorou quando o Brasil se deparou com uma crise causada pelo fundador da 

Biopirataria: Henry Wickham (JACKSON, 2011). 

De acordo com Joe Jackson(2011), o Brasil que produzia a maior parte da borracha 

internacional foi vítima de uma atitude desleal do governo inglês. Henry Wickham – botânico 

inglês - roubou 70 mil sementes da espécie Hevea Brasiliensis possibilitando a produção em 

massa de látex principalmente na Malásia, antiga colônia inglesa. Contra a monocultura de 

seringa, nossos seringueiros não puderam competir. A Inglaterra desafiou a distância em que se 

encontrava a Amazônia produzindo um látex que além de mais barato, era de maior qualidade e 

não exigia dos trabalhadores tantos riscos na extração do material, como acontecia na floresta 

Amazônica. “Certas paisagens terrestres, as plantações de seringueiras na Malásia, ou as 

explorações petrolíferas no Texas, nascem da luta contra as distâncias” (DARDEL, 2011, p. 10). 

Com o tempo a crise dominou os nossos seringais e muitos foram completamente 

abandonados nos inícios do século XX. 

 

 2.3.3 A Segunda Guerra Mundial e (é) o segundo ciclo da borracha 

Na segunda guerra mundial os seringais amazônicos experimentaram mais um momento 

de alta produtividade. Os campos de plantação de seringa na Malásia, que anteriormente 

trouxeram a crise para a borracha brasileira, haviam sido destruídos por tropas japonesas que 

pretendiam prejudicar o grupo dos aliados. Esse foi o grande motivo que (re)atraiu o interesse 

pela Amazônia brasileira: 

Embarcados em Belém, o entusiasmo pelo novo surto da borracha era tamanho que alguns 
[seringalistas] estavam voltando para os seus seringais no Amazonas e no Acre, que haviam 
abandonado no começo da década de trinta, deixando apenas o gerente ou o guarda-livros e 
os seringueiros na mais absoluta miséria(MARTINELLO, 2004b, p.61) 

 

Silvio Martinello(2004) em se livro: A Batalha da Borracha na Segunda Guerra Mundial 

relata com detalhes como se consolidou esse novo momento para a história da Amazônia 

brasileira. De acordo com o autor, foi depois que as tensões entre Japão e EUA aumentaram que 

o segundo acelerou os acordo com o Brasil para a exportação da “rubber”. Criaram o Rubber 

Development Corporation e mais adiante assinaram os acordos de Washignton. O EUA investiu 

muito dinheiro para ter toda a borracha necessária à manutenção da guerra. 

Criou-se, para os brasileiros, um ideal em torno da Amazônia que foi alimentado por  

propagandas gráficas e também pelos discursos presidenciais como esse trecho em que Getúlio 
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Vargas expõe a nação a necessidade de atendermos a demanda de guerra (ver original apêndice 

B)  

Com a mesma clareza com que me habituei a falar-vos, venho hoje, dirigir-me a vós para 
solicitar a vossa cooperação leal e decidida em pról de uma campanha que hoje se inaugura: a 
Campanha da Borracha. Sabeis quão gigantesco é o desgaste de material na presente guerra. 
E entre essas matérias algumas merecem o nosso especial cuidado pela sua urgência 
necessidade. Esse é o caso da borracha que entra em quase todos os equipamentos bélicos, em 
vultuosas quantidades. Podeis imaginar o que é esse consumo, lembrando-vos de que somente 
um bombardeio pesado consome nada menos de 826 quilos de borracha. As armas aliadas 
precisam de mas borracha. Extrai borracha onde puderes, de acordo com os planos que estão, 
hoje, sendo lançados através de todos os municípios brasileiros31 

 

Getúlio Vargas apelou em seus discursos para o nacionalismo do povo brasileiro, os 

seringueiros foram denominados soldados e embora se mantivessem com condição de vida 

precária, atores hegemônicos se beneficiavam do trabalho árduo. O presidente iniciou uma  

campanha de arrecadação de trabalhadores com “postos de recrutamento espalhados por toda a 

parte, nas zonas de grande densidade demográfica, no Nordeste e nas capitais dos outros 

estados” (BENCHIMOL, 1977, p.153), criou o Serviço Especial de Mobilização de 

Trabalhadores para a Amazônia – SEMTA, que tinha como objetivo incentiva-los, recrutá-los e 

transportá-los para alguns estados da região norte do Brasil. O Doutor Paulo de Assis Ribeiro 

ficou responsável pela chefia do órgão. Veja figura 19 abaixo: 

 
Figura 19 – Fotografia: Autoridades responsáveis pelo S.E.M.T.A/Data: Década de 40 

Acervo Digital: Deptº de Patrimônio Histórico e Cultural – FEM – Rio Branco AC 

            Os Recrutamentos, por sua vez, não ocorriam apenas no Nordeste e não somente pelo 

SEMTA: 

Geralmente solteiros e desgarrados de suas famílias – cariocas dos morros, capixabas de 
Vitória, pernambucanos de Recife, mineiros de Belo Horizonte e da serra...Estes sim, 
cansados de suas vidinhas chinfrins, vieram em busca de aventura (...). Os bons historiadores 
deste período também registram que a polícia se aproveitava para se livrar  dos arruaceiros 
assassinos e outros que prendia, alistando-os no SEMTA e mandando-os para o inferno 
verde(MARTINELLO, 2004b, p.51). 

                                                        

31 Panfleto usado na campanha de mobilização para a extração do látex na Amazônia. Data: Década de 40. Fonte: 
Mais Borracha para Vitória, pág. 63 /Acervo Digital: Deptº de Patrimônio Histórico e Cultural - FEM 
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A partir da citação de Silvio Martinello entende-se que nem todos os grupos se 

deslocaram utilizando-se de um ideário cultivado pela mídia. Mas, a maioria deslocou-se pela 

própria fé, com o sonho da bonança. A lenda da fortuna atravessava fronteiras rapidamente. 

Tem-se o que Samuel Benchimol (1977, p.154) chamou de uma: “economia mística para uma 

gente crédula”.  Mística pois riqueza, para eles, não havia! Em outro momento o autor revela a 

dificuldade encontrada por muitos brasileiros que se arriscaram à vida de seringueiro: 

Uma verdadeira chuva de “arigós”32  nas ruas, praças, cidades, rios e seringais do nosso 
interior, cuja repercussão vai ser decisiva e importante na história das interações humanas, 
sociais, econômicas e psicológicas na Amazônia do futuro [...]. Dessa sua experiência e dos 
contatos e interações que sofre ou impor, resultará na sua difícil incorporação [...] ou na sua 
deserção, que será fatal se o fracasso econômico ou o arrependimento psicológico torna-lo um 
elemento sempre em expectativa de melhores dias para retornar ao sertão, ao brejo, à cidade, 
ao lar, e a família que ficou lá fora esperando por ele (BENCHIMOL, 1977, p.153). 

 

Essas dificuldades são resultado, principalmente, da decepção que sofreram os brasileiros 

levados para a Amazônia, convencidos do El-dorado que seria a vida na floresta. Algo que não 

se concretizou. Abaixo uma das propaganda utilizadas para incentivar a ida de homens 

nordestinos para as frentes de trabalho na Amazônia. O órgão se compromete em dar ao 

trabalhador a passagem, o equipamento de viagem, alimentação, um bom contrato, amparo a 

família e assistência médica e religiosa.  

 
Figura 20 - Fotografia: Propaganda SEMTA 1 

Fonte: Foto tirada no Museu da Borracha – Rio Branco - Acre 
 

                                                        

32“De tudo isso nasceu apenas o apelido arigó, com que designamos o imigrante em geral” (Benchimol, 1977, p. 152) 
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Tudo isso estava normatizado. As três primeiras cláusulas do contrato de 

encaminhamento de homens para os seringais, informavam (ver apêndice C): 

 CLÁUSULA PRIMEIRA: - O SEMTA fornecerá gratuitamente ao trabalhador: 
a)meios de transporte para ele e sua equipagem de viagem, dos pontos de recrutamento 
e concentração aos pontos de apresentação no estado do Pará; 

 b)os alojamentos em pontos de concentração e de pouso durante a viagem; 
 c)assistência médica e sanitária nos mesmos pontos indicados na alínea b. 

 CLÁUSULA SEGUNDA: - O SEMTA fornecerá além disso: 
a)o equipamento de viagem que será obrigatoriamente uniforme para cada trabalhador, 
composto de: um vestuário de duas calças e um blusão, um par de alpercatas ou 
equivalente, uma rede, uma mochila, uma caneca, um prato fundo e um talher, que 
ficará de propriedade do trabalhador; 
b)durante a vigência desse contrato de encaminhamento, alimentação adequada 
prescrita por técnicos especializados; 
c)alojamento e assistência médica e sanitária, alimentar e educacional para a família ou 
dependentes diretos do trabalhador (que optar pela assistência feita pelo SEMTA, 
obrigando-se neste caso às clausulas respectivas) nas condições do presente contrato de 
encaminhamento e dos contratos subsequentes; 
d)assistência em dinheiro durante o encaminhamento do trabalhador para as famílias 
que, em virtude de direito de opção acima referido não forem incluídas na assistência 
geral fornecida pelo SEMTA. 
CLÁUSULA TERCEIRA: - O SEMTA propiciará ao trabalhador e à família, de 
acordo com a orientação dos srs. Bispos e demais autoridades eclesiásticas, a 
necessária e indispensável assistência religiosa. 

  

Eles realmente deram aos trabalhadores alguns desses itens, no entanto, de péssima 

qualidade. No livro Corações de Borracha, Silvio Martinello (2004b, p.42) revela como era a 

estrutura do deslocamento de trabalhadores para os seringais tanto nos navios Gaiolas quanto nos 

alojamentos.  Nas embarcações muitos contraíam doenças e quando mortos eram jogados nas 

águas para não infectar outras pessoas. A alimentação era precária e quase não tinha carne, 

alimento presente na cultura nordestina. Nos alojamentos foram detectados a presença de 

Malária e Meningite e eram raras as semanas que não morria alguém. Depois de dias em um 

navio  que “faziam jus ao nome gaiola pela semelhança de sua construção com as gaiolas de 

pássaros e por estarem sempre superlotados” chegavam nos postos de pouso em São Luiz, Belém 

ou Manaus. Muitos ficaram lá por quase sete meses em condições muito difíceis.  

A alimentação, o bom contrato, o amparo a família e a assistência médica e religiosa 

nunca foram o centro das preocupações do governo, ao contrário, aqueles que sobreviveram à 

viagem e estavam agora a muitos quilômetros de distância da família nunca receberam o 

prometido. Até hoje, muitos dos soldados da borracha lutam para receber uma ínfima 

aposentadoria.  

A imagem a seguir (figura 21) representa a rota feita pelos trabalhadores que saíam do 

Ceará. A mesma não se diferenciava muito das outras áreas do Nordeste a não ser pelo ponto de 

partida (saíam de suas cidades para esperar em Fortaleza os caminhões que os levariam a São 
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Luiz). Portanto, inicialmente eles se deslocavam por rodovias, posteriormente por via férrea até o 

litoral do Maranhão - em São Luiz, para então seguir de navio rumo às proximidades da ilha de 

Marajó de modo a adentrar no rio Amazonas. 

 
Figura 21 - Fotografia: Desenho dos meios de transporte dos soldados da borracha – Trecho Fortaleza – Belém 
Data: Década de 40 
Acervo Digital: Deptº de Patrimônio Histórico e Cultural – FEM – Rio Branco AC 

 

Abaixo, o hino dos soldados da borracha cantado por V (83 anos, Xapuri), uma 

seringueiro entrevistada: 

Destemido soldado da borracha 
Desse lindo exército modesto varonil 
Não esqueça de cumprir o seu dever 

Trabalhando em defesa do Brasil 
Envolvido nas florestas espessas 

Esquecendo funestos empecilhos 
O Brasil nessa fase já precisa 

Do amor dedicado dos seus filhos 
 

Viva o soldado, brasileiro 
Seu produto servirá o mundo inteiro (2x) 

 
Quando os dias do rádio fulgurante 

Da vitória brilhar nosso país 
Aí veremos que nossos esforços 
Assegurou a liberdade tão feliz 
Se sofreres injustiças e episódios, 

Noticiemos a negra solidão 

Mas um dia liberto desse cárcere 
Cantaremos a Glória da Nação 

 
Viva o soldado, brasileiro 

Seu produto servirá o mundo inteiro (2x) 
 

No momento que entraste na fileira 
Do batalhão verossímil da floresta 

E, que pensaste na vitória do Brasil, 
Esquecendo a larga vida funesta 
Destemido soldado triunfante 
Deste solo sombrio pertencendo 
Com o peito vibrando de alegria 

Nas estradas consagradas do Dever 
 

Viva o soldado, brasileiro 
Seu produto servirá o mundo inteiro (2x)



O dever é exaltado em favor do progresso do Brasil. Os seringueiros tem uma grande 

responsabilidade em mãos, como assim é alimentado pelos meios de comunicação, canções e 

discursos governamentais. Na propaganda a seguir (figura 22) vemos as duas frentes de 

participação do Brasil na segunda guerra mundial. Na Amazônia – os Soldados da Borracha; no 

Litoral – os soldados que foram de navio para a batalha na Europa.  

Figura 22: Fotografia: Propaganda SEMTA 2 
Fonte: Foto tirada no Museu da Borracha – Rio Branco – Acre 

Os novos extratores do látex, aqueles que nunca tinham visto a floresta Amazonica, saíam 

de suas terras cheios de esperança. Isso se confirma por esse trecho do jornal Correio do Ceará de 

21 de abril de 1943: 

Ainda na manhã de hoje (...) partiu de Fortaleza para Terezina uma caravana de 10 caminhões, 
transportando 315 trabalhadores recrutados em diferentes pontos do estado (...). Todos os 
trabalhadores partiram alegres e cheios de esperança no futuro melhor que os espera no “El-
Dorado” amazônico, respondendo com demonstrações de entusiasmo os gestos de despedida dos 
que ficavam5 

Até mesmo essa nova fase estimulada pela demanda de guerra teve um fim próximo. Além 

da finalização do conflito, com a evolução técnica, a borracha sintética derivada do petróleo, 

ganhou força e dominou o mercado internacional: 

O fim da guerra causou nova queda nos preços do produto e a consequente falência dos seringais. 
Os seringalistas falidos abandonaram suas propriedades dando origem a uma nova categoria nas 
relações de trabalho – o seringueiro autônomo, que passou a viver livre dos laços de dependência 
com o patrão (ZEE, 2010, p.27) 

33 Correio do Ceará, 21 de abril de 1943: “315 homens seguiram hoje para o “El –Dorado” da Amazônia – 
aumenta a corrente emigratória impulsionada pelo SEMTA” (Acervo: Museu de Artes da Universidade Federal 
do Ceará/Acervo Digital: Deptº de Patrimônio Histórico e Cultural – FEM)



Conforme visto acima, os seringais tiveram dois grandes momentos na economia brasileira: 

o primeiro deles no início do século XX e o segundo em meados do mesmo século – no período da

segunda guerra mundial. Nos dois picos de produção e demanda da borracha milhares de 

brasileiros, em grande parte nordestinos, deslocaram-se para a Amazônia – incluindo a sul-

ocidental. Assim originaram-se os seringueiros, muitos nunca voltaram para sua cidade de origem 

e construíram nos arredores da floresta: o seu lugar. Construíram família, tiveram filhos e fizeram 

história. Os seringueiros modificaram a geograficidade da floresta amazônica. 

Com o fim da segunda guerra mundial muitos seringais foram abandonados e se 

consolidou a categoria de seringueiro liberto. Alguns deles já viviam dessa maneira desde a 

primeira crise da borracha. O seringueiro autônomo: “comercializa a borracha por conta própria, 

não paga renda, combina diferentes atividades produtivas (extração de borracha, coleta de 

castanha e de outros produtos da floresta, agricultura e caça conforme suas necessidades e as 

características do mercado” (ALLEGRETTI, 2002, p.195). 

A autora explica que o seringueiro liberto é autônomo, sem patrão. Ele comercializa à sua 

maneira, sem ser obrigado a pagar renda pelas estradas de seringa. Consegue unir atividades 

distintas de modo que atenda as suas necessidades e as do Mercado. Além disso, ele que comanda 

a sua colocação. 

2.3.4 Organização dos Seringais 

Os seringais possuem uma organização singular que pode ser agrupada basicamente, da 

seguinte maneira (ver figura 23): 

Figura 23 -  Diagrama: Organização do Seringal 
Fonte: Morais (2008)  e ZEE(2010) 
Organização: Janaína Mourão Freire 



 

 Na margem dos rios estavam a Sede da Propriedade, o Barracão e as Casas 

Complementares. A sede da propriedade é a casa do seringalista. As casas complementares 

contém o Guarda-livros que é como um contador; o Armazém onde funcionava o sistema de 

aviamento ligado à Belém e Manaus e a Hospedaria com casas para os agregados da margem 

como os comboieiros – responsáveis por levar e trazer mercadorias das colocações de seringa, as 

mulheres e os capangas que atendiam as ordens do seringalista. 

Além disso, na margem se localizava o Barracão, local onde o seringueiro prestava contas. 

Lá as mercadorias eram aviadas e o trabalhador era submetido a um sistema de exclusividade, 

tornando-se praticamente preso àquela margem, sob o domínio de um determinado seringalista. A 

empresa seringalista fornecia:   

[...]endividamento prévio para o seringueiro a partir dos gastos com transporte, utensílios 
destinados a eles quando era colocado na ‘colocação’; proibição de realizar outras atividades 
produtivas pelos seringueiros, como ‘botar’ roçados no interior dos seringais[…] exclusivismo da 
compra de mercadoria pelo seringueiro e na venda da borracha dele só para o patrão; pagamento 
obrigatório da renda pelo uso das estradas de seringa, cerca de 10% da sua produção anual de 
borracha ao patrão seringalista[…] (MORAIS, 2008, p.279) 

 

Esse sistema era denominado de Regime de Barracão. Maria de Jesus Morais (2008, p.85) 

explica que o “centro era o interior do seringal, onde ficavam as estradas de seringas, nas quais os 

seringueiros viviam sozinhos e atrelados ao controle da margem do rio principal, do barracão”. O 

centro era dividido em colocações de acordo com a presença de heveas. Os seringueiros se 

distribuíam nesses locais estando totalmente imersos na floresta. Mary Allegretti (2002, p.135) 

elucida que as relações de dominação passaram por dois modelos, característicos do primeiro e 

segundo ápice da borracha respectivamente. No primeiro, o modelo clássico: “em função dos alto 

preço, predominavam regras voltadas para viabilizar o aumento constante da produção a custos 

sempre mais baixos, como o endividamento prévio”. O segundo modelo é fruto de reformulações 

advindas da primeira grande crise da borracha, fazendo com que os seringalistas preferissem o 

pagamento ao endividamento. 

Algumas colocações estavam a dias de distância umas das outras, como o personagem 

Monoel Urbano comenta  ao colega João Gabriel no romance de Mário Diogo de Melo(1994, 

p.35): “João Gabriel nós ainda iremos ser vizinhos [...] acontecimento que será motivo de muita 

satisfação tê-lo como tal, embora, lá para as bandas que você vai, considera-se como vizinho quem 

mora até dez dias de viagem em canoa, um do outro”. As distâncias nos seringais eram imensas, 

principalmente porque as colocações se estabeleciam em locais com grande incidência de 

seringueiras. Como vimos anteriormente, as sementes se dispersam pelo vento e esse é um dos 

motivos para o grande afastamento das árvores ao longo da mata.  



 

Para Manuela Cunha(2002, p.286), a colocação: “consiste também em criar no interior da 

floresta espaços modificados, mas de pequeno impacto”. De acordo com a autora, o trabalho de 

corte da seringa é altamente sustentável, sendo praticamente imperceptível no contexto geral de 

atividades produtivas na floresta Amazônica. 

 

 2.3.5 Seringal enquanto lugar de vida  

Como estudamos por Aleida Assmann(2008), no primeiro capítulo, os arquivos traduzem 

visões sobre os momentos históricos que são consideradas como a versão oficial. Na literatura, os 

seringueiros, em sua maioria migrantes, não deixam de lembrar o passado vivido no sertão. Diogo 

de Melo(1994, p.32) descreve o sentimento de seu personagem João Gabriel: “Em seu espírito 

estava se projetando, naquele momento, como se fosse em uma tela mental, um filme colorido dos 

distantes quadros naturais do seu sertão querido [...]. 

 Os nordestinos migravam para a Amazônia com o sertão na memória e isso se reflete na 

cultura local. Silvio Martinello em Corações de Borracha (2004, p.43) descreve a ação do 

personagem Pedro Cícero de 56 anos após embarcar em Fortaleza do navio Gaiola: 

 

A impressão que dava era a de que não sentia calor nem frio nem dor. Não sentia. Também, 
impossível de perscrutar o que pensava. Se pensava. Se ruminava o que deixara para trás no 
Nordeste ou o que aguardava a si e aos seus dentro daquela mata para ele ainda misteriosa e 
ameaçadora, que via ao longe.  

 

 Durante as travessias em terra ou nas águas, o nordestino não deixava de pensar no futuro 

que o esperava e nem no passado que deixava. A rotina na floresta os colocava diante de um dia-a-

dia completamente diferente. Sentiam saudade, planejavam voltar mas muitos nunca chegaram a 

pisar novamente no sertão pedregoso do nordeste brasileiro. 

 “Toda migração quer abraçar. Abraçar na saída ou na chegada. Abraçar na distância, 

fazendo presença a ausência. Abraçar na saudade. Abraçar no reencontro. Abraçar o mundo. 

Abraçar os lugares.” (GOETTERT, 2006, p.12) Os nordestinos, agora seringueiros, abraçaram a 

Amazônia como um lugar. Mas esse lugar é feito de Amazônia e Caatinga; de Secas e Chuvas; de 

rios perenes e intermitentes; de presente e de passado; de sonho e realidade: 

O Acre é obra deles [cearenses], como produto do seu arrojo e da sua tenacidade, o povoamento 
de todo o interior do Amazonas. E, por muito tempo, o Ceará foi o fornecedor do braço e da 
inteligência a toda aquela região. Porque a Amazônia, especialmente o Acre, exercia uma 
influência dominadora, uma atração irresistível no espírito do cearense sertanejo. Raros os que 
por ali não passaram, não conheceram as agruras daquela existência acabrunhante, não 
penetraram, desvendando-os, os mistérios da floresta, a tortuosidade das estradas, o labirinto 
hidrográfico de águas barrentas. E, apenas o sol começava a causticar a terra cearense, enchiam-
se as proas dos navios e milhares de indivíduos, abandonando o lar e abandonando a prole, 



 

buscavam o caminho da terra acreana, em busca da vida que a terra natal lhes negava 
impiedosamente (COSTA, 2005, p.97/98) 

 

 Muitos dos seringueiros que outrora migraram para o Acre e não voltaram para o nordeste 

tiveram filhos nascidos próximos aos afluentes do Purus, do Juruá de tantos outros rios do 

sudoeste amazônico. Filhos acreanos. Todos construíram suas paisagens e imaginários na memória 

a partir do habitar na Amazônia. Construíram alí vivências e tornaram-se “gente do lugar”.  

 

 2.4 O Juruá e Baixo e Alto Acre no contexto estadual. 

 

Utilizamos os dois documentos impressos do Zoneamento Ecológico Econômico do estado 

do Acre (2010a,2010b) e mapas retirados do sítio: http://www.agencia.acre.gov.br (acessado em 

22 de junho de 2012). 

A figura 24 se refere as bacias hidrográficas do Estado. São catorze no total. A Bacia do 

Juruá tem os rios Tarauacá e Envira como afluentes. O rio Tarauacá se encontra com o Juruá já 

no estado do Amazonas. A bacia engloba 8 municípios e é navegável por grandes embarcações, 

durante a cheia, entre Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo. Na vazante, ele pode ser 

navegado por pequenas e médias embarcações. O rio Acre nasce no Peru e percorre a Bolívia e o 

Brasil desaguando no rio Purus. Os municípios que pertencem a bacia do Acre sofrem com as 

maiores taxas de desmatamento e pertencem a zona mais urbanizada do Estado. O rio Abunã se 

encontra no ponto mais oriental do estado, na regional do Baixo Acre e tem uma bacia com seu 

nome. Ele nasce na Bolívia e percorre o Acre, Amazonas e Rondônia formando juntamente com 

o Rio Mamoré, a Bacia Hidrográfica binacional do rio Madeira (ver figura 24). 

A figura 25 se refere a uma mapa da população do estado em 2010. As cores revelam o 

contingente populacional e os pequenos gráficos demonstram a variação entre população urbana 

e rural. Observando a figura, os dois municípios com maior população são Rio Branco e 

Cruzeiro do Sul, nos dois a população urbana supera a rural (ver figura 25). 

 



 

 
Figura 24: Mapa: Acre - Bacias Hidrográficas / Fonte: http://www.agencia.acre.gov.br / Organização: Janaína Mourão Freire



 

 
Figura 25: Mapa: Acre -Densidade Populacional – 2010 / Fonte: http://www.agencia.acre.gov.br / Organização: Janaína Mourão Freire 



 

 

Os movimentos migratórios sempre tiveram grande importância no aumento ou 

diminuição da população do estado. De acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico(2010a) 

nos períodos de estagnação da extração de látex, a população diminuía. Por exemplo, entre 1920 

e 1940 a população caiu de 92.370 hab para 79.768 hab. No início dos anos 40 com o novo 

arranque da borracha brasileira comandada pela demanda de guerra a população começou a 

crescer e entre 1940 e 1970 a população chegou a 215.599 habitantes. Vale ressaltar, que na 

década de 1980 a média de filhos por mulheres foi calculada como 9,5 – a maior taxa nacional. 

Isso, além dos movimentos migratórios foi um fator que contribuiu no aumento da população 

que da década de 70 a 2000 praticamente dobrou.  

Hoje grande parte do contingente populacional se concentra na capital Rio Branquense: 

Atualmente, com relação à distribuição da população nas Regionais de Desenvolvimento, existe 
uma concentração da população na Regional do Baixo Acre, abrangendo 56% da população 
total do estado. A Regional do Juruá, onde se localiza Cruzeiro do Sul, segundo município em 
termos populacionais detém 18% da população total do estado (ZEE, 2010b, p.86) 

 

Para compreender a figura 26 a seguir, primeiro torna-se necessário conhecer algumas 

políticas do Acre. Além de se basear no Sistema Nacional de Unidades de Conservação – o 

SNUC, o estado tem a sua Lei Florestal Estadual (1.426  de 27 de dez de 2001) que pertence ao 

SEANP – Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas:  

A área que compõe o SEANP é formada por um mosaico contínuo de 7,5 milhões de hectares 
de Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Proteção Integral, de jurisdição federal e 
estadual e Terras Indígenas totalizando 45% do território do Acre. Contempla ainda as áreas de 
reserva legal das propriedades (ZEE, 2010b , p.60) 

 

 O processo de regularização fundiária do estado iniciou entre 1976 e 1985. Na década de 

80 iniciaram a criação dos Projetos de Assentamentos e das Reservas extrativistas e só na 

Década de 90 a demarcação das terras indígenas. Em 2001 foi criado o Instituto de Terras do 

Acre que continuou de forma mais organizada a regularização de terras que geralmente 

causavam muitos conflitos. Ainda no mesmo documento: 

Os Assentamentos Rurais representam 10% das terras do Estado do Acre, distribuídos em 123 
Assentamentos Rurais em diferentes modalidades distribuídos em 74 Projetos de Assentamento 
(PA), 5 Projetos de Assentamento Dirigido(PAD), 1 Projeto de Assentamento Rápido (PAR), 
11 Projetos de Assentamento Agroextrativista (PAE), 13 Projetos de Desenvolvimento 
Sustentável (PDS), 4 Projetos de Assentamento Florestal (PAF), 12 Projetos Estadual Pólo 
Agroflorestal (PAF) e 3 Projetos Casulo (ZEE, 2010b ,p.64) 

 

 



 

 
Figura 26: Mapa : Acre - Estrutura Fundiária / Fonte: http://www.agencia.acre.gov.br / Organização: Janaína Mourão Freire 



 

O PAD surge na década de 1970, o PAR em 1982, o PAE em 1987, o PCA em 1997, o PDS em 

1999, e o PAF em 2003. O Programa de Assentamento Agroextrativista visa respeitar o modelo de 

ocupação tradicional, como dos seringueiros. Cada PAE deve ter o seu Plano de Utilização aprovado 

pelo INCRA.  O PDS também beneficia seringueiros por se vincular a áreas de extração que geraram 

pouco impacto ambiental, ele tem interesse social e ecológico. O PE é de responsabilidade do Estado 

e são conhecidos como cinturões verdes que rodeiam áreas urbanas. O Objetivo desse projeto é 

assentar ex-seringueiros e ex-agricultores que estão na periferia das cidades sem acesso a trabalho. 

Observando o mapa abaixo vemos que grande parte dos Projetos estão localizados nas bacias do Alto 

e Baixo Acre e Juruá. Portanto muitos seringueiros dessas áreas foram realocados a medida que os 

projetos foram sendo implementados. 

As terras indígenas estão mais concentradas na regional de Tarauacá/Envira. No Alto Acre há 

grande incidência de áreas de uso sustentável enquanto que no Juruá as áreas de Proteção Integral e 

Uso Sustentável tem quase a mesma extensão. 

Em termos de vulnerabilidade, ainda de acordo com o ZEE(2010b), o Juruá tem de Baixa a 

Média enquanto que o Alto e Baixo Acre possui Média, Média-Alta e Alta vulnerabilidade, por 

conta, principalmente, da elevada ação antrópica: 

No Acre as maiores áreas desmatadas encontram-se nas regionais do Alto Acre e Baixo Acre. Nessa 
região, verifica-se que os desmatamentos guardam as marcas dos grandes empreendimentos 
realizados pelas fazendas agropecuárias nos anos 80 (...) a Regional do Baixo Acre contribui com 
37,6% do desmatamento(...) a Regional do Juruá, apesar do número considerável de municípios, 
contribui com 4,9% da área total desmatada” (ZEE, 2010b ,p.81) 

 

A partir desse breve panorama sobre as duas áreas escolhidas, analisaremos durante os 

capítulos 3 e 4, as entrevistas coletadas para compreender como se produz a paisagem e o 

imaginário na memória dos doze seringueiros entrevistados. 



DICA DE FELICIDADE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter paz, ter paz de espírito. Se você é casada, procurar 

entender ele que ele tem os defeito dele, você tem os seus. 

Pela pequena diferença procurar um jeito de viver (FCF, 70 

anos, Goiânia).  
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CAPÍTULO 3 

OS SERINGUEIROS DO ACRE - RELATOS DE VIDA O 

paradoxo da existência na Floresta Amazônica 

 
 

 “a vida não é o que a gente viveu, e sim o que a gente recorda,  
e como recorda para conta-la” 

 (Gabriel Garcia Marques – Viver para contar)  
 

Até o momento falou-se do vivido do seringueiro por meio de documentos mas a vida, de 

acordo com Gabriel Garcia Marques (epígrafe), é verdadeiramente expressa pela maneira como é 

lembrada. Levando isso em consideração, nesse capítulo, detalharemos a memória dos ex-

seringueiros por meio de análises de oposições de Laurence Bardin (2011). O objetivo é revelar 

paradoxos da vida nos seringais.  

Essas relações paradoxais foram identificadas na memória de vida dos seringueiros 

inicialmente no que concerne a relação com os patrões e com a floresta Amazônica. Em seguida, 

verificamos contrastes nas crenças sobre os seres misteriosos da floresta. Por ultimo, 

identificamos um paradoxo na questão dos festejos. Não sugerimos que estas sejam as únicas 

antíteses, mas a consideramos as mais proeminentes. 

Denominaremos os ex- seringueiros de seringueiros porque constatamos que é assim que 

eles se consideram até hoje. Uma das perguntas que fizemos ao final das entrevistas foi: “Você 

se considera seringueiro ou ex seringueiro?” e ouvimos respostas como as que seguem abaixo: 

• “Para sempre, porque eu tô cadastrado como seringueiro e soldado da borracha, né? Para 

sempre! (JSC, 89 anos, Rio Branco). 

• “Eu quero ser seringueira para sempre e sou filha de seringueiro. Eu quero ser seringueira 

mesmo”(V, 83 anos, Xapuri). 

• “É, até morrer. Seringueiro mesmo. Agora, embora que a pessoa não corte mais, não 

tenha a estrada, mas é seringueiro” (FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul). 

 

O Capítulo está dividido em três partes: A Floresta e os Seringueiros; As Crenças e os 

“Causos” e As Manifestações Festivas. 
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 3.1 A Floresta e os Seringueiros 

Chico Antônio as meninas estão chorando.... 

Ah Cândida, peraí que eu vou lá...  

Aí chegou: minha filha não chore não minha filha...  

vocês chorando vocês faz nóis ficar triste também. 

Aí eu digo: é minha irmã, vamo logo começar a cantar e sorrir! 

(Dona Vicência) 

  

Diversos seringueiros quando perguntados sobre a floresta Amazônica e os seringais 

expressaram as dificuldades e as facilidades da vida na mata. As paisagens que guardam na 

lembrança são um misto de belezas e durezas. A harmonia desse paradoxo é possível pela 

própria dualidade do existir na dinâmica dos seringais. 

Inserimos algumas das declarações trazidas pelos seringueiros, iniciando por aquelas que 

expressam os momentos difíceis 

 

[...]seringueiro é muito aperreado, seringueiro não tem vida, tem até uma cantiga: 
 ♪ “O seringueiro só tem a vida e mais nada 
levanta de madrugada, sem saber o que fazer 
e passa sono, vive de cabeça tonta 
com a bunda no fim da conta, não ganha para comer” (AJ, 79 anos, Rio Branco). 
 

 Essa declaração revela algumas informações importantes. Primeiramente, quando AJ fala 

que o seringueiro não tem vida, subentende-se que ele quer expressar o quão difícil era o 

cotidiano pois, em seguida, em um verso, ele anuncia que a única coisa de posse do seringueiro é 

a vida e nada mais. Nesse momento, a vida é como algo pequeno, o mínimo e acima desse 

mínimo, eles não possuíam. O poema vem com a temporalidade do seringueiro: uma rotina 

diária que se inicia na madrugada, cansativa e longa (a bunda no fim da conta) e insuficiente para 

a alimentação34. V acrescenta algumas informações sobre o sofrimento do viver na mata. Além 

do cansaço, animais perigosos dividiam o mesmo espaço: 

 

[...] só que a vida no mato é uma vida...é dura pra gente viver, porque a gente sofre muito 
dentro da mata. Naquele tempo, tinha muita friagem. Aí você sai correndo quando da fé, 
chega lá, vem uma onça esturrando no seu rumo. Você já tem que: valha me Deus, minha 
nossa senhora...As vezes ela vem, as vezes ela não vinha atrás de você mas vinha atrás de um 
veado que via a quebradeira na mata, mas aí você pede a Deus, ela desviou pra acolá e não 
precisou...E a vida foi essa, trabalhar e fazer a borracha (V, 83 anos, Xapuri). 

  

No caso da fala da de V, ela arrisca-se a definir o que é a vida, não negando a sua 

existência e nem mesmo a diminuindo mas sim a posicionando como algo duro e difícil e explica 
                                                        
34 Sobre a temporalidade, ver capítulo 4.  
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essa assertiva relatando sobre o perigo da onça. Finaliza com a frase “trabalhar e fazer 

borracha” que se assemelha a explicação do senhor MF: “Ah... no seringal era cortar seringa e 

trabalhar na roça só...� ” (MF, 80 anos, Cruzeiro do Sul) e do senhor JSC (89 anos, Rio 

Branco): “A vida na floresta era cortar seringa, fazer a borracha, matar uma caça pra se 

alimentar, um peixe, aí era assim, né? Fazer/butar
35 um roçado [...]”. Cortar seringa e fazer 

borracha são expressões utilizadas nos testemunhos acima e se referem ao trabalho que define 

um homem como seringueiro. Ser seringueiro é ser extrator do leite da seringueira e portanto, é 

uma classe definida pelas relações de trabalho: “[a Hevea] Não tem utilidade como bem de 

consumo para quem a produz, o que significa que a existência do seringueiro está diretamente 

relacionada à demanda industrial por matéria-prima” (ALLEGRETTI, 2002, p.137). Portanto, 

um trabalho inútil para o consumo de subsistência por direcionar-se ao setor secundário da 

economia. 

Os depoimentos se graduam: inicialmente V fala apenas do trabalho; MF acrescenta a 

roça e JSC reafirma a presença do roçado, adicionando a caça. Essas atividades, juntamente com 

o trabalho de corte, compõem as paisagens na memória dos seringueiros entrevistados mas 

historicamente, nem sempre esses trabalhadores tiveram esses direitos. No auge da Segunda 

Guerra Mundial (segundo ciclo da borracha)36, algumas coisas já haviam sido transformadas na 

dinâmica dos seringais. Mas algo permaneceu: a busca dos seringueiros pelos chamados patrão 

bom. De acordo com Mary Allegretti (2002, p.155): “A relação social central da empresa 

seringalista é a que ocorre entre o seringalista, dono ou arrendatário do seringal, denominado de 

patrão e o seringueiro, produtor da borracha, responsável pela colocação e denominado de 

freguês.” Essa relação era envolvida pela dialética autoridade e submissão em graus que 

variavam de maior autoridade e automaticamente maior submissão e o inverso, menor autoridade 

resultando em uma menor submissão. 

O primeiro ápice da borracha desenvolveu o modelo clássico de produção de látex na 

Amazônia. Ele deu origem a imagem exportada dos seringais enquanto lugares de atrocidade e 

violências em uma dinâmica escravista. Os empecilhos aos seringueiros eram inúmeros e os 

direitos escassos:  

 

[…] os patrões, para obrigar os seringueiros a se dedicarem exclusivamente à seringa e 
mantê-los dependentes do barracão que lhes aviava as mercadorias, chegavam a proibir até o 
cultivo de roçados de subsistência. Já com a queda das exportações e o empobrecimento dos 
seringalistas, em muitos seringais, os seringueiros se dedicaram à agricultura, com a 
aquiescência do patrão (MORAIS, 2008, p.276). 

                                                        
35 Termo utilizado pelos seringueiros que significa “colocar” ou “iniciar” um roçado (CUNHA) 
36 Ver capítulo 2 
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Com o esvaziamento dos seringais surgiram novas relações entre patrões e fregueses que 

perduraram até a década de 70. Mesmo no segundo período áureo da borracha, durante a 2ºGM, 

essas relações mais “amenas” permaneceram. No entanto, vale ressaltar que não havia uma 

homogeneidade entre os seringais e por isso surge o ideal do bom patrão (ALLEGRETTI, 2002). 

Essas diferenças ocorrem no âmbito da relação comercial estabelecida: o aviamento que 

se apresentou mais intransigente no modelo clássico e mais brando no modelo reorganizado: 

MODELO DE AVIAMENTO 

MODELO CLÁSSICO MODELO REORGANIZADO 

Endividamento prévio Endividamento prévio 

Trabalhadores solteiros Famílias e Solteiros 

Proibição de roçados Liberação de roçados 

Proibição de Regatões Liberação de Regatões 

Exclusividade de venda ao patrão Autonomia na produção de borracha 

Exclusividade na compra de 

 bens de consumo do barracão 

Autonomia na compra de  

bens de consumo fora do barracão 

Incentivo ao consumo de supérfluos para  

aumento das dívidas 

Incentivo ao pagamento permanente das dívidas 

Tabela 11: Modelo de Aviamento / Fonte: Mary Helena Allegretti (2002)/ Organização: Janaína Mourão Freire 
 

No primeiro haviam mais proibições do que liberações e a lógica era endividar ao 

máximo o seringueiro como forma de aumento dos lucros. No entanto, para a maioria dos 

seringalistas o tiro saiu pela culatra visto que com o arrefecimento do consumo mundial de 

borracha brasileira houve muito abandono dos seringais, De acordo com Mary Allegretti (2002, 

p.137), dentro do modelo reorganizado, no qual se insere os seringueiros entrevistados durante 

essa pesquisa, existem diferenças: “[...]os seringueiros organizaram sua vida para fugir das 

regras de coerção dos seringalistas e o universo de comparação se restringia à existência dos 

maus e dos bons patrões”.  

FBA, ao explicar sobre a medição da borracha: “Não, eu não media não. Era o patrão que 

sempre media pra gente. Os patrão sempre era bom”. (FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul). Ao 

contrário dele, AJ acreditava que os patrões eram exploradores e que de alguma forma, pagaram 

por isso: “E eu não vi um seringueiro, um patrão morrer bem de vida. Não vi nenhum, nenhum. 

Muita riqueza e acabou tudinho em nada. Acabou tudo em nada [...]. Parece que é porque tomava 

dos outros, tomava dos seringueiros” (AJ, 79 anos, Rio Branco). 



 105

Portanto, cada seringueiro tinha a sua percepção sobre a situação dos seringais. A forma 

particular de avaliar a vida na Amazônia, reafirma a importância de uma análise subjetiva. A 

memória, embora seja também coletiva, se difere da história oficial, por conter as 

particularidades (ASSMANN, 2008) que podem ser captadas pelas narrações. As  paisagens na 

memória dos seringueiros são diversas e embora encontremos algumas unicidades é preciso 

também compreender as diferenças. A floresta Amazônica é percebida por uma dialética não 

convencional: a dificuldade e a tranquilidade. Ao mesmo tempo que é difícil viver na mata, 

existe uma tranquilidade não encontrada na cidade.  De acordo com FTR: 

 

Viver na floresta amazônica naquela época era muito difícil,  não tinha facilidade pra 
ninguém. Ter uma farinha pra comer [...]  muita doença lá. Eu passei 5 meses entrevado 
que muitas vezes eu amanhecia, anoitecia e não podia sair da cama com reumatismo...  A 
senhora acredita que teve uma vez que saí por uma estrada só, só num dia só, eu matei 5 pico 
de jaca? é a cobra mais venenosa que existe no Brasil! (FTR, 83 anos, Cruzeiro do Sul). 
 

 Podemos enumerar algumas dificuldades relatadas: os animais perigosos, as doenças e a 

precária alimentação. Nesse caso ele fala do reumatismo que teve, mas, como conta FMG, 

quando lhe disseram no Nordeste que se fosse para a Amazônia nunca voltaria, ao perguntar 

porque, essa foi a resposta: “porque lá tem aquele tal de Beribéri [malária], aquela Febre 

Amarela!” e ele complementa: “tudo dava nesse tempo mesmo aqui. Aí nós escapamos, mas 

morreu muita gente” (FMG, 76 anos, Rio Branco). Para os seringueiros que vieram do Nordeste 

o perigo de doenças começava na viagem para os seringais37 e permanecia na rotina na floresta 

Amazônica. AJ relata alguns problemas de saúde que teve: 

 

 [...] a vida da gente é muito, muito, muito corrida. Passa muita necessidade, passa muita 
fome, eu tive muito doente, eu cortei seringa, eu adoeci, eu passei um ano doente, eu tive um 
tal de pericardite. Primeiro eu tive uma tal de febre amarela, aí caiu o meu cabelo todo, meu 
cabelo...� eu pegava assim, fiquei peladinho, peladinho, que nem criança quando nasce. Aí 
depois disso tive um tumor interno, quando esse tumor espocou eu botei muito pus pela boca, 
muito, muito, muito mesmo [...] eu não sofri muita malária não...mas essa tal de febre amarela 
ia me matar... (A, 79 anos, Rio Branco) 
 

 A Febre Amarela e a Beribéri estão na fala de quase todos os seringueiros e até hoje ao 

viajar para certas regiões da floresta Amazônica é preciso ter cuidado com a contaminação. Além 

das doenças, os seringueiros também estavam sujeitos a ataques de animais como Onças, Cobras, 

Tamanduá Bandeira entre outros.  

Na Amazônia existem diversos tipos de onça e nos preocupamos menos em caracteriza-

las do que revelar o perigo que causavam. Para JSC, a sobrevivência só foi possível com um 

                                                        
37  Sobre a qualidade dos navios que levavam os seringueiros para os seringais, ver capítulo 2. 
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auxílio divino: “Onça...matei também quase com um monte de tiro. A gente conta uma história 

dessa, é só Deus que faz a gente escapar pra contar uma história dessa, né? O tempo que tive aí 

nessas montanha, escutando só grito de bicho arrodeando...” (JSC, 89 anos, Rio Branco). Para 

ele, Deus é o responsável pela salvação. 

 FBA, foi o único a contar que nunca vira uma onça. Foi uma surpresa saber que algum 

seringueiro poderia ter trabalhado na mata sem ter avistado uma sequer. Ele conta: “Não, nunca 

matei nenhuma, nunca nem vi uma no mato. Eu via o rastro e assim mesmo quando eu via ficava 

logo todo arrupiado, com medo...(risos) e quando a gente ouvia o esturro dela era pior, parecia o 

esturro de um boi na mata...” (FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul). Ele não vira a Onça, mas se 

deparou com os rastros e os esturros. A maioria dos outros seringueiros, por conseguinte, viram, 

como conta o senhor FMG: “Eu já passei num ralador
38 fechado que a gente via o rosto dela na 

mesma linha
39 da mata olhando e a gente passava quase correndo com medo dela, [...]. Tem uma 

época que ela ataca sem ameaça, no mês de agosto. Quando elas estão no cio (FMG, 76 anos, 

Rio Branco)”. 

O episódio da Onça na mesma linha foi impossível de não imaginar. Soa para mim como 

a cena de um filme: o seringueiro caminhando na sombra da floresta, atento ao local que pisa, 

aos sons e aos cheiros e ao longe a próxima seringueira a ser cortada magra, cumprida com um 

brilho diferente do de costume. São dois olhos de gato amarelados e o som da respiração antes 

não percebido, se destaca. É uma onça, pensa o seringueiro, e de supetão se põe a correr. É o 

desejo humano de viver. Na cabeça o desejo pulsante de que ela não tenha vindo atrás, ela é mais 

rápida e ele sabe disso. Ela não veio. Imaginem esse alívio....  

Dona EL conta: “A vida na floresta é muito sofrida, é muito sofrido a vida na floresta. A 

gente anda muito de pés, pés na mata, com os pés na taboca
40, no caminho do ralador, e tem que 

andar acompanhado porque tem muita onça”(EL, 70 anos, Rio Branco). Algumas mulheres 

puderam viver no seringal sem cortar seringa. Mas, a maioria delas entrava na mata para auxiliar 

o marido principalmente quando estavam doentes ou morriam. Elas assumiam completamente o 

trabalho: “[...] todo mundo cortava, as mulher cortava, ixi! Eu conheci mais mulher cortando 

mesmo do que homem. Se o marido adoecesse, a mulher ia parar? Não, a mulher tinha que fazer. 

Não tava a estrada roçada?”(V, 83 anos, Xapuri). A mulher seringueira teve grande importância 

na dinâmica dos seringais.  

                                                        
38  O ralador fechado é a mata fechada 
39 A linha é uma mesma direção da floresta em que se olha 
40Na taboca = no chão 
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FTR afirmou que hoje não tem muita Onça por causa da venda do couro: “a onça, muito 

perigoso também. Muito traiçoeira. Quando se tá aqui não ta vendo lá, ela ta escondida...Lá tinha 

muito, hoje não tem mais não. Na época couro deu muito dinheiro...”(FTR, 83 anos, Cruzeiro do 

Sul). A onça é caracterizada como não confiável pelo fato de se esconder na mata. Mas além da 

Onça, os seringueiros também se deparavam muito com o Tamanduá Bandeira. Ele é grande e 

costuma atacar em pé, abraçando a vítima e fincando as unhas cumpridas nas costas. Ouvir sobre 

o Bandeira também é muito comum. FBA, que nunca vira uma onça, conhece bem o Bandeira e 

contou um caso recente que estava bem comentado na região de Cruzeiro do Sul: 

 

[...] tamanduá bandeira até já comi. Ele é um bichão grande, quando se põe em pé fica da 
altura de um homem. Ele abraçou, qualquer coisa que ele abraça, se não soltar, ele mata. 
Agora mesmo, faz uns três meses ,que um matou um homem. Andava o homem, um filho e o 
cachorro. Ele parece que pegou o cachorro, o homem foi defender o cachorro aí ele soltou o 
cachorro e pegou o homem. E aí pegou e segurou mesmo e o menino não podia atirar, até que 
ele deu um jeito de atirar mas já tava sem jeito, o pai já tinha morrido...� (FBA, 90 anos, 
Cruzeiro do Sul). 
 

Casos como esses eram muito comuns. JSC conta sobre a vida nos seringais quando tinha 

família: 

� Carreguei foi borracha nas costa. Depois que criei família eu botava dois menino numa 
coisa assim que chama jamachim, botava mais um bocado de coisa pra forrar eles e viajava 
duas, três hora de viaje e aí dormia assim e deitava assim �[nas costas] e a gente tocando na 
mata. Carreguei borracha nas costa. Borracha de 40kg, 50. Lá no seringal a gente trabalhou 
muito, fizemos muito esforço né? Fizemos muita borracha pra encouraçar os navio, que a 
Alemanha tava acabando com os navio41 (JSC, 89 anos, Rio Branco). 

  

O seringueiro relata sobre o contexto histórico em que estava inserido como fizeram 

outros seringueiros. V comenta sobre os submarinos alemães: “[...]cheguemo no meio do mar. 

Não sei quantos dias de viagem nós tava. Aí o submarino supitou pra botar nós em aperto. Aí o 

comandante chamou os pais de família tudinho. Tira todo mundo dos porão que nós tamos em 

perigo” (V, 83 anos, Xapuri). FMG também explica o momento: “naquele tempo ou vinha pra cá 

ou ia pra guerra né?  Tinha que escolher. Ou pra o Seringal cortar seringa ou ia pra Guerra”. E 

assim, os Arigós
42

 que entrevistamos, fazem parte do grupo que optou por ir à Amazônia ao 

invés de seguir para a Itália. 

 Na citação de JSC acima ele também se refere ao cotidiano com a família, centrando nas 

crianças que precisavam ir com ele para as estradas de seringa. Possivelmente por não terem a 

idade mínima, eram carregadas no jamachim. Manuela da Cunha(2002, p.287) explica:  

                                                        
41 Ele se refere aos ataques de submarinos alemães à navios brasileiros durante a 2GM. 
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Crianças com mais de 7 anos ajudam na colha do látex, e os meninos de dez anos em diante 
cortam e colhem pedaços de uma estrada, com suas próprias facas de seringa e com as de 
andar na mata. De catorze anos em diante, os rapazes assumem o trabalho de uma estrada 
inteira: sempre trabalhando para o pai ou, se forem filhos de viúvas ou mulheres solteiras, 
para a mãe, que nesses casos cortam seringas quando os filhos são muito pequenos. Os filhos 
adultos trabalham para o pai até saírem de cada , geralmente depois de se casarem, entre os 
dezoito e 24 anos, muitas vezes já aos dezesseis anos. 
 

 Para muitos seringueiros e alguns dos entrevistados, o seringal sempre foi o lugar de 

vida, o referencial primário de uma maneira de viver pois alí nasceram. AJ conta que começou a 

cortar seringa com 7 anos de idade e sempre viveu na mata, apenas muitos anos depois deslocou-

se para a cidade. O seu trabalho, embora infantil, era necessário para manutenção do sustento da 

família. Para ele que nascera na floresta, o imaginário circundava a mata e as oportunidades que 

ela oferecia. 

O seringal e a floresta, enquanto locais de vivências, são repletos de intempéries: “[...] 

pois é minha filha eu já sofri tanto, sou uma mulher sofrida, com a vida no mato” (EL, 70 anos, 

Rio Branco); “a vida do seringueiro não era muito boa não...” (FF, 70 anos, Rio Branco); “ [...] a 

gente sofreu muito. Seringueiro sofreu muito (FMG, 76 anos, Rio Branco)”. Esses três 

depoimentos reafirmam o lado negativo armazenado na memória dos seringueiros e seringueiras 

que trabalharam em colocações de seringa no estado do Acre contribuindo para a compreensão 

da dificuldade. As lembranças são permeadas por sofrimento, demonstrando que o sofrer faz 

parte do viver de um seringueiro. A paisagem toma forma de dor, uma morfologia invisível pois 

nenhum deles conseguiu descrever a floresta sem adjetiva-la. As narrativas se mesclam ao 

sofrimento mas trazem também, sensações positivas, com o outro lado da dialéticas: a 

tranquilidade. 

FMG relata: “Rapaz, o que eu posso dizer é que o homem que trabalha na floresta 

amazônica ele não passa fome” (FMG, 76 anos, Rio Branco). Um aspecto ponto positivo trazido 

sobre a vida na floresta é a fartura de alimento que há na mata. AJ, alerta para determinados 

períodos do ano em que a comida fica mais escassa é há risco de passar fome: “Olha, o 

seringueiro ele tem dias. Tem dias que tem muita comida em casa. Tem muita coisa, tem muita 

comida em casa. Tem carne de sobra. Aí tem mês, esse mês de agosto, setembro, a gente passa 

muita fome...”(AJ, 79 anos Rio Branco). AJ continua o testemunho: 

 

A vida na floresta é assim: você pega e vive no meio da mata, faz uma casinha ali no meio 
daquele mato e você vai viver um ano. Vai viver dois, vai viver três, vai ver quatro, depende, 
né? Alí a convivência é só a mata mesmo. E as vezes se tiver um companheiro ou dois, você 
se vê a noite quando chega e se vê de manhã quando sai e acabou. A convivência é aquela, 
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né? A convivência mesmo é com a mata, com os animais da mata, é com as onça que a gente 
vê, é com a anta que a gente vê, com o macaco, é com o nambu, é com o porco. É com os 
bicho que a gente vê na mata. A animação da gente, a convivência da gente é mais é aquela 
(A, 79 anos, Rio Branco). 
 

Primeiramente, ele relata que a convivência se dá exclusivamente com a mata, 

posteriormente, ele insere outros sujeitos como: o macaco, o nambu, o porco e outros bichos. 

Estes são “companheiros” em sentido singular, visto que são caças. Ou seja, podem vir a ser 

mortos pelo “companheiro”. O conceito de convivência é eximido de afetividade constituída pelo 

diálogo e pela presença próxima, na medida em que esses animais são também caças necessárias 

a sobrevivência. Ele associa convivência com o que é vivo, no caso, os animais. A questão da 

solidão e isolamento é vista como elemento presente no cotidiano de um seringueiro. 

No depoimento, ele expressa a temporalidade de duas formas, primeiro na possibilidade 

de vivência de um, dois, três ou quatro anos, concluindo com um “depende, né?”, 

representando a particularidade de cada colocação de seringa (do patrão) e/ou a capacidade de 

leite da colocação. A segunda forma de temporalidade se dá pelo uso dos termos manhã e noite. 

Não houve um seringueiro que tenha utilizado a palavra tarde pois na dinâmica que vivem esse 

padrão temporário não é relevante, se perde na manhã e na noite.  

Vale ressaltar que nem todos os seringueiros viveram sem família ou sem algum 

companheiro dentro das colocações, mas muitos deles ficaram realmente isolados. AJ, 

complementa: 

[...] aí a floresta é isso. Não tem muita coisa a contar, só a beleza que tem a floresta. Quando 
você entra dentro da mata, é tudo bom, é tudo fresquinho. Um calorzão medonho e você ta 
ali dentro todo fresquinho. Não tem aquele calor maluco. A gente vive assim dentro da 
mata... (A, 79 anos, Rio Branco). 

 

 A floresta é trazida como algo simples a medida que, como ele disse, não há muito o que 

contar, “só a beleza que tem a floresta”. Na memória desse seringueiro, a Amazônia reside como 

algo belo e o uso do conectivo só não necessariamente diminui a beleza mas sim a exalta 

enquanto singela. A beleza se associa ao frescor a medida que se contrapõe aos locais ausentes 

de vegetação que tem aquele calor maluco ou o calorzão medonho. 

 JSC comenta sobre a floresta de maneira diferente mas complementar: 

Sim, a floresta Amazônica é aquele negocio, uma coisa muito rica a floresta Amazônica. Por 
isso que os alemão queria tomar, né? Eu acho que é as terras mais rica que tem no Brasil é a 
Amazônia. Porque a Amazônia tem a madeira, a Amazônia tem o peixe, a Amazônia tem 
muita água.  É o estado que tem mais água é o Amazona. (JS, 89 anos, Rio Branco) 

  

Por essa fala, a floresta não é apenas ambiente de vivência - é recurso com abundância de 

terra, de água e madeira. No final do depoimento ele fala do estado ao invés da floresta. 
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JPL aborda outro benefício de se viver na mata e se expressa de maneira mais nostálgica: 

“A gente que nasceu na floresta, ainda hoje tenho lembrança. Tenho saudade da vida tranquila da 

floresta, porque lá ninguém ouvia falar que fulano matou um, que fulano roubou, que fulano 

assaltou, nada. Era uma vida tranquila” (JPL, 85 anos, Cruzeiro do Sul). A vida era tranquila pela 

ausência de roubos, ao contrário do que possivelmente, hoje, vivendo na cidade, ele se depare 

constantemente. Uma afirmação como essa só é possível pela comparação do passado com o 

presente, visto que como nasceu na mata, a tranquilidade é o referencial primário enquanto a 

dinâmica urbana se apresenta como algo negativo que provoca saudade dos tempos idos.  

Para FBA, “[...] viver na floresta é uma coisa boa, o homem tendo uma tarrafa, uma 

espingarda, munição, ele vive bem” (FBA, p.1). Essa fala complementa ainda mais o cotidiano 

do seringueiro a medida que traz os instrumentos necessários para viver bem na mata. No 

entanto, não são os materiais de trabalho mas sim os armamentos que permitem a caça e 

consequentemente, a alimentação – fundamental para a sobrevivência. Nota-se que tem sido 

frequente a menção ao “comer”, mesmo que não a partir desse verbo (tanto no que concerne ao 

roçado quanto a caça), como parte preponderante da memória da Amazônia. 

 Seguindo a metodologia de Análise das oposições de Laurence Bardin, tem-se o seguinte 

diagrama sobre a dialética do par dificuldade/tranquilidade da vida na floresta (ver figura 27):  

 
Figura 27 – Diagrama: Análise de oposições: aspectos positivos e negativos na floresta 
Fonte: Laurence Bardin (2011) e entrevistas transcritas 
Organização: Janaína Mourão Freire 



 111

  Concluímos que a percepção da floresta se sustenta em uma dualidade que influencia na 

maneira de lembra-la. De acordo com Mary Allegretti (2002,p.137), a socialização nos seringais 

“se deu em torno daqueles elementos contraditórios: a floresta e a liberdade, o patrão e a 

subordinação; a produção independente na colocação e o controle do barracão, sintetizados ora 

em sentimentos de injustiça e impotência, ora de revolta e contestação”. A seguir, constatamos 

algumas contradições referente as crenças dos seringueiros. 

 

  3.2 Crenças e “causos”  

 

R: [...] um assobio ♪ “xiiii” , chega tremia nos ouvido da gente  

 [...] é...a gente vê muita coisa assim... 

P: Aí foi se aproximando o assobio mas o senhor não viu o que que era né? 

R: Vi não, vi o que que era não (risos)... 

P: alguma coisa né... 

R: Coisa invisível! �  

 

 No que concerne aos seres folclóricos existe grande controvérsia na fala dos seringueiros. 

Alguns deles não acreditam em nenhum dos seres mitológicos da floresta, outros acreditam 

apenas em alguns e há aqueles que confirmam a existência de todos. Para melhor compreender 

esse novo paradoxo, a análise foi feita com base em cinco mitos do folclore brasileiro: 

Curupira, Mapinguari, Gogó de Sola, Mãe da Seringueira e Cobra Grande. Durante a 

análise dos testemunhos, mesclamos informações coletadas em livros especializados em folclore 

como o Dicionário das Mitologias Americanas (1973), a Enciclopédia Universal da Fábula 

(1959), Dicionário do Folclore Brasileiro (2002) e outros.  

De acordo com a literatura, os seres folclóricos deram origem a histórias riquíssimas 

sobre o interior do Brasil e se baseavam não apenas em figuras como o Saci-Pererê, mas também 

em animais diferentes de qualquer outro visto, que costumavam ser mortais.  Diferentemente do 

que ocorreu no estado do Amazonas, o folclore regional acreano teve influências da Bolívia e 

Peru, assim como dos índios e dos migrantes nordestinos (CASCUDO, 2002).  Para Reis (1953, 

p.139), a maneira como se desenvolveu o folclore acreano tem estrita relação com a forma como 

o estado foi colonizado: 

 

Da mesma forma por que, nos seringais, os seringueiros falam uma linguagem marcada pelas 
peculiaridades locais ou que eles haviam trazido do nordeste, o folclore regional apresenta 
características semelhantes. Ora é de fundo indígena, fruto de acentuada influência da 
multidão primitiva da própria Amazônia, ora se distingue como importação do nordeste . 
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 Câmara Cascudo (2002, p.18) dedicou-se a mapear o folclore brasileiro e identificou para 

o território do Acre alguns mitos como: 

 

Lobisomen, a Burrinha (mula), o Batatão, a Caipora. Do ciclo amazônico há a Cobra-
grande, a Boiúna espalhando lendas nos rios [...] há a predominância dos animais fabulosos 
[...], onças-bois, gogó-de-sola, insetos fulminantes [...]. Surge também, vindo das matas 
amazônicas, o Mapinguari, derradeira encarnação do “Bicho-Homem [...] 

  

 O/A Curupira43 é considerado o Deus/ a Mãe que protege as florestas e tem como 

característica física, os pés voltados para trás. É considerado amigo(a) dos seringueiros que lhe 

dão tabaco, vigiando as estradas e barracas quando atendido(a) (MAIA, 1987). Existem registros 

dele com os relatos de Padre Anchieta em 1560. Alguns acreditam que veio da Ásia com as 

migrações pré-históricas, de acordo com Hernani Donato (1973, p.62), “é um mito de 

territorialidade nacional mas que, evidentemente, emigrou na direção sul-norte”. 

 Ainda de acordo com o mesmo autor, Curupira vem de Curu(menino) e Pira(corpo) 

também pode ser chamado de Caipora – Cai(mato) e Pora(habitante). Existem diversas 

descrições sobre a criatura mas segundo o autor a mais comum é : “porte de anão, cabeleira de 

fogo, calcanhares para a frente, dedos para trás” (DONATO, 1973, p.90). No entanto, há quem o 

descreva como um homem grande coberto por pelos negros montado em um porco enorme. Há 

ainda quem misture as duas visões como encontramos na Enciclopédia Universal da 

Fábula(1959, p.253): “Um molequinho do qual só se via uma banda, preto como o capeta, peludo 

como macaco, montado num porco muito magro, muito ossudo, empunhando um ferrão 

cumprido como o quê”. 

MF descreve como um caboclo pequenino: 

 

[...] aqui tem um homem que era caçador demais, ele matava muita caça. E um dia, ele entrou 
no mato, viu um veado, atirou, o veado caiu, e tinha um Igarapé assim e ele achou que devia 
de tomar uma comida na beira do igarapé. De lá, ele tava vendo o veado, aí com pouco tempo 
ele olhou pra lá e o veado tava cercado de caboclinho desse tamanho � e ele pegou a olhar os 
caboclo. E é certo que os caboclo desapareceram e ele ficou assim �[doido]nunca mais 
matou nada... (MF, 80 anos, Cruzeiro do Sul) 

  

O homem, que matava muita caça, mais do que devia, foi punido pelos caboclinhos de 

modo que depois desse ocorrido nunca mais foi capaz de caçar. “[...] pessoa que mata caça e 

estraga. Se ele matar pra comer ele não sofre problema não, mas se ele mata a caça pra estragar 

ele passa algumas coisas, ele vai se encontrar, eles chamam o Caboclinho da Mata, é o dono das 
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Caça, é quem cuida das caça” (FCF, 70 anos, Goiânia). O Curupira é um guardião dos animais e 

tem o poder de castigar aqueles que extrapolam o direito a alimentação.  

Essa ideia de evitar o desperdício é trazida em alguns livros. Camara Cascudo (2002, 

p.105) explica que o Curupira costuma ser agressivo com aquele que “estraga inutilmente as 

árvores” e esse “é punido por ele com a pena de errar tempos imensos pelos bosques, sem poder 

atinar com o caminho da casa, ou meio algum de chegar entre os seus”.  

FCF explica melhor essa ideia a partir do diálogo abaixo: 

 

Meu pai matou veado, veado só pode levar um. Os outros ficam morto lá. Ele foi esperar 
numa espera, e meu pai não era homem de mentira não, homem de medo não. Aí quando ele 
viu a conversa e dois menino de longe. E um falava dali outro falava dali, e tananam e o outro 
falava de lá. E veio dois menino, falando, falando. Passaram bem pertinho de onde ele tava no 
pau, falando, falando... Um pelo lado outro pelo outro, se juntaram na frente que o papai se 
arrupiou todo! Quando eles se juntaram lá papai desceu e foi embora[...]   
P:E ele falou como é que eram os meninos, como eles eram fisicamente? 
R: Não, ele não viu. Ele ouviu a conversa deles falando e vinha longe. Passaram aqui na 
árvore que tinha comida e se juntaram na frente. Aquelas voz que ia separada se juntaram. E o 
papai veio pra casa, todo se arrupiado. Então, tinha essas coisa. (FCF, 70 anos, Goiânia). 

 

Nesse caso, o pai levava um veado e se deparou com as vozes dos caboclinhos sem, no 

entanto, conseguir vê-los. O ser folclórico se apresentou pelo som e não pela imagem. O medo 

tomou conta do seringueiro e ele foi embora arrupiado. O filho, antes de contar a história, 

legitima a veracidade do acontecimento identificando o pai como corajoso e sincero. A 

invisibilidade do Caipora é confirmada por Scott William Hoefle (2009, p.113):  

 

Curupira lives deep in the virgen forest of inter fluvial áreas, and at the headwaters of rivers 
where few people live, so that only male hunters have contact with her. She eats natural fruit 
or hunts animals like people do (...) Curupira is usually thought of as an enchanted spirit with 
the power of invisibility (...) can show her presence without being seen by making noise.44 

  

FMG também presenciou a invisibilidade do Curupira. Seu cachorro se remexia sem que 

fosse possível identificar o autor desse ato: “Nunca vi não. Agora assim açoitar o cachorro...   

Dia de quinta feira. e ninguém não vê. Ele ficava apanhando nos pé da gente e a gente não via 

nada(FMG, 76 anos, Rio Branco). Ele não foi o único a relatar esses eventos com os cachorros 

mas foi o único a identificar o dia de quinta feira. Dos seringueiros entrevistados, alguns 

negaram a existência do Curupira, como pode-se ver no relato abaixo: 

 

                                                        
44Curupira vive nas profundezas da floresta virgem em áreas inter-fluviais e nas cabeceiras dos rios onde poucas pessoas 
vivem, de modo que somente caçadores masculinos têm contato com ela. Ela come fruta natural ou animais de caça como 
as pessoas fazem (...) Curupira é geralmente considerado como um espírito encantado com o poder da invisibilidade (...) 
pode mostrar a sua presença sem ser visto por fazer barulho. 
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Aliás, eu vi muita gente contar que ia, que deixava tabaco pro Pererê vir buscar, pra ele ficar 
matando caça. Eu saía as vezes de noite, gritava pela....ah se tu gritar ela vem, o Caipora, a 
Mãe da mata. E eu gritava e nunca vem...“Se existe isso venha onde eu tô”. Nunca veio 
ninguém, graças a Deus, nunca. Eu não acredito nessas coisas por isso. (AJ, 79 anos, Rio 
Branco) 

  

AJ não chegou sequer a ouvi-lo e por isso desacredita da existência dele. O Caipora não 

suscitou tantos desacordos quanto o Mapinguari - o mais polêmico. 

O Mapinguari tem gerado algumas interpretações. Muitos dizem que ele é como um 

homem grande, cheio de cabelos, além de feio e fedido. Outros acreditam que ele não tem 

aparência homem-animal (com longos cabelos que o cobrem) mas que, na verdade, pertence a 

uma: “(...)folk memory or actual experience with giant sloughs, which roamed the Amazon 

during the Pleistocene or still exist in remote áreas”45 (HOEFLE, 2009, p.114).  Ele também 

ataca as pessoas e pode chegar a matá-las. Acredita-se que para vence-lo é necessário bater em 

sua boca na hora do grito. De acordo com Hernani Donato(1973) a única forma de matá-lo é com 

tiros no umbigo e ele tem a boca rasgada do nariz ao estômago com lábios sempre cobertos por 

sangue (essa descrição física também é feita pela Enciclopédia Universal da Fábula de 1959). 

Ainda segundo Hernani Donato ele é a única criatura que dorme a noite, atacando com a luz do 

sol. 

JSC foi o único a descrever o Mapinguari, embora nunca o tenha visto: “Ah Mapinguari 

nunca vi não. O Mapinguari diz que ele tem um grito, só tem um olho no meio da testa”. Ele 

complementa localizando a aparição do monstro: 

 

[...] mas diz que só tem nas terras firme do Amazonas. Isso aí eu não tive lá não. As terras 
muito larga, meio desabitada, ainda tem terra aí que nunca...pode dizer que nunca andou 
ninguém, nunca habitou. No Amazonas, né? No Acre não tem isso, toda terra do Acre foi 
habitada, mas agora tem muitas que já foi abandonada, ta desabitada de novo � (JSC, 89 
anos, Rio Branco) 

 

Segundo a teoria de JSC, o Mapinguari habita as terras firmes, que seriam as áreas 

desabitadas do Amazonas, locais onde ninguém ainda andou. Neste caso, ele demonstra, pela sua 

experiência, que no Acre não se encontra o monstro, geralmente habitante de terras isoladas. No 

diálogo abaixo, MF arriscou outra localidade, embora tenha sido um tanto estranho compreende-

lo: 

R: O Mapinguari quem disser ta mentindo que não tem pra cá... 
P: só tem aonde? 
R: Acho que só tem na ilha dos bichos...  

                                                        
45"(...) Memória popular ou a experiência real com seres gigantes, que percorriam a Amazônia durante o Pleistoceno ou 
ainda existem em áreas remotas” 
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P: Onde é essa ilha dos bichos?  
R: eu não sei direito donde é que tem... 
P: Mas o senhor acredita que existe? 
R: olha...disse que tem mesmo...dizem que é verdade... (MF, 80 anos, Cruzeiro do Sul) 

 

Essa Ilha dos Bichos ficou a deriva na conversa e depois, embora tenha tentado incentiva-

lo a explicar isso melhor, não consegui. Nota-se que ambos acreditam na existência da criatura 

mesmo sem tê-la visto. 

Na enciclopédia de 1959 há uma história de dois seringueiros que moravam na mesma 

área, um deles sempre saía para caçar no domingo e o amigo lhe dizia que Deus fez o domingo 

para o descanso, ao que ele respondia que no domingo também se come. Um dia, foi convencido 

de ir caçar com o outro seringueiro e acabaram se perdendo na mata. A procura do amigo 

caçador, ouviu um berro muito alto e escondeu-se no topo de uma árvore, lá em baixo viu o 

monstro – Mapinguari – passar com o amigo morto nos braços. O monstro gritava: - domingo 

também se come e arrancava os pedaços do corpo do homem enfiando-os na grande boca.   

O mesmo “causo” é contado de maneira um pouco diferente pelo seringueiro José 

Aguinelo Mendes Baltazar no livro de Francisca Cardoso de Araújo Calixto (2010). Segundo ele, 

no alto Envira, no Seringal São Francisco, colocação Pedra Branca dois companheiros um de 

nome Julio e outro de nome Pedro se viram em dia de domingo com pouca carne. Pedro resolveu 

ir caçar embora o amigo tenha o orientado a ficar e descansar. Com a demora, Julio foi procura-

lo e se deparou com a cena já relatada. Naquele mesmo dia Julio correu para a colocação do pai 

de José Aguinelo(o narrador) contando-o o ocorrido. No dia seguinte foram ao barracão que 

ordenou que alguns homens fizessem buscas na mata. Encontraram apenas restos de roupa, pelos 

e pegadas. Aquela colocação ficou abandonada. “É um terrível matador. Mata sempre. Não há 

notícias de que alguém, atacado, lhe tenha escapado. Devora a vítima. Ataca emitindo gritos 

curtos, muito altos, paralisantes. O terror imobiliza o atacado. Homens e animais vizinhos 

fogem” (DONATO, 1973, p.163) 

V contou uma história com muitas semelhanças mas com um final melhor: 

Tudo isso existe. Agora só é a pessoa não dizer besteira, né? Lá tinha um homem que ele 
tinha matado muita quexada, aí tinha muita carne. Aí chegou dia de domingo aí ele disse... 
“mulher vou lá no barreiro, acho que o barreiro deve ta é bom porque eu passei lá e vi tanto 
vestígio de.. porque sempre a gente passa na seringa tem uns barreiro a gente vê uns comido 
de seringa, rastro da ladeira assim, os porquinho toma banho naqueles barreiro e sai se 
esfregando nos pau e tem os barro né? Aí ela disse : Vai não fulano tem tanta carne e hoje é 
domingo. Aí ele disse Domingo também se come  E foi pra mata, né? Aí quando ele deu fé 
veio o homi quebrando tudo, se acabando, se acabando... domingo também se come, domingo 

também se come...Mas não pegou ele não. Ele tava perto de casa, correu pra dentro de casa, 
caiu dentro de casa  (V, p.8). 
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Acredita-se que existe duas possibilidades para essa história do domingo também se 

come: 1) tornou-se uma espécie de lenda que circulou os seringais e passou a ser contada de 

maneiras distintas ou 2) de fato o Mapinguari atacou muitos seringueiros dizendo essa mesma 

fala e, nesse caso, as histórias seriam parecidas pela própria semelhança dos ataques. O 

Imaginário pode se constituir fruto de momentos vividos ou por histórias ouvidas que se 

encaixam na memória com o mesmo grau de intensidade de uma vivencia.  

O senhor FMG e FCF, contam que o Mapinguari era um índio que se transmutava nesse 

bicho (ver diálogo abaixo). O segundo embora relate essa história, não acredita na existência da 

criatura. Foi esse o nosso diálogo: 

R:Mas menina, vou te falar uma coisa. Ele matava. Mas sabe quem que matava? Aqueles 
índio velho, antigo.. Tuchaua chamado. Tinha uma tribo que comia o pessoal. 
P:Tinha uma tribo que comia as pessoas? 
R:É. Tinham algumas. E comia mesmo. 
P:Então falava que era o Mapinguari mas eram os índios? 
R:É, índio velho. Quando ta muito velho nas aldeia mesmo, dizem que ele vira bicho. 
P:Vira bicho? Ele se transforma?  
R:É, ele se transforma em bicho (FMG, 76 anos, Rio Branco) 
 

Percebe-se que, nesse caso, o Mapinguari é resultado de um poder mágico advindo de 

uma tribo indígena canibal. Essa história de alguma forma pode revelar o temor que alguns 

seringueiros tinham sobre determinadas tribos. O índio que se transfigura no monstro é velho, 

como se o futuro dos membros dessa tribo não fosse a morte mas a mudança de existência do 

corpo humano para o de bicho. FCF confirma a velhice do índio que diante da idade adquiriu a 

imortalidade na mudança de forma: 

Já o Mapinguari eles dizem que é um índio velho que ficou nas mata e não morreu. Virou 
aquele bicho. O pé de ouriço de castanha, a gente morria de medo que diz que ele mijava 
debaixo do pau. O cara caia lá de cima, quase eu morria de medo desse bicho quando nós 
cheguemo lá [...] O ouriço de castanha é a fruta, é um bocado de castanhazinha, é o ouriço, 
ele é duro, ele cai no chão. Então eles chamam de ouriço de castanha é o rastro dele. Ouriço 
de castanha é o nome que dão pro Mapinguari também. Ouriço de castanha, é o rastro do 
Mapinguari, que é redondo onde ele pisa. Então tem essas, eu considero lendas, porque eu 
não vi, o Mapinguari só vi a lenda, a história (FCF, 70 anos, Goiânia). 

  

Embora conte essa história, afirma não acreditar no monstro e explica que aquilo que 

chamavam de pegada era na verdade as marcas dos ouriços de castanha. AJ conta que a fruta que 

deixa os rastros chama-se Mata Matá: 

[...] eu não acredito porque eu só acredito no que vejo. Eu nunca vi rastro, mas diziam que 
tinha rastro do Mapinguari porque tem uma fruta no mato que se chama, eu vou te dizer o 
nome, Mata mata. É uma fruta que tem no mato, ele cai no chão e fica direitinho � um 
pilãozinho assim. Aí diziam que era o rastro do Mapinguari. Mata Matá  é uma árvore 
cumprida que tira estaca pra fazer cerca, as vezes caía aquele fruto alí, aí o cabra: ai é 
Mapinguari. É nada, é Mata Matá. Aonde ele caía no chão ficava o fundo, adubava a terra. 
Mas tem gente que viu Mapinguari e eu nunca vi , afinal eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi 
nada de fazer medo na mata (AJ, 79 anos, Rio Branco). 
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Como já havia demonstrado sobre o Caboclinho da mata, AJ não acredita naquilo que 

não vê e alega não ter presenciado nada de assustador durante o tempo que viveu na mata e 

complementa: “tinha seringueiro que deixava colocação. Teve aliás um nego que disse que 

chegou a ver ele, a atirar nele e ele não morreu, correu se assombrou e foi embora....”. Ele, no 

entanto, nunca acreditou. 

Sobre a mãe da seringueira existem explicações bem diversas. O senhor Francisco 

Martins Gama sem que eu perguntasse confirmou a existência dela durante nosso diálogo: 

R: Tem também a mãe da mata, né? A mãe da seringueira tem. 
P:Tem?O senhor já viu? 
R:Tem,nunca vi mas já vi remorço dela. 
P:E como que é? 
R:Você vai cortando e quando da fé bate na tigela assim da frente: Tó Tó Tó, Aí que você 
chega lá já bate lá na frente de novo. Aí [...]diz que é a mãe da seringueira (FMG, 76 anos, 
Rio Branco) 
 

A mãe da seringueira “[...] ajuda jovens seringueiros a produzir muita borracha, passando 

da marca de mil quilos” (CUNHA,2002, p.289). Ela não foi vista mas foi identificada pelo som 

de batida nas tigelas. O depoimento não deixa claro quem seja e nem como ela é.  FCF diz: “A 

mãe da seringueira já é uma mulher, eles consideram uma rainha. Uma rainha a Mãe da 

Seringueira [..]” (FCF, 76 anos, Rio Branco). No entanto, essa informação não foi trazida por 

nenhum outro seringueiro. Manuela Cunha(2002, p.289) complementa:  

O jovem que quiser fazer “pauta” com a mãe da seringueira precisa ter coragem de ir ao seu 
encontro na meia-noite de sexta feira, em meio a uma das perigosas tempestades da mata. 
Depois disso, precisa permanecer solteiro para continuar sob a proteção dela. Diz-se que a 
face da bela mulher é marcada por cicatrizes que indicam a ação de seringueiros 
incompetentes sobre as árvores de seringa 
 

V relata algo contrário a uma mulher bela ou uma rainha. Sugere que seja algo temeroso 

embora não tenha se dedicado a descreve-la: 

Diz que existe porque uma vez eu já vi gente contando. Até mesmo um irmão meu conta que 
uma hora da madrugada, meia noite ele viu uma coisa muito feia na mata. E só podia ser. Ele 
não gosta nem de contar isso, ele ficou assombrado. As luz, claridão, aquele claridão 
horrível...Ave Maria! (V, 83 anos, Xapuri) 

 

 No seringal Capitão Círiaco, na cidade de Rio Branco, há o quadro abaixo que 

acreditamos estar ligado à mãe da seringueira. É uma Nossa Senhora que carrega um ramo de 

seringueira na mão, pintada por um artista desconhecido que assinou apenas como L.P (ver 

figura 28). Alguns confabulam que fora pintada por um índio boliviano mas não há certezas. A 

imagem tem marcas de balas por ter sido usada na revolução.  
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 Maria de Jesus Morais(2003, p.259) conta que “A Santa foi ‘descoberta’ pela equipe da 

Fundação Garibaldi Brasil quando membros da Fundação procuravam e selecionavam fotos para 

a exposição fotográfica comemorativa aos 100 anos do Acre”. 

 
              Figura 28: Fotografia: Nossa Senhora da seringueira 
                    Fonte: Parque capitão Ciríaco – Rio Branco 
 

O Gogó de Sola faz parte de uma mitologia muito presente no Acre. É um cão do mato 

que tem hidrofobia e por conta disso só aparece nos meses de fevereiro e março. É um bicho 

muito ágil e suas dentadas são tão perigosas como as de uma cobra, por ser pequeno, se torna 

muito difícil matá-lo com arma de fogo. Ele morde a vítima até matá-la. 

Diferentemente do que sugere a literatura nesse parágrafo acima, para os seringueiros 

entrevistados o Gogó de Sola é um macaco. MF, FMG e V, confirmaram isso:  

Gogó de sola vi uma vez só num mato. Uma ovelha minha porque nós acudiu, ele só trata de 
sangrar [...] aí veio de lá um Janaú, tipo um macaco, tipo um macaco. Como é aquele bicho? 
É o prego, é grande, é o...sei lá agora. É um macacozinho pequeno. Ele é maior que um 
Catupuru mas é coisa pouca (V, 83 anos, Xapuri) 

 

Segundo a dona Vicência ele é menor que o macaco Prego mas um pouco maior que o 

Catupuru e costuma sangrar aquilo que ataca, principalmente os animais, como as ovelhas. 

 De todos os seres folclóricos, a Cobra Grande foi a única a ser conhecida com 

unanimidade pelos entrevistados. Todos alegaram ter visto mas nem todos a nomeou como a 

mesma espécie. Essas diferenças poderão ser identificadas pelas falas a seguir. Na fala de MF 

aparece as espécies Pico de Jaca e  Jibóia: 

Cobra grande tem, eu já vi até dessa grossura... �  Já matei muito, até com 40 palmo. Jibóia! 
Nas estrada que meu pai cortava, a gente via cada uma no meio dos capim que era aqueles 
espigão medonho. Uma pegou ele na perna [...], depois uma Pico de Jaca (MF, 80 anos, 
Cruzeiro do Sul). 
 

 FTR relata seu susto ao ver a Pico de Jaca enquanto embutia a tigela: 

Agora a cobra eu vi muitas vezes.�Tinha uma madeira uma vez, com três tigelas,  9 palmo 
né. 5h da manha, o dia vinha amanhecendo, me abaixei e tinha uma arriação bem pertinho e 
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 AJ se refere a Sucuri encontrada próxima a cursos de água: “Cobra grande eu vi muita. 

Sucuri, cada sucurizão grandão dentro do rio. Aquela bolha assim no meio do rio, em lago. A 

gente mariscando em lago, fazendo batida em lago, pegando peixe, ela saía dessa grossura, 

sucurizona grossa, né?” (AJ, 79 anos, Rio Branco). 

 Na literatura encontram-se ainda outros seres como Matinta Perera, Mula sem cabeça, 

Saci Pererê, Onça boi e outros. Mas nenhum deles surgiram ao longo das entrevistas. Com a 

análise de conteúdo chegamos as seguintes conclusões: 

1. Os seringueiros que acreditam na existência das criaturas não necessariamente viram os 

seres mitológicos. Muitas vezes apenas as histórias contadas já são elementos que 

sustentam a crença; 

2. Os seringueiros que defendem a não existência das criaturas o fazem por não terem visto 

sequer os rastros durante o período que estiveram nos seringais; 

3. Alguns seringueiros que não acreditam, contaram as histórias escutadas, demonstrando 

que as lendas circulavam os seringais. 

Sobre as oposições identificadas dentro de cada lenda, aquela que menos permitiu análise 

foi o Gogó de Sola por ter tido total concordância dentre aqueles que os citaram. O diagrama das 

oposições retrata o procedimento da análise (ver figura 29): 

 
Figura 29 – Diagrama: Análise de oposições: Seres folclóricos 

Fonte: Laurence Bardin (2011) e entrevistas transcritas 
Organização: Janaína Mourão Freire 

 

Expusemos alguns exemplos de encantos da mata relatados pelos seringueiros. Para 

finalizar,  uns versos trazidos por FBA. Nesses versos ele cita dois seres da floresta: Mapinguari 
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Expusemos alguns exemplos de encantos da mata relatados pelos seringueiros. Para 

finalizar,  uns versos trazidos por FBA. Nesses versos ele cita dois seres da floresta: Mapinguari 

e Caipora. O narrador crer encontrar-se com um ser encantado da floresta, mas se surpreende ao 

saber que o que lhe assustara não era nenhum monstro: 

Um dia João Tomé chegou cedo, muito cedo,  
Cedo antes da hora marcada,  
Só porque deu uma carreira danada,  
O outro quando viu gritou de longe,  
O que foi isso seringueiro espora?  
Terá você visto mapinguari ou caipora? 
Ele disse: eu vi mapinguari,  
Ele disse: então me conte como esse danado é... 
Disse é maior do que um boi daquele do rio da prata 
E fazia uma tribusanva que estremecia na mata 
Ele disse: aonde encontraste tamanha fera de fama? 
Ele disse: foi em cima do cabeço junto da madeira da cana 
Eu tava colhendo leite da madeira do cabeço 
Quando eu ouvi um grito, como aquele não conheço 
Assim mesmo eu fui descendo me assustando, me cupim 
Com rifle, bala na agulha, mão no cabo do espadim 
Que quando eu desci até, o bicho gritou mesmo assim, 
E aí foi repetindo, gargalhejando assim... 
Eu me acostei a madeira e armei o pau furado  
Enquando o cão coça o olho eu dei 10 tiros no danado... 
E o malvado desse bicho nem se arrupiava 
Me peguei com São Francisco de todo o meu coração 
Nisso o bicho pôs se em pé, olha lá o estirão...” 
Agora o que era o bicho? Era um tamanduá...ele nunca tinha visto (risos). 
(FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul) 

 

 As expressões culturais dos seringais não habitam a memória apenas com monstros ou 

seres encantados, há também os momentos de diversão – as festas, que são contados por alguns 

com muita alegria e por outros com certa apreensão. 

 

 3.3 Manifestações Festivas 

 

[...]a gente tinha uma namorada e chamava  

e ela dizia: eu vou também, vou ver se meu pai libera.... 

(José Pedro de Lima) 

 

Conhecer as manifestações festivas nos seringais não pertencia a um plano inicial, mas 

durante o período em que se aproximava o campo a minha orientadora fez essa sugestão e me 

surpreendi com a importância das festas para a memória dos seringueiros. Elas estão 

apresentadas em ciclos discutidos após breve introdução com algumas falas dos seringueiros.  
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MF espontaneamente falou das festas, demonstrando o valor que tinham para ele:  “saía 

de madrugada, cedo, as vezes pra ir pra festa até 2 horas da tarde. Eu cansei de terminar de 

defumar pra ir pras festas assim mais longe” (MF, 80 anos, Cruzeiro do Sul). 

Ele acelerava o trabalho para ter o momento de diversão. Os seringueiros, principalmente 

quando solteiros, frequentavam os eventos festivos com intensidade pois lá poderiam beber e 

encontrar mulheres. JPL conta: “[...] era uma vida que pensava só em tirar um saldo no fim do 

ano. Ir pra festa, normalmente era assim, uma vida boa, pra mim não era ruim não” (JPL, 85 

anos, Cruzeiro do Sul). Para este, as festas fazem parte do cotidiano, a medida que se importava 

apenas com o saldo, fruto do trabalho e as festas – momento de relaxamento. FCF explica com 

mais detalhes como eram essas festas: 

Vamos supor assim: tinha um aniversário ou uma coisa assim, aí convida os seringueiro, vai o 
caçador matar caça pra assar carne pra comer com macaxeira, e ali faz aquelas festa. 
Daquelas festa lá, pouca mulher e muito homem solteiro. Aí começa a beber umas coca ou 
aquelas cachaça forte e pegava um mais o outro, e rodava, e a festa rolava e era a lei de 
nada, viu? (FCF,70 anos, Goiânia) 

  

A lei do nada refere-se as brigas que aconteciam para conquista de mulheres, além do 

alto consumo alcoólico que deixava os seringueiros agressivos. Era comum lutas e mortes em 

algumas dessas festas:  “[...] É, o patrão quem fazia essas festa. Já outros fazia no interesse de 

ganhar a mulher do outro, ou matava o caboclo pra ficar com a mulher do outro. Era esquisito, 

viu?” (FCF, 70 anos, Goiânia). Algumas dessas mulheres disputadas, ficavam vulneráveis 

quando o marido estava doente e precisavam defender-se com espingarda para não serem levadas 

por seringueiros solteiros. Nas festas, deviam ter ainda mais cuidado. 

O senhor José Soares trouxe em sua fala mais o caráter inocente dos eventos festivos: 

“Ah, a época da festa era de 15 de agosto  a 15 de agosto. Era festa de festejo, de dança. Isso era 

um intervalo que a gente tirava. Aí juntava aquele pessoal, aquela mocidade, e fazia aquela festa 

de dança né (JS, 89 anos, Rio Branco). Essa afirmação sugere que nem todos os festejos 

acabavam com fins trágicos, possivelmente variava de seringal para seringal. Além disso, 

dependia do patrão. Sobre os períodos de realização, a explicação acima remete ao ano inteiro 

com a expressão de 15 de agosto a 15 de agosto. 

As manifestações ocorrem no ciclo natalino - natal e dia de reis, no ciclo junino com 

comemorações de São João, Santo Antônio e São Pedro e no entre-ciclo com as festas de São 

Francisco. 

 JPL explica sobre o ciclo natalino: “tinha também natal né, dia de reis, dia de ano. Era 

aquelas festas, né? Aquela alegria, aquele companheirismo. No meio do terreiro bebendo 

cachaça. Mas eu nunca gostei de cachaça, eu tomava vinho. Vinho eu gostava. Guaraná que o 
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povo hoje chama de refrigerante, né?”  (JPL,80 anos, Cruzeiro do Sul). Assim como ele, a 

maioria dos seringueiros descreve a festa no que concerne ao convívio e a bebida. Para ele havia 

muita alegria e companheirismo, assim como era comum beber cachaça, vinho ou refrigerante. 

JPL relata as três etapas do ciclo junino: 

Ah, a festa era de mês em mês. As vezes a gente ia a festa sempre em junho. Santo Antônio, 
aí nós ía a festa. Outros colegas de outro seringal, de outro, de outro. E aí diz: ó, nós vamos 
na festa de São João. Aí o outro diz: eu vou também, né? (muitos risos). Depois de São João,  
a festa de São Pedro, né? aí assim era a festa, né? (JPL, 80 anos, Cruzeiro do Sul) 
 

 Ele explica que as festas eram mensais corroborando com a ideia de que haviam 

manifestações festivas durante todo o ano. Ao mesmo tempo delimita alguns dias festivos, todos 

eles ligados ao ciclo junino. As festas de Santo Antônio, São João e São Pedro também foram 

mencionadas por outros seringueiros, V fala de uma delas: “é festa assim de São João na roça. O 

patrão fazia, dava muita gente. Festa linda, linda. E juntava e ia tocador daqui de Xapuri 

tocar, tocar nessas festa. E iam de barca, tinha que ir de barco. Nesse tempo não tinha 

estrada.”(V, 83 anos, Xapuri).  A seringueira fala da alegria da festa e dos meios de transporte 

para se chegar até o evento. Para ela que vivia em Xapuri, o barco era o meio de locomoção 

principal. Mas assim também era para diversos outros trabalhadores, pois, não havia estradas 

abertas e os seringais ficavam próximos das rios para facilitar o deslocamento da borracha.  

FTR explica: “Tinha São João, São Pedro. Fazia festas as 2h, 2h30. Assisti uma morte 

numa festa lá.”(FTR, 83 anos, Cruzeiro do Sul). A diversão inocente trazida por V é substituída 

pelo perigo da morte relatado por FTR. A morte nas festas é reafirmado por FBA enquanto 

relatava a festa de entre-ciclo: “Aquilo era festa por cima de festa. Dia de são Francisco sempre 

era dia de festa. Fazia uma novena naquela casa e quando terminava a novena, vamo dançar. As 

vezes dava briga, matava gente, matavam de três pessoas” (FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul). 

Depois que perguntei porque, ele continuou: “Brigando. Bebiam cachaça, ficavam doido. Mas 

eu nunca alcancei isso não. Nunca aconteceu comigo não, eu ouvi falar pelos outro lugar. Eu não 

ia pra festa, eu nunca gostei. Nem eu nem meus irmãos.�  (FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul). 

Inicialmente, ele reafirma a presença de muitos festejos com a expressão festa por cima de festa. 

Depois, revela o momento religioso que precedia a festa  - a novena e em seguida descreve o 

festejo como um local sujeito a brigas e a mortes. 

Existe uma dupla percepção sobre as festas, uma que abarca o caráter modesto da dança e 

do festejo e outra que revela as brigas e os conflitos. Nesse ultimo caso, ir para a festa era 

sinônimo de falta de caráter e pouca educação, ou seja, os homens direitos não deveriam 

participar, desse modo, justifica porque não frequentava. 

Com as declarações sintetizamos a seguinte análise de oposições (ver figura 30):  
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Figura 30 – Diagrama : Análise de oposições – Manifestações Festivas 
Fonte: Laurence Bardin (2011) e entrevistas transcritas 
Organização: Janaína Mourão Freire 

 

Nesse capítulo demonstramos algumas contradições encontradas nos testemunhos dos 

seringueiros sobre o cotidiano deles. Os paradoxos do homem que existe em um mundo com 

dualidades se intensifica nos seringais, a medida que a rotina não sofre grandes diversificações e 

é bem rígida. As paisagens na memória são permeadas por opostos e constituídas por um 

imaginário dual que varia entre os seringueiros sobre: bom e ruim, certo e errado, perigoso e 

seguro, e  outros. 

 A existência na mata é, portanto, envolta por paradoxos diversos que são vencidos e 

superados para cumprimento da rígida carga horaria proveniente de um trabalho espacialmente 

longo (quilômetros que se seguem na mata), como veremos no próximo capítulo. 
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DICA DE FELICIDADE 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pessoa pra ser feliz só tem que você anoitecer rezar e 

amanhecia rezar e agradecer. Se você tudo o que fez deu 

certo, agradeça a Jesus e a minha mãe Maria Santíssima. Se 

você anoitece e não pede o que que você pode obter se você 

não pede? Quem não pede Deus não oiça [ouve] minha filha. 

(V, 83 anos, Xapuri) 
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CAPÍTULO 4 

OS SERINGUEIROS DO ACRE - - RELATOS DE VIDA 

A Estrada da Memória e a Memória da Estrada 

Nesse quarto capítulo, os testemunhos dos seringueiros foram analisados pela 

temporalidade e espacialidade existente no cotidiano dos seringais. Em alguns trechos dos 

depoimentos expostos no capítulo anterior, verificamos o habito dos seringueiros em contarem 

suas histórias de vida por referenciais temporais como: mês, madrugada, hora, manhã e noite; e 

espaciais como: mata, estrada e barracão46. Portanto, originou-se a necessidade de discutir esses 

aspectos. Por meio das temporalidades para posteriormente adentrar com detalhes no cotidiano47 

prático do seringueiro – o trabalho, que constitui e é constituído pela espacialidade. 

A espacialidade é aqui compreendida pelo conceito de Dasein 48  - algo inerente a 

existência. O seringueiro não apenas trabalha como seringueiro, mas existe dessa forma. Seu 

habitar é selecionado pela presença de heveas49, ou seja, os trabalhadores se organizam em torno 

delas para viver. Desse modo, o ser-no-mundo tem uma ação espacializante (PASQUA, p.62), 

que neste caso, se direciona à seringueira e se opera na floresta Amazônica.  

Buscamos compreender essa ação a partir da rotina, visto que os elementos que 

constituem o cotidiano de um seringueiro se voltam inteiramente para a atividade principal: 

extração de látex. De acordo com Manuela Cunha (2002, p.285): “a marca da atividade 

extrativista são trilhas que atravessa a floresta sob a copa das árvores, e, se as estradas fossem 

abandonadas, somente as cicatrizes dos numerosos cortes nos troncos de Hevea testemunhariam 

a longa história da borracha da floresta Amazônica”. 

A espacialização dos seringueiros era tão direcionada a produção de borracha que se 

estabelecia de maneira altamente sustentável. Além da casa, a casa de defumação e outras 

pequenas construções que por ventura tivessem, os trabalhadores possuíam pequenos roçados de 

no máximo 2 hectares – do alto, uma fagulha na imensidão da mata. Portanto, a ação 

espacializante de um seringueiro configurava-se especificamente pelo trabalho materializado nas 

estradas de seringa. Enquanto os roçados se estabeleciam no âmbito da temporalidade do plantio 

e da alimentação (diária). 

46 Todos os termos em itálico ao longo desse capítulo serão explicados ao longo do mesmo. 
47 O Cotidiano é aqui entendido por Michel de Certeau (1998)  
48 Ver capítulo 2 
49 Ver capítulo 2 
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 4.1 As Temporalidades originárias da dinâmica seringueira 

 

[...] aí a gente vive naquela vida, amanheceu, anoiteceu é nós no mato,  
anoiteceu no mato, amanheceu no mato. É assim... 

Quando o dia amanhece a gente ta na mata já.  
Quando o dia anoitece a gente ta na mata denovo! 

(AJ, 79 anos, Rio Branco) 

 

Até o momento, foram discutidos diversos aspectos sobre a vida nos seringais refletindo 

sobre a Amazônia que reside na memória dos seringueiros entrevistados. Nessa seção pretende-

se discorrer com mais detalhes sobre o cotidiano deles partindo da permissa de Michel de 

Certeau (1998, p.207) “[...] os relatos cotidianos contam aquilo que, apesar de tudo, se pode aí 

fabricar e fazer. São feituras do espaço”. Essas feituras do espaço são organizadas em 

temporalidades específicas que se não cumpridas comprometem o trabalho, a renda e por fim, o 

sustento da família.  

Todos os seringueiros explicaram o seu cotidiano por meio de advérbios de tempo ou 

substantivos “climáticos”. No que concerne a hora, para acordar, alguns costumavam ter relógio 

dentro de casa para despertar, outros despertavam com o galo. Na mata, a hora era identificada 

pela posição do Sol, que permitia a inserção de outras unidades temporais como a madrugada, a 

manhã e a noite. Muitos deles possuíam um plano de produção50 que lhes permitia acompanhar 

as duas estações do ano: verão(sem chuva) e inverno(com chuva), fundamental na colheita do 

látex. Além disso, outras categorias como o dia, mês e ano se apresentavam no plano para 

quantificar o desempenho das heveas da colocação. 

Abaixo fiz um poema que resume a rotina diária deles: 

 

O seringueiro adentrava na mata logo cedo 
Seguia a estrada daquele dia, 
A hora passava sem tempo pra ter medo, 
Riscava com delicadeza e a tigela embutia, 
 
O primeiro rodo era assim. 
Depois de comer uma jacuba, 
Recomeçava a caminhada, 
Agora pra colheita, 
“Tomara que não chova”, ele pensava. 
 
Dentro da mata estão o trabalho e os alimentos 

                                                        
50 Termo trazido por Manuela Cunha(2002) que refere-se a um planejamento anual do seringueiro. 
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Dentro da mata estão os bichos e os índios 
Dentro da mata estão também os pensamentos 
 
A solidão inicia antes do sol clarear 
E termina com o prata da luz do luar 
Um dia inteiro está lá o seringueiro, 
Sozinho mas inteiro! 

 

 Por esse poema, introduzimos a temática do tempo com a dinâmica das feituras do 

espaço. Com os termos grifados, a prática seringueira é associada a um calendário sazonal diário 

pois é desse modo que o trabalho se apresenta na memória. Quando contam sobre a rotina que 

levavam nos seringais não o fazem, pela falta de condição de faze–lo, sem as temporalidades. 

Isto porque o trabalho do seringueiro é completamente dependente da dinâmica temporal. 

De acordo com JSC era necessário sair “12h/01h da madrugada pra poder dar conta pra 

chegar na hora de fazer e de defumar” e como “a seringa era um serviço obrigatório se a pessoa 

não tivesse atento pelo menos até 6h da manhã já perdia o dia” (JSC, 89 anos, Rio Branco). V 

explica: “Saía até 1 hora da madrugada pra cortar estrada. Num tinha horário, era uma hora, duas 

hora, três hora...”(V, 83 anos, Xapuri). FMG confirma isso: “A gente se levantava 3 horas da 

madrugada, aí ajeitava o café e ia, botava farofa na lata e ía pra estrada...e ia chegar 5 hora, 6 

hora [da tarde]”(FMG, 76 anos, Rio Branco). No depoimento deles pode-se traçar um horário de 

saída que varia de 1 hora da madrugada até 6 horas da manhã. Manuela Cunha (2002, p.300) 

explica que o limite é as 5 horas: “O corte se inicia entre três e cinco horas da manhã, pois todas 

as madeiras de uma estrada de seringa devem ser sangradas até as nova horas, horário em que a 

temperatura mais baixa deixa o látex escorrer sem coagular”. Essa explicação científica 

possivelmente era conhecida pelos seringueiros a partir da explicação dos patrões. 

JSC continua a explicação, expondo a rotina de um seringueiro que saía de casa as 6h da 

manhã, o horário limite: 

Era...por exemplo, a gente saía 6h, quando era 11h a gente terminava de embutir as tigelas, 
né? Aí quando terminava aquele corte, que a gente ia riscando a seringa e embutindo a tigela 
pro líquido cair dentro, né? Aí chegava 11h por exemplo, aí tinha que voltar, dar outro giro[a 
colheita]. Aí quando era 4h, 5h [16h/17h], era a hora que a gente chegava com o leite. Aí é 
que ía fazer aquela fumaça pra defumar, na alta noite... (JS, 89 anos, Rio Branco) 
 

 De acordo com a explicação dele, um seringueiro que saía para o trabalho as 6h da 

manhã, só terminava de embutir as tigelas as 11h. O segundo rodo, da colheita do leite, 

finalizava por volta das 17h e ainda havia mais serviço para fazer: a defumação51. Esta seguia 

                                                        
51 Mais detalhes sobre os rodos e a defumação no subcapítulo “As Geografias das ações espacializantes” neste capítulo 4.  
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pela alta noite, dependendo do horário que o trabalho iniciara e do peso da borracha. Manulela 

Cunha (2002, p.301) elucida que “Após uma pausa para descanso de uma hora, a estrada é 

novamente percorrida para recolher o látex das tigelas no balde [...] Por volta das quatro da tarde, 

o seringueiro está em casa para almoçar e realizar a defumação”. Nesse caso, o segundo rodo se 

estabelece no intervalo entre 9h  e 17h, variando de acordo com a hora de chegada para a 

primeira etapa (de embutir as tigelas). 

 Sobre a técnica de defumação, o senhor AJ explica: 

Chegando em casa a gente faz. Faz a fornalhazinha com coco ou cavaco, se tiver cavaco 
defuma com cavaco. Se não tiver defuma com coco, né? Aí vai defumando, vai defumando, 
vai defumando...Quando a gente quer tirar é só. O seringueiro tem muita inteligência (AJ, 79 
anos, Rio Branco). 

  

Inicialmente, o seringueiro faz uma fornalha com coco ou com cavaco para defumar. A 

medida que a defumação transcorria, o leite engrossava/coalhava e começava a gomar, aos 

poucos pesava. O peso dificultava, de certo modo, o trabalho: 

Na defumação, o látex é derramado sobre um pedaço de madeira que roda sobre a fumaça e 
coagula imediatamente. A operação é repetida por vários dias, até completar uma péla ou bola 
de 30 a 50 quilos de borracha [...]. A bola recebe então o carimbo do seringueiro e está pronta 
para a pesagem [...]. O processo de defumação ocupa de duas a três horas a mais no trabalho 
de corte de uma estrada de seringa (CUNHA, 2002, p.305). 
 

 Portanto, depois de finalização dos rodos, ainda era necessário mais essa etapa (a 

terceira) para finalizar a atividade diária e ela tinha uma duração média de duas horas. Após a 

formação da goma arredondada preta, marcavam a borracha e era guardada até o patrão buscar. 

Como explica V: “Todo seringueiro tinha a marca de ferrar a borracha, pra não misturar as 

borracha” (V, 83 anos, Xapuri). Depois de marcada a borracha era armazenada até a chegada do 

mateiro responsável pela pesagem: 

JPL explica isso: “[...] de 15 em 15 dias o patrão mandava um mateiro pesar borracha pra 

ver como é que tava a situação dos seringueiros e ia comprar mais mercadoria” (JPL, 85 anos, 

Cruzeiro do Sul). O mateiro era peça chave na organização dos seringais, como ensina Manuela 

Cunha (2002, p.299): “O regulamento imposto pelo patrão e aplicado pelo mateiro regia até 

pouco tempo a organização da estrada e o corte das seringas. Estipulava o número de árvores 

exploradas, a frequência dos cortes, o número e o tamanho das bandeiras, o período de repouso, 

a profundeza do traço e as multas para aqueles que não se conformavam”. A importância do 

mateiro, portanto, era fundamental em diversos aspectos. 

Mary Allegretti (2002, p.162) explica a função deles na abertura das estradas de seringa:  

A primeira coisa a fazer era abrir uma pequena clareira, na beira do rio, construir uma 
barraca coberta de folha de palmeira para se abrigar e colocar em segurança mercadorias 
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para a sobrevivência dos próximos meses. Em seguida, o mateiro ia abrir o seringal, que 
significava localizar onde estavam as seringueiras, no meio da floresta e abrir as estradas de 
seringa [...]. O mateiro avaliava a topografia, a localização dos igarapés, onde deveriam ficar 
as barracas dos seringueiros, identificava a primeira seringueira mais próxima e ali era a boca 
da estrada ao localizar a segunda seringueira, gritava para o toqueiro que ia alcança-lo, 
seguido do piqueiro que ia abrindo uma picada entre duas árvores. Assim iam seguindo até a 
volta da estrada [...] de tal forma que estrada assumia uma forma circular e tinha entre 100 e 
120 madeiras [seringueiras]52. 

 

FBA confirma: “a gente não abria estrada, quem abria estrada era o patrão que mandava o 

mateiro abrir a estrada. Aí a gente chegava e arrendava aquela estrada e ele aí ia cortar. Era assim 

o negocio” (FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul). MF explica o contrário, demonstrando que variava 

para cada seringal : 

A estrada muito bem roçada, né? O seringueiro mesmo que roçava. Falaram aí uns anos que 
tinha que criar uma lei que o patrão dá tudo pra colocação ✗,casa feita, tudo! Eu digo: eu não 
tenho fé nisso, cadê que apareceu? Seringueiro que quisesse que fosse, mas eu to correndo 
dessa notícia. que seringueiro ia pegar pra ele estrada no ponto de cortar, casa feita...✗ não 
apareceu nada (MF, 80 anos, Cruzeiro do Sul). 

 

Dentro da mata, o que vimos até agora sobre os horários de saída, os rodos e a defumação 

é como a base do dia-a-dia de um seringueiro, mas nem sempre era possível trabalhar com tanta 

exatidão. A atividade pode ser dividida em duas estações anuais: Verão e Inverno. A primeira 

segue de maio a julho, sendo que neste, a alta produtividade é alcançada por meio de um leite 

espesso. Depois desse período, há uma pausa entre agosto e setembro pela baixa produtividade 

das seringueiras. “Os seringueiros dizem que o leite sobe pra rama das madeiras, que nesse 

período estão florando e folhando. Por isso, a sangria é danosa pra árvore que precisa do leite 

para a sua renovação” (CUNHA, 2002, p.291). A safra de inverno acontece entre os meses de 

outubro e janeiro mas como explicado pelos seringueiros é um período repleto de chuvas, 

tornando-se perigoso a perda de um dia inteiro de corte. 

No cotidiano dos seringais, além da rotina de trabalho muitas vezes os seringueiros 

organizavam festas noturnas ou nos finais de semana de modo que pudessem ter alguma 

diversão, como já visto no capítulo anterior. Além disso, dentro da mata, constantemente se 

deparavam com caças, o que era muito bom para o sustento da família, e com ataques de animais 

que deveriam enfrentar ou fugir. Esses animais de grande porte deixavam rastros que eles 

aprendiam como se afastar, mas os insetos transportadores de doenças nem sempre eram visíveis. 

O imprevisto, como em qualquer trabalho, existia. 

                                                        
52 Mais detalhes sobre as estradas no subcapítulo “As Geograficidades das ações espacializantes” neste capítulo 4. 
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Vamos localizar na rotina que verificamos acima, os períodos de alimentação e a 

qualidade nutricional dos alimentos pois, como percebemos com os testemunhos, o trabalho 

pesado e o pouco sustento eram elementos que dificultavam a vida de um seringueiro.  

A alimentação dos seringueiros se dividia em três fontes principais: 1) Jacuba, 2)Roçado, 

3) Caça e 4) Frutas.  A Jacuba é feita de farinha de mandioca. São dois os motivos de a termos 

posicionado fora do roçado: por uma questão de destaque, visto que ela está presente em todas as 

falas, sendo a principal fonte energética do seringueiro; e porque alguns seringueiros a 

compravam ao invés de produzi-la. As frutas estão isoladas do plantio porque muitas era 

coletadas na floresta ao invés de cultivadas. O roçado, por sua vez, era bem diversificado e 

variava entre plantas medicinais, especiarias, grãos, tubérculos, frutas e legumes. A caça “é 

considerada por todos os grupos da floresta parte essencial da alimentação [...]. Quem não tem 

rancho, diz-se, passa fome, mesmo que os roçados ofereçam mandioca, banana e milho” 

(CUNHA, 2002, p.311).  

A farinha é um elemento de grande importância na memória sobre os seringais. É a 

matéria prima base que permitia ao seringueiro o cumprimento de suas atividades. Também pode 

ser chamada de  Frango ou Jacuba. Os depoimentos revelam a importância do consumo na 

busca pela sobrevivência. Em muitas situações, era o único alimento disponível para diversos 

dias de trabalho. Acreditamos que ela está diretamente associada a memória do trabalho nos 

seringais pois surge tão logo os seringueiros começam a descrever sua rotina. Nas paisagens que 

residem na memória, a jacuba é onipresente. Talvez porque os trabalhadores associem a ela a 

força que lhes permitiu, as vezes de forma bem precária, a realização do trabalho: 

[...] a gente come Jacuba, Frango. Mas não é Frango. Frango você pega a farinha molhada 
com sal, bota/coloca dentro do mato, deixa inchar. Acabar você come. Chama frango, né? No 
meio da estrada a gente colocava dentro de uma lata numas folha de sororoca, botava o sal e 
comia aquela farinha. Fazia o funilzinho, assim, mesmo assim...� pega assim....faz assim, 
pega o alimento, a farinha e coloca aqui dentro, né? [...] Bota água e vai tomando aquilo alí. É 
comendo e saindo [...] que enquanto a barriga ta cheia d’agua com farinha, quando acaba 
aquilo a gente ta esmurecido. Porque não tem sustância né, a gente passava semana comendo 
isso, comendo farinha molhada [...], fazendo farofa de banha e tomando com café. Saía de 
manhã, quando chegava de noite, tomava de novo. Muito difícil. (AJ, 79 anos, Rio Branco) 

 

 Quando não havia caça acessível, os seringueiros passavam os dias se alimentando 

apenas com farinha de mandioca. A técnica para dar sustância era deixa-la inchar com água no 

início ou no meio da estrada dentro de um funil feito de sororoca. Desse modo, depois do 

primeiro rodo, eles chegavam no fecho da estrada, comiam e continuavam a jornada para o 

segundo rodo. Ao final ingeriam mais farinha com café para iniciar a defumação do látex. JPL 

confirma isso: 
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Tinha vezes que a gente encontrava cedo [a caça], mas as vezes a gente cortava a estrada 
chegava no fecho e o almoço era farinha molhada com sal e água. Nós chamava jacuba, tem 
uma é, é tipo assim uma, tipo assim um pé de bananeira, mas eu chamo sororoca. Pega a folha 
faz aquele funil, tinha um pauzinho, bota a farinha dentro e o sal, chama balançada né? (JPL, 
85 anos, Cruzeiro do Sul). 

 

 Nessa afirmativa, encontramos outro intitulação para a farinha inchada: balançada. O 

diálogo abaixo reafirma a preeminência do Frango frente a qualquer outro alimento: 

P:E durante o dia comia fruta na mata, como que era? 
R:Não, a gente ajeitava uma farofa. 
P:Então comia só isso? 
R:É. A gente sofreu muito. Seringueiro sofreu muito. 

 

 A farinha, portanto, é a materialização do sofrimento no seringal. Não um símbolo, mas 

uma prática indispensável. De acordo com Manuela Cunha (2002, p.254): “Os roçados 

proporcionam a matéria-prima para a feitura da farinha, sem a qual a refeição do seringueiro 

nunca está completa. Comprar farinha é motivo de vergonha [...]”.Mas muitos acabavam 

consumindo pelo sistema de aviamento instituído nos seringais. 

Nem sempre a alimentação limitava-se a isso. No roçado, de acordo com JSC, podia-se 

[...]fazer um Legume, plantar o Milho, o Arroz, o Feijão, a Macaxeira, plantar mandioca, né?” 

(JSC, 89 anos, Rio Branco). Ele cita os legumes, alguns grãos e um tubérculo. Manuela Cunha 

(2002, p.264) descreve alguns cultivos (alguns deles se repetem): “Mandioca, Milho, Mamão, 

Cana-de-açúcar, Batata-doce, Inhame e Cará são os cultivos comuns a todos os habitantes de 

floresta. Arroz e Feijão são importantes no roçado dos seringueiros, que plantam também 

Jerimum, Melancia, Tabaco e Mudubim (amendoim)”. JSC explica que “nesse tempo não 

tinha empecilho não. A pessoa podia fazer o roçado do tamanho que quisesse. Eu ainda tinha 

roçado pra plantar assim 30 litro de milho, é muita semente, né? Aí encher de plantar 

Macaxeira, plantar Cana, pra tomar caldo de cana. Fazia o mel, até o Café a gente temperava 

com a garapa da cana. Era assim! Lá a gente se alimentava da terra!” (JSC, 89 anos, Rio 

Branco). Em seguida, JSC acrescenta mais algumas culturas: “tinha colocação que a gente 

plantava Banana, banana é o que mais tinha” (JSC, 89 anos, Rio Branco).  

Em resumo, são esses os roçados identificados: Leguminosas (Amendoim e Abóbora); 

Grãos (milho, arroz, feijão e café); Tubérculos (Macaxeira, Batata-doce, Inhame e Cará); Frutas 

(Melancia, Mamão e Banana), as culturas de Cana e Tabaco e temperos (ver página 9). 
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Nas estradas de seringa, a marcação de bandeiras (linhas verticais “desenhadas” nas 

seringueiras) nas heveas anunciava a presença de “donos”. Na colocação, o território 53  era 

demarcado pelo roçado pois mesmo sem cerca, “quando um seringueiro coloca ou bota um 

roçado, ele pode vende-lo ou trocá-lo, sendo o valor estimado segundo a quantidade de roça 

plantada”(CUNHA, 2002, p.249). 

Quanto a caça, em algumas épocas do ano, ela é bem farta. Para garantia do acesso aos 

animais, os seringueiros sabem que é melhor viver em localidades com pouca aglomeração de 

pessoas o que, por conseguinte, contribui na sustentabilidade da atividade seringueira. 

Listaremos algumas caças a partir dos depoimentos dos seringueiros: “o Porquinho, o Veado, a 

Anta, o Macaco, tudo isso a gente comia...macaco as vezes a gente matava dois, três. Aí era o 

almoço da gente (FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul). FTR acrescenta: “olha, comida era mais fácil 

porque tinha a caça no mato, né? Eu matei muita caça: Macaco, Nambu, matei Nambu Azul, 

Escorpião...” (FTR, 83 anos, Cruzeiro do Sul). V complementa: “A gente comia tudo, Macaco 

Prego, Guariba, Porco, Veado, Coati, tudo quanto era coisa nós comia ali” (V, 83 anos, 

Xapuri).  

Para os que comiam onça, V explica o modo de preparo divido em quatro etapas: salgar,  

cortar a carne, secar ao sol e por ultimo, com o uso de uma brasa, assar a carne. AJ, reafirma o 

uso da brasa e explica que alguns utilizavam outros temperos além do sal: “[...] salgava, colocava 

na brasa. no barracão não faltava tempero né. A gente comprava nas cidade o tempero. A gente 

plantava cebola, cheiro verde. No seringal a gente plantava de tudo. Agora tinha gente que era 

só mesmo com a água e o sal” (AJ, 79 anos, Rio Branco). 

Das caças catalogadas, há: o Porco, o Veado, a Anta, o Macaco, Nambu, Escorpião e o 

Coati. FCF se preocupa em esclarecer sobre a temporalidade da caça ensinando alguns requisitos 

básicos para uma boa caçada: 

Porque a caça é o seguinte: tem época que as fruta ta caindo pra esse lado e tem época que as 
frutas ta caindo pro outro lado. E tem a época que as caças só vão pra perto do igarapé que 
tem a água pra eles beber e dormir ali perto. Então a gente já sabe do movimento e a gente vai 
caçar no verão aonde tem água, eles estão ali. Caça de noite. Tá entendendo? gente já fez, ta 
sabendo do levantamento da mata onde ta a fruta. Com água (FCF, 70 anos, Goiânia54). 

 

Para ele, conhecer o período de cada fruta auxilia a realizar a caça que se aproxima delas 

para alimentação. Além disso, também precisam de água para beber e por isso vale compreender 

os deslocamentos das caças até os igarapés. Ainda de acordo com FCF, é melhor caçar no verão 

                                                        
53 Paulo César da Costa Gomes (2008) entende o território como uma extensão física concreta que não possui um simples sentido 
de localização pois está relacionado a apropriação. No entanto, a apropriação não vem da posse mas sim de uma ação efetiva de 
apropriar, de controle. 
54 O seringueiro acreano estava em Goiânia e por isso a entrevista foi realizada nesse local. 
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e a noite. Essa explicação também é trazida por Manuela Cunha (2002, p.312) de maneira muito 

similar:  

Um bom caçador precisa conhecer os animais: seus sons característicos, rastros, hábitos 
alimentares e, em particular, as árvores que frequentam para obter comida [...] os locais onde 
preferem dormir, os horários de atividade e inatividade, seus cheiros e modos de 
reprodução. Deve estar atento aos sons emitidos pelos pássaros dentro da floresta, que 
muitas vezes indicam a direção por onde se deslocam os animais que procura, e a outros 
indícios. 
 

Para a autora, muitos seringueiros se utilizavam de conhecimentos como estes citados. A 

indicação dos pássaros foi trazida por alguns dos entrevistados, mas em outros sentidos como o 

anuncio de chuva, de sol e etc. Como exemplo, temos o relato de JS: “O caboré quando conta de 

noite já sabe: alí é sol. Ele ja grita: sol, sol, sol. A gia anunciava pra chover : uh, uh, uh ” (JS, 80 

anos, Cruzeiro do Sul) 

Das fontes principais de alimentação, falamos da caça, do roçado e agora refletiremos 

sobre o uso de frutas na nutrição. AJ traz alguns esclarecimentos: 

Na mata, na mata tem muita fruta. No inverno tem muita fruta. Todo jeito que você quiser 
comer na mata, no inverno tem. Fruta que macaco come você pode comer que não faz mal. 
Aliás, tem uma fruta que o macaco come que você não pode comer. Pelo menos assim, 
Macaco Cairara, Macaco Prego e Macaco Preto, as frutas que eles comer, Capelão...As frutas 
que eles comer você pode comer que não faz mal. Já o Paruacú não pode, porque o Paruacú 
come fruta de Açacu, aí é um veneno Açacu (AJ, 79 anos, Rio Branco) 

  

Primeiramente, ele afirma que na floresta amazônica há muita fruta disponível, 

principalmente no inverno. Em seguida, compartilha saberes da ciência dos seringueiros 

revelando que as frutas comidas pelos macacos Cairara, Prego, Preto e Capelão podem ser 

ingeridas com segurança. No entanto, aquelas que o macaco Paruacú come devem ser evitadas, 

principalmente porque consomem Açacu – altamente venenosa. FBA também fala das frutas: 

A gente leva um lanche num saco e quando dá fome a gente comia. Também comia biorana, 
é uma fruta grande. Toda a fruta do mato a gente comia quase toda. Eu conhecia bem a 
biorana, a amora, é uma fruta assim pequena. Jabuti também come, do jabuti 
[jabuticabeira] A gente comia tudo. (FBA, 90 anos, Cruzeiro do Sul) 

 

 As frutas catalogadas são: Banana, Mamão, Melancia, Biorana, Amora e Jabuti mas 

existem diversas outras que eram coletadas na mata e faziam parte da alimentação durante 

determinados períodos do ano. 

O ritmo de trabalho de um seringueiro é muito acelerado. Essa riqueza nutricional não 

estava acessíveis a todos e mesmo aqueles que tinham mais acesso ao roçado e a caça, 

precisavam ficar horas sem comer para cumprir a demanda diária de serviço. Caso contrário, a 

produção anual de borracha cairia consideravelmente. Na análise de Cunha(2002, p.289) 
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“[a tenacidade do ritmo de trabalho] tem de ser acompanhada pela resistência à fome: um 
bom seringueiro deve ser capaz de trabalhar de quatro a seis horas em ritmo acelerado sem 
comer; fazer um intervalo para comer a jacuba [...] e retomar o trabalho de colha do látex. 
[...] o seringueiro jovem deve ser resistente ao sono, para acordar no meio da madrugada e 
iniciar a lida nas estradas às duas, três u quatro da manhã”. 

 

 Abaixo, um diagrama que resume a questão da temporalidade (ver figura 31): 

Figura 31: Diagrama: Temporalidades dos Seringueiros / Fonte: pesquisa de campo  
Organização: Janaína Mourão Freire 

 
 

  4.2 As Geograficidades das ações espacializantes  

São matas protegidas que equivalem  
a zonas de baixa interferência humana sobre a floresta.[...]. 

 O seringueiro sente-se a vontade e em casa,  
tendo acesso a varedas de caça,  

a madeiras de lei, a colmeias de abelha,  
a palheiras uteis e outras riquezas,  
que serão registradas na memória  

(Manuela Cunha) 

 

As ações espacializantes dos seringueiros são definidas pelo corte da seringa. Durante 

quase todo o dia eles estavam na mata e precisavam cumprir uma rotina rígida. Para realização 

do trabalho, os seringueiros possuíam instrumentos específicos.  

FMG trouxe um poema sobre o primeiro dia de trabalho de um seringueiro mas que 

também representa a rotina diária deles: 

Me levantei de madrugada, com o canto do galo, o café fui fazer, peguei um embornal velho 
de estopa velha, de sernambi, minha faca de seringa, minha espingarda e a escopeta, e a 
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faca de sangrar onça, aí fui para a mata, e despedi da família, hoje é o primeiro dia nessa 
caçada que eu vou dar” Isso são coisas do mato (FMG, 76 anos, Rio Branco) 

Por esse depoimento, pode-se identificar a seguinte rotina: na hora da saída, antes do sol 

nascer, o galo canta, o trabalhador bebe o café, junta o material, se despede da família e segue 

para dentro da mata. No cotidiano do seringueiro, há uma instrumentalização característica ao 

modo de vida: o sernambi, a faca de seringa, a espingarda e a escopeta. O sernambi é utilizado 

para iluminar as estradas de seringa, a faca é imprescindível para o corte da árvore e as armas de 

fogo servem para a caça. A estopa tem a função de colocar a carga nas costas. Durante as 

entrevistas, os objetos foram sempre mencionados. Alguns seringueiros explicam com mais 

detalhes e outros mencionam rapidamente. 

FTR reduz-se a falar do sernambi, quando perguntado sobre o material que utilizava na 

mata, relatando um perigo que este possuía: “Uma lamparina na cabeça, � sernambi. Falava que 

era poronga com querosene.� As vezes derrama um pouco e é sujeito ter incêndio. Tinha muito 

incêndio”(FTR, 83 anos, Cruzeiro do Sul). Esse perigo era eminente mas imprescindível pois 

eles adentravam na mata ainda a noite e sem a iluminação seria impossível a realização do 

trabalho. FCF também explica sobre os instrumentos de um seringueiro: “A faca, uma estopa, 

um jamachi, uma espingarda, e um saco de seringueiro defumado dos lados pra gente botar o 

leite” (FCF, p.9). Ele adiciona o saco utilizado para esvaziar o balde de modo que todo o leite 

coletado naquele dia fosse encaminhado para a casa de defumação.  Além dos já citados, usa-se 

as tigelas para escorrer o leite durante o corte da árvore, os baldes para esvaziar as tigelas ao 

longo da estrada. Os sacos são levados para as bacias de defumação. Além disso, podem levar 

uma bolsa para tabaco quando fumante. A seguir, uma fotografia tirada no memorial do 

seringueiro em Xapuri. Identificamos alguns instrumentos (ver figura 32):  

 

Figura 32: Seringueiros e instrumentos de trabalho 
Fonte: pesquisa de campo / Organização: Janaína 

Mourão Freire 
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  4.2.1 Lugar de vivência: as estradas de seringa e a técnica de corte da seringueira 

 

“(...) as vezes eu me deito, eu fecho os olhos  
e eu vejo a minha estrada todinha assim... 

aquelas seringa por onde andava,  
parece que eu to vendo aquilo tudo (...)  
a gente vê no pensamento da gente.” 

(Aldenir José Cardoso) 
 

Para compreender a constituição das estradas de seringa e as técnicas de corte das 

seringueiras nos utilizaremos dos testemunhos, juntamente com os estudos de Mary Allegretti 

(2002) e Manuela Cunha (2002). Os depoimentos vem acompanhado de croquis confeccionado 

por eles e que se dividem em duas temáticas: 

1. Croquis sobre as estradas de Seringa; 

2. Croquis sobre o corte da Seringueira. 

          Os croquis sobre as estradas de seringa compõem o trajeto do seringueiro, ou seja, o 

trabalho com deslocamento, enquanto a segunda temática de croquis revela o corte. 

 O trabalho, como já foi visto, era constituído por uma carga horaria longa, isso 

principalmente pela quantidade de seringueiras que precisavam ser riscadas. V explica: “Aí 

seguia pra frente todo tempo, todo tempo, todo tempo. Até dar umas 50 madeira, 200, 120...” (V, 

83 anos, Cruzeiro do Sul). AJ confirma: “Faz esse rodo todinho, mas isso é muito, é 150 

madeira, 80, 200 madeira. É muita coisa.” (AJ, 79 anos, Rio Branco). 

 Manuela Cunha(2002) esclarece que a estrada inicial tem uma média de 120 madeiras, 

podendo ser aumentada para 150. Mary Allegretti (2002, p.162) complementa: “[...] a estrada 

assumia uma forma circular e tinha entre 100 e 120 madeiras. O mesmo processo era feito em 

todo o seringal, ficando as estradas empicadas”. Portanto, a medida que se juntavam as estradas e 

outras ramificações dela como as estradas de manga ou os oitos, as madeiras poderia chegar até 

a 200. 

Para facilitar a compreensão das ilustrações imediatamente após as entrevistas foram 

demarcadas as partes do desenho. Pode-se ver alguns escritos a lápis nas imagens. Também 

incluímos legenda que facilite a leitura e, portanto, inserimos a imagem original e a codificada.  

Para o primeiro tema de croquis foram simbolizados: A Casa de Defumação, a Casa de 

Alimentação e a Casa - o barracão que ficam bem próximos. Além disso, foram identificadas as 

seringueiras, as estradas (principal, de manga e oito) e o espigão. 
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As legendas foram construídas com base nas informações trazidas nos desenhos pelos 

próprios seringueiros. Muito embora a constituição seja mais complexa na realidade, esse foi o 

modo como se apresentaram na memória e no imaginário. Nem todos eles expuseram os itens 

legendados e por conseguinte, não representaram da mesma forma. 

 A imagem adicionada e, também, a primeira confeccionada durante o campo é a de AJ. 

Ele desenhou traços bem definidos, ligados em início e fim (ver figura 33): 

 
 Figura 33: Quadro Croqui AJ (33a croqui original, 33b croqui com legenda) 

Fonte: pesquisa de campo 
Organização: Janaína Mourão Freire 

 
 A partir do barracão (a casa), AJ (79 anos, Rio Branco) desenhou um traço retilíneo que 

leva ao início da estrada de seringa, esse início, por conseguinte, se dá no encontro com a 

primeira seringueira: “É, tudo é, tudo é caminho. Vocês abrem o caminho assim, aqui... # 

Vamos dizer que aqui seja um, [...] a gente sai daqui. Aqui é a casa da gente, né? A gente sai 

daqui...♪ ‘pa, pa...’ bem aqui tem uma madeira. A gente pega, corta aquilo, deixa as coisas da 

gente tudo aqui [...]”. 

 

Como ele explica, todas as coisas são deixadas no início que é também o fecho (o final) 

da estrada. O caminho segue a partir da primeira madeira e é representado por um círculo 
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maior acompanhado paralelamente por pequenos traços – as seringueiras.  A rotina de 

circundar a estrada é chamada de rodo.  

O desenho foi confeccionado durante a narração abaixo, sendo possível entende-lo 

acompanhando a fala55: 

 [...] dá esse rodo aqui. Aí vem sair aqui de novo. Aqui é o fecho, é o fecho da estrada, onde 
você deixa as coisas. [...] Aqui tem as seringueira, seringueira, seringueira, seringueira, 
seringueira, seringueira, seringueira, seringueira, seringueira, seringueira, terra firme muito 
grande também, né? Aí,  seringueira, seringueira, seringueira... 

 

As terras firmes referem-se a área da mata que os circundavam enquanto colhiam o leite 

das seringueiras. A mata, como muitos relatam, é bem fechada: “[...] desse tempo não tinha 

campo não, era mata...e as andorinha começava a voar assim � pra sentar pra dormir” (V, 83 

anos, Xapuri). Em outra passagem explica V: “mata mesmo, na mata [...] você tá de trás de um 

pau, tem outro aqui e eu não te vejo...”. Essa segunda citação permite entender quão densa é a 

floresta Amazônica, visto que duas pessoas podem tornar-se invisível a pouca distância.  

O caminho principal é o mais longo, as vezes desviado quando há a presença de grande 

quantidade de seringueiras em localizações próximas. Nesse caso, pode-se desviar formando 

uma estrada de manga ou um oito AJ explicou em sua fala: 

[...] aqui é mata, aqui não tem mais seringueira. Se tiver uma bem aqui a gente vai daqui, 
pega ela bem aqui e volta de novo. Aqui se chama a tal manga. Aí se tiver muita seringa 
aqui, você faz um oito aqui. Aí você vem pra cá, chega aqui, você entra aqui, corta isso aqui 
tudinho aí volta pra cá de novo pra pegar a estrada (AJ, 79 anos, Rio Branco). 

 

 Pela explicação do seringueiro, a manga é aquela madeira encontrada fora do caminho 

principal mas que também pode ser cortada. Caso haja grande densidade de seringueiras pode-

se abrir um oito de modo a adentrar na mata e depois voltar a estrada principal. Manuela 

Cunha(2002, p.295) explica esses dois: “O oito, pequeno anel interno ou externo ao rodo, 

percorre algumas árvores [...]. A manga, conjunto de algumas árvores situadas fora do rodo, [é] 

acessível por uma simples ligação”.  

A casa foi representada por um pequeno círculo e posicionada um pouco distante do 

rodo. É ligada à estrada por um espigão “ou caminho de acesso” que pode ou não ter 

seringueiras. 

O próximo croqui, de JSC (ver figura 34), foi confeccionado com linhas bem definidas e 

claras adicionando novos conhecimentos para compreendermos o seringal enquanto lugar de 

vivencias: 

 

                                                        
55 Lembrar que o símbolo #  anuncia o início do desenho. 



 138

 
Figura 34: Quadro Croqui JSC (34a croqui original, 34b croqui com legenda) /Fonte: pesquisa de campo 
Organização: Janaína Mourão Freire 

 

Para estimular a confecção do Croqui pelo senhor JSC, direcionei a entrevista 

perguntando como fazia para não se perder na floresta: “Quando a gente não sabia bem, a gente 

saía cortando o mato, no rumo, no rumo. Aí chegava naquele ponto que a gente queria ir naquele 

meio de mundo, aí a gente voltava  e já tava certa a trilha ” (JSC, 89 anos, Rio Branco). 

Essa explicação permite compreender as linhas traçadas no desenho pois abriam a mata 

para trafegar com mais facilidade no meio de mundo sem risco de se perderem. No depoimento 

abaixo ele explica que a estrada era como um corredor por estar aberta para o tráfego: 

A gente trabalhava. Tinha a estrada pra gente andar e a estrada era limpa, assim um corredor, 
né? A gente ía, dava aquele rodo e vinha e chegava aqui. Como eu te falei aquele dia, a gente 
dava um rodo riscando a seringa e embutindo a tigela pro leite cair dentro e depois dava outro 
rodo pra colher o leite, aí que vinha pra barraca (JSC, 89 anos, Rio Branco). 

 

Ele detalha a rotina do seringueiro explicando o que fazem durante os dois rodos. Para 

extrair o leite eles riscavam a seringa, embutindo uma tigela para o látex escorrer dentro. Todo o 

primeiro rodo se fazia nesse processo, já na segunda volta o trabalho era de colher o leite da 
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