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RESUMO 

Este trabalho apresenta resultados de uma investigação sobre alguns aspectos 
etnográficos, histórico-geográfica, socioeconômica, cultural e educacional da Reserva 
Extrativista Rio Ouro Preto (RESEX Rio Ouro Preto), localizada em terras dos 
municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré/RO. Trata-se de uma pesquisa científica 
caracterizada como um estudo de caso, com abordagem qualitativa e natureza 
interdisciplinar, focada na História e nos Estudos Culturais. A partir da hipótese de que 
as condições de acesso à educação escolar dentro da RESEX têm causado a 
diminuição da população do local, a pesquisa foi pautada no seguinte objetivo: 
investigar se o direito à educação escolar é garantido aos moradores da Reserva, 
conforme previsto no Capítulo III da Constituição Federal de 1988. Além do referencial 
teórico-metodológico que embasa a pesquisa, foram realizadas pesquisas em mapas, 
jornais e documentos históricos e, também, visitas aos museus do Estado de 
Rondônia, a órgãos como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e às 

Associações dos Seringueiros de Guajará-Mirim e viagens às comunidades da RESEX. 

Foram realizadas 16 entrevistas durante os anos de 2017 e 2018, norteadas por 
questionários com perguntas estruturadas e semiestruturadas. Os resultados da 
pesquisa evidenciaram que o processo de escolarização dentro da Comunidade é 
deficitário, obrigando os moradores a traçarem estratégias a fim de garantir aos filhos 
a permanência na escola. No entanto, as ações empreendidas não são suficientes 
para garantir o bem-estar social e para evitar os conflitos culturais e identitários 
vivenciados por estas populações tradicionais. 

Palavras-chave:  Reservas Extrativistas. Populações Tradicionais. Educação Básica. 

Direito Público Subjetivo à Educação.  

 

  



 
 

RESUMEN 

El presente trabajo muestra los resultados investigativos de algunos aspectos 

etnográficos, socio-históricos y sociopolíticos de la Reserva Extractiva Rio Ouro Preto 

(RESEX Rio Ouro Preto), ubicada en los municipios de Guajará-Mirim y Nova 

Mamoré/RO, Brasil. Se trata de una investigación científica caracterizada como un 

estudio de caso, con un abordaje cualitativo e interdisciplinar, enfocada en la Historia 

y Estudios Culturales. La Reserva está compuesta por 12 comunidades y de acuerdo 

con el Plan de Manejo de la Reserva, publicado en el 2014, la población del local, en 

el 2007 era de 583 habitantes, en 157 familias. En el 2011, el total de habitantes con 

un perfil de beneficiario, era de 339, en 119 familias. A partir de la hipótesis de que las 

condiciones de acceso a la educación escolar dentro de la RESEX han provocado la 

disminución poblacional del local, la pericia fue direccionada con el siguiente objetivo: 

investigar si el derecho a la educación escolar es garantido a los moradores de la 

Reserva, de acuerdo al Capítulo III de la Constitución Federal de 1988. Así, aparte de 

las referencias teóricas y metodológicas que sustentan la investigación, fueron 

realizadas pesquisas en mapas, periódicos y documentos históricos, y, también, 

visitas a los museos del Estado de Rondonia, a órganos institucionales como el 

Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y el Intituto 

Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), y también a las Asociaciones 

de los Siringueros de Guajará-Mirim. Se llevaron a cabo 16 entrevistas durante los 

años 2017 y 2018, direccionadas por cuestionarios estructurados y semi-

estructurados. Los resultados de la investigación dejaron claro que el proceso de la 

educación escolar dentro de la Comunidad es precario, lo que obliga a los moradores 

a trazar estrategias que puedan garantizar a sus hijos la permanencia en la escuela. 

Entretanto, las acciones emprendidas no son suficientes para suplir el bienestar social 

y evitar posibles conflictos culturales y de identidad vividos por estas poblaciones 

tradicionales.  

 

Palabras claves: Educación Básica. Reservas Extractivas. Derecho Público Subjetivo 

a la educación. Poblaciones Tradicionales.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente livro é resultado de uma pesquisa científica realizada na Reserva 

Extrativista Rio Ouro Preto (RESEX Rio Ouro Preto), no período de 2017 a 2018, que 

culminou em uma dissertação, apresentada como requisito obrigatório para a aquisição 

do título de Mestre em História e Estudos Culturais, contribuindo assim para a área dos 

estudos em História e dos estudos culturais amazônicos, além de contribuir para a 

visibilidade da cultura dos sujeitos pertencentes à RESEX, para a denúncia do silencioso 

processo de ‘esvaziamento’ imposto às comunidades tradicionais, entre outras. Portanto, 

ao realizarmos o registro etnográfico da RESEX Rio Ouro Preto, contribuímos para a 

reconstituição e registro das singularidades e dos conflitos vividos por povos que habitam 

os espaços rurais e ribeirinhos da Amazônia rondoniense.   

Ainda no século XIX, a região da RESEX já abrigava trabalhadores que praticavam 

a atividade de extração do látex. No entanto, somente a partir da década de 1940 o lugar 

foi transformado em seringal e, posteriormente, no início da década de 1990, foi 

transformado em reserva extrativista.  

A RESEX Rio Ouro Preto está localizada em uma área que abrange os munícipios 

de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, no estado de Rondônia. Ela tem característica 

geográfica peculiar, visto que uma grande extensão de terra é banhada pelas as águas 

do Rio Ouro Preto, enquanto uma outra área fica distante do Rio. Além disso, alguns 

moradores mantêm moradia dupla, ou seja, tem casa dentro da reserva e, também, 

mantêm residência na cidade de Guajará-Mirim. Neste contexto, a fim de explicar este 

arranjo e de investigar as possíveis causas do despovoamento da região, a pesquisa foi 

realizada na área da referida reserva e na cidade de Guajará-Mirim.  

Diante da estrutura organizacional das comunidades e das características 

sociopolíticas e culturais dos moradores da reserva, nossas discussões foram norteadas 

pelas seguintes problematizações: De que forma se constituiu e como está estruturada a 

RESEX Rio Ouro Preto?  Quais são os saberes, as práticas culturais e os modos de vida 

dos habitantes da Reserva? Quais legislações legitimam/garantem aos moradores da 

RESEX o direito público subjetivo à educação escolar? Como se dá o acesso à educação 

escolar dentro da Reserva? Quais são os arranjos familiares que demonstram as formas 

de resistência, a fim de permanecerem na Reserva? Como se dá o processo de mudança 

para a cidade em busca de educação escolar? Quais os benefícios e os prejuízos aos 

moradores da RESEX decorrentes destes deslocamentos? 
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Partindo da hipótese de que a falta de escolas na RESEX Rio Ouro Preto contribui 

para a diminuição populacional da Reserva nas últimas décadas, o objetivo deste trabalho 

é investigar se o direito à educação escolar está sendo garantido aos moradores da 

Reserva, conforme previsto no Capítulo III da Constituição Federal de 1988, que trata da 

Educação e da Cultura em seus artigos 205 a 216.  

A delimitação dos objetivos da pesquisa também é importante para traçar 

estratégias de observação. Nesta perspectiva, foram estabelecidos os seguintes  

objetivos específicos: identificar quais elementos contribuíram para o processo de 

transição de Seringal do Rio Ouro Preto para Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto; 

Identificar e caracterizar os moradores da RESEX Rio Ouro Preto; Descrever alguns 

aspectos dos saberes e modos de vida da população da Reserva; Refletir sobre a 

importância da garantia dos Direitos Subjetivos, neste caso, a educação, para os 

moradores da Reserva; Investigar a relação da garantia do direito em questão como 

elemento que contribuiu/contribui para o processo de diminuição da população da 

Reserva. 

O meu primeiro contato, enquanto pesquisadora, com as comunidades da RESEX 

Rio Ouro Preto ocorreu no ano de 2013. Naquela ocasião, estava cursando, na 

Universidade Federal de Rondônia, Campus de Guajará-Mirim, o curso de 

Letras/Português e suas Respectivas Literaturas. O objetivo da pesquisa, à época 

Sociolinguística Variacionista, era identificar, a partir das narrativas orais e histórias de 

vida das mulheres seringueiras e agroextrativistas, alguns elementos históricos, 

socioculturais e identitários, evidenciando os papéis sociais por elas desenvolvidos. Na 

ocasião, foram realizadas 15 entrevistas. Os dados obtidos a partir da pesquisa realizada 

durante a graduação foram analisados, discutidos e apresentados em diversos eventos 

científicos locais, regionais, nacionais e internacionais, nas seguintes instituições: UNIR, 

Universidade Federal do Acre (UFAC), Universidade Federal do Pará (UFPA) e 

Universidade de São Paulo (UNESP). Por fim, o texto foi apresentado como Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) em 20141. 

 

1 O referido TCC foi reorganizado e submetido à AMAZÔNICA - Revista de Antropologia, ISSN 2176-
0675 (Eletrônico) e 1984-6215 (Impresso), a ser lançado no segundo semestre de 2018 e será 
publicado com o título “Memórias de Mulheres Seringueiras na Reserva Extrativista Rio Ouro Preto/RO: 
Linguagem, Cultura e Identidade”. Endereço eletrônico da Revista: 
https://periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica. 



17 
 

No entanto, considerando que a Reserva se constitui em um campo amplo de 

pesquisa, dada às situações observadas e, consciente de que “seria rematada prova de 

incapacidade imaginar que se pode colher, de uma vez, todos os segredos 

ethnographicos de um tal povo”. (ROQUETE-PINTO, 2015, p. XIII), foi apresentada uma 

Proposta de Pesquisa para ingresso no Mestrado Acadêmico em História e Estudos 

Culturais, com tema que ainda visava discutir as questões de gênero2. Contudo, durante 

a sistematização dos dados coletados durante as visitas à Reserva em 2017 e 2018, o 

projeto foi redesenhado, o que não significou prejuízos ao tema investigado, pois é 

necessário considerar que “[...] o processo de pesquisa é essencialmente dinâmico” 

(LUNA, 1996, p. 30) e exige do pesquisador flexibilidade a ponto de “[...] ‘transgredir’ o 

projeto original” (VASCONCELOS, 2013, p. 139) visto que, durante a pesquisa, podem 

surgir novos elementos importantes para a compreensão da dinâmica social do objeto 

analisado. 

O livro está estruturado em cinco capítulos, assim organizadas: o primeiro capítulo 

contém a introdução breve do texto a ser apresentado nas demais seções. No segundo 

capítulo são apresentados os métodos e os procedimentos de pesquisa utilizados na 

coleta de dados e informações, que abrangem as visitas a campo e os tipos de 

abordagens, destacando alguns momentos em que o pesquisador precisa estar bem 

mais atento a fim de respeitar os princípios éticos. O capítulo traz, ainda, uma 

caracterização dos sujeitos da pesquisa, dando ênfase aos elementos que revelaram os 

arranjos utilizados por eles no intuito de manterem-se enquanto membros de uma 

comunidade tradicional. 

No terceiro capítulo são apresentados alguns dos processos históricos, 

socioeconômicos e culturais que deram origem ao estado de Rondônia e, 

consequentemente, contribuíram para a criação da RESEX Rio Ouro Preto. O objetivo 

principal é delimitar os espaços geográficos, ambientais, históricos e socioculturais onde 

estão inseridos os moradores da referida Reserva, destacando-se os papeis sociais por 

eles desempenhados. 

 

2 Como resultado da referida proposta, foi elaborado um artigo com o título “A presença da mulher nos 
seringais da Amazônia e as representações em jornais expostos no Museu Histórico de Guajará-
Mirim/RO”, que foi apresentado durante o Fórum Internacional sobre a Amazônia, em 2017, e publicado 
nos Anais do evento, (ISBN 978-85-64593-50-3 (Internet) e será publicado, em 2018, como capítulo no 
livro intitulado “DAS MATAS, RIOS E CIDADES: Culturalidades e Historicidades Rondonienses”, 
organizado pela V Turma do Mestrado em História e Estudos Culturais. 
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No quarto capítulo são apresentas as leis a que estão submetidas as reservas 

extrativistas e as leis que garantem aos moradores das Reservas o direito à educação 

escolar, mas que, de certa forma, não estão sendo efetivadas. Em seguida, são 

relacionados e descritos os arranjos desenvolvidos pelos moradores para terem acesso 

à educação escolar sem romper os vínculos com a RESEX Rio Ouro Preto, destacando-

se algumas consequências e conflitos enfrentados pelos moradores que optam por 

alguns destes arranjos. Por fim, o quinto capítulo traz as considerações finais acerca dos 

objetivos propostos na pesquisa.  
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2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção apresentamos o método utilizado neste estudo, o tipo de 

abordagem e os locais da pesquisa. Além disso, destacamos os aspectos éticos, os 

procedimentos, os instrumentos e os caminhos percorridos e interrompidos para a 

coleta e a análise dos dados, e a caracterização dos participantes da pesquisa.  

 

2.1 Escolhas Metodológicas 

 

Para desenvolver este estudo, optamos pela utilização de métodos qualitativos, 

uma vez que esse tipo de abordagem não se limita apenas à coleta de dados 

estatísticos obtidos a partir da análise de categorias fechadas (idade, sexo, raça etc.). 

A escolha se justifica pelo fato de que “[...] a pesquisa qualitativa encontra a 

heterogeneidade das situações, a diversidade das trajetórias e das experiências, 

desvenda processos múltiplos de exclusão social e estratégias plurais de 

sobrevivência”. (GROULX, 2014, p. 101).  

Os agentes participantes da pesquisa estão inseridos em um contexto peculiar, 

onde a cultura é delineada não só a partir do meio ambiente, mas, também, a partir 

das questões sociopolíticas a que estão submetidos por viverem em uma área de 

reserva extrativista, o que, muitas vezes, causa tensões e conflitos. Como salienta 

Leach (1995) “[...] as sociedades reais não podem jamais estar em equilíbrio” (1995, 

p. 68), pois essas sociedades “[...] existem no tempo e no espaço. A situação 

demográfica, ecológica, econômica e de política externa não se estruturam num 

ambiente fixo, mas num ambiente em constante mudança” (LEACH, 1995, p. 69). 

Considerando estes aspectos, estudamos as comunidades da RESEX Rio Ouro Preto, 

que são formadas e constituídas por moradores com saberes e modos de vida 

peculiares da região amazônica e dos povos que ali já viviam.  

Nesse contexto, a cultura amazônica, de acordo com as concepções de 

Loureiro (1995), é “[...] produto de uma acumulação cultural que absorveu e se 

amalgamou com a cultura dos nordestinos que, em épocas diversas, mas 

especialmente no período da borracha, migraram para a Amazônia”. (LOUREIRO, 

1995, p. 52). E é desta maneira que os observamos, com o auxílio do método 

qualitativo, o qual postula a necessidade de estarmos atentos “[...] à maneira particular 

e específica com que os sujeitos vivem suas situações, à forma com que a situação 
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evolui e afeta sua vida pessoal e suas relações com seus próximos”. (GROULX, 2014, 

p. 106).   

As técnicas utilizadas em um estudo qualitativo nos permitem maior 

proximidade com os agentes da pesquisa. O trabalho realizado em campo é o 

momento em que se põe em prática as técnicas e os métodos assimilados durante a 

etapa de estudo bibliográfico e essas escolhas metodológicas foram cruciais para a 

compreensão das particularidades, dos modos de vida e das subjetividades dos 

sujeitos e do contexto em que eles vivem. Neste sentido, pode-se afirmar que a 

pesquisa qualitativa nos possibilitou observar, descrever e analisar situações do 

cotidiano dos moradores da reserva e outros elementos subjetivos que são 

característicos da população em epígrafe. 

O contato com os moradores caracterizou-se como o momento de ouvirmos os 

relatos memoráticos e observarmos os modos de vida, o que favoreceu a apropriação 

de pequenos recortes que formaram o tecido que possibilitou compreensão das 

relações socio-históricas, culturais e econômicas que se estabelecem no locus 

pesquisado.  

A reconstituição das memórias, a partir das histórias de vida, oportunizou a 

compreensão da história do tempo presente e do tempo passado, sob a perspectiva 

do outro, que traça um percurso para além daquilo que está registrado na História 

“oficial”. As histórias de vida forneceram um maior conhecimento de determinado 

conteúdo, isso porque o método de coleta nos permitiu enquanto pesquisadores, ouvir 

diferentes agentes da história. 

Para a efetiva obtenção destes relatos memoráticos, foram realizadas 

entrevistas, que seguiram as características postuladas por Gil (2008, p. 111-113). De 

acordo com o autor são quatro os níveis de estruturas das entrevistas: entrevistas 

Informais, entrevistas Focalizadas, entrevistas por Pauta e entrevistas Estruturadas. 

Segundo Gil, a entrevista é um tipo de “diálogo assimétrico” que se estabelece através 

de quem coleta os dados (entrevistador) e daquele que fornece as informações 

(entrevistado). Ainda de acordo com o autor, a entrevista caracteriza-se como “[...] 

uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do 

comportamento humano” e dos “mais diversos aspectos da vida social” (GIL, 2008, p. 

109). Considerando o contexto social dos entrevistados e o grau de escolaridade da 

maioria deles, a entrevista tem ainda uma característica muito relevante: “[...] não 

exige que a pessoa entrevistada saiba ler ou escrever”. (GIL, 2008, p 109). 



21 
 

Neste estudo, o primeiro contato com os moradores caracterizou-se como o 

momento de observação simples, conforme conceitua Gil (2008, p. 101). Durante a 

observação simples, o pesquisador permanece alheio à comunidade, comportando-

se mais como um espectador do que como um ator. Para o autor, embora a 

observação simples se estabeleça de forma informal, é preciso o mínimo de controle 

por parte do pesquisador, pois durante a observação é possível ocorrer entrevistas 

Informais. Por outro lado, a entrevista Informal não se trata de uma simples 

conversação, pois tem como objetivo básico a coleta de dados. Este tipo de entrevista 

é muito relevante porque o entrevistado parece sempre bem mais confiante para falar 

sobre qualquer tema e, na maioria das vezes, contribui bastante para a tessitura do 

texto. A entrevista Informal viabiliza também a entrevista Focalizada.  

Segundo Gil (2008, p. 111), a entrevista Focalizada permite ao entrevistado 

uma fala “espontânea” sobre o tema determinado pelo pesquisador. Neste estudo, 

este tipo de entrevista foi aplicado diversas vezes quando o entrevistado se tratava de 

uma pessoa com larga experiência nas atividades de fabricação da borracha. A partir 

desse primeiro contato, percebemos também, se havia ou não a possibilidade de uma 

entrevista por Pauta, na qual são pontuadas algumas questões pertinentes para a 

melhor investigação e descrição do objeto de pesquisa.  

A pesquisa de campo é um momento dinâmico, com muitas oportunidades 

que possibilitam ao pesquisador lançar mão não só das técnicas mencionadas acima, 

mas também fazer uso de outras técnicas, como “[...] a fotografia, os documentos 

audiovisuais (filme, vídeo), a observação dos lugares públicos, a história de vida, a 

análise de conteúdo.” (DESLAURIERS; KÉRISIL, 2014, p. 140).  

Ainda no que se refere à fotografia, vale ressaltar que ela exerce outro papel 

importante no que se refere a essa pesquisa, pois considerando o grau de 

escolaridade da maioria da população da RESEX – que será apresentado no decorrer 

do texto – torna-se significante que algumas fotos feitas durante as visitas à Reserva 

componham o texto. Dessa maneira, acreditamos que o texto possa ser lido não só 

pela comunidade acadêmica/científica, mas também pelos colaboradores da 

pesquisa, bem como pelos demais moradores, pois, ainda que não saibam decodificar 

e interpretar o texto escrito, poderão ter uma noção do que se trata e terão a 

possibilidade de se reconhecerem nas imagens que retratam as peculiaridades do 

local, as práticas e os saberes da cultura da qual eles fazem parte. Tal análise decorre 

do fato vivenciado durante a pesquisa de campo. Na ocasião, uma moradora mostrou 
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alguns documentos e dentre eles estava um livro todo ilustrado, cujas figuras 

retratavam o dia a dia vivenciado na atividade de seringa, e ela, mesmo sendo 

analfabeta, fez uma leitura a partir das fotos. 

 

2.2 Os caminhos percorridos e os caminhos interrompidos durante a pesquisa 

 

Neste tópico, não será apresentado um relatório cronológico da pesquisa de 

campo, optamos, porém, pelo relato de alguns momentos que marcaram a trajetória 

da pesquisadora durante as viagens, dando ênfase a alguns detalhes que mostram 

as dificuldades de uma pesquisa de campo na RESEX Rio Ouro Preto, visando 

contribuir para o planejamento e a execução de pesquisas futuras.  

A pesquisa se constitui de várias etapas que se completam. De fato, essas 

fases não são enumeradas aqui como se, obrigatoriamente, fosse necessário segui-

las, uma vez que a realidade esperada a partir da leitura dos referencias teóricos 

parece estática, enquanto a realidade do objeto de pesquisa em questão está sempre 

em um processo dinâmico de transformação. Dito isso, apresentamos as etapas 

realizadas durante a elaboração do texto. Depois da definição do objeto da pesquisa 

e dos métodos que seriam utilizados durante o trabalho de campo, chegamos ao 

momento da prática. É somente diante do tronco da castanheira que se tem a 

dimensão da complexidade da pesquisa, ou seja, somente depois de adentrar na 

floresta, percorrer o rio e os igarapés da RESEX Rio Ouro Preto e estar com as 

pessoas é que se pode perceber as belezas, as riquezas do lugar, os conflitos, as 

necessidades e as esperanças do povo que nela habita. 

Na pesquisa de campo, o pesquisador deixa os livros físicos, os livros digitais, 

o computador e o espaço da Universidade.  O percurso até a Reserva é longo, por 

isso, para garantir o bom desempenho da pesquisa, foi necessária a elaboração de 

um plano de viagem, que incluiu itens de deslocamento, mantimentos, equipamentos, 

itens de acampamento e documentação, destacando-se: cópia da autorização para 

entrar na Reserva, emitida pelo ICMBio; documento de identificação pessoal; roteiro 

de entrevista; termo de consentimento; máquina fotográfica; gravador de voz; papel 

em branco; prancheta e caneta e outros.  

O percurso de viagem, neste estudo, será descrito considerando como marco 

inicial o município de Guajará-Mirim. Vale ressaltar que a viagem entre a zona urbana 

de Guajará-Mirim até o Barracão do Pompeu, que se localiza às margens do Rio Ouro 
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Preto, é feita em veículo automotor, com distância aproximada de 45km. A estrada de 

chão encascalhada é repleta de lama e buracos. A partir deste ponto, a viagem 

prossegue em embarcação, geralmente, em uma canoa com cerca de seis metros de 

comprimento, com um motor de polpa. Para adentrar na RESEX é aconselhável a 

companhia de um morador ou de alguém que conheça a região. Os rios, os igarapés 

e as baías que dão acesso às comunidades da Reserva podem oferecer riscos aos 

visitantes, pois a mata densa e o emaranhado de caminhos que se formam dentro das 

comunidades podem representar um grande desafio para quem não conhece a 

estrutura desse tipo de espaço físico. Como denomina Euclides da Cunha (2011), o 

espaço amazônico é um “inferno verde”, mas que ao mesmo tempo, é “um paraíso 

perdido”. 

Assim, todo o percurso da pesquisa foi acompanhado por um guia que, 

voluntariamente, participou em duas viagens. A primeira, para reconhecimento e 

caracterização do locus e dos sujeitos da pesquisa; a segunda, para coleta e 

confirmação de dados. Outro aspecto que deve ser destacado é que a presença de 

um guia facilita não só na logística, pois ele conhece cada curva do rio, mas também 

contribui para diminuir as possíveis “resistências” no contato com os moradores. 

Geralmente, quando um visitante/pesquisador chega à Reserva, a primeira 

recepção feita por um morador que vive às margens do rio é se debruçar no parapeito 

ou até mesmo ir até a beira do barranco para ver quem está chegando. Então, o motor 

é desligado e, lentamente, a canoa encosta na tábua de lavar roupas. Aí o morador 

diz algo assim ou parecido: “Opa, vamo subindo!” Feita as primeiras apresentações, 

posto o motivo da visita, surge a primeira inquietação.  Quando a pessoa com quem 

se fala é uma mulher, as respostas, geralmente, são bem semelhantes: “isso é com o 

homem aí”, “eu não sei de nada não”, “pode falar com meu marido”. Então, depois de 

ouvir, novamente, os objetivos da pesquisa, a mulher olha para o marido à espera de 

aprovação3. 

 

3 Embora escrita há quase dois séculos, é possível encontrar na obra de Stuart Mill explicações que 
justificam as frases e os gestos das mulheres, mesmo depois de tanto tempo e de tantas mudanças 
sociais. Para Mill (1806-1873), o casamento se constitui em um contrato desigual que dá à mulher a 
obrigação da obediência como algo que, de tão usual, se tornou natural. Argumento este, baseado 
apenas na ideia difundida, historicamente, de que a mulher, em todas as sociedades, sempre esteve 
em estado de escravidão a algum homem. Contudo, esse seria, a partir da reflexão dos estudos de 
Bourdieu (2017), um exemplo da violência simbólica sofrida pelas mulheres que “[...] se constitui por 
intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à 
dominação) quando ele não se dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou melhor, para pensar sua 
relação com ele, de mais que instrumento, de conhecimento que ambos têm em comum e que, não 
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 Por sua vez, os homens também se mostram preocupados, mas tal 

preocupação refere-se à importância daquilo que vão dizer. Talvez por não 

acreditarem que a história deles tenha algum valor, mas são mais facilmente 

convencidos de que podem contribuir com a pesquisa. 

É possível notar - mais uma vez - principalmente ao cair da tarde, a importância 

do guia, pois ele, conhecendo as distâncias entre uma casa e outra, ajuda a traçar um 

roteiro, de forma que, ao anoitecer, seja possível encontrar um lugar para dormir. 

Porém, mesmo estando no roteiro, a escolha do local para dormir depende do convite 

feito pelo morador. Esta é outra forma de receptividade, pois o morador pode convidar 

os visitantes/pesquisadores para passar a noite na moradia dele, mesmo quando a 

noite ainda está longe de chegar. Este é, portanto, um bom sinal para que o 

pesquisador fique mais à vontade e possa ter mais tempo e reciprocidade para a 

observação e a coleta de dados.  

No contexto desta pesquisa, advertidos pelos estudos sobre saúde e cultura de 

Confalonieri (2005), foram levados para a viagem os seguintes itens: cobertores, 

agasalho, cortinado, botas, calça comprida, chapéu, repelente, protetor solar e 

medicamentos diversos. Porém, no percurso da pesquisa, observou-se que as 

crianças das comunidades usam poucas roupas e, muitas vezes, andam descalças; 

as mulheres lavam louças na beira do rio; os homens saem em pequenas canoas para 

olhar espinheis colocados no rio, baías e igarapés; as crianças pulam no rio para se 

banhar, demonstrando uma íntima relação com a natureza. Até mesmo os mosquitos, 

que picam sem “piedade” os visitantes/pesquisadores, parece não causar incômodo 

aos moradores da região. 

A pesquisa de campo em uma reserva, principalmente em comunidades de 

acesso fluvial, exige do pesquisador a organização de materiais básicos, ou seja, 

deve-se priorizar somente o indispensável para a execução da pesquisa e da estada 

dos pesquisadores, visto que o espaço físico da canoa e as dificuldades de acesso às 

moradias dificultam o transporte desses materiais e podem fazer com que o 

pesquisador desperdice tempo com estas questões. Vale ressaltar, ainda, que na 

chegada a cada moradia visitada, as bolsas com as roupas, a barraca de camping, a 

 

sendo mais que a forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação ser vista como 
natural [...]”. (BOURDIEU, 2017, p. 56). 
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rede, os mantimentos e outros materiais devem ser retirados da canoa, pois em caso 

de chuva, que são frequentes na região, a embarcação pode alagar. 

Com relação à alimentação, por se tratar de uma Reserva distante, foi 

necessária a elaboração de um cardápio, considerando, principalmente, a escolha de 

produtos não perecíveis, tais como: biscoitos, enlatados, carnes secas, pães torrados 

e frutas selecionadas. Porém, durante as visitas realizadas, percebeu-se que os 

alimentos oferecidos pelo morador demonstram como o visitante/pesquisador está 

sendo recebido no local. Esta receptividade pode muitas vezes ser manifestada 

através do alimento que eles oferecem, assim, cabe ao pesquisador/visitante a 

compreensão das atitudes e dos gestos dos moradores, pois, geralmente, quando o 

morador não demonstra a aceitação do visitante, também não estará disponível para 

participar da pesquisa.  

Portanto, pode se afirmar que a pesquisa de campo, especialmente, realizada 

com populações que habitam a floresta densa, exige respeito não só às normas 

estabelecidas pela natureza, bem como as peculiaridades apresentadas por aqueles 

que estão acostumados ao sossego do local. Por isso, há de se compreender que eles 

podem sim oferecer resistência, seja por motivos culturais ou por não (re)conhecer a 

importância de um estudo científico. Neste sentido, cabe ao pesquisador estar atento 

para não infringir essas regras, sob pena de prejudicar, além da própria pesquisa, a 

pesquisa de outros, e nas mais diversas áreas do conhecimento.  

 

2.3 Homens e mulheres da/na RESEX Rio Ouro Preto 

 

A escolha dos participantes da pesquisa, que são citados de forma direta neste 

estudo científico, deu-se a partir da hipótese de que um dos fatores que contribuem 

para a mudança dos moradores para a cidade é a falta de escolas que atendam às 

crianças e aos jovens, não só nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), 

mas, também, nas demais etapas da Educação Básica.  

De modo especial, foram considerados, dentre outros, os seguintes aspectos: 

grau de escolaridade; local de moradia dos pais na ocasião de nascimento das 

pessoas entrevistadas; o tempo de moradia na RESEX Rio Ouro Preto ou em outras 

reservas; a participação direta do entrevistado ou de seus pais nas atividades de 

extração do látex para a fabricação da borracha, coleta de castanha, fabricação de 

farinha etc.; a participação do entrevistado em atividades desenvolvidas pelas 
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associações de seringueiros, pelas associações dos extrativistas, pelas instituições 

religiosas; moradores da Reserva que mantém moradia dupla: na Reserva e em 

Guajará-Mirim; moradores que não moram mais na Reserva, mas que ainda mantém 

vínculos com a Reserva.  

Quanto à faixa etária, demos prioridade aos entrevistados de maior idade em 

função da ampla experiência vivenciada na RESEX Rio Ouro Preto, desde a época 

em que a região ainda era seringal. Consideramos que estes conhecem a história do 

local bem como a trajetória da maioria dos moradores, mas também ouvimos os mais 

jovens. Os demais entrevistados ajudaram a compor os resultados da pesquisa, a 

caracterização da Reserva e a compreensão das características, dos hábitos e dos 

modos de vida dos moradores da região. 

No que se refere ao gênero, foram entrevistadas pessoas de ambos os sexos, 

visto que a produção historiográfica, predominantemente masculina, ocasionou a 

ausência e o silenciamento da mulher em papeis protagonistas e fez da História um 

lugar de legitimação do domínio masculino, como enfatizou Tedeschi (2012, p. 12). As 

narrativas, ditas “oficiais”, foram construídas a partir do lugar epistêmico do homem 

que reafirmou o papel social da mulher, voltado somente para a reprodução, 

consequentemente, aos cuidados com o lar, conforme Mill (2012, p. 73). Por isso, 

neste trabalho, considera-se, também, a importância do papel social das mulheres da 

Reserva e os saberes que elas detêm quanto à sobrevivência em uma floresta e, 

ainda, a relevância da perspectiva delas acerca do objeto desta pesquisa. 

Vale ressaltar que não foram disponibilizadas, na íntegra, as transcrições das 

entrevistas no corpo do texto, visto que dois deles, embora tenham assinado o termo 

de consentimento, nos fizeram as seguintes observações: “Tem como participar da 

pesquisa sem que a senhora coloque no trabalho tudo que eu disser?”; “Não tem como 

usar o que eu disse sem mostrar a conversa toda?”. A preocupação dos entrevistados, 

no contexto da conversa, estava baseada naquilo que disseram sobre as instituições 

responsáveis pelas Unidades de Conservação. Além disso, outra entrevistada 

mostrou-se constrangida por ter nos relatado as experiências de maus tratos sofridos 

durante o primeiro casamento. Por esta razão, constam apenas o nome e um dos 

sobrenomes dos entrevistados, além disso, não serão mencionados dados pessoais 

e informações que comprometam os entrevistados. 

É importante que sejam respeitadas as observações e as solicitações dos 

colaboradores da pesquisa, a fim de respeitar a integridade do outro e para que não 
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dificulte outras pesquisas que possam vir a ser desenvolvidas na Reserva. Sendo 

assim, optou-se por preservar algumas singularidades dos entrevistados.  

Contudo, visando uma melhor compreensão das escolhas realizadas, foi 

elaborada uma breve caracterização dos participantes (as) da pesquisa, citados de 

maneira direta no trabalho. Trata-se de um breve resumo do perfil dos entrevistados 

(as), o que também ajudará na interpretação das narrativas e anseios expressados.  

 

2.3.1 Sebastião Bira 

 

Sebastião Bira, Sabá ou Bira, como todos o conhecem na RESEX, é morador 

da Comunidade Divino Espírito Santo, nascido em outubro de 1959, na segunda 

colocação do Rio Ouro Preto, que naquela época era chamada de Três Nações. 

Embora tenha se casado sete vezes, está solteiro há vinte anos. O pai dele veio do 

Rio de Janeiro e foi para o seringal em 1943, como segunda opção, “[...] porque quem 

não ia pra guerra no tempo, vinha cortar para os americanos dois anos; e muitos 

vieram”.  Sr. Sabá sabe bem que na época em que a Reserva era seringal, por lá 

predominava as ordens do patrão. E o patrão a quem ele faz referência é Manoel 

Manussakis, estrangeiro de origem grega, que por muito tempo explorou as 

seringueiras do Seringal do Rio Ouro Preto. Embora tenha sido um bom patrão, na 

concepção do Sr. Sabá, a família de Manussakis “[...] quando o Sarney foi presidente 

ele, (o presidente) ficou com essas áreas e ficou essa área federal de preservação, aí 

não tiveram direito a nada”. Mas mesmo depois da transformação do Seringal em 

Reserva, ele preferiu continuar cortando seringa na região, atividade que exerce 

desde os onze anos de idade. Em 2017, produziu 300 quilos de borracha do tipo 

prensada4. No entanto, afirma que este não é um negócio lucrativo, pois além do baixo 

preço pago pelo quilo da borracha (R$1,50), em 2018, dificilmente se acha quem 

compre o referido produto.  Ele sobrevive da pesca e da caça. Produz a própria 

farinha, coleta castanha, planta algumas hortaliças e legumes. Sr. Sabá não 

frequentou a escola e sempre trabalhou, arduamente, com os pais e os 11 irmãos. Os 

filhos dele e demais familiares já se mudaram para a cidade em busca de estudo e 

melhores condições de vida. Embora demostre afeição pelo lugar onde nasceu e viveu 

 

4 A borracha prensada é produzida no sistema de prensa, que consiste, conforme Teixeira (2009, p. 
67), “[...] no uso de hastes de madeira com um receptáculo onde são colocadas as placas de látex 
coagulados, hoje denominado C.V.P. (cernambi virgem prensado)”.   
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toda a sua vida, tem a perspectiva de mudar-se para Guajará-Mirim no ano de 2019, 

quando se aposentar, para cuidar melhor da saúde e ficar próximo da família. 

 

2.3.2 Francisca Augusto 

 

Francisca Augusto, Dona Tota ou Rainha do Café, como todos a conhecem na 

Reserva, chegou ao Seringal Rio Ouro Preto com os pais aos 9 anos de idade. O pai 

era soldado da borracha. Ela passou boa parte da vida trabalhando na extração do 

látex e não teve a oportunidade de frequentar a escola. Atualmente, mora na 

Comunidade Nossa Senhora dos Seringueiros, onde se dedica ao plantio de 

mandioca e café. Também coleta castanha, óleo de babaçu e colorau,5 que vende, 

ocasionalmente, quando há encomenda. Vende, ainda, artesanatos feitos de crochê. 

Além disso, vende refeições a visitantes e oferece hospedagem em sua grandiosa 

casa, que, com a ida dos filhos para a cidade, ficou com vários quartos desocupados.  

Vivendo há 30 anos no mesmo lugar, é fácil notar a dedicação da matriarca da família: 

flores e frutas enfeitam e perfumam o terreiro6 de dona Francisca. Um plantio de açaí 

embeleza o caminho até o porto do lugar. Aos 67 anos, casada, mãe de nove filhos, 

dona Francisca vive na companhia do marido, de uma das filhas (que é a presidente 

da ASAEX), do genro e de um neto. Os demais filhos e netos foram para a cidade 

estudar. 

 

 

 

2.3.3 Adão Nascimento 

 

Adão Nascimento, 41 anos, morador da Comunidade Nova Colônia, nasceu na 

cidade de Guajará-Mirim, mas, na época, os pais dele já moravam no Seringal do Rio 

Ouro Preto. A mãe era natural da região de Costa Marques e o pai era boliviano, 

ambos vieram para o Seringal durante a Segunda Guerra Mundial. Seringueiro desde 

criança, Sr. Adão estudou apenas até a 4ª série do Ensino Fundamental, quando 

concluiu o ensino primário já estava com 15 anos de idade. Nos últimos anos, não se 

 

5 Produto utilizado para dar cor aos alimentos cozidos, geralmente: carnes, peixe, frango. Para preparar 
o colorau é preciso triturar as sementes do Urucu ou Urucum (Bixa Orellana), aquecê-lo no óleo e 
acrescentar algum tipo de farinha. Na reserva eles utilizam a farinha de mandioca peneirada. 
6 Espaço ao redor da casa. 
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dedicou às atividades de extração do látex por conta do baixo preço pago pelo quilo 

da borracha. Atualmente, se dedica ao plantio de macaxeira para produzir farinha e à 

coleta de castanha. Ele já foi Agente Comunitário de Saúde na Reserva, mas o Posto 

de Saúde onde trabalhava foi desativado. Casado há mais de duas décadas, pai de 

dois filhos, ele teve que aprender a conviver com a distância da família, pois a esposa 

foi para a cidade com os filhos, para que eles pudessem estudar, visto que na 

Comunidade Floresta não há escola. Para colaborar com a renda da família, a esposa 

dele trabalha, de maneira informal, como diarista, e vai à Reserva sempre que pode, 

para ajudá-lo com as plantações. Quando ele não está na Reserva, faz “bicos” como 

serviços gerais na construção civil em Guajará-Mirim. Filho de pais católicos, diz que 

hoje sua religião é a Bíblia. 

 

2.3.4 Francisco Marcelino 

 

Francisco Marcelino, 39 anos, conhecido como Chicão, chegou à região na 

companhia dos pais seringueiros com pouco mais de quatro anos de idade. Mora na 

Comunidade Ramal do Pompeu com a esposa, as três filhas, um filho e uma neta. Na 

opinião de Sr. Francisco, a base econômica da Reserva, atualmente, é a 

aposentadoria dos mais velhos, “[...] daqueles que gostam de viver na região”.  No 

ano de 2016, ele produziu 500 quilos de borracha em, aproximadamente, 60 dias de 

trabalho. No entanto, o valor pago pelo quilo do produto, R$ 1,50, o desanimou a 

continuar com este tipo de serviço, mesmo assim, ainda se considera seringueiro e 

guarda as ferramentas e utensílios que usava para cortar, coletar e produzir a 

borracha. Segundo ele, as atividades dentro da Reserva são muito limitadas, 

justamente por se tratar de uma reserva, onde todas as atividades só podem ser 

desenvolvidas como forma de subsistência. A falta de mercado para a compra do 

produto, que se retira sem trazer danos à floresta – seringa –, faz com que muitos 

moradores, assim como o Sr. Francisco, pensem em outras estratégias de lucrar com 

aquilo que está em volta: peixe, caça e a madeira, tendo esta um alto valor no 

mercado. No entanto, este tipo de exploração, de forma desordenada, acarretaria 

danos ao Meio Ambiente. Acerca da situação, ele enfatizou: “Eu queria que voltasse 

a compra da borracha”. Sr. Francisco recordou-se com saudades da época que havia 

torneios de futebol na Reserva, ocasião em que cada comunidade montava um time 

para disputar com o time de outras comunidades e, assim, aconteciam as festividades:  
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futebol, festejos santos e o forró. Segundo ele, principalmente os torneios, já não são 

realizados por consequência da quantidade insuficiente de pessoas para montar os 

times, visto que houve uma diminuição da população que residia no local. Embora 

diante das adversidades que a vida na Reserva oferece, disse que não se acostuma 

com a vida na cidade. Só vai à cidade por obrigação, para tratar da saúde ou para 

acompanhar as filhas com as questões escolares, visto que as três filhas dele estudam 

em Guajará-Mirim e todos os dias enfrentam a estrada para estudar. 

 

2.3.5 Angélica Cassimiro 

 

Angélica Cassimiro, 29 anos, moradora da Comunidade Petrópolis, é neta de 

soldado da borracha. Nasceu em Guajará-Mirim e estudou até a 7ª série do Ensino 

Fundamental. Aos 16 anos foi morar na RESEX Rio Ouro Preto, quando começou o 

relacionamento com o atual marido, pai de seus dois filhos. Ela e o marido estão em 

fase de conclusão do Ensino Médio. O casal e os filhos estudam em Guajará-Mirim, 

visto que não há escola na comunidade, fato que os obrigou a manter uma casa na 

cidade e os afastou da maioria das atividades que exerciam dentro da Reserva. Ela 

trabalha, de maneira informal, como manicure e locutora de rádio, além disso, está à 

frente da Associação das Mulheres Extrativistas de Guajará-Mirim, criada em 2012 

para auxiliar as mulheres das reservas guajaramirenses diante dos conflitos familiares 

e sociais.  

 

2.3.6 Sebastião Nunes 

 

Sebastião Nunes, 62 anos, morador da Comunidade Nova Colônia, nasceu na 

zona rural de Guajará-Mirim, depois foi com os pais para o rio Pacaás Novos e para o 

Ouro Preto. O pai do Sr. Sebastião foi figura importante no Ouro Preto, tanto que 

deram o nome dele a uma escola da Reserva: José Ribamar Nunes. Filho de família 

católica, há mais de 30 anos se batizou em uma denominação evangélica. Sebazinho, 

como é conhecido, passou grande parte da vida trabalhando no contexto dos seringais 

guajaramirenses (começou a cortar seringa aos oito anos), estudou apenas até a 4ª 

série, passou um tempo trabalhando nos garimpos da região e, por fim, há mais de 

duas décadas, resolveu ficar na RESEX Rio Ouro Preto. Dos nove filhos que tem, 4 
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ainda são menores de idade e estão em idade escolar obrigatória, motivo pelo ele 

decidiu manter uma casa na cidade de Guajará-Mirim, pois na Nova Colônia não tem 

escola. Atualmente, recebe um auxílio saúde no valor de um salário mínimo, por 

invalidez, por conta de uma lesão na coluna e outra no braço. Contudo, segundo ele, 

o valor do benefício é insuficiente para manter a família, na Reserva seria mais fácil 

sobreviver. Ele se lamenta por estar longe do “mato”, se sente “deslocado”, “sem 

fôlego”, porque gosta de estar no rio, viajar e ouvir o canto dos pássaros. No entanto, 

morando na cidade a situação é diferente, conforme frisou: “Aqui [na cidade] é na 

balança e no dinheiro. Quando tem dinheiro a gente come. Quando não tem a gente 

sente o cheiro”. 

 

2.3.7 Davino Alves 

 

Davino Alves nasceu no seringal do rio Ouro Preto, em 1965, tem oito irmãos e 

é membro de uma família de seringueiros. Bacu, como é conhecido, começou a 

trabalhar com a seringa aos nove anos, teve a oportunidade de acesso à educação 

escolar, mas cursou apenas até a 5ª série do Ensino Fundamental. Conta que depois 

que o seringal passou a ser reserva, as pessoas tiveram dificuldades para se adaptar 

com a nova vida e às formas de produção. O valor do quilo da borracha e a falta de 

compradores obrigou os seringueiros a se tornarem produtores de farinha, ou seja, 

até o horário de trabalho mudou. Ocorre que seringueiro não gosta de trabalhar no 

sol, acostumou-se a trabalhar à noite. Atualmente, aos 52 anos, pai de um filho, vive 

sozinho na Comunidade Pompeu e se dedica ao plantio da macaxeira e à coleta de 

castanha. Sr. Davino mostra-se preocupado com as condições de vida dos moradores 

da Reserva, pois, quando era seringueiro, contava com “ajuda” do patrão que 

financiava os utensílios que eles precisavam para trabalhar, mas morador de reserva 

extrativista é diferente. É livre, não tem dívidas, no entanto, está abandonado pelo 

governo, que estabelece as diretrizes a serem seguidas por quem quer permanecer 

na reserva, mesmo não sendo o dono da terra. 

 

2.3.8 Márcio Mendes 

 

Márcio Mendes, 41 anos, morador da Comunidade Nossa Senhora dos 

Seringueiros, nasceu em Guajará-Mirim, mas, na época, os pais dele já trabalhavam 
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no Seringal do Rio Ouro Preto e o pai trabalhava como comboieiro7 para o seringalista 

Manoel Manussakis. Márcio estudou apenas até a 5ª série, já se casou duas vezes, 

mas, atualmente, está solteiro. Ele sempre acompanhou o pai nas atividades de 

extração do látex e no roçado. Por esta razão, segundo ele, ficou muito transtornado 

com a morte do pai em 2012, daí em diante passou um longo período com depressão 

e, há quatros anos. aproximadamente, passa mais tempo em Guajará-Mirim, onde 

também vive a mãe e os sete irmãos. A situação se agravou quando contraiu uma 

doença conhecida como Leishmaniose (Leishmania). Sem Posto de Saúde na 

Reserva, não podia contar com uma pessoa qualificada para aplicar a medicação 

apropriada para o tratamento da doença. Atualmente, trabalha, de maneira informal, 

como servente na construção civil, mas garante que ainda no ano de 2018 vai voltar 

para a Reserva para plantar macaxeira. Para ele, a vida na Reserva é mais tranquila.   

 

2.3.9 Tatiana Augusto 

 

Tatiana Augusto, 26 anos, mãe de uma menina de 8 anos, nasceu em Guajará-

Mirim, quando os pais já moravam e trabalhavam como seringueiros no Seringal do 

Rio Ouro Preto, onde ainda vivem, na Comunidade Nossa Senhora dos Seringueiros. 

Depois que terminou a 5ª série do Ensino Fundamental, por volta dos 12 anos de 

idade, foi mandada para a cidade de Guajará-Mirim, a fim de continuar os estudos. 

Morou na casa de uma amiga da família e fazia os serviços domésticos em troca da 

moradia e comida. Depois de passar um tempo morando com uma irmã, voltou para 

a Reserva. Atualmente (2018), mora na cidade de Porto Velho e está no 1º período 

do curso de Geografia, na Universidade Federal de Rondônia. Ela lamenta-se pelo 

tempo que viveu longe dos pais quando ainda era criança. Diz que deixou de aprender 

muitas práticas próprias da cultura local por ter ido para a cidade, para ter acesso à 

educação escolar. Apesar de não morar na Reserva há pouco mais de uma década, 

ela ainda se vê como membro da Comunidade e sempre faz visitas aos pais. Vale 

ressaltar que a conversa com Tatiana foi realizada durante uma dessas visitas à 

Reserva. Ela e o marido, que está cursando Arqueologia na UNIR, Campus de Porto 

 

7 Pessoa encarregada de tocar o comboio de animais de carga que transportavam borracha, castanha, 
farinha, gêneros alimentícios, dentre outros, de uma moradia para outra, nos seringais. Conhecia bem 
a floresta e servia ainda como vigia para o gerente do seringal, pois relatava quaisquer anormalidades, 
conforme afirma Teixeira (2009, p. 52-53). 
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Velho, alimentam o desejo de voltar para RESEX Rio Ouro Preto e construir uma 

pousada ecológica de apoio a pesquisadores e visitantes. Segundo ela, uma das 

alternativas para resolver a situação escolar na Reserva seria a Educação a Distância 

e, para os mais jovens, uma escola com Ensino Médio na Comunidade.  

 

2.3.10 Amarildo Guimarães 

 

Amarildo Guimarães, 38 anos, embora tenha nascido na cidade de Guajará-

Mirim, os pais já trabalhavam no Seringal na ocasião do seu nascimento. Desde muito 

jovem acompanhava os pais nas atividades de extração do látex e no roçado. Estudou 

até a 5ª série do Ensino Fundamental. Aos dezenove anos foi morar com uma moça 

da comunidade, com quem vive há dezenove anos e juntos têm quatro filhos. Há 

aproximadamente 9 anos, ele e a família mudaram-se para a cidade para que os filhos 

continuassem estudando, pois na comunidade onde moravam - Nossa Senhora dos 

Seringueiros - já não oferecia suporte escolar adequado para as crianças. A vida na 

cidade foi sempre de muito sacrifício, por isso teve que aprender outros ofícios: 

trabalhou como servente, tentou emprego na Usina Hidrelétrica próxima à cidade de 

Porto Velho, sem sucesso, voltou para Guajará-Mirim e continuou os trabalhos na 

construção civil para sustentar a família com o apoio da esposa, que trabalha como 

empregada doméstica. A situação se agravou depois que a esposa foi diagnosticada 

com câncer. Mesmo diante de todas estas situações que os impede de morar na 

Reserva, ele ainda se considera da Reserva e, frequentemente, vai, aos finais de 

semana e durante o recesso escolar das crianças, fazer manutenção no local e para 

coletar castanha, a fim de complementar a renda da família. 

 

 

 

2.3.11 Raquel Antelo 

 

Raquel Antelo, 64 anos, filha de seringueiros, nasceu na Bolívia e veio para o 

Brasil aos 11 anos. Foi morar com uma família, em Guajará-Mirim, que lhe oferecia 

moradia, alimentação e escola em troca de seus serviços domésticos. Naturalizou-se 

brasileira e estudou até a 8ª série do Ensino Fundamental. Casou-se aos 19 anos e 
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teve seis filhos; aos 30 anos casou-se pela segunda vez e foi morar no Seringal do 

Rio Ouro Preto, onde aprendeu a cortar seringa. Atualmente, mora na Comunidade 

Ramal do Pompeu, na companhia do esposo e de um dos filhos. A Sra. Raquel 

participou do movimento de mulheres seringueiras, criado em 1988, movimento este 

criado para que as mulheres pudessem expor suas necessidades e propor ações que 

as beneficiassem. Porém de acordo com a entrevistada, a maior dificuldade era fazer 

com que as mulheres participassem, pois muitas se mostravam intimidadas e não 

participavam. A partir desse Movimento de Mulheres, foram desenvolvidos alguns 

projetos de incentivo ao aprimoramento das atividades desenvolvidas pelas mulheres: 

confecção de vassouras de cipó, cesto de cipó, doces, biojoias, treinamento para fazer 

o couro vegetal etc. Por muito tempo, ela esteve à frente também dos torneios de 

futebol, campeonatos de futebol e festas de santo, que aconteciam na Reserva, mas 

depois que se batizou na Igreja Quadrangular, não participa mais dessas ações. 

Atualmente, faz parte da Associação de Seringueiros e Agro-extrativistas do baixo Rio 

Ouro Preto (ASAEX) como Tesoureira. 

 

2.3.12 José dos Santos 

 

José Maria dos Santos, também conhecido como Zé Maria ou Zezito, tem 66 

anos, nasceu em Canutama, no Amazonas. Filho de seringueiros, ainda criança, 

mudou-se com a família para Rondônia. Trabalhou em garimpos por volta do ano de 

1965. Em 1969 foi para o Seringal do Rio Ouro Preto, onde trabalhou por, 

aproximadamente, quatro anos, então foram para o seringal Canindé, no rio Cautário, 

onde conheceu a esposa. Depois mudaram-se para o Rio Pacaás Novos. Ele deixou 

de cortar seringa em 1983 e passou a trabalhar como comandante nos barcos que 

iam até os seringais do vale do Madeira para buscar a borracha e deixar alimentos 

para os seringueiros. A partir de 1986, eles decidiram morar na cidade, porque a filha 

mais velha já estava em idade escolar. De acordo com o Sr. José Maria, ele tinha 

como missão que os filhos tivessem acesso à escola, visto que ele não teve a 

oportunidade de continuar os estudos, tendo estudado apenas até a 4ª série do Ensino 

Fundamental. Quando chegou a Guajará-Mirim, passou a trabalhar nas usinas de 

beneficiamento de borracha e formou a primeira diretoria da Associação dos 

Seringueiros de Guajará-Mirim (ASGM), que representava os seringais do rio Ouro 

Preto, do rio Pacaás Novos e do rio Novo. A partir da fundação desta associação, 
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foram criados escolas e postos de Saúde para pessoas da região. Mesmo não 

morando mais no Seringal, ele se tornou voz ativa e representativa para os 

seringueiros e, posteriormente, para os extrativistas da região, ocupando diversos 

cargos de responsabilidade nas associações e até mesmo no IBAMA. Foi obrigado a 

se aposentar por conta do Mal de Parkinson, mas, mesmo assim, ajudou a criar o 

evento que acontece, mensalmente, na cidade de Guajará-Mirim: o Café dos 

Extrativistas. O evento reúne seringueiros e ex-seringueiros, e os moradores das 

reservas da região guajaramirense para confraternizar. A intensão, segundo ele, é 

manter os laços afetivos, a identidade e a memória daqueles que fazem parte da 

história dos seringais.  

 

2.3.13 José Avilhaneda 

 

José Avilhaneda, 48 anos, nasceu em um vilarejo boliviano que fazia fronteira 

com Costa Marques, onde moravam e tralhavam alguns seringueiros. Filho de um 

cearense e uma boliviana vinda de Riberalta, Avilhaneda, como é conhecido só tem o 

sobrenome da mãe, pois quando ela foi registrar os filhos, o pai deles já havia morrido. 

Então, o funcionário do cartório disse a ela que não havia necessidade de registrar o 

nome do pai morto. A mãe dele morreu no ano de 2011, em decorrência da medicação 

que tomou para tratar uma leishmaniose, como efeito colateral, a medicação alterou 

os batimentos cardíacos dela e a levou a óbito. Os detalhes da morte da mãe do Sr. 

Avilhaneda são por ele muito detalhados, dada a proximidade que tinha com ela, tanto 

que realizou o seu último pedido: sepultou-a no local onde morava, na Comunidade 

Petrópolis. Avilhaneda que, até os 17 anos, nunca tinha estado em um banco de 

escola, já depois de adulto terminou a 4ª série do Ensino Fundamental, para que 

pudesse assumir o cargo de Agente Comunitário de Saúde na Reserva. É pai de três 

filhos, do primeiro relacionamento; e de um casal, do segundo relacionamento, que já 

dura 14 anos. Foi eleito presidente da ASROP, em 2012, e decidiu voltar a estudar, 

terminou o Ensino Fundamental através do Sistema Modular de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). Decidiu que a família iria passar mais tempo na cidade para que tanto 

ele quanto a esposa e os filhos pudessem estudar, visto que em Petrópolis, 

comunidade onde viviam, não há escola. Em 2016, tentou uma vaga na Câmara 

Municipal de Guajará-Mirim, porém não obteve votos suficientes. Atualmente, para 

manter a família, ele trabalha, de maneira informal, como radialista em um programa 
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de rádio de Guajará-Mirim e coleta castanha na Reserva. Quanto ao cargo de Agente 

Comunitário de Saúde, ele está afastado por ter se candidatado ao cargo de vereador.  

 

2.3.14 Raimunda de Jesus 

 

Raimunda de Jesus, 50 anos, nasceu em Porto Seguro, na Bahia, veio para 

Rondônia aos 14 anos com o pai. Estudou até a 5ª série. Aos 32 anos casou-se com 

um morador da RESEX Rio Ouro Preto. Vive, atualmente, com o marido, as 3 filhas, 

o filho e uma neta, na Comunidade Ramal do Pompeu. Para colaborar com a renda 

da família, ela trabalha como agricultora, principalmente, no plantio de mandioca e na 

fabricação de farinha, cria galinhas, plantas fruteiras e hortaliças no terreno de casa e 

se dedica a fazer chás medicamentosos que são utilizados tanto por ela e a família 

quanto por algum morador que estiver necessitando. Há dois anos, a família morava 

às margens do rio, na Comunidade Floresta, mas tiveram que se mudar para a 

Comunidade do Ramal do Pompeu, porque é mais próxima da cidade de Guajará-

Mirim e, assim, possibilita que as três filhas do casal continuem tendo acesso à escola, 

visto que duas delas já estão cursando o Ensino Fundamental e uma cursa o Ensino 

Médio. O percurso é feito no ônibus escolar da prefeitura da cidade. 

 

2.3.15 Nildo Lopes 

 

Nildo Lopes, 38 anos, morador da Comunidade Nova Esperança, no Ramal dos 

Seringueiros, nasceu em Esplendor, Minas Gerais. Chegou na região guajaramirense 

há pouco mais de 4 anos e há, aproximadamente, dois anos mora com a esposa e 

três filhos na Comunidade Nova Esperança, no Ramal dos Seringueiros. Ele é 

presbítero da Igreja Assembleia de Deus – Ministério de Madureira, mas na Reserva 

é respeitado como pastor, e a esposa é diaconisa. Eles moram nos fundos da igreja, 

onde também funciona a Escola Dez de Abril. Nildo realiza cultos e momentos de 

oração não só dentro da congregação, mas também na casa dos moradores. Diferente 

do que acontecia há alguns anos, quando só havia festividades religiosas da Igreja 

Católica na Reserva, atualmente, depois desses momentos, ocorrem (não sempre) 

confraternizações onde são servidos alimentos preparados por ele. A grande 

diferença é a ausência de bebida alcoólica. Além das atividades religiosas, Nildo é 
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marceneiro e faz alguns artesanatos de madeira. Ele mostrou-se preocupado com a 

situação do filho de onze anos e das demais crianças que no ano de 2018 irão cursar 

o 6º ano do Ensino Fundamental, visto que na escola local não é oferecido e as 

crianças terão que se deslocar até Guajará-Mirim (mais de 75 km diários).  

 

2.3.16 Missilene Rodrigues 

 

Missilene Rodrigues, 38 anos, conhecida como Missi, nasceu em Guajará-

Mirim, mas a família já morava e trabalhava no Seringal do Rio Ouro Preto. Ela foi 

para a cidade ainda cedo. Passou um tempo na casa de uma amiga da família, onde 

trabalhava em troca de moradia e alimentação, passou um tempo morando na casa 

de uma das irmãs e, depois que concluiu o Ensino Médio, voltou para a Reserva.  Mãe 

de três filhos, logo sentiu a necessidade de voltar para a cidade, a fim de que seus 

filhos também tivessem a oportunidade de estudar. Atualmente, se divide entre a 

Reserva e a cidade de Guajará-Mirim. Missilene acumula as funções de mãe, dona 

de casa, presidente da ASAEX e mulher agroextrativista, pois não desiste de continuar 

com suas atividades na Comunidade Nossa Senhora dos Seringueiros. Embora exista 

desde 1988, o Movimento de Mulheres e, desde 2012, a Associação das Mulheres 

Agroextrativistas de Guajará-Mirim, a associação dos seringueiros e agroextrativistas 

ainda se mantinha como um lugar ocupado por homens. Ela foi a primeira mulher da 

RESEX Rio Ouro Preto a assumir a presidência de uma associação dos seringueiros.  

 

2.4 Características comuns dos entrevistados 

 

Os sujeitos da pesquisa foram dezesseis (16) pessoas com idade entre vinte e 

seis (26) e sessenta e sete (67) anos. Sendo dez (10) homens e seis (6) mulheres. 

Com relação ao local de nascimento dos entrevistados, três (3) nasceram em outro 

estado, dois (2) nasceram na Bolívia, dois (2) nasceram no seringal rio Ouro Preto, 

dois (2) nasceram em outro seringal, um (1) nasceu na zona rural de Guajará-Mirim e 

seis (6) nasceram em Guajará-Mirim, mas os pais já moravam no rio Ouro Preto. 

Com relação ao tempo de moradia, apenas um deles está há menos de cinco 

(5) anos na RESEX, os demais fazem parte da reserva por um período que varia entre 

treze (13) e cinquenta e nove (59) anos. No entanto, a pessoa que está há treze anos 

é neta de um soldado da borracha. 
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No que se refere à participação direta dos entrevistados ou de seus pais nas 

atividades de extração do látex para a fabricação da borracha, coleta de castanha, 

fabricação de farinha e outros, somente um entrevistado declarou nunca ter realizado 

quaisquer das atividades mencionadas, porque se dedica à obra religiosa. Quanto à 

religião, sete (7) afirmaram ser católicos, cinco (5) disseram ser evangélicos, três (3) 

não souberam informar, um (1) disse que sua religião é a bíblia. 

O quadro abaixo demonstra o grau de escolaridade dos entrevistados. 

 
Quadro nº. 01 - Grau de escolaridade dos entrevistados 

QUANTIDADE DE ENTREVISTADO GRAU DE ESCOLARIDADE 

2 Não estudou 

1 Não informou 

3 4ª série 

4 5ª série 

1 8ª série 

2 Cursando ensino médio 

2 Ensino médio completo 

1 Cursando ensino superior 

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 

 

Vale ressaltar que os dois (2) entrevistados, que não estudaram, chegaram ao 

seringal do rio Ouro Preto ainda crianças, quando não havia escolas. Os três (3) que 

estudaram até a 4ª e os quatro (4) que estudaram até a 5ª  foram alunos de escolas 

dentro da Reserva. Contudo, os entrevistados que concluíram o Ensino Médio, os que 

estão cursando o Ensino Médio e o que está cursando o Ensino Superior tiveram que 

se mudar para a cidade para cursar essas etapas formativas.  
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3 A RESEX RIO OURO PRETO: PROCESSOS HISTÓRICOS, AMBIENTAIS E 

SOCIOCULTURAIS  

 

A história da Reserva Extrativista Rio Ouro Preto está inter-relacionada 

integrada à história do estado de Rondônia. Para maior compreensão da importância 

dos agentes sociais que compõem as comunidades da RESEX Rio Ouro Preto, são 

apresentados, nesta seção, alguns dos processos históricos, socioeconômicos e 

culturais que deram origem ao estado de Rondônia e, consequentemente, 

contribuíram para a criação da RESEX Rio Ouro Preto. O objetivo principal é delimitar 

os espaços geográficos, ambientais, históricos e socioculturais onde estão inseridos 

os moradores da referida Reserva, destacando-se os papeis sociais por eles 

desempenhados. 

 

3.1 Contextualização do espaço rondoniense: alguns aspectos acerca da 

exploração e ocupação 

 

Os rios amazônicos foram percorridos desde o século XVII, principalmente, por 

europeus. Além de outros interesses, havia o propósito de explorar as riquezas da 

região, demarcar limites territoriais, proteger tais limites de invasores estrangeiros e 

preservar a rota de comércio fluvial. De acordo com Teixeira & Fonseca (2003), a 

primeira viagem exploratória no rio Madeira é atribuída ao bandeirante português 

Antônio Raposo Tavares, “[...] que partindo de São Paulo atingiu Belém em 1650” 

(TEIXEIRA & FONSECA, 2003, p. 53). 

  Meireles (1989) também escreveu sobre a expedição demarcadora de limites 

de Raposo Tavares, que se configurou como uma grande missão exterminadora, 

conhecida como a “A Grande marcha dos 12 KM”, que atingiu não só espanhóis: 

 
É verdade que alguns expedicionários portugueses alcançaram o rio 
ainda no século XVII. Ao que tudo indica teria sido Raposo Tavares o 
primeiro deles, num caminho onde foi deixando um rastro de sangue 
e horror, exterminando e arrasando povoados indígenas. (MEIRELES, 
1989, p. 99). 
 
 

Ainda de acordo com Meirelles (1989), aconteceu outra expedição, desta vez 

saindo de Belém com destino ao Vale do Guaporé. A missão aconteceu entre os anos 

de 1723 e 1726 e foi dada ao português Francisco de Melo Palheta. Na equipe de 
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Palheta estava o Pe. Jesuíta João de Sampayo, o religioso português estabeleceu na 

região onde, atualmente, é a cidade de Porto Velho, a Missão de Santo Antônio das 

Cachoeiras: 

 

A partir do início do século XVII, começaram a correr no Pará algumas 
notícias, nebulosas, desencontradas, sobre a existência de missões 
no rio Mamoré. Em 1714, o governador do Pará, João da Maia da 
Gama, recebeu informações de que no alto Madeira havia brancos, 
ignorando-se se eram portugueses ou espanhóis. Essas informações 
continuaram a ser passadas às autoridades esporadicamente até que, 
em 1723, Maia da Gama determinou a organização de uma expedição, 
confiada a Francisco de Melo Palheta, para percorrer o rio e proceder 
ao seu reconhecimento oficial. (MEIRELES, 1989, p. 99). 

 

Nas inúmeras missões realizadas em nome de Deus e da Coroa, muitas etnias 

que habitavam a Amazônia foram extintas ou reduzidas, pois registros e estudos 

históricos confirmam que quando as terras brasileiras foram exploradas por 

portugueses, já eram habitadas por milhares e diferentes grupos indígenas. Dentre 

eles estão os Torá, Mura e Matanawi (TEIXEIRA & FONSECA, 2003, p. 20). 

Atualmente, de acordo com o último censo realizado em 2010, pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), a população indígena do Brasil é de 817.000 

pessoas. Em Rondônia, 12.015,00 pessoas se declararam indígenas, neste mesmo 

censo.  

Estudos da área da Arqueologia vão além e relatam que a ocupação da 

Amazônia teria iniciado há mais de nove mil anos. Essa teoria é comprovada por 

pesquisas realizadas em sítios arqueológicos na região rondoniense, que evidenciam, 

a partir dos registros rupestres e vestígios litocerâmicos, várias fases culturais de 

povos que habitavam a região, conforme datações realizadas pela parceria do 

governo de Rondônia com a Smithsonian Institution (OLIVEIRA, 2013). 

Ainda no século XVIII, a região dos vales do Guaporé e Madeira já havia sido 

explorada por estudiosos como Alexandre Rodrigues Ferreira, em 1778; Severiano da 

Fonseca; o padre Jesualdo Machetti, dentre outros. Lugar de muitas riquezas minerais 

e vegetais, a região foi alvo de inúmeras expedições desde o século XVII. Nem mesmo 

os trechos encachoeirados, entre Guajará-Mirim e Porto Velho, impediram a 

colonização, exploração e ocupação nos vales do Guaporé e do Madeira.  

 Teixeira & Fonseca (2003), ao mencionarem os rios da região, nos dão uma 

proporção de tamanha riqueza: 



41 
 

 

O rio Guaporé, que nasce na extremidade setentrional da Serra dos 
Parecis em Mato Grosso, forma uma sub-bacia hidrografia, que se 
integra à grande bacia amazônica através da união do Guaporé com 
o Mamoré, que é um dos formadores do Madeira, um dos grandes 
afluentes do Amazonas pela margem direita. (TEIXEIRA & FONSECA, 
2003, p. 28-29). 

 

Nesses rios de diferentes cores e tamanhos, na imensa floresta com fauna e 

flora diversificadas, formaram-se pequenas comunidades de igual diversidade. Essas 

comunidades são habitadas por pessoas provenientes de diferentes lugares. Contudo, 

pode-se afirmar que, naquela época, havia uma pequena quantidade de habitantes 

nos contextos rurais ribeirinhos, visto que, por muito tempo, de acordo com Teixeira 

& Fonseca (2003), “[...] ao logo de todo século XIX e durante a maior parte do século 

XX, o Vale do Guaporé caracterizou-se como uma região erma, habitada somente por 

grupos indígenas e negros”. (TEIXEIRA & FONSECA, 2003, p. 85), onde os poucos 

“brancos” representavam a elite local. 

Nas últimas décadas do século XIX, a Amazônia recebeu um número 

considerável de pessoas em busca de melhores condições de vida. A produção de 

borracha, que já era expressiva desde meados deste mesmo século, pareceu melhor 

opção para os nordestinos vindos de diferentes lugares como: Ceará, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco, Paraíba, cujas populações enfrentavam as dificuldades 

ocasionadas pelas secas dos anos 1877-1879. A esse respeito, Teixeira (2009), 

escreveu: 

 
Vários fatores contribuíram para que grandes contingentes humanos 
do Nordeste fossem transferidos para a Amazônia. No entanto, a 
grande seca de 1877 foi o fator mais imediato, pois coincidiu com o 
período em que a produção de borracha iniciava uma fase de 
considerável expansão. (TEIXEIRA, 2009, p. 36). 

   

Nesse sentido, além dos que buscavam sobrevivência, também vieram os que 

esperavam encontrar riquezas. Para Benchimol (2009, p. 152-153) “Geograficamente 

nascia, assim, uma nova Amazônia, baseada na seca e na hevea, e na conjunção de 

duas linhas: a de maior flagelo e sofrimento – o sertão – e a de mais resistência e 

atração – a floresta. Tudo isso culminou no Acre.”, que se tornou o maior produtor de 

borracha da região. Fato que aguçou a cobiça de muitos, uma vez que, naquela 

ocasião, as terras acrianas pertenciam à Bolívia, mas eram exploradas por brasileiros. 
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 Na região amazônica, os brabos, como eram conhecidos os recém-chegados, 

ficavam à mercê dos patrões que os conduziam para as regiões de mata fechada para 

exercer o ofício de seringueiro, mesmo desconhecendo tal ofício e os perigos da 

densa floresta. Uma vez “contratado”, o agora seringueiro, não teria a opção de 

desistir do trabalho, pois já estava endividado pela compra de todo aparato necessário 

para exercer o trabalho e dos alimentos para a subsistência. 

Vale ressaltar aqui as divisões de trabalho que ajudavam a compor o chamado 

seringal. De acordo com Benchimol (2009), começavam como seringueiro e, a partir 

daí 

 
[...] percorriam o duro aprendizado na selva, que os habilitava a subir 
na vida: mateiro, comboieiro, pesador, classificador, capataz, auxiliar 
de escrita, gerente de barracão, arrendatário de entradas e 
colocações, até atingir o topo da carreira: seringalista. (BENCHIMOL, 
2009, p. 159-160). 

 

Havia uma hierarquia estabelecida no que se refere à relação de trabalho, nela 

o seringueiro estava na base e o seringalista (o coronel de barranco) no topo. O 

seringueiro, por sua vez, embora fosse a base do seringal, não tinha nenhuma 

autonomia. Contudo, não há registro de que algum seringalista, na região locus desta 

pesquisa, tenha recebido ou comprado, o título de coronel, ou que tenha sido chamado 

de coronel. De acordo com as narrativas, eles eram chamados de “patrão.”  

O “patrão” bem-sucedido era aquele que somava a maior quantidade de 

borracha; o seringueiro bem-sucedido era aquele que tinha saldo em conta corrente. 

Isso parece até ser uma relação trabalhista natural, não fossem as condições de 

trabalho a que os seringueiros eram submetidos, os preços que os patrões pagavam 

pelos produtos comprados nos barracões e o “aprisionamento” a que se submetiam 

os seringueiros ao comprarem os gêneros alimentícios em um sistema de aviamento. 

A baixa produção de borracha, independente do motivo, rendia a eles apelidos 

pejorativos, tais como: “rabo grosso”, “mela bujão”, “seringueiro meia tigela”, dentre 

outros. Nas colocações, os seringueiros eram humilhados e, quando eram casados, a 

humilhação se estendia à mulher; eles também estavam sujeitos a punições. Se por 

acaso, o seringueiro “encomendasse” uma mulher ao patrão, teria que produzir o 

suficiente para pagar o valor cobrado. Caso contrário, a mulher seria entregue a outro 

seringueiro que tivesse maior produção. Este fato é confirmado por um seringueiro da 

RESEX Rio Pacaás Novos, em entrevista a Santos (2014, p. 213): “Aquele fulano tá 
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trabalhando pouco... vamo ter que tirar ele de lá... tomar a mulher dele... dar pro fulano 

que tem uma boa produção e mandar ele pra Guajará”.  

Para atender à demanda exigida pelos patrões, os seringueiros precisavam 

dedicar mais de 14 horas de trabalho diário, ficando, assim, impedidos de realizar 

quaisquer outras atividades extras, que eram exercidas por mulheres e crianças.  

Dessa forma, eles eram obrigados a comprar todos os alimentos, além de roupas, 

remédios e utensílios, direto do barracão, tudo a preços muito caros. O seringueiro, 

então, se tornava prisioneiro desse sistema “[...] não apenas pela honra ao 

compromisso, mas por mecanismos de coerção física”, como afirmam Teixeira & 

Fonseca (2003, p. 121). Embora vivendo no meio da abundância de recursos naturais, 

os seringueiros estavam impedidos de desfrutarem de tais recursos, visto a carga 

horária de trabalho excessiva a que eram submetidos.  

Muitos homens vieram do Nordeste, principalmente, para os seringais da 

Amazônia, mas poucos tiveram a sorte de retornar à terra natal. De acordo com 

Benchimol (2009), “[...] quando não eram vítimas da violência, das flechadas dos 

índios, picadas de cobras, das emboscadas e conflitos de sangue nas festas e nos 

negócios, morriam aos milhares de doenças, como: beribéri, pelagra, malária, maleita 

e ferida braba.” (BENCHIMOL, 2009, p. 159). Além disso, há relatos de que os padrões 

encomendavam o assassinato de seringueiros por motivos diversos: por “criar caso” 

por conta do contrato, por não quererem mais trabalhar naquele seringal, por pedirem 

o saldo da conta corrente, dentre outros.  

Nesse sentido, Tocantins (1982) afirma: 

 
O seringueiro, embora livre fisicamente, constituíra-se num escravo 
moral do patrão pela dependência econômica, rígida, e às vezes, até 
mesmo num genuíno escravo, vítima de castigos corporais, tolhido as 
liberdades que fundamentam a existência livre. (TOCANTINS, 1982, 
p. 104). 

 

O seringueiro vivia em condições análogas a de escravo do seringalista e, 

consequentemente, da floresta. Seringueiro e seringalista faziam parte do sistema 

socioeconômico imposto e promovido pela ganância daqueles que financiavam a 

exploração dos seringais amazônicos. Esse sistema de aviamento era patrocinado 

pelas casas aviadoras, criadas, especialmente, para esse fim.  

 No entanto, na primeira década do século XX, houve uma significativa 

diminuição na fabricação da borracha. Este período coincide com o término da 
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construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (E.F.M.M.), em 1912. Naquela 

época, o mercado brasileiro estava envolvido na crise da borracha, por ocasião do 

baixo preço do produto em consequência da produção em larga escala na Malásia. 

Isso, porém, não implicou na extinção dos seringais amazônicos.  

Nas primeiras décadas do século XX, duas obras marcaram a criação e o 

desenvolvimento do atual estado de Rondônia: a construção da E.F.M.M. (1907–

1912) e a instalação das linhas telegráficas (1907–1915). A primeira foi construída, 

também, em função do escoamento da produção da borracha produzida na fronteira 

Brasil/Bolívia, na região guajaramirense, e, devido ao acordo firmado no Tratado 

Petrópolis (1903); a segunda, instalada para ligar a região de Mato Grosso ao Extremo 

Norte da Amazônia, visto que, de acordo com o governo, isso tiraria a região do 

“isolamento”. No rastro da linha telegráfica foi construída, em meados do século 

passado, a BR 029, no trecho Brasília ao Acre, posteriormente, na década de 80, 

transformada em BR 364, no trecho São Paulo (em Limeira) ao Acre (em Cruzeiro do 

Sul). Paralelo aos trilhos da ferrovia foi construída a BR 425, ligando Porto Velho à 

cidade de Guajará-Mirim. 

A seguir, o mapa que mostra os limites territoriais do Estado de Rondônia, onde 

se localiza a RESEX Rio Ouro Preto. 
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Mapa nº. 01 - Localização do estado de Rondônia. 

 

Fonte: Base de referência SEDAM; IBGE, 2018. 
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O estado de Rondônia é fruto de inúmeros períodos exploratórios e econômicos, 

que resultaram em diversos movimentos migratórios. Vale ressaltar que parte destas terras 

foram desmembradas dos estados de Mato Grosso e do estado do Amazonas, em 1943,8 

e denominadas Território Federal do Guaporé; em 1956 foi denominado Território Federal 

de Rondônia9, em homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon e, em 

1981, elevado à categoria de Estado da Federação10, seguindo com o nome de Rondônia, 

conforme homenagem feita ao Marechal Rondon.  

 

3.1.1 A Pré-existência do Seringal no Rio Ouro Preto  

 

A extração do látex da hevea brasiliense em seringais na região dos vales do 

Madeira, Mamoré e do Guaporé é apontada por pesquisadores como atividade praticada 

desde o século XIX, conforme menciona Hugo (1998, p. 145) e Wawzyniak (2000, p. 28). 

Corroborando a informação, Santos (2014) afirma que: 

  

A Reserva Extrativista de Seringueiros do Rio Ouro Preto, com 
aproximadamente 150 anos, ressurgiu, mais recentemente, como 
necessidade da indústria automobilística, cumprindo papel estratégico na 
geopolítico com a Bolívia, e abrigando milhares de Soldados da Borracha 
na década de 1940. (SANTOS, 2014, p. 32) 

 

De acordo com as informações do Plano de Manejo da RESEX Rio Ouro Preto, “[...] 

entre as décadas de 1960, havia cerca de 250 colocações no Rio Ouro Preto, e, no dizer 

local, algo em torno de “seiscentas facas” (seringueiros)” (ICMBio, 2014, p. 51), que viviam 

sob o comando do patrão e trabalhavam em regime de aviamento. 

No mapa desenhado em 1977 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), é possível identificar a localização do rio Ouro Preto. As áreas 

demarcadas no mapa correspondem aos limites territoriais do município de Guajará-Mirim, 

naquela ocasião, Território Federal de Rondônia. Em 1977, essas áreas passaram a ser 

de propriedade e responsabilidade da União, depois que o INCRA fez a arrecadação das 

terras devolutas da região e através da Portaria nº 1.520, de 22/12/1977 e delimitou os 

limites territoriais da Gleba Samaúma11.  

 

8 Conforme o Decreto-Lei nº 5812/43. 
9 Lei nº 2.731 de 17 de fevereiro de 1956, sancionada pelo Presidente Juscelino Kubitschek. 
10 Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, sancionada pelo Presidente Getúlio Vargas. 
11 Documento no Anexo I. 
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Mapa nº. 02: Localização do rio Ouro Preto (mapa de 1977). 

 

Fonte: INCRA, 1977; consulta em 2018.
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No entanto, nos registros do INCRA não constam documentos que comprovem 

a existência do Seringal Rio Ouro Preto, também não há, no cartório de Registro Civil 

de Guajará-Mirim, registro de concessão para exploração de seringais na área em 

questão. 

De acordo com os relatos dos moradores da RESEX Rio Ouro Preto, que são 

filhos de seringueiros do local, “o patrão” não possuía documentação que 

comprovasse a posse da terra. No entanto, confirmam a presença de seringueiros na 

região desde a década de 40 do século XX. Naquela ocasião, um dos destinos para 

os migrantes era o Seringal rio Ouro Preto, como podemos observar no relato dos 

entrevistados Sebastião Nunes e Adão Nascimento: 

 

Entrevistadora – O senhor sabe em que ano o seu pai chegou? 
Entrevistado – Papai chegou em 1943, [...] veio do Rio de Janeiro. 
Entrevistadora – Pra trabalhar nesse segmento? 
Entrevistado – Foi, porque quem não ia pra guerra no tempo, vinha 
cortar para os americanos dois anos e muitos vieram. (SEBASTIÃO 
NUNES, 2017). 
 

Entrevistadora – A sua mãe é nascida também na região ou veio de 
outro lugar?  
Entrevistado – [...] a minha mãe é lá da região ali de Costa Marques. 

O meu pai não, meu pai veio da Bolívia, novinho pra cá, ele veio com 

20 anos da Bolívia pra cá, migrou pra cá na época que tava aquela 

movimentação de quererem comprar muita borracha daqui. Na época 

da Segunda Guerra, né, Mundial. Aí ele chegou aqui era, aquilo era 

igual um garimpo, então ele aprendeu a cortar seringa aqui, 

naturalizou-se brasileiro, pronto, aí quando ele morreu tinha uns 40 

anos de seringueiro, ele foi até aposentado como seringueiro aqui no 

Brasil, morreu em 2003.  (ADÃO NASCIMENTO, 2017). 

 

Ainda quanto à existência do Seringal do rio Ouro Preto, e de outros seringais 

na região da Gleba Samaúma, foram encontrados Livros de Conta Corrente12 de 

alguns seringais. Estes livros mostram os valores devidos pelos seringueiros ao patrão 

e a relação de nomes e quantidade da mercadoria que haviam comprado, além disso, 

é possível encontrar o nome do seringueiro13, o nome do patrão, o nome do rio e nome 

do seringal.  

 

12 Cópias dos livros estão no Anexo II deste trabalho. 
13 Os sobrenomes dos seringueiros serão omitidos a fim de evitar quaisquer danos. 
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Nos relados a seguir, além de darem informações sobre o sistema de trabalho, 

os entrevistados também mencionaram o nome de proprietários do seringal: 

 
Entrevistadora – E quando o senhor trabalhava com a borracha no 
tempo dos patrões, como era a sua rotina? 
Entrevistado – Eu tinha uma rotina melhor, de mais atenção, de tudo, 
por tudo pra minha era melhor, porque o patrão era dinheiro, quando 
eu vinha subindo dizia você quer dinheiro de uma tonelada de 
borracha na folha. Ele financiava, só assinava nota de promissória, em 
julho eu vou buscar essa borracha, tava toda, pesava e quando o 
dinheiro acabava, vamos supor agora ____14 eu baixava, eles ficavam 
financiando, me dando dinheiro, eles me davam atenção de barco, de 
estrada limpa, de castelo limpo, hoje eu não tenho nada, se eu não 
fizer, nada, nada, não tenho apoio de nada aqui. Não vou mentir pra 
você. (SEBASTIÃO BIRA, 2018). 

 

Entrevistadora – O senhor sabe quantos seringais existiam aqui dentro 
do Ouro Preto? 
Entrevistado – Praticamente, aqui só teve um, né!? Porque… donos 
teve muito. Agora, seringal só é um só. Do meu conhecimento foi o 
Conrado Faria e o Manussakis. Mas já... Porque quando o meu pai 
entrou pra cá foi em 1942, 43, por aí. (DAVINO ALVES, 2018). 

 

O nome de Manoel Manussakis é indicado pelos moradores da RESEX Rio 

Ouro Preto como sendo o patrão do seringal do Rio Ouro Preto. A relação de Manoel 

Manussakis com a extração do látex no Vale do Mamoré guajaramirense foi noticiada 

em jornais15 da região rondoniense. O nome do referido seringalista consta no livro de 

Conta Corrente. Assim, corroborando as informações dos documentos citados, o 

entrevistado Sebastião Bira cita os seguintes nomes como sendo os patrões da época 

do Seringal: 

 

Entrevistadora – Quais os nomes dos “patrões”? 
Entrevistado – [...] Manuel Manussakis, que era o dono. Os filhos 
chamavam Jorge Manussakis, Hélio Manussakis, Manuelito 
Manussakis, a professora Miriam Manussakis, o pai morreu, mas 
existem muitos irmãos iguais, o pai morreu e continuou trabalhando 
com os filhos [...]. (SEBASTIÃO BIRA, 2018). 

 

Além disso, o nome do seringalista foi dado a uma escola que funcionava na 

RESEX Rio Ouro Preto, na Comunidade Nossa Senhora dos Seringueiros, na 

localidade Macaxeiral, conforme Decreto 1.280/89 de 14/06/1989. Podemos afirmar, 

 

14 O espaço marcado por (_____) refere-se a palavras que não conseguimos compreender durante a 

transcrição do áudio. 
15 Os recortes dos jornais estão no Anexo III. 
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de acordo com a data de criação da referida escola, que esta foi a primeira escola 

criada dentro do Rio Ouro Preto, quando ainda funcionava o Seringal rio Ouro Preto, 

visto que a data de criação da escola é anterior à data do decreto de criação da 

Reserva (13/03/1990). 

No que concerne ao nome “Ouro Preto”, que foi usando para nomear tanto o 

Rio quanto a Reserva, não foram encontrados documentos que comprovem a escolha, 

porém, de acordo como o entrevistado Sebastião Bira, o nome do seringal é uma 

referência ao nome do rio - cujas águas são escuras - que dá acesso à localidade. 

Outra explicação para a escolha do termo foi dada pelo entrevistado Adão 

Nascimento. Segundo ele, a região foi nomeada na época em que o lugar era um 

grande produtor de borracha:  

 
Entrevistadora – Então o senhor diz que o seu pai chegou aqui há 
muito tempo, o senhor tem uma ideia de quanto tempo já existe o 
seringal do Ouro Preto?  
Entrevistado – o seringal do Rio Ouro Preto já existia quando a gente 
chegou né. Então ele foi, ele trabalhou em outros seringais também 
antes de ir lá para o Rio Ouro Preto. Eu não tenho essa dimensão de 
quanto tempo foi assim, não sei mais... Mas eu acho que é muito 
tempo. Na época, às vezes como ele trabalhava em outro seringal, ele 
falava que o Ouro Preto era um dos seringais que dava muita 
produção, aí os seringueiros sentiram vontade de ir pra lá conhecer, 
ver. Porque as seringas de lá pareciam ser melhores do que os outros 
seringais, né? Até por isso tem esse nome, até onde eu tenho 
conhecimento esse nome Rio Ouro Preto, porque não tem ouro preto. 
Ouro preto era a produção muito grande de borracha, porque naquela 
época a borracha era defumada e ela, quando secava, ficava pretinha 
por fora assim, então aquilo era o Ouro Preto. (ADÃO NASCIMENTO, 
2017). 

 

Nessa segunda versão, a escolha do nome foi feita em referência à cor da 

pêla16 de borracha, que, após defumação, ficava preta. Sendo assim, não há um 

consenso no que diz respeito à escolha do nome da RESEX. 

As informações referentes à existência do Seringal Rio Ouro Preto são feitas a 

partir da temporalidade reconstituída pela memória afetiva dos sujeitos desta 

pesquisa, para quem o seringal Rio Ouro Preto faz parte dos seringais que receberam 

imigrantes de diversas regiões do País e até de outros países durante o período de 

 

16 A pela é a peça de borracha, com peso médio de 50 quilos, obtida através do processo de 
defumação, “[...] processo pelo qual o seringueiro transforma o látex em pelas de borracha”. (TEIXEIRA, 
2009. p. 59). O seringueiro abre um buraco no chão, coloca o cavaco (pedaços de madeira usado como 
combustível) e defuma o látex na fumaça quente que sai pela fornalha feita em cima do buraco. 
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extração da borracha nos vales do Madeira, Mamoré e do Guaporé, a partir de 1940, 

quando muitos homens vieram atraídos pelas propagadas de riquezas na região, haja 

vista que o período era de grande produção e de bons preços dos produtos. 

 

3.2 A Criação e normas de uso comunal da RESEX Rio Ouro Preto 

 

Na região acriana, as disputas pelo uso da terra, entre seringueiros e 

fazendeiros, deram maior visibilidade aos conflitos entre fazendeiros, colonos, 

seringueiros e outros extrativistas, após a morte de Chico Mendes17. Naquela ocasião, 

o INCRA havia criado assentamentos para realizar uma “Colonização Agrária” no 

estado. Os conflitos entre “seringueiros” e os “fazendeiros” ficaram conhecidos por 

“empates”18, pois os seringueiros se mobilizavam, fazendo uma barreira de resistência 

humana em frente às terras a serem ocupadas a fim de impedir que os fazendeiros 

desmatassem, transformando, assim, a floresta em pasto. 

Os seringueiros de Rondônia também apoiaram o movimento liderado por 

Chico Mendes e apoiaram a criação de reservas extrativistas, pois, de maneira 

semelhante ao Acre, o estado de Rondônia enfrentava uma “Colonização Agrária”. No 

entanto, a maioria das terras que estavam sendo destinadas à agropecuária já eram 

ocupadas por aqueles que trabalharam nos períodos de grande exploração da 

borracha e, também, por grupos indígenas. Na região de Guajará-Mirim, a primeira 

reunião oficial aconteceu durante o I Encontro Estadual de Seringueiros e Soldados 

da Borracha, em 1989. 

Embora tenha ocorrido uma grande queda na demanda da borracha produzida 

no Brasil, reportagens19 trazidas pelos jornais “Alto Madeira” e “A Tribuna” noticiam o 

 

17 Alguns fatos se tornaram significativos para que a questão dos conflitos na região acriana tomassem 
proporções internacionais, a saber, o assassinato de Wilson de Souza Pinheiro, presidente do Sindicato 
Rural de Brasiléia, em 1988, e de Francisco Alves Mendes Filho (Chico Mendes), Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores rurais de Xapuri, em 1988. 
18 Vale ressaltar que não só os homens estavam envolvidos nestes conflitos. Cruz (2008), ao 
apresentar os resultados do seu estudo intitulado “Perspectiva de gênero acerca de experiências 
cotidianas no seringal Cachoeira – no Acre (1964-2006)”, mostrou uma significativa presença e 
participação de mulheres em diferentes funções nos empates, ou seja, muitas foram às frentes de 
conflitos, enquanto outras ficaram nos acampamentos trabalhando como cozinheiras para os homens, 
mulheres e crianças que enfrentavam os longos e perigosos “empates” em defesa dos seringais 
acrianos. 
19 A notícia mencionada aqui encontra-se nos recortes dos jornais que fazem parte do acervo do 
Museu da Memória Rondoniense. Para mais detalhes, é possível observá-lo no Anexo III deste 
trabalho. 
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Acre, o Amazonas e Rondônia como os três maiores produtores do País, pois os 

muitos seringueiros ainda permaneciam nos seringais apesar das oscilações de preço 

do produto no mercado. 

No ano anterior, 1988, o jornal “Alto Madeira” havia noticiado20 uma grande 

queda na produção da borracha. Naquele ano, o estado de Rondônia produziu menos 

que 3 mil toneladas, sendo que em 1983 havia produzido 7.419 toneladas. A 

reportagem revela que, a partir dos anos finais da década de 1980, do século XX, a 

situação nos seringais ficou ainda mais difícil, em decorrência dos preços baixos 

pagos pela borracha produzida.  

Assim, diante da situação precária a que estavam submetidos os seringueiros, 

e dos conflitos gerados em várias regiões do País em prol da conservação da floresta, 

posse, manutenção e uso da terra por aqueles que já a ocupavam, várias áreas foram 

demarcadas e transformadas em reservas extrativistas no final da mesma década. De 

acordo com as informações do Plano de Manejo da RESEX Rio Ouro Preto, “[...] as 

Reservas Extrativistas foram legitimadas, no âmbito da Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), possibilitando sua criação a partir da Lei 7.804/1989” (ICMBio, 

2014, p. 15). A partir do ano de 2000, as reservas passaram a ser regulamentadas 

pela Lei Nº. 9.985/2000, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

que regulamenta as Unidades de Conservação (UCs); reza em seu artigo 18 que 

reserva extrativista é: 

 

[...] uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja 
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 
agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, 
e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura 
dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 
naturais da unidade. 

 

O Seringal Rio Ouro Preto foi transformado em Reserva Extrativista durante a 

última década do século XX, através do Decreto Nº. 99.166, de 13/03/1990, quando 

“[...] o Governo Federal adotou a política de criar novas reservas extrativistas, criando 

a Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto.” (ICMBio, 2014, p. 17). 

 

20 A notícia mencionada aqui encontra-se nos recortes dos jornais que fazem parte do acervo do Museu 
da Memória Rondoniense. Para mais detalhe, é possível observá-lo no Anexo III deste trabalho. 
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Segundo é relatado pelo entrevistado José Avilhaneda, a criação da reserva foi 

uma forma de conseguirem se libertar do regime imposto pelo sistema de barracão, 

ou seja, como uma possibilidade de deixar de trabalhar para o ‘patrão’ e começarem 

a trabalhar de forma autônoma. 

 

Com toda a dificuldade, mas a gente conseguiu criar. E um dos 
motivos da criação e assim a tomada de decisão das comunidades é 
que eles pagavam para os antigos patrões uma renda pra poder usar 
a colocação, pra poder usufruir da sua localidade, eles pagavam 
determinado valor para os patrões que arrendavam esses seringais e 
aí vem um exemplo do Acre, pelo Chico Mendes, trazido pelo Chico 
Mendes que a gente decidiu bater o pé e não pagar mais a renda e aí 
foi aonde a gente começou a pensar em criar o nosso próprio território, 
foi início da criação da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, com 
uma assembleia geral que houve, aconteceu aqui em Guajará-Mirim, 
o Chico Mendes era pra ter vindo participar dessa assembleia, não 
veio porque foi assassinado no mês que viria, que foi em dezembro, 
22 de dezembro de 88 e a gente perdeu a participação do Chico aqui 
em Guajará, mas aí veio o primo dele, o Raimundo Mendes de Barros 
e com outras lideranças lá do Acre incentivar os companheiros aqui do 
Guajará-Mirim do Rio Ouro Preto, do Rio Pacaás Novas a criar o seu 
movimento, seu segmento, então foi assim que tudo iniciou. (JOSÉ 
AVILHANEDA, 2014). 

 

O fato citado pelo entrevistado José Avilhaneda é relevante, porém não é o 

único. Vale lembrar o contexto histórico do qual estas questões faziam parte: a 

ascensão dos movimentos em prol da preservação do meio ambiente.   

 A criação de reservas extrativistas reordenou o processo de ocupação e 

permanência das populações nessas áreas de antigos seringais e trouxe aos 

moradores benefícios como a possibilidade de continuarem usufruindo da terra, de 

terem acesso a políticas públicas em prol de melhorias para os moradores da reserva, 

mas também, deu-lhes algumas responsabilidades, como a de fiscalizar a área para 

que não haja invasões e explorações indevidas.  

De acordo com o entrevistado Adão Nascimento, “o agroextrativista, como são 

denominados os moradores da Reserva, é aquele que extrai o leite da seringueira pra 

fazer a borracha e tem a sua roça de subsistência”. (ADÃO NASCIMENTO, 2017), 

agroextrativistas estes que, com a criação das reservas, foram submetidos a novas 

regras, regidas pelos órgãos de proteção desses espaços. 

 Os moradores da RESEX, assim como os moradores das demais reservas 

extrativistas, vivem e trabalham na localidade sob as diretrizes do SNUC desde o ano 

de 2000. Antes de o referido órgão assumir a responsabilidade, as reservas estavam 
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sob a gestão do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Nacionais 

Renováveis (IBAMA), até o ano de 2007, quando, atendendo à Lei nº 7804/89, a 

responsabilidade passou a ser do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio).  

O SNUC determina que, em todas as Reservas Extrativistas, devem ser 

realizados estudos com uma equipe de especialistas, no prazo máximo de cinco anos, 

a partir de sua criação, a fim de criar o Plano de Manejo da Unidade. Trata-se de um:  

 
[...] documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 
objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo 
dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 
necessárias à gestão da unidade. (SNUC, Art. 1º, inciso XVII). 

 

O último Plano de Manejo realizado na RESEX Rio Ouro Preto foi publicado em 

2014. O documento traz informações históricas, geográficas, socioeconômicas acerca 

da Reserva e da população residente. Já naquela ocasião, o estudo registrou que a 

quantidade de escolas era insuficiente e não atendia à demanda das comunidades da 

Reserva. 

 

3.2.1 Localização, limites e acessos à RESEX Rio Ouro Preto 

 

A RESEX Rio Ouro Preto está localizada em terras do município de Guajará-

Mirim e em terras do município de Nova Mamoré/RO, no entanto, toda 

responsabilidade de fiscalização das áreas preservadas, atendimentos e apoio aos 

moradores da RESEX são feitos pelo município de Guajará-Mirim/RO, a cidade mais 

próxima, geográfica e administrativamente, das comunidades da Reserva. 

No município de Guajará-Mirim estão instaladas as sedes da Associação dos 

Seringueiros Agroextrativistas do Baixo Rio Ouro Preto (ASAEX) e da Associação dos 

Seringueiros do Rio Ouro Preto (ASROP). No município também funcionam as sedes 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Nacionais Renováveis (IBAMA) e 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), que prestam apoio e 

fiscalização às reservas do Estado.  
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Mapa nº. 03 - Localização da RESEX Rio Ouro Preto/RO. 

 

Fonte: Base de Referência SEDAM; Hidrografia do Estado; Zoneamento econômico, ecológico, 2ª aproximação; IBGE, 2018. 
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Conforme dados disponíveis no Plano de Manejo (2014), a RESEX Rio Ouro 

Preto limita-se ao Norte com a Terra Indígena Lage e Parque Estadual de Guajará-

Mirim. Ao Sul e Oeste limita-se com a Reserva Biológica Estadual do Rio Ouro Preto 

e com a Reserva Extrativista Estadual do Pacaás Novos. Ao Leste, limita-se com a 

Terra Indígena Uru-eu-wau-wau, abrangendo uma área de 204.583 hectares.  

Os moradores e visitantes têm duas opções de acesso à RESEX Rio Ouro 

Preto. A primeira opção é via fluvial, saindo de Guajará-Mirim e utilizando algum tipo 

de embarcação, geralmente, feita de madeira (canoa), com motor de popa (rabeta) 

movido a gás ou à gasolina. Eles percorrem os rios Mamoré, Pacaás Novos e então 

adentram às águas do Rio Ouro Preto, tendo acesso, primeiramente, às comunidades 

do Baixo rio Ouro Preto.  

A segunda opção, terrestre e fluvial, é sair de Guajará-Mirim via estrada de chão 

encascalhado, através de um ramal de 45 km que leva até o Barracão do Pompeu, 

localizado às margens do Rio Ouro Preto. A construção é de propriedade do ICMBio 

e serve de apoio aos moradores e visitantes.  Eles podem se alojar, temporariamente, 

quando estão em viagem ou durante alguma reunião promovida pelos moradores ou 

para os moradores, como, por exemplo, as “reuniões de “base”, realizadas pela equipe 

do ICMBio. Nessas ocasiões, os moradores podem montar barracas, atar as redes, 

usar o fogão a gás do caseiro ou utilizar o fogão à lenha que há às margens do Rio 

Ouro Preto. Também podem fazer uso do aparelho de rádio amador para transmitir 

avisos ou alguma chamada de emergência.  

O trajeto entre Guajará-Mirim e o Barracão do Pompeu, geralmente, é feito de 

motocicleta ou automóvel: carro de frete, carro particular e outros. A partir do Barracão, 

o morador terá que, obrigatoriamente, continuar o trajeto via fluvial, seja em direção 

às comunidades do Baixo Rio Ouro Preto, seja em direção às comunidades do Alto 

Rio Ouro Preto. Por isso, no pátio do Barracão há sempre a possibilidade de se 

encontrar algum automóvel de visitante, pesquisador ou funcionário de algum dos 

órgãos de fiscalização e preservação da reserva, e as embarcações ficam atracadas 

no porto.  

O Barracão do Pompeu serve, ainda, de ponto de encontro dos moradores das 

comunidades da RESEX Rio Ouro Preto entre si e com os moradores de outras 

comunidades das reservas próximas: a RESEX Barreiro das Antas e a RESEX 

Estadual Rio Pacaás Novos. 
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3.2.2 As associações  

 

Dos movimentos iniciados no estado do Acre, resultou a criação do Conselho 

Nacional do Seringueiro (CNS), em 1985. E com a criação das reservas extrativistas, 

os moradores começaram a se organizar em associações, conforme relato do 

entrevistado José Avilhaneda, para atender aos interesses dos comunitários:  

 
Depois disso, foi quebrado todos esses tabus pelos seringueiros, eles 
criaram a comissão para conduzir o processo, pra continuar 
atendendo os outros companheiros, comunitários, que moravam lá 
dentro, foi criada a comissão pra ficar atendendo com rancho, com 
compra de borracha, a igreja católica também ajudou muito nesse 
processo de criação do movimento, a pessoa Dom Geraldo Verdier, 
ele deu o primeiro pontapé inicial dando apoio com barco, motor, 
alimentação, então foi assim que iniciou esse trabalho de criarmos as 
associações e os segmentos extrativistas aqui no município do 
Guajará. Antes foi criada só uma associação que era chamada de 
ASGM, Associação dos Seringueiros de Guajará-Mirim e depois veio 
a extinção dessa associação, se criou todas essas outras associações 
que existem hoje né, que foi criado a Associação do Seringueiro do 
Rio Ouro Preto pra representar o Rio Ouro Preto e em seguida foi 
criada a Associação Primavera que representa hoje o rio Pacaás 
Novas depois foi criada a ASAEX,  Associação Baixo Rio Ouro Preto 
e também ultimamente criamos a Associação das Mulheres 
Agroextrativistas de Guajará-Mirim, apesar de ser meio negativo a 
criação de várias entidades para representar um segmento só, mas de 
qualquer maneira é louvável e serve de ferramenta para trabalhar a 
questão política na cobrança das implantações das políticas públicas 
dentro das unidades para esses moradores. (JOSÉ AVILHANEDA, 
2014). 

 

Assim, temos a seguinte cronologia: Associação de Seringueiros de Guajará-

Mirim (ASGM), criada em 1991; Associação de Seringueiros do Rio Ouro Preto 

(ASROP), criada em 1996, que representa aqueles que moram acima do Barracão do 

Pompeu e Associação de Seringueiros e Agroextrativistas do Baixo Rio Ouro Preto 

(ASAEX), criada em 2002, que representa os moradores que moram abaixo do 

Barracão do Pompeu, sentido Guajará-Mirim. Além das associações citadas, as 

mulheres seringueiras e agroextrativistas são representadas pela Associação das 

Mulheres Extrativistas de Guajará-Mirim21, criada em 2012. 

 

21 O ICMBio não reconhece a legitimidade desta associação, visto que não foram apresentados 
documentos de acordo com os pré-requisitos estabelecidos pelo órgão. 
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De acordo com informações do Plano de Manejo da RESEX Rio Ouro Preto, 

houve a necessidade da criação das associações ASROP e ASAEX, porém, “[...] essa 

setorização em dois grupos, de acordo com os critérios espaciais, foi construída para 

atender às necessidades institucionais, e, portanto, não reflete, necessariamente, uma 

divergência política no rio” (ICMBio, 2014, p. 41). Conforme relato do entrevistado 

Adão Nascimento, foram criadas as comunidades e suas respectivas associações:  

 
Porque as pessoas acharam melhor, uma comunidade, por exemplo, 
lá, a nossa área tem cinco comunidades, a área do Baixo Rio Ouro 
Preto, as comunidades eles achavam que iam se unir mais, né, pra 
reivindicar os direitos que eram necessários. Se uma comunidade 
tivesse, por exemplo, 20 famílias, a gente tinha mais força do que uma 
que tivesse 10 ou 5 famílias. (ADÃO NASCIMENTO, 2017). 

 

A transformação do seringal em reserva e a criação das associações 

contribuíram para que acontecesse algumas mudanças na forma da identificação e 

da autoidentificação dos moradores. Este aspecto foi verificado durante a realização 

das entrevistas, conforme descrição a seguir: 

 

Quadro nº. 02: Autoidentificação 

ÉPOCA 

SERINGAL RIO OURO PRETO RESEX RIO OURO PRETO 

Seringueiro Agroextrativista 

Extrativista Extrativista 

Soldado da borracha Guardião 

 Agricultor 

 Vigilante 

 Serviços gerais 

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 

 
Notamos que, ao se referir a si mesmo, houve uma modificação na 

identificação, tomando como base o tempo e mudança de seringal para reserva, ou 

seja, o entrevistado utilizou termos diferentes para cada época. Essas mudanças são 

decorrentes das transformações históricas, geográficas, sociais, políticas e culturais 

que ocorrem ao longo dos anos. Nessa perspectiva, alguns moradores ainda se 
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mostram confusos quanto à própria profissão, conforme observado no relato do 

entrevistado Sebastião Nunes: 

 

Entrevistadora: Então, para o Sr., qual é sua profissão?  
Entrevistado: Eu quando era seringueiro, era seringueiro em todo 
canto, né? Depois acabou o negócio da seringa não tinha mais assim, 
valor. Eu passei a ser agricultor. Exerci a profissão de agricultor. Aí 
depois que passou a comunidade e também passou ser reserva, era 
uma burocracia, ninguém podia derrubar muita mata, não pode fazer 
muita coisa que era reserva, nem agricultor podia dizer que é mais. Aí 
tinha que dizer que era um, como eles falam assim um, Guardião, né, 
dali da área, né.   
Tipo assim um, Vigilante, né, das áreas da reserva... Aí eu fiquei de 
modo geral, tipo assim, serviços gerais: tava no seringal, mas eu fazia 
canoa, se fosse preciso fazer uma canoa, uma casa, uma viagem no 
rio, porque eu também desde criança mexo com motor. (SEBASTIÃO 
NUNES, 2017). 

 

Após a criação das associações, foram criadas, também, as “comunidades” e, 

com elas, a denominação “comunitário”. Consequentemente, a forma de nomear as 

localidades também passaram por modificações: 

 

Quadro nº. 03 - Nomeação das localidades 

ÉPOCA 

SERINGAL RIO OURO PRETO RESEX RIO OURO PRETO 

Seringal Seringal e/ou Reserva 

Colocação Colocação ou sítio 

 Comunidade 

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 

 
A partir da observação do relato do entrevistado Sebastião Nunes e do mapa 

de localização da comunidade Nova Colônia, pode-se entender melhor como o 

seringal foi estruturado, a partir da mudança de “seringal para reserva” e da criação 

das associações. 

 
Pesquisadora: Então a comunidade onde o Sr. mora é  
a Nova Colônia? 
Entrevistado: É Nova Colônia. Só que lá na época, a colocação 
quando meu pai trabalhava, se chamava Baia Rica. Uma colocação 
de seringa, né?  
Pesquisadora: Por que mudou o nome? 
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Entrevistado: Porque agora é comunidade, né. A comunidade tem 
geralmente o nome da comunidade. Nova Colônia é a comunidade. 
Agora o local, todos eles têm um nome diferente digamos assim. 
(SEBASTIÃO NUNES, 2017). 
 
 

Imagem nº. 01 - Disposição dos moradores da Comunidade Nova Colônia. 

 
Fonte: Dados cedidos pelo ICMBio, 2017. 

 

Conforme a demarcação geográfica apresentada no mapa acima, as moradias 

próximas, antes denominadas apenas de “colocações”, foram agrupadas e passaram 

a compor uma comunidade. Nesta nova configuração, cada localidade recebeu um 

nome, que foi dado pelo morador e, algumas vezes, é antecedido pela palavra “sítio”. 

Exemplo disso é o nome da localidade onde reside o entrevistado Sebastião Nunes, 

denominada “Sítio Bom Amigo”, antes se chamava Colocação Nova Esperança.  

Vale ressaltar que nos arquivos digitalizados repassados pelo ICMBio22 

encontramos imagens, feitas via satélite, da localização da maioria das comunidades. 

Nota-se, então, que a equipe do ICMBio optou por colocar o nome ou o apelido do 

morador e não o nome do local. Além disso, deu preferência ao nome do “homem da 

casa”.  

 

22 A imagem foi feita pela equipe do ICMBio, que na ocasião estava fazendo um processo de 
identificação dos moradores da reserva, para a construção do plano de manejo. 
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Além das questões já mencionadas, enfatiza-se que os antigos seringueiros, 

da época dos movimentos em prol da criação das reservas, viam através da criação 

do CNS e demais associações, ressurgir a esperança de serem os “donos” das terras 

em que viviam. No entanto, não contavam com o fato de que, após a organização das 

comunidades, teriam que lidar com a questão estrutural de uso comum para a 

obtenção de subsídios e financiamentos, o que antes era feito pelos patrões. Isso 

talvez justifique o fato de que ainda hoje encontremos seringueiros que repitam a frase 

“Bom era na época dos patrões” (SEBASTIÃO BIRA, 2018), ao lamentar que não 

recebe auxílio da associação para a limpeza de suas estradas de seringa. Segundo 

ele, na “época dos patrões” eles mandavam limpar as estradas.  

Atualmente, as associações desenvolvem um trabalho de apoio aos moradores 

e todos os recursos econômicos adquiridos junto aos órgãos governamentais, 

destinados aos moradores, dependem da criação de projetos e isso demanda tempo. 

 

3.2.3 A questão da propriedade de uso comunal em uma RESEX, e as relações com 

o ICMBio 

 

De acordo com relatos dos entrevistados, na época em que o rio Ouro Preto 

era seringal, o seringueiro não era dono da terra, visto que precisava pagar um 

percentual ao seringalista para poder permanecer na colocação e ainda tinha que 

vender a borracha somente ao patrão. 

Com a transformação dos seringais em reservas extrativistas, os 

“agroextrativistas”, como passaram a ser denominados, também não se tornaram 

proprietários, pois não podem fazer uso deliberado das terras. A “propriedade” é 

regulamentada através do Decreto-Lei 271/67, denominado Contrato de Concessão 

de Direito Real de Uso (CCDRU), segundo o qual, no art. 7º: 

 

[...] a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, 

remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como 

direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária 

de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo 

da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das 

comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras 

modalidades de interesse social em áreas urbanas. 
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O Decreto assegura o uso da terra aos herdeiros “por ato inter vivos ou por 

sucessão legítima ou testamentária, exceto se o contrato dispor de forma diferente” 

(art. 7º, § 4º), mas mesmo um morador muito antigo pode perder o direito de uso da 

terra se descumprir as leis de preservação dos espaços delimitados e salvaguardados 

pelas diretrizes que constam na Lei do SNUC. 

 

3.3 Ocupações do Rio Ouro Preto: a partir da década de 40 do século XX 

 

A ocupação humana na região do Rio Ouro Preto, a partir da década de 40, do 

século XX, pode ser presumida a partir das informações do Plano de Manejo da 

RESEX Rio Ouro Preto. O documento afirma que ocorriam conflitos entre indígenas e 

seringueiros e que estes conflitos “diminuíram no período da segunda guerra mundial, 

ao mesmo tempo em que aumentava o contingente de seringueiros em Guajará-Mirim. 

“[...] Esses seringueiros estabelecidos, principalmente, ao longo das várzeas do Rio 

Ouro Preto”. (ICMBio, 2014, p. 47). Essas informações são reiteradas pelos relatos 

dos entrevistados ao afirmarem que a região já era habitada por populações indígenas 

de várias etnias, dentre elas destacam-se os Pacaás Novos, que, pela proximidade 

geográfica, diversas vezes entraram em conflito com os antigos seringueiros daquela 

época, conforme relato do entrevistado Sebastião Nascimento: 

 
Entrevistadora: Então é bem antigo o seringal de Ouro Preto? 
Entrevistado: É! ... Na verdade Ouro Preto, quando meu pai chegou aí 
já tinha pessoas tocando aí o seringal de Ouro Preto há muito tempo. 
Só que era cheio de indígena por aí. Por dentro das matas, né. Eles 
trabalhavam com muita cautela e com medo, né. Quando a  
gente foi pro Pacaás Nova que eu já era nascido, tinha oito anos, eu 
ainda fui... Tinha oito anos e fui com meu pai. É porque foi uma 
moçada assim, que veio uma comissão de Brasília, né. Era o Sr. 
Fernando. Ele era primo daquele _____23 Aí mandaram pra nossa 
comissão pra amansar os índios de Rondônia___ E meu pai foi sendo 
motorista.___ Uns índios bravos, bravos dentro da mata quando ele 
chegou. Era a coisa mais esquisita do mundo. Rapaz!____ enfiando 
todinho dentro do nariz e aqui na orelha, né, e tudo pintado. Tudo 
pintado. Ninguém sabia quem era homem ou mulher porque era tudo 
cabeludo, né... Esse cabelão era tudo grande. Aí faz um enfeite assim 
e a gente não vê eles, vê tipo sua roupa mesmo. E eu como era criança 
não prestava muita atenção. Mas eu sei que eu fiquei foi com medo. 
Um dia que eles chegaram da mata assim, oitenta e pouco nesse 

 

23 Os espaços marcados por (_____) referem-se a palavras que não conseguimos compreender 
durante a transcrição do áudio. 
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primeiro dia que chegou. Rapaz eu queria vir embora pra onde tava a 
minha mãe...  
Entrevistador: E não tinha pra onde fugir?  
Entrevistado: Não, não tinha. Porque meu pai era motorista e ele era 
contratado para ficar três dias lá dentro levando mercadoria, né. Aí 
depois que desembarcou um barco aí foi que viemos vir embora. Então 
em poucos dias eles comeram vir e já a gente morava aqui mais em 
baixo, na boca do rio ___ a pé... Era um depósito: os padres, o povo 
que tava na comissão, que tava dando assistência, deixava tudo lá em 
casa, era as coisas pra levar pros ___ do meu pai. Ficava levando lá 
pra dentro. Aí era caixa de roupa, de calção, de bermuda. Porque tudo 
eles levavam pra eles: chapéu, panela, machado, tesado, faca, aquele 
apito, colar... Vixe! Era coisa de tudo jeito. Pra dar pra eles. Que era 
pra eles avançarem, pra ficar leve, né, com aquilo.  
Entrevistadora: Qual era a etnia?  
Entrevistado: O nome deles? – Rapaz! Eu vou te dizer eu não tenho 
conhecimento desse nome não. Mas sei que aqui no meu local tem 
vários tipo agora. Aí foi lá que... A gente ficou muito tempo na boca 
daquele rio. E antes deles serem pacificados, a gente morava ali. 
Depois que eles foram pacificados nunca mexeram com nós. 
Entrevistador: Antes de pacificar eles não iam lá onde vocês 
moravam?  
Entrevistado: Não, eles iam. Mas eles iam pelas roças da gente, 
quebravam um milho___ Na maloca lá deixava uma panela eles. Mas 
a gente não se comunicava, era só assim por... entendeu? Aí depois 
que aconteceu, esse tempo que foram amansados, disseram que meu 
pai, meu avó eram matador de _____. Coitado! Nunca mataram 
ninguém. O que eles faziam era comunicação com os índios. Nunca 
ofenderam eles, né. Aí eles disseram que pegaram meu pai mais o 
meu avó pra ir a amansar. Ah! Mas é bom demais, porque eles 
queriam a amansar mesmo e levaram um monte de coisa e deixavam 
nas malocas [...]. (SEBASTIÃO NUNES, 2017). 

 

Mas as relações entre indígenas e não-indígenas não se restringiram apenas à 

violência. Aos poucos, os conflitos diminuíram e deram espaço a relações conjugais 

entre eles. E assim, a RESEX do Rio Ouro Preto se constituiu como uma população 

miscigenada, resultado da mistura de povos de várias etnias e povos oriundos de 

diversas regiões do Brasil, principalmente, da região Nordeste e de outros países, 

como a Bolívia. Na reserva, é comum encontrar moradores descendentes de 

indígenas e de afrodescendentes.  

No que se refere às relações das populações da RESEX Rio Ouro Preto com 

outros grupos, os entrevistados relatam que, atualmente, a convivência é considerada 

pacífica. Os moradores das RESEX, Rio Pacaás Novos da RESEX Barreiro das Antas, 

ao saírem ou retornarem de suas localidades, inevitavelmente, passam pela terra 

indígena Pacaás Novos.   
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Em algumas ocasiões, os moradores das comunidades param no posto 

indígena para solicitar alguma ajuda (gasolina, gás, alguma peça de motor ou até 

mesmo auxílio médico), uma vez que a aldeia dispõe de assistência médica hospitalar 

e recursos básicos.  A relação de ajuda também pode ser solicitada pelos indígenas, 

ou seja, há uma relação de reciprocidade. 

A reclamação mais frequente, por parte dos indígenas, refere-se à pesca 

praticada por pescadores ilegais, que se arriscam à procura de peixes, embora saibam 

da proibição de pescar em área de terra indígena e reserva extrativista. 

A convivência entre os moradores da RESEX Rio Ouro Preto e demais reservas 

extrativistas próximas é amigável. A RESEX Pacaás Novos e a RESEX Barreiro das 

Antas também têm histórico de seringal e por isso é comum que esses moradores se 

encontrem em reuniões promovidas pelo ICMBio ou reuniões do CNS e as 

associações locais, além disso, ocorre de se encontrarem em festejos e jogos 

promovidos pelos moradores. 

 

3.4 Constituição das comunidades e as populações tradicionais residentes da 

RESEX 

 

No tocante à quantidade de moradores da Reserva, encontramos dois registros 

oficiais no Plano de Manejo. O primeiro, refere-se ao diagnóstico socioeconômico 

realizado em 2007, pelo ICMBio, foi “[...] contabilizada a população da RESEX em 583 

habitantes e 157 famílias.” (ICMBIO, 2014, p. 48). O segundo, refere-se ao Cadastro 

de perfil do beneficiário da RESEX, realizado em 2011, cujo resultado apontou “[...] 

339 pessoas com perfil de beneficiário, em 119 famílias”. (ICMBIO, 2014, p. 49). 

Nesse sentido, destacamos que, diante dos dados oficiais apontados no 

documento em epígrafe, não24 podemos mensurar com exatidão o número de 

habitantes do ano de 2011, uma vez que, no segundo levantamento, algumas pessoas 

já não se encaixavam no “perfil” de comunitário - “[...] ou seja, aqueles que têm direito 

sobre o uso e acesso aos recursos naturais da RESEX”. (ICMBIO, 2014, p. 49) - e, 

portanto, não foram contabilizadas.   

 

24 As informações fornecidas pelo ICMBio com relação às comunidades e a população da RESEX Rio 
Ouro Preto estão disponíveis no Plano de Manejo da RESEX Rio Ouro Preto, publicado em 2014, sendo 
este o último documento oficial publicado pelos órgãos responsáveis pela Reserva. 
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A reserva está dividida em duas macros comunidades: Alto Rio Ouro Preto e 

Baixo Rio Ouro Preto, com 12 comunidades menores. Quanto aos nomes das 

comunidades, utilizamos dados encontrados no Plano de Manejo da RESEX Rio Ouro 

Preto; na dissertação de mestrado intitulada Aspectos do Ecossistema Linguístico da 

Reserva Extrativista Rio Ouro Preto: Um Estudo Lexical, defendida por Bethânia 

Moreira da Silva (2015); na lista de presença das reuniões feitas nas comunidades, 

em outubro de 2011, denominada “Atividade de Base / Perfil do Beneficiário”; além 

das informações fornecidas pelos moradores das comunidades. E assim, chegamos 

aos seguintes nomes de comunidades: Comunidades do Baixo Rio Ouro: Nova 

Colônia, Nossa Senhora dos Seringueiros, Pompeu (no Ramal do Pompeu), Nova 

Esperança (no Ramal do Seringueiro), Ramal dos Macacos; Comunidades do Alto Rio 

Ouro Preto: Floresta, Divino Espírito Santo, Três Josés, Bom Jesus (no Ramal Serra 

Grande), Ouro Negro, Petrópolis, Sepetiba.  

Na época em que a RESEX Rio Ouro Preto ainda era seringal do Rio Ouro 

Preto, as localidades eram nomeadas separadamente e denominadas de colocações. 

De acordo com Santos (2015), foi por iniciativa do IBAMA que aconteceu a agregação 

de colocações em comunidades, para que questões de localização de escolas e 

postos de saúde fossem mais bem organizadas. Nesse sentido, o entrevistado Adão 

Nascimento afirma que essa nova estrutura se deu “Porque as pessoas acharam 

melhor [...] eles achavam que iam se unir mais, né, pra reivindicar os direitos que eram 

necessários”. (ADÃO NASCIMENTO, 2017). 

No mapa a seguir, verificar-se a localização e distribuição das comunidades no 

território da Reserva. 
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Mapa nº. 04 - Disposição das comunidades na RESEX Rio Ouro Preto. 

 

Fonte: ICMBio, Mapa Temático e Dados Geoestatísticos das Unidades de Conservações Federais – 2017 (com adaptações).
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De acordo com os entrevistados e, confirmado pelos dados apresentados nesta 

pesquisa, verifica-se que, nos últimos anos, ocorre a diminuição significação da 

população que residia nas comunidades da RESEX Rio Ouro Preto. A falta de escolas 

dentro da Reserva foi apontada pelos moradores como sendo um dos principais 

fatores que influenciaram o êxodo dos comunitários para a cidade.  

 

3.5 A casa e seu entorno: pertences domésticos  

 

No que se refere à estrutura das casas, seu entorno e os pertences domésticos, 

é importante ressaltar que na RESEX Rio Ouro Preto as moradias possuem algumas 

características singulares, no entanto, apesar de não seguirem um único modelo, são 

estruturadas de acordo com as condições econômicas de cada morador. Além disso, 

algumas características são peculiares à cultura das populações tradicionais rurais 

ribeirinhas amazônicas. 

Neste contexto, além das observações realizadas durante a pesquisa e as 

informações coletadas durante as entrevistas, também analisamos 311 fotografias 

feitas pela equipe do ICMBio em 2011, que, na ocasião, visitou as comunidades com 

a intenção de produzir o “Relatório Cadastro de Beneficiários - RESEX do Rio Ouro 

Preto”. No arquivo constam 11 pastas com os seguintes nomes de comunidades 

visitadas: Bom Jesus, Divino, Espírito Santo, Floresta, Nossa Senhora dos 

Seringueiros, Nova Colônia, Ouro Negro, Petrópolis, Ramal do Pompeu, Ramal do 

Seringueiro, Sepetiba, Três Josés. Constam dentro de cada pasta fotos dos 

moradores, bem como fotos das moradias.  

A partir da visualização e análise das fotografias, é possível afirmar que na 

maior parte das moradias foram mantidas a estrutura de construção com 

características peculiares às populações tradicionais ribeirinhas amazônicas: 

palafitas. Dentre elas, destacam-se: o assoalho (95%), a cozinha anexada (11%), a 

sala com parapeito (19%). Características que podem ser observadas nas fotografias 

no corpo deste trabalho. Também foram mantidas as seguintes características:25 

paredes de madeira, assoalho de madeira, cobertura de telha amianto. 

 

25 Algumas denominações serão explicadas aqui: Usamos o termo “madeira” para nos referirmos a 
tábuas beneficiadas. O termo “assolho” para indicarmos que a moradia tem estilo palafita. “Paxiúba” é 
o nome dado a uma espécie de tábua que resulta depois que o caule é batido para que fique com forma 
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 Conforme relato do entrevistado Adão Nascimento o assoalho foi mantido nas 

moradias construídas de madeira beneficiada mesmo nas chamadas áreas secas, 

“[...] porque faz parte de uma cultura nossa, antiga, de usar sempre casa com 

assoalho, não tem? Porque se vem uma cobra, ela passa por debaixo do assoalho, 

não entra [...]”. Embora o entrevistado admita a necessidade de se prevenir de 

possíveis ataques, reitera que “[...] é uma tradição do seringueiro usar casa de 

assoalho [...]” (ADÃO NASCIMENTO, 2017).  

A cozinha anexada revela outra característica peculiar a essas comunidades 

tradicionais: o uso do fogão à lenha, mesmo quando possuem fogão a gás, conforme 

relato da entrevistada Missilene Rodrigues:  

 
É porque é assim, como as pessoas moram lá e elas têm que usar o 
fogão de lenha. E fogão de lenha dá muita fumaça e deixa preta a 
casa, então as pessoas têm que fazer a casinha fora para usar aquele 
fogão de lenha. Então a maioria das pessoas tem aquela casinha fora 
para cozinhar na lenha. Então são pouquíssimas as pessoas que não 
usam o fogão de lenha. Todas usam fogão de lenha. (MISSILENE 
RODRIGUES, 2017). 

 
Nesse sentido, ressaltamos que as moradias apresentam características 

peculiares à cultura amazônica. De acordo com as concepções de Loureiro (1995), 

essas características são “[...] produto de uma acumulação cultural que absorveu e se 

amalgamou com a cultura dos nordestinos que, em épocas diversas, mas 

especialmente no período da borracha, migraram para a Amazônia”. (LOUREIRO, 

1995, p. 27). 

Na Reserva, cada família vive em casa separada26 (mulher e filhos e, às vezes, 

algum parente ou agregado), há casos em que moram só o casal (homem e mulher), 

seja porque os filhos já tenham constituído famílias ou por terem se mudado para uma 

casa na cidade, e há casas habitadas apenas por uma pessoa, geralmente homem.  

A maioria das casas tem medida aproximada de 6X8 metros, divididas da 

seguinte maneira: cozinha, sala com parapeito e um quarto (às vezes, dois ou três 

quartos, dependendo da quantidade de filhos ou agregados), e corredor de acesso 

aos cômodos. 

 

de tábua. A palha utilizada para fazer a cobertura é, geralmente, a palha de aricuri. Quando nos 
referimos à telha, tratasse da telha de amianto tamanho 2,40X60.  
26 Não encontramos nenhuma família sendo constituída por pessoas do mesmo sexo. 
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De acordo com os relatos dos entrevistados, na época em que o Rio Ouro Preto 

era seringal, as casas dos seringueiros eram construídas seguindo basicamente a 

mesma estrutura e utilizando os mesmos materiais: as paredes e o assoalho eram 

feitos com paxiúba, a cobertura era feita de palha de aricuri ou babaçu. Os utensílios 

básicos eram: fogão à lenha, mesa feita de madeira, prateleiras de madeira para 

guardar os utensílios de cozinha. Na sala, havia alguns bancos de madeira, um pote 

ou filtro com água, redes, quadros na parede com fotos ou imagem de santos. 

 Na década de 90, do século XX, os moradores foram beneficiados por um 

recurso do Governo Federal, que financiou a construção de casas de madeira serrada 

e coberta com telhas de amianto. Isso modificou, de forma considerável, as 

características estruturais das moradias dentro da reserva, conforme é possível 

observar na imagem a seguir.  

 
Foto nº. 01 - Modelo de casa nas comunidades às margens do rio Ouro Preto. 

 

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 
 

Outro aspecto importante das comunidades localizadas às margens do rio é o 

porto27. Ele é a porta de entrada de uma moradia ribeirinha, nele fica uma tábua que, 

tradicionalmente, é utilizada para lavar roupas, louças e tratar peixes e animais. O 

porto também é o local utilizado pelos moradores como apoio na hora da pescaria.  

Essa característica tem sido modificada ao longo dos anos, pois é possível 

encontrar na Reserva casas onde a água é levada até a residência através de canos. 

Nesses casos, o morador só utiliza o porto para realizar atividades domésticas se o 

 

27 Foto nos Apêndices. 
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motor utilizado para bombear a água estiver com defeito ou sem combustível. No 

entanto, todas as moradias da RESEX Rio Ouro Preto têm um jirau, espécie de pia 

acoplada do lado de fora da janela da cozinha, onde são lavadas as louças.  Na 

cozinha, fica o fogão à lenha feito de barro tabatinga. E mesmo que o morador tenha 

fogão a gás, este é utilizado apenas para cozinhar alimentos de preparo rápido 

(mingau para crianças, chá, café etc.) ou quando, por alguma razão, não tenha lenha.  

A luz de lamparina ainda é a mais utilizada como forma de iluminação nas 

moradias, isso porque, mesmo onde há acesso à energia elétrica28, há constante 

interrupção no fornecimento da mesma. Nesse sentido, alguns moradores possuem 

motor gerador de energia, que são ligados em momentos específicos: para fazer o 

abastecimento da água e para que possam assistir televisão, especialmente para 

assistir ao jornal e à novela à noite.  

Relacionar os pertences domésticos dos moradores da reserva não é uma 

tarefa simples, pois ao mesmo tempo em que encontramos moradias mobiliadas com 

utensílios rústicos, também encontramos, em algumas residências, utensílios 

modernos, como, por exemplo: fornos micro-ondas, geladeira e outros. No entanto, 

na maioria das residências visitadas durante a pesquisa, foi possível identificar que os 

moradores ainda utilizam muitos utensílios típicos das moradias rurais, como por 

exemplo: pilão, que é utilizado para produzir o colorau, farofa de carne, o arroz; o 

moinho, utilizado para moer o milho, café, para produzir a massa da banana; o ralador, 

para ralar a castanha, o milho, a macaxeira, dentre outros. 

 

  

 

28 Apenas algumas casas localizadas nas comunidades do Ramal dos Macacos, Ramal do Seringueiro 
e algumas casas do Ramal do Pompeu tem acesso à energia elétrica. 
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Foto nº. 02 - O micro-ondas e o fogão à lenha. 

 
Fonte: CAETANO, Renato Fernandes, 2018. 

 

De acordo com o entrevistado Davino Alves, que mora sozinho, o micro-ondas 

é utilizado quando ele quer esquentar uma refeição sem ter que “acender o fogo”.  

A área ao redor da casa é chamada de terreiro. É o local onde fica a casa de 

farinha onde são guardadas as ferramentas e outros utensílios, tais como: machado, 

facão, foice, linhas, anzóis, zagaia, remo, paneiro, estopa, martelo, serrote, motor 

serra e outros. Próximo à casa de farinha estão o forno de assar farinha, a prensa, o 

galinheiro e o moinho. 

No terreiro também é construído o sanitário. Uma pequena construção, 

geralmente, feita de maneira bem rústica: cava-se um buraco no chão, colocam-se 

algumas tábuas para servir de suporte. A “privada”, como eles costumam chamar, é 

cercada e coberta, mas há algumas ainda mais improvisadas, encontradas nos 

acampamentos montados para coletar castanha. Nestes casos, não há as paredes, 

nem a cobertura, somente um pequeno buraco no chão. 

A presença da mulher altera a paisagem ao redor da casa, pois ela é 

responsável por “enfeitar” o local. A mulher cuida do canteiro: planta cebola em palha, 

coentro, pimenta de cheiro, pimenta malagueta e outros. Junto ao canteiro, a mulher 

planta ervas medicinais, tais como: boldo, malva, erva cidreira e capim santo. Além 
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disso, ao redor da maioria das moradias, há plantação de fruteiras: bananeira, 

limoeiro, mamoeiro, goiabeira, laranjeiras, mangueiras e outros.  

No que se refere às características das moradias localizadas nas chamadas 

áreas secas, vale ressaltar que elas se assemelham às moradias localizadas nas 

áreas fluviais. A diferença é que nas áreas fluviais a entrada é o porto e nas áreas 

secas a entrada é a porteira.  

 

Foto nº. 03 - Modelo de Casa nas comunidades das áreas secas da RESEX Rio 
Ouro Preto. 

 
Fonte: ICMBio, 2011.   

 

Outro aspecto observado nas residências é que alguns moradores possuem 

motocicletas e automóveis. Contudo, possuir um automóvel ou uma motocicleta não 

é regra, visto que poucos têm condições financeiras para comprar os referidos bens. 

 

3.6 Doenças, questões sanitárias, higiene e a relação com o meio ambiente  

 

No que se refere às doenças mais recorrentes nas comunidades da RESEX 

Rio Ouro Preto, temos a seguinte tabela, conforme informações do Plano de Manejo 

da reserva.  
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Quadro nº. 04 - Doenças mais recorrentes na RESEX Rio Ouro Preto 

DOENÇA PERCENTUAL 

Verminoses/diarreia 32 % 

Problemas renais 22 % 

Gastrite 19 % 

Alcoolismo 12 % 

Malária 11 % 

Doenças mentais 6 % 

Doenças de pele 6 % 

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 

 

Para o tratamento médico das doenças citadas acima, ou quaisquer outras, os 

moradores precisam se descolar até Guajará-Mirim, pois o único Posto de Saúde que 

há na RESEX Rio Ouro Preto está desativado há pelo menos cinco anos. O Posto é 

dividido da seguinte maneira: sala, cozinha e dois quartos. Dentro desta estrutura, 

precária, encontramos alguns móveis de madeira (mesa, bancos, armário, cama/sem 

colchão) e alguns utensílios de cozinha. O posto não dispõe de nenhum tipo de 

medicamento. O único material encontrado foram alguns preservativos. 

 

Foto nº. 04 - Posto de Saúde da RESEX Rio Ouro Preto na Comunidade Floresta. 

 
Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2017. 
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Sem Posto de Saúde e sem nenhum tipo de atendimento médico, os moradores 

contam apenas o com o auxílio de dois Agentes Comunitários de Saúde contratados 

pela Prefeitura de Guajará-Mirim: um é responsável pelas comunidades do Alto Rio 

Ouro Preto e o outro é responsável pelas comunidades do Baixo Rio Ouro Preto, uma 

vez por mês cada Agente percorre a área que está sob sua responsabilidade e distribui 

cloro para tratar a água para o consumo. 

 Os moradores recorrem a tratamentos caseiros. De acordo com os relatos dos 

moradores, geralmente, o medicamento caseiro é utilizado para o tratamento de dores 

de cabeça, diarreia, ferimentos, azia e/ou incômodos estomacais e intestinais, 

conforme afirma a entrevistada Raimunda de Jesus: 

 
Entrevistadora: A senhora costuma fazer alguma medicação caseira? 
Entrevistada: Ah, eu tenho muita erva, remédio caseiro, ah, tudo que 
é erva que eu sei fazer, eu faço. Alí tem as minhas ervas, alí tem o 
uchi que é medicinal e tem unha de gato e tem uchi que fica alí e tem 
amora, amora tá ali pronta, que eu faço o chá pra tomar, tá alí o chá 
da amora e o uchi, porque o uchi é muito bom.  
Entrevistadora: A senhora usa estes chás em que situação?  
Entrevistada: [...] eu vivo com muita azia, aí eu tomo e você acredita 
fia, todo mundo que passa aqui toma dos meus remedinhos que eu 
faço ali pra mim. O seu Estevão mora ali embaixo, ele vem aqui só 
tomar o meu chá. (RAIMUNDA DE JESUS, 2018). 

 

Além dos chás de uchi amarelo (Sacoglottis uchi Huber), amora (Morus), e unha 

de gato (Uncaria tomentosa), os moradores também costumam fazer chá de erva 

cidreira (Melissa officinalis), de capim santo (Cymbopogon citratus), da folha da goiaba 

(Psidium guajava), da folha do abacate (Persea americana), da casca de jatobá 

(Hymenaea courbaril), da casca da copaíba (Copaifera langsdorffii). Também utilizam 

o óleo da copaíba para tratar ferimentos, dentre outros. A raiz do João-brandim (Peper 

ottoni), que é colocado em cima do dente que está doendo. O chá da raiz da 

vassourinha (Scoparia dulcis) é dado às crianças recém-nascidas que estiverem com 

dificuldade de urinar, dentre outros. 

As peculiaridades que permeiam os hábitos, os modos de vida e cultura dos 

moradores das comunidades da RESEX Rio Ouro Preto nos ajudam a identificar 

práticas que implicam direta e indiretamente na saúde da população local. De acordo 

com Confalonieri (2005), a população que habita a Amazônia está dividida em três 
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grandes categorias, denominadas macropaisagem amazônica. São elas: paisagens 

naturais29, paisagens antropizadas30 e paisagens construídas31.  

Nesta perspectiva, a RESEX Rio Ouro Preto, principalmente as comunidades 

banhadas pelo Rio Ouro Preto, apresentam áreas com pouca interferência humana, 

fazendo, portanto, parte da categoria paisagens naturais. Isso implica dizer que há 

uma população vivendo em locais sem infraestrutura, sem água tratada, sem 

assistência médica e outros benefícios e bens de consumo disponíveis nas áreas 

construídas. 

 Os moradores das comunidades mantêm relação direta com o rio e com a 

floresta, visto que são as bases da própria subsistência. Algumas características da 

paisagem natural podem oferecer complicações ao cotidiano dos moradores. Para 

Confalonieri (2005, p. 225), na paisagem natural, onde vive a população da RESEX 

Rio Ouro Preto: 

 

[...] encontra-se, principalmente, doenças infeccionas e parasitarias 
(“Infecções Focais”), bem como intoxicações por animais 
peçonhentos, resultante da exposição humana em atividades de 
subsistência, ou, simplesmente, pela proximidade e contato direto com 
os elementos do meio natural (vegetação; solo; animais; água etc.). 
Como grupos populacionais especialmente sob risco estão as 
comunidades tradicionais, pela sua exposição permanente. 

 

Viver próximo ao rio é uma das alegrias citadas pelos entrevistados, mas as 

águas também podem oferecer muitos riscos, mesmo para pessoas habituadas à 

região. Os moradores constroem suas casas bem próximas às margens32 do Rio Ouro 

Preto.  

Morando nestas condições, os moradores ficam expostos e vulneráveis à 

contaminação, à infecção, a acidentes com animais e insetos, ou intoxicações focais 

 

29 Pouca interferência humana. 
30 Na paisagem antropizada, geralmente pequenas cidades, vilarejo, há uma maior degradação na 
busca de conforto e outros bens e serviços da sociedade moderna. As pessoas se organização “em 
sociedade”, no entanto, de forma desordenada, sem infraestrutura adequada, o que os leva à 
possibilidade de serem acometidos por diversos tipos de enfermidades, por infecções focais, endemias, 
periurbanas e acidentes. 
31 A paisagem construída caracteriza-se por uma maior concentração de pessoas em centros urbanos 
que fazem uso, dentre outras coisas, das tecnologias e serviços da vida moderna, aparentemente há 
um conforto (carros, supermercados, diversão, aparelhos eletroeletrônicos), contudo, estão expostos a 
uma série de doenças infecciosas, degenerativas, violência e endemias urbanas. 
32 Foto em Apêndice. 
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por bactérias ou fungos. Neste sentido, pode-se citar a ocorrência de verminoses 

causadas pela contaminação, doenças da pele e outras infecções.  

O acesso33 às moradias, que não é feito apenas pelo Rio Ouro Preto, mas, 

também, por furos e igarapés, é outro fator que oferece risco aos moradores, pois 

devido ao baixo nível da água, durante algumas estações do ano, eles são obrigados 

a trafegar em condições que oferecem perigo, ou seja, ao descerem da embarcação, 

para puxá-la, podem ser picados por cobras ou pelo esporão de arraias etc.  

Este tipo de acidente pode ocorrer ainda durante a realização de outras 

atividades comuns aos moradores da região, conforme relata o entrevistado Nildo 

Lopes: 

 
No dia 19 de setembro eu fui pra lá, pra gente passar um dia lá de 
lazer com os meninos, banhando. Passamos. E na quarta-feira, que 
foi 20, eu chamei os meninos de lá, e alguns dos irmãos daqui, nós 
fomos fazer essa limpeza lá no Rio, trabalhamos o dia todo. E quando 
foi cinco horas da tarde, quando eu ia cortar o último pau que 
trabalhava, a arraia foi... Uma arraia. Uma arraia. E estou até hoje. 
Isso aconteceu em 20 de setembro. 20 de setembro. Agora 20 de 
janeiro vai fazer já cinco meses, cinco meses. Foi uma arraia que me 
ferrou. (NILDO LOPES, 2018). 

 

A extensão territorial e o isolamento parcial da RESEX dificultam o acesso dos 

moradores à cidade mais próxima, Guajará-Mirim. Estes aspectos contribuem para 

que as condições de vida neste espaço sejam menos confortáveis, uma vez a falta de 

acesso às informações, ao tratamento preventivo e aos medicamentos básicos 

acarretam prejuízos à saúde dos moradores, visto que eles não dispõem de 

assistência médica, pronto atendimento, profissionais especializados e instituições de 

saúde. 

Na época de maior volume de água no Rio Ouro Preto ocorre o processo de 

erosão, o que pode ocasionar a queda de árvores de grande porte, dificultando o 

acesso e a passagem dos moradores, obrigando-os a descerem34 do barco e entrar 

na água para cortar a árvore.  

Quando não conseguem cortar a árvore para continuar a viagem, os moradores 

são obrigados a retornarem aos locais de destino ou ficarem no local esperando que 

 

33 Foto nos Apêndices. 
34 Foto nos Apêndices. 
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apareça alguém para ajudá-los. Em ambos os casos, ficarão horas com a roupa 

molhada, ficando expostos e vulneráveis às doenças: gripes, resfriados e outros. 

As questões sanitárias e a falta de acesso à água tratada também são fatores 

que dificultam o bem-estar da população da reserva, pois na maioria das casas a água 

utilizada para beber e para cozinhar é coletada no rio. Os moradores costumam tratar 

a água com cloro, que é distribuído gratuitamente na reserva pelo Agente Comunitário 

de Saúde. Quando não há cloro, alguns moradores fervem a água que vai ser bebida.  

Com relação ao banho35 das crianças, observa-se que há dois tipos de banho. 

O primeiro, que corresponde a um momento de diversão e nem sempre as crianças 

estão acompanhadas por adultos. Elas entram e saem da água sem utilizar nenhum 

tipo de produto de higiene; o segundo tipo de banho acontece na companhia da mãe 

ou de irmãos maiores, neste momento é feito a higienização. No entanto, após às 18 

horas o banho é proibido, especialmente para crianças, pois, de acordo com os 

moradores, esse é o momento que os “bichos” saem para comer. 

Às vezes, o banho (diversão) é seguido pelo banho (higienização) e ocorre 

enquanto a mulher exerce alguma atividade doméstica (trata peixe ou carne ou lava 

as louças no porto). Assim, logo que termina, dá início aos cuidados com as crianças. 

A todo momento, homens, mulheres e crianças estão expostos a situações 

arriscadas. Aparentemente, parecem acostumados ao risco. Neste contexto, vale 

ressaltar as tarefas36 domésticas praticadas pelas mulheres: lavar as louças, lavar as 

roupas, banhar as crianças, tratar aves, peixe e animais etc., que são atividades 

realizadas, na maioria das vezes, no porto. Contudo, este é um modo de vida que faz 

parte do saber-fazer das populações tradicionais rurais ribeirinhas amazônicas. 

Além dos riscos já mencionados neste trabalho, há o risco de contaminação 

dos alimentos tratados na mesma tábua onde foi realizada tantas outras atividades. 

Os moradores também estão expostos a situações de riscos quando percorrem as 

estradas de seringa, quando vão à roça, ao pique de castanha, visto que podem se 

picados por cobras, insetos e outros animais peçonhentos. Ressalta-se que nem 

sempre eles usam roupas e calçados adequados. Nestas ocasiões, o perigo é a cobra, 

a onça, a lacraia ou até mesmo uma lesão ocasionada pela queda de um ouriço. 

 

35 Foto nos Apêndices. 
36 Foto nos Apêndices. 
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3.7 A cultura tradicional e as transformações culturais  

 

Ao observar os modos de vida das comunidades da reserva, nota-se que a 

cultura local se efetiva a partir do processo de adaptação às condições 

socioambientais que se cria e recria a partir de mecanismos com impactos ambientais 

mínimos e novas formas de organização social, ou seja, “[...] traços culturais que são 

seletivamente reafirmados e reelaborados” (CUNHA & ALMEIDA, 2001, p. 192) em 

um constante movimento de ressignificação.  

Para compreender esses processos, no que se refere às manifestações 

religiosas na RESEX Rio Ouro Preto, é necessário saber como essas manifestações 

ocorriam na época em que a reserva era um seringal, durante os períodos de grande 

produção da borracha. Naquela época, mesmo depois do fim do chamado Boom da 

borracha, eram comuns as festividades religiosas dentro dos seringais. 

 
[...] os seringueiros encontravam na festa umas das formas de 
compensarem a solidão sentida nos cinco, seis dias de trabalho nas 
estradas de seringa. Ao se fazerem presentes nas festas, 
transgrediam, contrariavam os interesses dos patrões, que queriam os 
fregueses integralmente produzindo borracha [...] a festa foi, desde o 
período de constituição dos seringais, presença constante no cotidiano 
dos seringueiros, como forma de dissimular a solidão, chegando a ser 
normal homem de formação rígida, dançar uns com os outros com 
naturalidade (ROCHA, 1998, p. 87).  

 

Após o fim da relação patrão e seringueiro, que foi estabelecida no sistema de 

aviamento, outras atividades foram sendo agregadas às festas religiosas, destacando-

se os campeonatos de futebol. Estas ocasiões representavam grande oportunidade 

de interação entre os moradores. As trocas culturais, os saberes e os modos de vida 

nas comunidades, significam formas de resistências: 

 

A festa ganha uma centralidade para a vida dos seringueiros, pois é o 
momento que eles encontram para se descontrair de um ambiente 
carregado e tenso. A dimensão da festa vai além desta característica 
citada acima, pois ela não só permite que os laços sociais entre os 
fregueses se fortaleçam, mas também oferece condições propícias 
para que um rico imaginário aflore. (ROCHA, 1998, p. 228).  

 

Nos barracões, as festividades eram permitidas e incentivadas para que os 

seringueiros e suas famílias pudessem se distrair e, sobretudo, endividar-se ainda 

mais. As festividades dos “dias santos” movimentavam o comércio em vários 
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aspectos. Nessa perspectiva, é possível afirmar que o barracão lucrava com as festas, 

pois vendiam inúmeros gêneros alimentícios. As festividades, em alguns casos, 

chegavam a durar até mais de uma semana, como é caso das festas juninas, nas 

quais se comemoram os dias de Santo Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São 

Pedro (dia 29 de junho). 

As mulheres aproveitavam a ocasião para conversar com outras mulheres e 

aprender práticas que pudessem melhorar o dia a dia: falavam de costura, de comida, 

da relação com os filhos e com o marido. Também havia muita dança. Eles dançavam 

forró, que era tocado no rádio à pilha. 

Os relatos também demonstraram que as festividades eram realizadas para 

que os moradores cumprissem as promessas feitas a algum “santo”, ou seja, para que 

eles pudessem pagar as promessas pelas graças recebidas. As festividades por 

motivos religiosos persistiram mesmo depois que os seringais da região 

guajaramirense foram transformados em reservas extrativistas: 

 

O meu pai ele era um devoto de todos os santos. Não tem aquele dia 
de Todos os Santos? Que o povo fala, né. O dia primeiro de novembro 
se não me engano. Era Dia de Todos os Santos. E meu pai tinha todos 
esses festejos. Só que como hoje eu sou evangélico, entendo assim 
ne, que era uma tradição do meu pai... Era uma forma que ele creu, 
né. E viveu a vida dele assim. E graças a Deus por isso, porque ele 
tinha aquela crença dele, né... E quando chegava aquele dia, Deus, 
eu creio que era Deus! Que abençoava ele, e ele matava um bicho do 
mato. Ele cansava de matar de três porcos do mato, uma anta. Dava 
de noventa, de cem pessoas na casa dele, naquele festejo, pra comer 
aquele bicho. Ele não tinha gado. Ele criava porco de casa, matava ali 
um porco, dois... E o resto era do mato, peixe... Mas convidava todo 
dia dos santos, pessoal vinha de cem, cento e cinquenta pessoas em 
diante. Os vizinhos... Vinha gente de viagem, a mais de um dia de 
motor, pra festejar. (SEBASTIÃO NUNES, 2017). 

 

No entanto, ao longo dos anos, de acordo com os relatos dos entrevistados, 

houve uma diminuição, significativa, na realização das festividades religiosas 

católicas. Essa diminuição é decorrente da rotatividade dos moradores na 

comunidade e dos moradores mais novos para a cidade. Conforme se constata no 

relato do entrevistado Nildo Lopes: 

 

[...] muitas pessoas que faziam aquele movimento (os festejos 
religiosos da Igreja Católica), que eram até do lugar, também se 
deslocaram e foram-se embora pra cidade. E então só se dá a maioria 
desses movimentos quando tem uma pessoa no lugar e, 



80 
 

constantemente, ele está alimentando aquele tipo de evento, que está 
sempre investindo, que está sempre correndo atrás. Aí então, nessas 
pessoas irem embora, vai diminuindo. (NILDO LOPES, 2018). 

 

Durante a pesquisa, vários entrevistados mencionaram as festividades 

realizadas dentro da reserva, e tais relatos coincidem com os relatos do entrevistado 

Nildo Lopes, citado acima, pois essas festividades eram realizadas, geralmente, em 

dias “santos”, conforme calendário religioso da Igreja Católica. Além disso, havia, 

tradicionalmente, o costume de que os filhos continuassem a realizar as festividades 

mesmo quando da ausência de seus pais. 

Além disso, atualmente, as denominações evangélicas estão presentes na 

Reserva. Assim, os terços foram substituídos por cultos, consequentemente, os 

calendários, as imagens de santos e os terços foram retirados das paredes. Muitos 

moradores se consideram “crentes”, no entanto, ainda é muito forte os traços da igreja 

católica nessas pessoas. Outros, porém, relatam participar dos cultos, mas não 

admitem que são evangélicos.  

Também há casos de moradores que se reconhecem como evangélicos, mas 

que continuam a respeitar a religião católica, principalmente por causa do vínculo 

estabelecido ainda na infância. 

. 
[...] depois que eu aceitei Jesus, aí eu entendi assim, né... Que em 
todo canto é lugar de se alegrar. Tanto faz você ir pra lá, como pra cá. 
Onde você tiver, com Jesus, você tem que estar alegre. Eu sempre 
digo ‘eu tô alegre’, né. Agora, minha vida é dia de Santo todos os dias. 
Porque Jesus morando comigo eu tô alegre. (SEBASTIÃO NUNES, 
2017). 

 

 Embora haja o respeito, a diminuição das festas de “santos” diminuiu o contato 

dos moradores em momentos de descontração e de trocas culturais e simbólicas, 

porque, durante os chamados festejos, também aconteciam os campeonatos de 

futebol. Ainda acontecem jogos de futebol dentro na Reserva, porém, de acordo com 

os relatos dos moradores, são apenas jogos para passar o tempo e não há mais 

premiação como havia nos campeonatos. Os moradores se encontravam com 

moradores da própria comunidade, das comunidades vizinhas, além de encontrarem 

moradores de outras reservas que vinham participar dos festejos, possibilitando as 

trocas culturais. 
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[...] querendo ou não, tem aquele atrito entre o evangélico e o católico. 
Então não sei o modo de se dar, mas tem aquela restrição. Porque na 
festa que o pessoal faz do santo, o evangélico não vai. E na festa do 
evangélico, muito difícil o católico ir lá. Então virou aquela... Porque 
quando era todo mundo católico, todo mundo se reunia, conversava a 
mesma língua. Hoje em dia não.  Hoje em dia são dois grupos 
separados. (MISSILENE RODRIGUES, 2017). 
 
 

No que se refere à religião, foram encontradas três denominações religiosas 

dentro da reserva, todas localizadas na área seca da RESEX Rio Ouro Preto.  A 

primeira é uma unidade da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma 

denominação Cristã Evangélica Pentecostal. O templo foi construído no Ramal do 

Pompeu, na localidade São Francisco. 

 

Foto nº. 05 - Igreja do Evangelho Quadrangular no Ramal do Pompeu. 

 
Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 
 

A unidade foi construída pelos moradores com recursos financeiros próprios, 

em 2017, em uma área cedida pela moradora Raquel Antelo. Vale ressaltar que atrás 

do prédio da congregação está o campo de futebol onde antes aconteciam 

campeonatos durante os festejos da Igreja Católica, porém agora. Raquel agora é 

evangélica. Neste campo ainda acontecem jogos de futebol, porém não há disputas 

por troféus. 
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As novas formas de culto, dentro da reserva, também contribuíram para a 

diminuição dos festejos católicos nas comunidades. Conforme as palavras do 

entrevistado Nildo Lopes, as festividades aconteciam porque havia muitas pessoas 

envolvidas em prol da realização. Contudo, a maioria delas já faleceu ou mudou-se 

para a cidade, “[...] aí aquelas outras que ficam, que não são daquele tipo de lazer, aí 

então elas não vão correr atrás. Onde que acabou dando uma colaboração pra 

diminuir”. (NILDO LOPES, 2018). 

O prédio da Congregação ainda está em fase de construção, por isso os cultos 

são realizados apenas durante o dia, porque não há energia elétrica. Estes encontros 

são realizados em dois momentos: apenas com os moradores, denominados de 

Célula e os cultos realizados na presença dos moradores, do presbítero e da esposa 

deste, a qual é diaconisa. Eles se deslocam da cidade de Guajará-Mirim, geralmente, 

duas vezes por mês.  

Quanto ao dízimo, a entrevistada Raquel Antelo relatou que o dízimo recolhido 

durante os cultos é repassado para o presbítero, mas o dízimo recolhido durante os 

encontros de células é destinado para o preparo do lanche do próximo encontro.  

O dízimo pode ser repassado tanto em moeda quanto em algum produto 

extraído ou produzido, conforme nos relatou a entrevistada Raquel Antelo “[...] se eu 

tirei goma, eu dei minha oferta, né?! Dei minha oferta em goma. Digamos assim, eu 

tirei duas latas de goma, uma lata de goma é 100 reais, são 200 reais. Aí eu tirei um 

tanto em goma, né?! Que 10%. Aí eu dei pro pastor”. (RAQUEL ANTELO, 2018). 

A segunda denominação são unidades da Assembleia de Deus. Uma está 

localizada37 na Comunidade Ramal dos Macacos. Não tivemos acesso ao interior da 

igreja, tampouco contanto com o responsável pelo local.  A outra é unidade da 

Assembleia de Deus – Ministério de Madureira, localizada na Comunidade Ramal do 

Seringueiro, em uma área cedida por um morador. A unidade foi construída há cerca 

de seis anos, aproximadamente, com recurso da Assembleia de Deus da cidade de 

Guajará-Mirim.  

 

 

 

 

37 Foto nos Anexos. 
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Foto nº. 06 - Igreja Assembleia de Deus – Mistério de Madureira no Ramal do 
Seringueiro. 

 
Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 
 

O responsável pela congregação relatou que não é pastor, e sim presbítero, e 

que sua esposa é diaconisa, no entanto, os moradores da comunidade o respeitam 

como pastor. O presbítero vive com a esposa e os três filhos nos fundos da igreja. 

Os encontros religiosos desta congregação acontecem, em média, quatro 

vezes por semana, em diferentes horários. Também são realizados encontros nas 

casas dos moradores. De acordo com o presbítero, os membros da congregação 

dizimam não só em moeda corrente, mas também podem dizimar com parte da 

produção, geralmente produtos extraídos na floresta, como, por exemplo, castanha. 

A terceira denominação é da Igreja Católica, que, simbolicamente, é 

representada por uma construção em madeira e que, esporadicamente, recebe a 

visita de algum representante da igreja. Nessas ocasiões, são realizadas celebrações 

singelas: terços, novenas, dentre outros. A construção está localizada no Ramal do 

Pompeu. Vale ressaltar que os moradores que se identificam como católicos mantêm 

em casa imagem de algum santo de sua devoção.  
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Foto nº. 07 - Edificação da Igreja Católica na RESEX Rio Ouro Preto. 

 
Fonte: RODRIGUES, Missilene. 2018. 

 

Contudo, de acordo com relatos dos moradores, mesmo aqueles que se 

reconhecem como católicos costumam participar, ocasionalmente, de atividades 

realizadas por famílias “evangélicas”, onde, geralmente, ocorrem celebrações 

denominadas de “Célula”. No entanto, não é comum que evangélicos participem de 

festividades realizadas em prol de algum santo de devoção ou quaisquer celebrações 

católicas. 

 

3.8 Produções Econômicas Domésticas e a Geração de Excedentes 

 

Homens, mulheres e crianças têm tarefas diárias a serem cumpridas dentro da 

RESEX Rio Ouro Preto. Os afazeres são divididos de forma “natural”, de acordo com 

a cultura do patriarcalismo, que tem traços marcantes dentro da comunidade. Assim, 

algumas tarefas são exercidas só por homens, por serem considerados “serviços 

pesados” e outras são exercidas só por mulheres, por serem considerados “serviço 
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de mulher”. No entanto, homens e mulheres podem desempenhar quaisquer tarefas 

na ausência do outro ou para auxiliá-lo em caso de doença etc. 

Os moradores da Reserva demonstram uma relação muito próxima com a 

natureza e dela retiram a maior parte de tudo que produzem para geração de renda e 

consumo. Assim, a economia gira em torno da agricultura, do extrativismo, da criação 

de pequenos animais domésticos e do cultivo de hortaliças, prática comum no mundo 

rural. 
 

3.8.1 A seringa 

 

Por muito tempo, o látex da seringa, utilizado para a produção da borracha, foi 

o produto mais extraído no Rio Ouro Preto. Até os primeiros anos da década de 90 do 

século XX, segundo Wawzyniak (2000, p. 76), “A borracha era o único produto 

comercializado pela totalidade das famílias”, mas, atualmente, é pouco extraído dentro 

da Comunidade. Os moradores afirmam que esta mudança decorreu em função do 

baixo preço pago pelo quilo da borracha, por não compensar o esforço realizado 

durante a coleta do látex e por falta de comprador para o produto final – a borracha. 

Sem um comprador certo, os seringueiros ficaram à mercê de uma proposta de 

compra vinda do país vizinho – a Bolívia, ou das associações dos seringueiros, que 

repassam o produto para compradores da Bolívia. Ocorre que o valor oferecido por 

quilo é R$ 1,50, ou seja, muito abaixo do desejado pelos seringueiros. De acordo com 

o entrevistado Adão Nascimento: 

 

O Brasil mesmo não quer, porque a reserva foi criada para 
seringueiros e o Brasil mesmo não quer comprar o produto, quer dizer, 
ele força os seringueiros a mudarem as características deles, que 
eram de seringueiros, para ser agricultor hoje, né? Se a reserva era 
feita pra proteção, hoje você tem que tá derrubando, porque tem que 
mudar o meio de vida né, não tem mais como você sobreviver só da 
produção de borracha. E castanha, nem todas as localidades têm 
castanha, e castanha só é por um certo período e acaba. (ADÃO 
NASCIMENTO, 2017). 

 

 A falta de interesse por parte do Governo em viabilizar a compra da produção 

desses trabalhadores soa como estratégia para forçar a mudanças nas formas 

extrativismo e produção dentro da reserva, o que, consequentemente, muda as 

características identitárias da população residente. 
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A produção38 de borracha do senhor Sebastião retrata a única tentativa de 

produzir borracha em 2017. Segundo o seringueiro, ele só tentou retomar a produção 

de borracha por ter acreditado que haveria comprador: 

 
Porque o seu Albino39 falou assim, que ele dava um jeito quando 
fizesse a produção, mas aí ninguém acreditou, os outros, eu acreditei. 
Eu falei: eu vou parar, porque parece que vai dar zebra, e deu mesmo. 
Porque ele viajou, não tenho mais notícia dele, porque ele tá de férias. 
(SEBASTIÃO BIRA, 2018).   

 

De acordo com o seringueiro, cada peça de borracha prensada40 tem o 

equivalente a 50 quilos. Os 300 quilos de borracha estão há, aproximadamente, dois 

meses na beira do Rio Ouro Preto. Durante todo esse tempo, o seringueiro ficou 

esperando aparecer comprador para o produto. Atualmente, o valor pago pelo quilo 

da borracha é de aproximadamente R$ 1,50 e, mesmo assim, não houve comprador 

interessado. 

 

3.8.2 A castanha 

 

A castanha (Bertholletia excelsa) aparece como produto mais extraído na 

RESEX Rio Ouro Preto. Apesar de não haver um levantamento que aponte a 

quantidade de árvores de castanheiras existentes dentro da Reserva, os moradores 

comentam que a quantidade é considerável, porém as árvores estão dentro da floresta 

e, muitas vezes, o acesso é bem difícil, o que dificulta a coleta. 

Para facilitar a coleta, que ocorre durante os primeiros três meses do ano, os 

moradores optam por ir para as regiões que concentram um maior número de árvores, 

chamadas de castanhais. Tivemos a oportunidade de encontrar um grupo de pessoas 

durante a coleta no Igarapé do Bicho, afluente do Rio Ouro Preto. Estavam no 

acampamento:41 2 homens, 3 mulheres (uma delas estava grávida de 7 meses) e 8 

crianças, sendo 3 meninas e 5 meninos, algumas galinhas e 2 cães. Eles levam tudo 

 

38 Foto em Apêndice. 
39 Chefe do ICMBio de Guajará-Mirim. 
40 Explicar borracha prensada 
41 Foto em Apêndice. 
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que podem e conseguem colocar dentro da canoa, e montam tapiris e também 

montam barracas para ficarem alojados por duas semanas, em média42. 

No primeiro momento, o trabalho é limpar o caminho que dá acessos às 

castanheiras. Eles vão em grupo, com facão na mão, abrindo um caminho que é 

chamado de pique de castanha. Esse trabalho pode levar de um a dois dias. No 

segundo momento, pegam os ouriços que estão embaixo da castanheira e colocam 

um pouco mais afastados, para que eles não fiquem embaixo da copa da árvore 

quando eles começarem a cortá-los para retirar a castanha. Esse processo é chamado 

de “quebrar-castanha”, mas na verdade o ouriço é cortado com o facão, visto que é 

muito duro.  

Na ocasião, a divisão do trabalho se deu da seguinte maneira: homens, 

mulheres e meninos foram para o pique de castanha e desenvolveram o trabalho de 

acordo com a capacidade de cada um. As meninas com mais idade ficaram no tapiri, 

responsáveis por preparar a refeição e cuidar das crianças menores.   

O terceiro momento foi o de carregar os paneiros e sacos cheios de castanha 

até o acampamento, depois a castanha foi ensacada para facilitar o transporte até a 

cidade ou até o Barracão do Pompeu, onde são vendidas. A castanha é coletada para 

a venda e para o consumo, geralmente é utilizado para o preparo de caldos, leite, 

bolos e chibé de leite de castanha43. 

A venda da castanha é feita por “barrica”, que corresponde a 6 vezes a medida 

de uma lata de 18 litros colocada no saco. O comprador também tem a opção de 

comprar apenas a quantidade referente a uma lata.  

Em janeiro de 2018, o saco de castanha vendido no pátio do Barracão do 

Pompeu a compradores (atravessadores) custava R$ 165,00, eles compram a 

castanha e vendem para a Bolívia, onde será beneficiada e exportada para outros 

países. Os moradores acreditam que a negociação feita com atravessadores é mais 

lucrativa, pois apesar de venderem mais barato, eles não terão despesa com o frete 

até à cidade e não correrão o risco de frustrar a venda, além de não precisar beneficiar 

o produto. 

 

 

42 Quando o homem não tem esposa, ele se junta com outros homens solteiros e montam 
acampamento para a coleta de castanha. 
43 Leite de castanha, açúcar e farinha, servidos no copo. 
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3.8.3 Caça e Pesca 

 

A caça não é uma prática permitida dentro da comunidade, por se tratar de uma 

área de reserva, por isso, a maioria dos moradores não admite a prática. Apesar de 

não mencionarem técnicas de caça, podemos perceber nas narrativas que, embora 

em menor escala, a caça ainda é uma opção para complementar a alimentação. 

A pesca também é praticada com algumas restrições. Somente os moradores 

podem pescar dentro da área da RESEX Rio Ouro Preto, e apenas pesca de 

subsistência. O morador tem permissão de retirar, uma vez por mês, o equivalente a, 

no máximo, 10 quilos de peixe, quando vai para a cidade, pois há um entendimento 

de que essa quantia seja apenas para o próprio consumo ou consumo da família.  

A pesca predatória é condenada pelos próprios moradores, que têm 

consciência da necessidade de exercer práticas sustentáveis a fim de garantir a 

produção e o aumento de algumas espécies nativas, por isso respeitam o período do 

defeso, que acontece entre os meses de outubro a fevereiro, época em que ocorre o 

período de reprodução das espécies.  

O peixe é a base de alimentação da maioria dos moradores que vivem às 

margens do Rio Ouro Preto, isso faz com que eles respeitem os ciclos naturais de 

manutenção da vida. A própria natureza se manifesta mais eficaz que a multa imposta 

pela Lei nº 9.605, de 1998, e a Lei nº 9.096, de 2009, (sem retirar a importância das 

leis para a preservação das espécies) é a própria natureza que determina quais peixes 

serão pescados e quando serão pescados. 

Essa determinação é percebida no relato do entrevistado Adão Nascimento, 

quando questionado sobre sua opção de peixe, ele responde: “Essa época de verão 

eu como muita piranha, ___44 surubim também, tucunaré, mais ou menos essas 

quatro espécies [...] Mas no inverno, tem uma mudança de tipo de bicho né, a gente 

come mais _____ no inverno, que dá ____, pial...”. (ADÃO NASCIMENTO, 2017). 

Além de saber qual peixe pescar em cada época do ano, os moradores 

precisam aprender como e onde pescar. Para cada espécie, há determinadas 

peculiaridades a serem atendidas para o sucesso da pescaria: horário da pescaria, 

lugar da pescaria, isca, linhadas e anzóis apropriados. O tucunaré, por exemplo, é um 

 

44 Utilizamos o travessão (_____) para marcar as palavras que não foram identificadas durante a 
transcrição do áudio. 
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dos peixes mais pescados durante o verão. Para pescá-lo com mais facilidade é 

preciso usar iscas que pareçam piabas, jogar a linha e puxar lentamente, simulando 

o nado do peixe. Geralmente, a canoa está de “bubuia45”.  

A jatuarana, considerada por muitos como peixe muito saboroso, exige muita 

técnica e paciência durante a pescaria. A melhor época para pescá-la, de acordo com 

os moradores, é durante o inverno. A isca preferida é a fruta da seringueira, que se 

anuncia quando a casca se parte ao meio e a castanha caí na água. Alguns peixes 

são pescados ainda pela madrugada, outros quando a lua ainda está escura46, dentre 

outras técnicas. 

A pescaria é feita tanto por homens quanto por mulheres e crianças. No 

entanto, também é possível notar algumas diferenças. As pescarias feitas durante a 

noite são, na maioria das vezes, realizadas por homens. As mulheres, geralmente, 

pescam durante o dia. É muito comum que mulheres deixem uma linha n’água 

enquanto lavam as louças ou as roupas. As pescarias realizadas em família também 

se configuram como lazer, momento em que os pais aproveitam para ensinar aos 

filhos, com mais tranquilidade, os modos de pescar. 

O rio e o peixe são mencionados na maioria das narrativas como elementos 

que justificam a permanência dentro da reserva, mesmo diante da escassez de outros 

benefícios encontrados nas paisagens construídas ou antropizadas, conforme os 

conceitos de Confalonieri (2005). 

Além da castanha, do látex da seringueira, do peixe e da caça, também são 

retirados o óleo do coco do babaçu, vendido sob encomenda em garrafa pet com 2 

litros por R$ 50,00; o óleo da copaíba e o mel de abelha, vendido sob encomenda em 

frascos com 200 ml por R$ 10,00, dentre outros produtos que são retirados em menor 

escala, apenas para o consumo ou para uso medicinal.  

 

3.8.4 A farinha 

 

De acordo com Wawzyniak (2000, p. 81), “Até 1992, a agricultura ainda era 

considerada uma atividade secundária em relação à produção de borracha”. A 

agricultura tinha finalidade de consumo imediato. No entanto, atualmente, das 

 

45 Quando o barco está à deriva.  
46 Quando é noite de lua, mas ela ainda não nasceu. 
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atividades desenvolvidas pela população da RESEX Rio Ouro Preto, a agricultura é 

praticada por todas as famílias, sendo que o produto mais cultivado é a mandioca 

(Manihot esculeta)47, que passa por um processo de industrialização básica para 

chegar ao produto – a farinha.  

Houve aí uma inversão na produção e na destinação de cada produto. Antes, 

a seringa tinha papel primário para a comercialização, em função da aquisição de 

outros bens de consumo, e a farinha era base da alimentação. Atualmente, a farinha, 

além de base da alimentação, também é o produto mais comercializado, enquanto a 

borracha sequer aparece como possibilidade de base de sustento, de acordo com o 

relato dos moradores. 

A divisão do trabalho se dá da seguinte forma: durante o processo de fabricação 

da farinha, a mulher participa ativamente de várias etapas no processo que vai desde 

limpar o terreno onde será plantada a mandioca até o momento da venda: limpa o 

terreno para iniciar o plantio, planta, limpa o terreno para manter a plantação, tira as 

batatas da terra, carrega para que seja colocada de molho, coloca de molho, retira e 

coloca na prensa, retira da prensa e peneira, e quando vai para a cidade, ainda 

participa do momento da venda da farinha. 

Os homens, além das etapas mencionadas acima, se alternam no processo de 

torrar48 a farinha, que dura no mínimo 2 horas por “fornada”. Segundo eles, este 

momento exige muita força e disposição. Por vezes, eles passam o dia inteiro fazendo 

o mesmo movimento: mexendo a massa no forno, quando um para, é para cortar e 

colocar mais lenha no forno. 

Geralmente, são as crianças que trazem água para os homens e as mulheres 

que participam da produção da farinha. Na ausência das crianças, o serviço é 

executado pela mulher.  

No entanto, há a divisão sexual do trabalho, pois a mulher raramente participa 

do processo de torrar a farinha. Ocorre que, enquanto os homens se alteram ao redor 

do forno, as mulheres preparam a refeição, cuidam das crianças, da casa e de outras 

 

47 A mandioca tem duas variedades, sendo que uma, conhecida como “mansa”, é mais apropriada 
para ser consumida cozida, frita, assada e é utilizada para o preparo da farinha seca e no preparo de 
bolos etc. A outra, conhecida como “brava”, é mais apropriada para o preparo da farinha d’água, sendo 
está a mais produzida dentro da reserva. 
48 Foto em Apêndice. 
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atividades, tidas como femininas. Carregar49 os sacos de farinha, que pesam em 

média 60 quilos, é atividade praticada pelos homens.  

A farinha produzida dentro da comunidade é vendida em Guajará-Mirim. Além 

de guardarem para o consumo, a farinha também serve como moeda de troca dentro 

da comunidade. Na cidade, a farinha será vendida a donos de mercearias ou vendida 

na feira do Mercado Municipal. Algumas mulheres ficam responsáveis pela 

negociação na hora de vender o produto. De acordo com os entrevistados, na última 

produção de farinha, feita em 2017, o saco de farinha com 60 quilos foi vendido a R$ 

170,00 cada. 

Vale ressaltar que tudo que é produzido nas comunidades do Alto Rio Ouro 

Preto é levado para a cidade por via fluvial ou por via fluvial (trazido de canoas até o 

porto do Pompeu) e terrestre (do Pompeu segue em carros de frete até Guajará-

Mirim). O meio de transporte mais utilizado para retirar o que foi produzido na reserva 

são caminhonetes que cobram por frete. O valor cobrado varia entre R$ 150,00 e R$ 

300,00. O morador pagará para ir à cidade e terá que pagar para voltar, isso faz com 

que o lucro seja reduzido significativamente. 

O processo de transição, que substituiu o extrativismo pela agricultura, na 

Reserva, trouxe mudanças para além das formas de trabalho, pois interferiu, 

principalmente, na relação do homem com a natureza, considerando que o trabalho 

com a seringa começava de madrugada e o obrigava a um contato frequente e 

sistemático com a mata fechada. Seja o trabalhador homem ou mulher, precisava 

aprender a ouvir os sons da floresta, identificar as pegadas de algum animal, conviver 

com a solidão e a escuridão, enfrentar os próprios medos e transformá-los em 

conhecimento, a fim de dominar os segredos da sobrevivência na floresta, elementos 

constituidores da sua identidade. Acerca dessa relação, Tocantins escreveu: “[...] o 

homem, no seringal Amazônico, soube organizar-se com técnicas e instrumentos 

próprios, vencendo o meio ambiente e dele extraindo o fator econômico que o prendeu 

à terra”. (TOCANTINS, 1982, p. 101).   

A atividade de roça, por sua vez, exige um trabalho em grupo, que é feito à luz 

do dia e termina antes de escurecer.  De acordo com o entrevistado Davino Alves, “as 

pessoas que são acostumadas a cortar seringa, eles não gostam de fazer roça. 

Seringueiro tem raiva de sol. Hoje o pessoal trabalha porque é obrigado, não que 

 

49 Foto em Apêndice. 



92 
 

goste”. (DAVINO ALVES, 2018). Fica claro que a atividade de agricultura praticada 

não exerce sobre os moradores a mesma relação que a seringa exercia.  

Conforme afirma Teixeira (2009), o seringueiro prefere o trabalho com a 

seringa, que é realizado no período da madrugada e se estende pelas primeiras horas 

do dia, por ser um período mais agradável, mas este horário não é escolhido por mero 

capricho e sim porque este é o momento de produtividade natural das árvores da 

seringa e, portanto, ocorre o processo de “[...] quimiossíntese que determinam uma 

maior dilatação dos vasos e torna a madeira mais fértil”. (TEIXEIRA, 2009, p. 66). 

 

 

3.9 Educação Escolar na RESEX Rio Ouro Preto: breve histórico 

 

Na época do seringal do Rio Ouro Preto, a educação na região era, assim como 

em muitos lugares da Amazônia, transmitida de forma oralizada. Somente em meados 

do ano de 1989, foi criada a primeira escola no seringal, denominada Manoel 

Manussakis. No ano seguinte, a região já seria transformada em RESEX.  

De acordo com as informações dadas pelo entrevistado José Maria, foram 

criadas no Rio Ouro Preto, entre as décadas de 80 e 90, do século XX, as seguintes 

escolas: 

 

Quadro nº. 05 - Escolas criadas entre 1989 e 1992.  

ESCOLA LOCALIDADE DECRETO / DATA 

Manoel Manussakis Toqueiro 1.280/89 de 14/06/1989 

José Tadeu de Souza Filho Pompeu 1.330/90 de 02/04/1990 

Ecologista Francisco Mendes Sapezal 1.479/91 de 24/06/1991 

Bananal50 Bananal 1.541/92 de 31/03/1992 

José Ribamar Nunes Nova Colônia 1.618/92 de 21/10/1992 

Gerson Guimarães Ouro Negro 1.619/92 de 21/10/1992 

José Almeida Sepetiba 1.620/92 de 21/10/1992 

Maria da Conceição Colônia 1.621/92 de 21/10/1992 

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 

 

 

50 Na lista cedida pelo entrevistado José Maria a escola é chamada apenas de Bananal, a partir das 
informações da Secretária Municipal de Educação (SEMED), o nome da escola é José Dias Filho e 
estava localizada na Baia do Bananal, no Ramal do Brito. Porém, atualmente, este ramal não faz mais 
parte das comunidades pertencentes à RESEX Rio Ouro Preto. 
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Em 2009, de acordo com as informações do Plano de Manejo da Reserva, havia 

um total de 8 escolas e 79 alunos matriculados no Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª 

série. (ICMBio, 2014, p. 47). 

Já em 2017, havia na RESEX Rio Ouro Preto apenas duas escolas: a primeira, 

denominada Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental Ecologista Francisco 

Mendes, localizada na Comunidade Floresta. A estrutura da escola segue o modelo 

das casas dos moradores: paredes e assoalho de madeira serrada, cobertura de telha 

de amianto e o refeitório dos alunos é uma cobertura anexada coberta por palha. 

Devemos pontuar, ainda, que quando a Prefeitura de Guajará-Mirim disponibilizava 

merenda escolar, esta era preparada pela própria professora. Quando não havia 

merenda fornecida pela Prefeitura, a merenda era feita a partir de alimentos doados, 

nesses casos, alimentos comuns à alimentação diária dos alunos, que é à base de 

peixe, caça e farinha. 

 

Foto nº. 08 - Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental Ecologista Francisco 
Mendes. 

 
Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 

 

De acordo com as informações fornecidas pela Secretária Municipal de 

Educação (SEMED), Setor Rural de Guajará-Mirim, apresenta-se a seguinte tabela 

dos alunos atendidos pela escola Ecologista Francisco Mendes em 2017. 
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Quadro nº. 06 - Alunos da Escola Ecologista Francisco Mendes em 2017 

SEXO IDADE ANO 

F M 

X  7 1º ano 

X  10 3º ano 

X  9 3º ano 

X  12 4º ano 

X  13 4º ano 

X  10 4º ano 

 X 16 5º ano 

 X 12 5º ano 

X  12 5º ano 

X  11 5º ano 

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 

 
Conforme a tabela, podemos observar que em 2017 a escola atendeu dez 

alunos, quatro deles estão no quinto ano, sendo assim, a escola tem agora 6 alunos 

em idade escolar para o ano de 2018. No entanto, conforme ressalta Souza & 

Marcoccla (2001), “[...] muitas escolas públicas rurais isoladas foram fechadas sob a 

alegação de que o número de alunos não era suficiente para a manutenção das 

turmas e classes escolares” (SOUZA; MARCOCCIA, 2011, p. 193). Esta afirmativa é 

constatada a partir da justificativa dada pela chefe da SEMED/Setor Rural para o não 

funcionamento da referida escola em 2018.  

A segunda escola, denominada Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental 

10 de Abril51, está localizada na Comunidade Ramal do Seringueiro. A Escola funciona 

nos fundos da igreja evangélica Assembleia de Deus - Ministério de Madureira. A 

merenda escolar é fornecida pela Prefeitura de Guajará-Mirim, preparada pela 

diaconisa da igreja. Na ocasião de nossa visita, as cadeiras da sala de aula estavam 

armazenadas em outro local. 

  

 

51 Criada através do Decreto 2835/05 de 26/01/2005. No entanto, a escola já funcionava desde o ano 
de 2004. 
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Foto nº. 09 - Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental 10 de Abril. 

 
Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 

 

De acordo com as informações fornecidas pela Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED), Setor Rural de Guajará-Mirim, apresenta-se a seguinte tabela 

dos alunos atendidos pela escola 10 de Abril durante o ano de 2017. 
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Quadro nº. 07 - Alunos da Escola 10 de Abril em 2017 

SEXO IDADE ANO 

F M 

X  6 1º ano 

X  6 1º ano 

X  6 1º ano 

X  7 2º ano 

X  8 2º ano 

X  7 2º ano 

X  7 2º ano 

 X 7 2º ano 

X  10 3º ano 

X  8 3º ano 

 X 8 3º ano 

 X 8 3º ano 

X  9 4º ano 

 X 14 4º ano 

 X 10 4º ano 

X  9 4º ano 

X  11 4º ano 

 X 11 5º ano 

X  11 5º ano 

 X 11 5º ano 

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 

 

De acordo com a tabela, a Escola atendeu, em 2017, um total de vinte alunos, 

dos quais três deles foram aprovados para cursar o 6º ano. Visto que ambas as 

escolas da reserva atendem até o quinto ano, os pais destes alunos têm duas opções: 

mudar-se para a cidade ou permitir que os filhos frequentem a escola na cidade de 

Guajará-Mirim. No caso da segunda opção, estes alunos são levados até a cidade em 

ônibus escolar e retornam no início da manhã e retornam no final do dia. 

A falta de escolas que atendam aos alunos para além dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental na RESEX Rio Ouro Preto, criada há quase três décadas, traz à 

tona o descaso e escancara a necessidade de políticas públicas voltadas para a 

criação de escolas para atender a estes alunos, a fim de evitar o processo de evasão 

da população da Reserva. O último levantamento feito pelo ICMBio, no ano de 2007, 

constatou que aproximadamente 80% da população da Reserva tinha, no máximo, o 

Ensino Fundamental, e 18% eram analfabetos. (ICMBio, 2014, p. 45). Vale ressaltar 

que, naquela ocasião, 8 escolas estavam funcionando na Reserva. Uma década 

depois, existe apenas uma escola.   
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4 O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO NA RESEX RIO OURO PRETO: OS 

DIREITOS SUBJETIVOS, A RESISTÊNCIA E O ÊXODO DAS POPULAÇÕES 

TRADICIONAIS 

 

Considerando a situação histórico-geográfica, socioeconômica, cultural e 

educacional das comunidades da RESEX Rio Ouro Preto, conforme foi mostrado na 

segunda seção deste estudo, podemos afirmar que a população que habita a Reserva 

possui múltiplas culturas, formas de ensino próprias e uma linguagem singular. Por 

isso, nesta terceira seção da pesquisa, destacamos as legislações que instituem e 

gerenciam as Reservas Extrativistas. Discute-se, também, sobre as leis que garantem 

aos moradores das Reservas o direito à educação escolar, mas que, de certa forma, 

não são efetivadas.  

 

4.1 Populações Tradicionais: entre a preservação e a proteção  

 

Nas últimas décadas do século XX, a preservação e a proteção da 

biodiversidade se tornaram preocupação e interesse de diversas organizações 

governamentais e não governamentais em muitas partes do mundo. De acordo com 

Diegues (1996), o conceito de áreas naturais protegidas, com a finalidade de 

preservar a natureza, surge a partir da criação do Parque de Yellowstone, que se 

tornou marco na história das áreas protegidas, mundialmente, e serviu de modelo para 

a criação de outras áreas em diversos países do mundo, inclusive no Brasil.  

No entanto, criar parques nos moldes de Yellowstone, onde não se permite a 

presença de pessoas, gerou conflitos, principalmente em países tropicais onde as 

florestas eram/são “[...] habitadas por populações indígenas e outros grupos 

tradicionais que desenvolvem formas de apropriação comunal dos espaços e recursos 

naturais” (DIEGUES, 1996, p. 11). 

Na época, proteger a natureza implicava, necessariamente, afastar a vida 

humana das áreas naturais, tornando-as, assim, “preservadas”. Dessa forma, sendo 

permitida apenas a visitação humana para fins de “[...] refazer as energias gastas na 

vida estressante das cidades e do trabalho monótono”. (DIEGUES, 1996, p. 13). Seria 

este modelo, na concepção de Diegues, uma reprodução do mito do paraíso perdido. 

Ainda de acordo com Diegues (1996, p. 16), havia no Brasil, até os anos finais 

da década de 1980, um total de 58 unidades de conservação (UCs). Em 1990, as 
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áreas de unidade de conservação na Amazônia brasileira ocupavam, em média, 

40.000.000 ha. Atualmente, no Brasil, segundo o Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), de 2012, existem 886 UCs, que ocupam uma área de 1,5 

milhão de quilômetros quadrados. 

O SNUC define 12 principais categorias de UC. Sendo o primeiro grupo 

composto por unidade de Proteção integral, ou seja, onde se admite a presença de 

pessoas apenas para fins de pesquisa científica e educação, são elas: Estação 

Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio da Vida 

Silvestre. E as demais compõem o grupo das UCs de Uso Sustentável, ou seja, para 

fins de proteção dos meios de vida e cultura da comunidade tradicional e uso 

sustentável: Floresta Nacional, Reserva de Fauna, Área de Relevante Interesse 

Ecológico, Área de Proteção Ambiental, Reserva Extrativista, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e a Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Geralmente, as reservas extrativistas são ocupadas por pessoas que exercem 

atividades extrativistas, como é o caso dos seringueiros. 

No Brasil, os primeiros movimentos em prol da preservação da Natureza datam 

dos anos finais da década de 1950, quando foi criada a Fundação Brasileira para a 

Conservação da Natureza, que tinha como objetivos: 

  

[...] o estímulo e o desenvolvimento das atividades relativas à: a) 
criação e estabilização de parques, reservas, monumentos e 
semelhantes, com especial atenção para as espécies raras ou 
ameaçadas de extinção; b) cooperação entre os governos e as 
organizações nacionais, estrangeiras e internacionais interessadas na 
conservação da natureza e dos recursos naturais; c) estudos e 
pesquisas concernentes à conservação dos recursos naturais; d) 
difusão dos conhecimentos conservacionistas (FRANCO & 
DRUMMOND, 2009, p. 63) 

 

A partir daí, surgem diversos movimentos e associações ambientalistas com 

ideais de preservação e conservação, a fim de evitar o desmatamento da Amazônia, 

por ocasião da proliferação de complexos industriais. Essa pauta tomou proporções 

mundiais durante a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que aconteceu em Estocolmo, no ano 1972. 

Os movimentos socioambientais, intensificados durante a década de 1980, 

trouxeram a público um discurso ambientalista que evidenciava a necessidade de 

criação de áreas protegidas – as Unidades de Conservação – e de que estas áreas 
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seriam mais bem conservadas se permanecessem de “posse” daqueles que nelas 

habitavam – as populações tradicionais. Vianna (2008) apresenta uma definição para 

a expressão “populações tradicionais”, afirmando que: 

 

[...] é vaga, ela é usada como instrumento de defesa de território de 
diversos grupos sociais – não só das próprias “populações 
tradicionais”, mas de todos os que querem permanecer em uma 
unidade de conservação. As populações consideradas não 
“tradicionais” – leia-se, destruidoras da natureza – também se 
apropriaram, no começo, da única possibilidade de permanência de 
seus locais de uso e moradia, unindo-se às “populações tradicionais” 
nos movimentos organizados. (VIANNA, 2008, p. 226). 

 

Por outro lado, para Diegues, estas populações se caracterizam justamente por 

aquilo que as diferenciam daqueles que, geralmente, não têm os modos de vida 

pautados nos ciclos naturais, demonstrando profundo conhecimento “[...] dos ciclos 

biológicos e dos recursos naturais, tecnologias patrimoniais, simbologias, mitos e até 

uma linguagem específica” (DIEGUES, 1996, p, 14). 

Vale ressaltar, no entanto, que quando se pensou o “projeto” de criação das 

UCs a realidade das populações que habitavam esses espaços era uma realidade 

imposta, oriunda dos períodos de grande extração do látex e produção da borracha. 

Tomando as palavras de Milton Hatoum (2008), eram “Órfãos do Eldorado”. Diante 

dos conflitos e da instabilidade vivida nos seringais, no ano de 1985, os seringueiros 

se reuniram em Brasília, durante o Primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros, para 

reivindicarem os seus direitos e reafirmarem a proposta de transformar os seringais 

em reservas extrativistas, na tentativa de assegurar o direito de uso da terra aos que 

nela moravam.   

Em decorrência desses movimentos em prol da preservação da natureza e da 

garantia de posse da terra por quem nela habita, foram criados leis e órgãos para 

garantir a aplicabilidade das leis, conforme exemplos elencados a seguir. 

Na década de 1980, foi promulgada a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 

institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e criou o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA, de acordo com o Art. 7º, a quem, posteriormente, passou 

a competência de acompanhar a implementação do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza, conforme disposto no inciso I do art. 6º da Lei 9.985, de 

18 de julho de 2000, que regulamenta o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, 

segundo o qual: 
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Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988, Art. 
225). 

 

Vale ressaltar que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação foi instituído 

pela Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, com a finalidade de gerir as UCs, cujos 

objetivos, segundo o capítulo II, art. 4º, incisos I – XVIII, são: 

 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos 
recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;   
II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 
nacional;   
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 
ecossistemas naturais;  
IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 
naturais;   
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 
natureza no processo de desenvolvimento;   
VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza 
cênica;   
VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, 
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e 
cultural;   
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;   
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa 
científica, estudos e monitoramento ambiental;   
XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;   
XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação 
ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 
ecológico;  
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de 
populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento 
e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.  (BRASIL, 
2000, Art. 4º). 

 

Embora o inciso XIII, do art. 4º, da Lei nº. 9.985, faça referência à promoção 

social das populações tradicionais, todos os incisos anteriores demonstram, 

sobretudo, uma preocupação exacerbada em garantir a proteção e a preservação dos 

recursos naturais às futuras gerações, conforme o disposto no art. 255 da CF/88. 

Porém, tratam de forma deficitária as questões referentes ao bem-estar social dessas 

pessoas no tocante à promoção de direitos subjetivos como a educação escolar.  

Para além do disposto no art. 255 da CF/88, é necessário pensar a proteção 

da natureza em prol da garantia de sua existência para as futuras gerações, 
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considerando também a dignidade da pessoa humana que ocupa estes lugares de 

preservação, garantindo-lhes o acesso aos direitos constitucionais: direito à moradia, 

à cidadania, à saúde, ao lazer, à segurança, ao trabalho, à educação, dentre outros. 

Contudo, pode-se inferir que as garantias em favor das populacionais 

tradicionais, mencionadas acima, são utópicas, pois até “[...] a natureza selvagem não 

foi considerada um valor em si, digno de ser protegido” a não ser em benefício da 

humanidade, conforme as palavras de Diegues (1996, p. 35) ao refletir sobre a criação 

de espaços de conservação criados a partir de uma visão antropocêntrica.  

Outro órgão criado para atender às demandas das UCs foi o IBAMA, órgão com 

poder de Polícia Ambiental, criado através da Lei nº 7.735, de fevereiro de 1989, que 

foi responsável pelas Reservas Extrativistas até o ano de 2007. Para trabalhar em 

parceria com o IBAMA, foi instituída, em 19 de março de 1991, pela Lei Complementar 

nº 42 e reformada pela Lei Complementar nº 827 de 15 de julho de 2015, a Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), com a finalidade de gerir as UCs, 

fiscalizar e normatizar ações referentes à qualidade de vida e do Meio Ambiente, 

conforme previsto no art. 88, incisos I – VII: 

 

Art. 88. Cabe à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - 
SEDAM, órgão de ação de natureza substantiva, a proteção do meio 
ambiente e dos recursos naturais, de forma a evitar o seu esgotamento 
e manter o equilíbrio ecológico, bem como garantir qualidade de vida 
saudável a todos os cidadãos do Estado de Rondônia, a partir do 
exercício das seguintes competências: 
I - a implantação, coordenação e execução da política ambiental; 
II - o exercício das atividades de vigilância, fiscalização e proteção à 
natureza, compreendida como tal a fauna, a flora terrestre e aquática, 
bem como os recursos hídricos, solos e ar; 
III - a promoção de contatos com entidades públicas e privadas, cujas 
atividades tenham relação direta ou indireta com a preservação e o 
controle ambiental; 
IV - a promoção junto aos órgãos públicos e privados, de programas 
de conscientização e educação ambiental, visando à recuperação e à 
defesa do meio ambiente; 
V - a implantação e a administração dos parques e das reservas 
naturais de propriedade do Estado, fiscalizando seu uso diretamente 
ou em convênio com outras entidades públicas; 
VI - pesquisar a disponibilidade de recursos do meio ambiente, 
estabelecendo a política estadual de aproveitamento dos recursos 
naturais; e 
VII - desenvolver estudos, pesquisas e projetos relativos à hidrografia, 
águas subterrâneas, hidrogeologia, limnologia, imigração, drenagem, 
derivação de águas, combate à inundação, à seca e à erosão. 
(RONDÔNIA, 2015, Art. 88). 
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 A partir do ano de 2007, as ações previstas em lei, de responsabilidade do 

IBAMA, recaíram sobre o ICMBio, criado através da Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 

2007. Segundo esta Lei, no art. 1º, este órgão tem a finalidade de: 

 
I - executar ações da política nacional de unidades de conservação da 
natureza, referentes às atribuições federais relativas à proposição, 
implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das 
unidades de conservação INSTITUÍDAS pela União; 
II - executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos 
naturais renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações 
tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável 
instituídas pela União; 
III - fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, 
preservação e conservação da biodiversidade e de educação 
ambiental; 
IV - exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades 
de conservação instituídas pela União; e 
V - promover e executar, em articulação com os demais órgãos e 
entidades envolvidos, programas recreacionais, de uso público e de 
ecoturismo nas unidades de conservação, onde estas atividades 
sejam permitidas. (BRASIL, 2007, Art. 1º).  

 

Para garantir o cumprimento dessas ações, foi elaborado pelo ICMBio, em 

parceria com o Programa Áreas Preservadas da Amazônia (ARPA) e com a 

colaboração dos moradores da RESEX Rio Ouro Preto e suas respectivas 

associações, um documento denominado “Acordo de Gestão da Reserva Extrativista 

Rio Ouro Preto”. Este foi publicado e distribuído em 2013, em versão ilustrada e 

reduzida, denominada “Acordo de Utilização da Reserva Extrativista Rio Ouro Preto”: 

 
O Acordo de Gestão (antigo Plano de Utilização) foi construído de 
forma participativa através de oficinas nas comunidades e assembleia 
geral, realizada nos dias 29 e 30 de agosto de 2010 na RESEX. Em 
2011 e 2012 ele foi revisado e aprovado pelo ICMBio, sendo publicado 

através da Portaria ICMBio nº 152, no DOU de 21/02/13. (ICMBio, 
2014, p. 106). 

  

A pequena cartilha, com 50 artigos, tem a finalidade de “[...] assegurar a 

autossustentabilidade da RESEX através do acordo de utilização dos recursos”. 

Nessa cartilha, os moradores se comprometem a seguir as próprias sugestões para 

que a floresta e os rios da Reserva sejam preservados, mesmo que tais espaços 

estejam sendo ocupados pelos moradores. O artigo 7 do Acordo de Gestão adverte 

que: 
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O não cumprimento do presente Acordo de Utilização significa quebra 
do compromisso dos moradores de utilizar a reserva de modo a 
conservá-la para seus filhos e netos, tal como a receberam e resultará 
na perda dos direitos de uso por parte do infrator, nos termos das 

penalidades estabelecidas neste Acordo de Utilização. (ICMBio, 
2013, p. 7). 

 

O Acordo de Gestão da RESEX também assegura, em seus artigos, que as 

duas associações, ASAEX e ASROP, se comprometem, juntamente com o CNS e a 

Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR), a fiscalizarem o cumprimento dos 

itens acordados. Assegura ainda, no art. 39, que o referido acordo “[...] poderá ser 

alterado após proposta apresentada por pelo menos 50% + 1 dos moradores e 

aprovada em Assembleia Geral pelo conselho deliberativo e desde que não entre em 

conflito com a finalidade da Reserva”. (ICMBio, 2013, p. 31). 

O Acordo de Gestão delimita, inclusive, a forma como cada morador deve criar 

os animais. Estipula, por exemplo, a quantidade de cabeças de “gado e animal de 

carga” que podem ser criados por família. Embora a cartilha para nortear os 

moradores quanto ao bom uso da terra tenha sido elaborada com uma linguagem de 

fácil compreensão, o documento traz algumas diretrizes que já causaram conflitos por 

conta da dubiedade no texto, como podemos observar no art. 19 do referido Acordo, 

no qual assinala que: 

 
É permitida a criação de animais de terreiro e de gado e animais de 
carga por família, até doze (12) cabeças por família, para uso na 
prática agrícola, na alimentação familiar ou como animal de carga, 
respeitando o limite máximo de área derrubada estabelecida no artigo 

14. (ICMBio, 2013, p. 16). 
 

Alguns moradores entenderam que podiam ter, por exemplo, 12 galinhas, 12 

patos, 12 porcos, 12 bois e assim sucessivamente. Ocorre que, para a direção do 

ICMBio, os moradores só podem ter 12 cabeças no total de animais, independente da 

espécie. Essas proibições e determinações, como forma de garantir a preservação da 

reserva, são, muitas vezes, criticadas pelos moradores, como podemos notar no relato 

do entrevistado Davino Alves que diz “[...] aqui era pra gente ser preso todo dia, aqui 

tudo é proibido”. (DAVINO ALVES, 2018), certo de que vivendo em uma reserva 

extrativista “ninguém é dono de nada”, conforme reitera o entrevistado.  

No entanto, apesar das minúcias trazidas pela cartilha e das legislações 

citadas, pode-se perceber que as Reservas Extrativistas são gerenciadas e 
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fiscalizadas, tendo como principal objetivo a preservação do Meio Ambiente, ou seja, 

não existe referência a quem pertence a responsabilidade quando o assunto é 

educação escolar para as famílias que vivem nesses espaços de preservação, cuja 

responsabilidade, primordial, é zelar e vigiar estes espaços.  

 

4.2 Educação escolar na RESEX: direito de todos? 

 

Mesmo após a criação das UCs e das leis que as regulamentam, o conceito de 

“população tradicional”, atribuído, também, a quem vive nas reservas extrativistas, 

ainda necessita de reflexões, principalmente no que se refere às mudanças ocorridas 

nos contextos das últimas décadas. Um dos aspectos a ser discutido acerca disso é 

a questão da educação dentro desses espaços ocupados por “populações 

tradicionais”. Ou seja, para viver na RESEX e ser considerado membro de uma 

população tradicional é, obrigatoriamente, necessário submeter-se às diretrizes 

impostas pelos Órgãos de Proteção Ambiental responsáveis por estas UCs.   

Na visão dos moradores da RESEX Rio Ouro Preto, estes Órgãos nem sempre 

estão interessados em empreender esforços para garantir o direito dos moradores à 

educação escolar, conforme preconiza a Lei. Assim, a opção por constituir-se como 

população tradicional pressupõe a alienação de um direito público subjetivo.  Ou seja, 

os indivíduos não alcançarão “[...] o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, como preceitua a 

Carta Magna (BRASIL, 1988, Art. 205). Outra consequência é a perda das 

características culturais e a marginalização social, pois ao se deslocarem da Reserva 

para cidade, essa população passa a viver às margens da sociedade elitizada e terá 

que enfrentar muitos desafios em busca de recursos para se adequar à nova realidade 

social. 

Contudo, o direito à educação escolar é garantido a todos pela CF em seu artigo 

205, sem que haja quaisquer distinções, a fim de garantir que a pessoa alcance o 

desenvolvimento pleno e esteja apta para o exercício do trabalho e da cidadania, 

sendo dever do Estado e da família zelar para que a Educação seja promovida. 

Estes direitos são reiterados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

9394/96 (LDB), segundo a qual a Educação Básica, que compreende a Pré-escola, o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio, é direto público subjetivo, sendo obrigatória e 
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gratuita dos 4 (quatro) aos (17) dezessete anos. A Lei garante ainda a gratuidade do 

ensino mesmo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.  

Com vistas à garantia desse direito, foi criado o PRONERA, através do Decreto 

n º 7.352 de 04 de novembro de 2010, que trata da Educação do Campo e do 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária e estabelece, no Art. 1º, que a 

Política de Educação no Campo é destinada “[...] à ampliação e qualificação da oferta 

de educação básica e superior às populações do campo, e será desenvolvida pela 

União em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

[...]”. (BRASIL, 2010, p. Art. 1º).  

De acordo com o Decreto, a população do campo constitui-se daqueles que 

desenvolvem as próprias condições de existência, baseando-se no trabalho no meio 

rural, dentre eles estão:  

 
[...] os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores 
artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma 
agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os 
caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros [...]. (BRASIL, 
2010, p. Art. 1º). 

 

O Decreto em questão tem como objetivo “[...] superar as defasagens históricas 

de acesso à educação escolar pelas populações do campo [...], sendo de 

responsabilidade da União, em parceria com o Distrito Federal, Estados e Municípios 

[...] criar e implementar mecanismos que garantam sua manutenção e seu 

desenvolvimento nas respectivas esferas, de acordo com o disposto neste Decreto 

[...]” (BRASIL, 2010, p. Art. 3º).  Neste contexto, as comunidades que compõem a 

RESEX Rio Ouro Preto são constituídas por uma População do Campo e, portanto, 

com direito a Escola do Campo para atender os alunos residentes da área rural. 

 

4.3 A vida na cidade: “Aqui é na balança e no dinheiro” 

 

Embora o plano de manejo realizado pelo ICMBio mencione uma melhoria na 

qualidade de vida dos moradores da RESEX Rio Ouro Preto em relação à época em 

que a região era seringal, a situação atual ainda os expõe às desigualdades sociais, 

principalmente, por conta das condições precárias e insuficientes de acesso à 

educação oferecidas dentro da Reservas, que os obriga a mudarem-se para a cidade 

ou, em muitos casos, conciliar uma dupla moradia, consequentemente, fazendo com 
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que eles alterem suas práticas culturais. Vale ressaltar que tais condições são de 

conhecimento do ICMBio, pois, após o levantamento socioeconômico realizado pelo 

órgão durante os anos de 2001 a 2009, foi constatado que:  

 
A falta de escolas que atendam a todas as crianças é, provavelmente, 
o fator preponderante para o êxodo das famílias para a cidade. Ao 
mesmo tempo em que as famílias são obrigadas a manter seus filhos 
na escola, pela legislação vigente e política atual (Ex: Bolsa Família e 
Bolsa Verde), as comunidades não contam com escolas ou transporte 
que atendam a todas as crianças, de forma que se vêem obrigadas a 
mudarem para a cidade. (ICMBio, 2014, p. 100). 

 

De acordo com a SEMED, com o relato dos moradores e com o Plano de 

Manejo, a justificativa para o fechamento das escolas dentro da Reserva é a falta de 

alunos para atender a demanda necessária para criação de escolas que ofereçam a 

Educação Básica completa. No entanto, o estudo realizado por Valiante (2008) 

apontou que no ano de 2007, havia na região um número considerável de crianças 

em idade escolar, na faixa etária dos 10 anos, sendo 109 do sexo masculino e 80 do 

sexo feminino. (VALIANTE, 2008, p. 56). Segundo o autor, destas 189 crianças, 142 

eram menores de 6 anos. Os dados coletados para elaboração do Plano de Manejo 

demostraram que havia, em 2009, o total de 79 alunos matriculados (PLANO DE 

MANEJO, 2014, p. 45-46). É possível supor, diante dos números apresentados, que 

pouco a pouco as famílias destes 79 alunos foram obrigadas a se deslocarem para a 

cidade, uma vez que nenhuma ação foi realizada para que eles tivessem acesso à 

escola dentro da própria Comunidade.  

A falta de escolas na Reserva provoca a necessidade de arranjos familiares, 

denominados nesta pesquisa de: a moradia dupla, o deslocamento diário das crianças 

até a cidade, a mudança da família para Guajará-Mirim e a mudança apenas da 

criança para a cidade.  

O primeiro arranjo, o qual se denominou “A moradia dupla”, refere-se a uma 

das tentativas dos moradores de garantir a permanência das crianças na escola. Por 

isso, eles passam a manter também uma moradia na cidade de Guajará-Mirim, cidade 

mais próxima da Reserva. 

O segundo arranjo, intitulado “O deslocamento diário das crianças”, ocorre da 

seguinte forma: os moradores de comunidades mais distantes, que ficam às margens 

do Rio Ouro Preto, mudam-se para as comunidades chamadas de áreas secas, por 

ficarem mais próximas da cidade, para que, assim, os filhos possam, junto com os 
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filhos de outros moradores da região, irem para a escola no ônibus cedido pela 

prefeitura de Guajará Mirim.  

O terceiro arranjo ocorre quando a família se desloca para o município de 

Guajará-Mirim ou para outra localidade mais próxima.  

O quarto arranjo funciona da seguinte maneira: os pais optam por permanecer 

na Reserva e mandam apenas a criança para morar na cidade, na casa de um parente 

ou famílias com vínculos de amizade.  

Destaca-se que o primeiro e o terceiro arranjos, principalmente, geram muitas 

despesas, pois mesmo com o auxílio do “Bolsa Família”, eles passam a ter gastos aos 

quais não estavam acostumados, por estarem dentro da Reserva. Os moradores que 

tinham o hábito de pescar, caçar, pegar frutas ainda no “pé”, produzir a própria farinha, 

terão que sobreviver na cidade tendo que “pagar” por tudo que consumem, conforme 

podemos constatar no relato do entrevistado que, se referindo à cidade, afirma: “[...] 

aqui é na balança e no dinheiro. Quando tem o dinheiro a gente come, quando não 

tem, a gente sente o cheiro.” (SEBASTIÃO NUNES, 2017). Além das despensas com 

alimentação, também terão os gastos com energia elétrica, água, gás de cozinha, 

aluguel e outros.  

A decisão das famílias por terem uma residência dentro da RESEX Rio Ouro 

Preto e uma residência em Guajará-Mirim gera, ainda, uma ruptura familiar, pois a 

mulher vai para a cidade com as crianças e o homem fica na Reserva para garantir 

que as atividades agroextrativistas sejam realizadas. Para contribuir com a renda 

familiar, a mulher trabalha em atividades informais: manicure, faxineira, lavadeira, 

vendedora autônoma, feirante e outras.  

 

[...] conversei com o meu marido “oh, eu não tive estudo, mas eu quero 
dar pros meus filhos”. Aí ele falou “eu não vou pra rua”. Aí eu falei “mas 
eu vou”. Aí ele me falou “pode ir que eu fico aqui”. Ele ficou aqui sete 
anos sozinho. E não era aqui não, era lá dentro. E aí ele mandava o 
feijão, ele mandava a banana, ele mandava o peixe, ele mandava a 
caça. E eu trabalhando nas casas de família. (ENTREVISTADA: 
FRANCISCA AUGUSTO, 2018). 

 

A entrevistada passou sete anos longe do esposo, acompanhando os filhos na 

cidade para que tivessem educação escolar, só depois voltou para a RESEX Rio Ouro 

Preto. Ela tem duas filhas professoras, uma filha no primeiro semestre do curso de 

geografia e um filho funcionário público do estado de Rondônia. 
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Embora ambos exerçam atividades sem vínculo empregatício, eles ficam a 

maior parte do tempo distante um do outro, visto que as despesas com transporte e a 

distância entre a Reserva e a cidade tornam as visitas inviáveis. Sem ninguém para 

cuidar da plantação e dos animais de pequeno porte (galinhas, pato etc.), o homem 

fica preso à Reserva, e quando vai visitar a família, a visita precisa ser breve. Muitos 

acabam deixando de cultivar plantações que precisam de cuidados diários, também 

deixam de criar galinhas e patos, pois assim podem ficar mais tempo na cidade, o que 

acarreta prejuízos financeiros.  

Quando a mulher e as crianças vão para cidade, todo serviço que era feito em 

grupo agora será realizado apenas pelo homem, consequentemente, a produção, 

extração e coleta diminuem. Sobre este aspecto, abaixo apresentamos o relato do 

entrevistado Adão Nascimento, que fala sobre a participação da esposa nas tarefas 

da roça e nas tarefas domésticas:  

 

[...] ela participava em tudo. Participava em plantar roça, colher, torrar 
farinha, cortar seringa e tudo, sabe fazer de tudo. Então o homem faz 
e ela faz também, torrar a farinha, cortar a seringa, ____ tudo, pesca... 
Muita coisa da casa. Esses processos de trabalhar assim no mato ela 
sabe fazer tudo. (ADÃO NASCIMENTO, 2018). 

 

Estes conflitos familiares e prejuízos financeiros, ocasionados a partir da 

opção pela moradia dupla, também são sofridos pelas famílias que decidem optar pelo 

terceiro arranjo: a mudança da família para Guajará-Mirim, pois embora a esposa 

trabalhe na cidade, a renumeração recebida por quem exerce subempregos é 

insuficiente para garantir uma subsistência digna: 

 
Aqui na cidade a vida é muito complicada, né? A gente tem que 
trabalhar para poder pagar aluguel, não tenho casa própria, a gente 
paga aluguel, luz, água, internet, porque a gente precisa também fazer 
algumas pesquisas, alguns trabalhos. Então a gente precisa usar a 
internet. E precisa manter a casa, manter os filhos, e aí a dificuldade 
é maior. E lá não, a gente pesca, caça, planta, e tudo que a gente 
planta ali a terra dá e a gente colhe já sem cobrar muito, né, da gente. 
(ENTREVISTADA, ANGÉLICA CASSIMIRO, 2018) 

  

Na cidade, as mulheres exercem as funções mencionadas anteriormente e os 

homens se dedicam ao trabalho na construção civil, alguns vão para as fazendas 

próximas à cidade para roçar pasto, tirar estaca, fazer cerca etc., tornam-se 
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pescadores, fazem canoas. Na realidade, acabam exercendo vários tipos de serviços 

sem vínculo formal e renda fixa. 

Um dos maiores problemas enfrentados pela família que se desloca para a 

cidade é a perda do “perfil de beneficiário”, conforme determina o Art. 44 do Acordo 

de Gestão da Reserva: 

 
Ao sair da RESEX, o beneficiário deverá notificar e registrar 
imediatamente a sua saída à Associação, informando quanto tempo e 
o motivo pelo qual ficará fora. Caso não comunique, ele perderá o 
direito de usufruir da Reserva, e seu ato caracteriza abandono de 
colocação. (ICMBio, 2013, p. 33). 

 

O “Perfil do Beneficiário da RESEX Rio Ouro Preto” foi elaborado entre os anos 

de 2009 a 2011. A redação final obteve aprovação do Conselho Deliberativo no dia 

11/10/2011 “[...] através da Resolução n° 01 [...] a permanência ou não do comunitário 

no cadastro foi pautada pelo uso que este fazia não somente da casa, mas de toda a 

área da colocação”. (ICMBio, 2014, p. 49-50).  

As características dos moradores que poderiam ser considerados 

“Beneficiários” foram as seguintes:  

 

Os beneficiários da Resex do Rio Ouro Preto conciliam o trabalho de 
agricultura (roça), com o trabalho de extrativismo.  Suas principais 
atividades extrativistas são a extração de seringa, castanha, madeira, 
palha, óleos essenciais como a copaíba, coleta de frutas nativas como 
o açaí, patoá e outros; caça e pesca. Os principais alimentos 
cultivados na roça são: mandioca para fazer farinha, arroz, milho, 
banana, macaxeira, jerimum, cana, melancia, maxixe, mamão e 
outros.  Também trabalham com artesanato e atividades domésticas 
como cozinhar, cuidar da casa e dos filhos. Os beneficiários têm 
atuação nas associações, porém poucas mulheres assumem cargos 
nas diretorias. Os beneficiários vão à cidade regularmente para vender 
a produção, comprar o rancho, visitar ou acompanhar os filhos que 
estudam na cidade e em situações de tratamento de saúde. (ICMBio, 
2014, p. 50). 

 

 

Quanto às características dos que não atendiam ao perfil52 exigido, destacam-

se as seguintes: 

 

 

52 Não estão sendo questionados neste trabalho aqueles moradores que foram deixados de fora do 
cadastro feito pelo ICMBio por desenvolver as atividades agropecuárias. 
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A população não-extrativista que mora na área proposta para exclusão 
e prática, sobretudo, atividades pecuárias não se enquadra na 
categoria "beneficiário", e ainda não há dados numéricos sobre a 
população dessa área.  Esses moradores são produtores rurais, 
pequenos criadores de gado e caseiros em sua maioria, ou seja, não 
são população beneficiária extrativista e de ocupação tradicional.  
Além dessa área, com ocupação humana e atividades dominantes 
inadequadas para os objetivos da unidade, centradas na pecuária 
extensiva para corte, observa-se também algumas propriedades no 
interior dos limites da RESEX que, embora não sejam pecuaristas, 
também não possuem usos tradicionais.   Apesar de serem 
reconhecidos como "não-beneficiários", possuem diferentes inserções 
junto aos comunitários locais e quanto à forma como utilizam a 
Reserva portanto, sugere-se que as negociações referentes à 
possíveis acordos com esses moradores deva ser conduzida caso a 
caso, e também que seja levada em consideração a percepção dos 
demais comunitários e associações de moradores a respeito de cada 
um deles. (ICMBio, 2014, p. 50).       

A partir do Relatório de Atividade elaborado pelo ICMBio, denominado 

“Atualização do Cadastro de Beneficiários 2011”, pode-se perceber de que forma 

estes perfis foram utilizados para incluir ou retirar o morador do “Perfil do Beneficiário 

da RESEX Rio Ouro Preto”. 

 

Considerado a dificuldade de acesso à saúde e educação no interior 
da Resex, permaneceram como beneficiários nesta etapa do 
recadastramento aqueles casos em que: o comunitário teve ou tem 
problemas de saúde que o impeçam de permanecer no local ou 
desenvolver atividades produtivas; os casos em que o comunitário 
desenvolve apenas as atividades produtivas na RESEX, mas mantém 
outra residência na cidade para possibilitar que os filhos estudem; os 
casos em que, mesmo o titular responsável pela colocação não 
mantenha o  local,  alguém da mesma unidade familiar (esposa, filhos) 
mantém atividades de subsistência e/ou resida no local. (ICMBio, 
2011, p. 02). 

 

Contudo, o relatório não segue uma regra fixa, pois muitos moradores foram 

“desconsiderados” no relatório sem que tenha sido registrado uma justificativa, foi o 

caso dos moradores da Comunidade Nossa Senhora do Seringueiro:  Sandro, Valdo, 

Amarildo, Ailton, Nelson. (ICMBio, 2011, p. 11). 

Também foram deixados de fora os moradores que exercem atividades 

renumeradas na cidade, por ferir as diretrizes postuladas pelo ICMBio, como exemplo 

o Sr. Júlio, o morador da Comunidade Floresta (ICMBio, 2011, p. 03). 

Também houve casos em que os moradores, embora tenham tentado se 

manter vinculados com a Reserva, foram colocados, pelo ICMBio, na lista daqueles 

aos quais o órgão denominou de “Na Dúvida”.  
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Como dúvida permaneceram o filho da Sra.   Branca (que   solicitou   
que   seu   cadastro   fosse transferido   para   o   filho   após   ter   
abandonado   a   casa   por   um tempo), Rondinelli (por   não 
desenvolver nenhuma atividade na sua localidade e a casa estar 
abandonada, Joaquim (por trabalhar de pedreiro em Guajará-Mirim, 
mantendo como caseiro em sua localidade o irmão da sra. Raimunda). 

(ICMBio, 2011, p. 04). 
 
Como dúvida aparecem Tuna, por   solicitar a entrada na Resex a partir 
da transferência do cadastro   de   Ismael; Tunga, por manter a casa   
sob   cuidados   de   um caseiro; Chico Maria, Francisca (filha Zacarias) 
por não estarem ocupando suas casas atualmente nem 
desenvolvendo atividades produtivas na colocação e dizerem que 
retornarão à Resex no ano de 2011 caso haja escola na comunidade. 

(ICMBio, 2011, p. 06). 

 

Aqui, nota-se que alguns moradores foram colocados na lista daqueles que o 

ICMBio teve dúvidas se deveria ou não ser retirado do Perfil do Beneficiário. Dois 

destes casos chamam atenção porque os moradores demostraram o interesse em 

manter o vínculo com a Comunidade. No caso da Senhora Branca, o tempo de 

afastamento não foi identificado e ela solicitou a transferência do direito à terra para o 

filho. No caso do Sr. Joaquim, ele mantinha um caseiro para cuidar do local, mas teve 

como agravante o fato de estar trabalhando como pedreiro em Guajará-Mirim. O caso 

da Sra. Francisca denuncia a situação vivenciada por muitos, pois ela deixa claro o 

motivo pelo qual deixou a Reserva – a falta de escola – no entanto, mostra-se disposta 

a retornar quando o local as tiver. 

Os moradores que optam pelo segundo arranjo, “Deslocamento diário das 

crianças”, também vivenciam muitas situações conflituosas, pois as crianças saem de 

casa ainda muito cedo, por volta das 10 horas da manhã, assistem às aulas no período 

vespertino e retornam para a Reserva por volta das 20 horas. Segundo relato dos 

moradores, esta situação “ajuda por um lado e dificulta por outro”, pois as crianças 

ficam expostas a acidentes durante o trajeto. Às vezes, o ônibus fica atolado devido 

às péssimas condições da estrada, além das vezes em que as crianças não 

conseguem chegar à escola porque o ônibus apresenta problemas mecânicos: 

 

Olha, pra tudo eu vejo, sem falar os riscos, eu vejo a dificuldade, né?! 
Por causa que daqui pra lá, pra cidade, eles já vão perder, nada nada, 
eles já vão perder, por dia, eles vão perder, praticamente, eles vão 
perder, por dia, cinco horas. Por dia. Porque tem que contar pelo 
trajeto, que entra em outro Ramal, panha aqui, se a estrada estiver 
mais ou menos ruim, podemos contar umas cinco horas. Porque vai 
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perder por dia duas horas e meia, digamos, no ir e duas no voltar, né?! 
E isso já é um… isso aí eu já incluo isso como cansaço. (NILDO 
LOPES, 2018) 

 

Além das situações citadas acima, outros aspectos devem ser considerados, 

um deles refere-se aos elementos que constituem as identidades dessas pessoas em 

cada contexto, o tempo que as crianças “perdem”, conforme as palavras do 

entrevistado Nildo Lopes, é realmente uma grande problemática, pois ela deixará de 

ter contato com os modos de vida local, sua prática, e agora se limitará ao contato 

com as práticas culturais do meio urbano.  

Segundo o Plano de Manejo (2014), as crianças e os jovens criam afeição pela 

vida urbana e não querem mais retornar à Reserva.  Este parece um motivo razoável, 

uma vez que eles foram obrigados a sair da sua comunidade, por volta dos 11 anos, 

quando tiveram que ir para a cidade a fim de cursar o 6º ano do ensino fundamental 

e deixaram de praticar os modos e os fazeres próprias da sua cultura, 

consequentemente, adquiriram novos hábitos e estes lhes parecem bem mais 

atrativos. 

Este contato obriga as crianças e os jovens a adequações para as quais não 

estão preparados, pois quando frequentavam a escola na RESEX, não tinham a 

preocupação de usar roupa, mochila e calçados novos, o importante era que 

estivessem limpos. Um caderno, uma borracha, um lápis, bastava. Na nova escola, a 

mãe recebe uma lista de materiais já no ato da matrícula da criança/ ou adolescente.  

Na escola da cidade, as crianças e os jovens procedentes da Reserva sofrem 

cobranças por parte dos colegas e, na maioria das vezes, são estigmatizados e 

ridicularizados por não apresentarem padrões culturais condizentes com os da 

sociedade escolar urbana. De acordo com as concepções de Bourdieu (2005), o 

capital cultural é acumulado a partir do contato que se tem com as práticas culturais. 

Assim, podemos afirmar que as crianças e os jovens da RESEX estão em 

desvantagem frente aos jovens da cidade, visto que estes tiveram desde cedo um 

maior contato com várias formas de acesso ao conhecimento: creche, livros, passeios, 

viagens, conteúdos apresentados na televisão e na internet, além de um maior contato 

com crianças que tiveram as mesmas condições e com adultos letrados.  

Nesse sentido, ressalta-se que o conhecimento das crianças e dos jovens, 

filhos das comunidades da RESEX Rio Ouro Preto, foi construído a partir da tradição 

oral, transmitido de geração em geração e traz em seu conteúdo maneiras de 
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preservação do Meio Ambiente, formas de manuseio da terra, saberes e modos de 

vida singulares. Eles foram ensinados a caçar, pescar, a pilotar um motor, a remar, a 

plantar, a fabricar canoas e outros utensílios necessários para auxiliar nas tarefas 

diárias, e esses conhecimentos não são valorizados no espaço urbano.  

O gráfico a seguir demonstra a importância da proximidade das crianças e dos 

jovens com os modos de vida e saberes tradicionais. Os dados foram tabulados a 

partir das informações coletadas pelo ICMBio, que perguntou aos moradores “Com 

quem você aprendeu a ser extrativista?” 

 

Gráfico nº. 01 - Aprendizagem das Práticas Extrativistas. 

 
 

Fonte: Dados do ICMBio, 2011. Tabulação da pesquisadora. 
 

Conforme foi apresentado no gráfico acima, na RESEX, o processo de 

aprendizagem se dá de maneira direta, a partir das relações familiares, especialmente 

com os pais e os avós. Pescar, plantar o roçado, coletar a castanha, extrair o látex 

etc., são práticas comuns às populações tradicionais e compõem os “saberes 

tradicionais” classificados por Diegues et al (2000, p. 30) “[...] como o conjunto de 

saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural, transmitido 

oralmente de geração em geração”.  

Por isso, falamos em desvantagens, pois o conhecimento recebido na RESEX 

não tem o mesmo valor na cidade, ao contrário, aquilo que os identifica, aquilo que os 

representa, será também o motivo pelo qual serão oprimidos. Não ter celular ou não 
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saber baixar aplicativos, acessar a internet, dentre outras formas de manusear 

ferramentas tecnológicas as quais as crianças na cidade manuseiam desde muito 

cedo, os faz sentir “inferiores” frente ao outro e muitas vezes é motivo para um baixo 

rendimento escolar, e até mesmo de evasão escolar, por conta da discriminação que 

decorre a partir da constatação daquilo que a criança da cidade sabe e a criança da 

reserva não sabe. Daí a importância de uma reflexão sobre os meios e os aspectos 

culturais da aprendizagem, bem como a valorização de conhecimentos diferentes 

sobre a realidade. 

O quarto arranjo familiar, denominado “a mudança apenas da criança” é ainda 

mais complexo, pois, na maioria das vezes, as famílias optam por este arranjo porque 

não possuem condições de ficarem na cidade e acreditam que o mais apropriado é 

deixar a criança com outra família, conforme relatam os moradores. 

Entrevistadora: - Você tem filhos? 
Entrevistada: - Tenho a minha filha de oito anos, do meu primeiro 
casamento. Que foi logo que eu saí daqui pra estudar na cidade, 
porque aqui só tinha até a quarta série. Daí a gente tinha que mudar. 
Meus pais não podiam ir com a gente pra cidade, então a gente foi 
morar com uma amiga da família. Que a gente trabalhava pra ter casa 
e comida. E roupa, essas coisas. 
Entrevistadora: - E tu tinha que idade nessa época?  
Entrevistada: - Essa época eu tinha uns 12, 13 anos, por aí. Aí passou 
um tempo, minha irmã mais velha, que se formou em letras, ela foi 
morar na cidade também. Daí ficou mais fácil, a gente foi morar com 
ela. E daí melhorou. Porque a gente já não precisava mais estar 
trabalhando pra ter as coisas em troca, né?! A gente só estudava. 
(TATIANA AUGUSTO, 2018) 

 

Neste tipo de arranjo, as crianças passam a maior parte do ano afastados dos 

pais e vão para a Reserva durante o recesso escolar. Mesmo sob a responsabilidade 

e vigilância de adultos, ficam mais vulneráveis a uma gravidez precoce ou 

envolvimento em crimes e até envolvimento com substâncias tóxicas:  

 
Entrevistadora: E as crianças que saem de uma realidade escolar de 
dentro da reserva, para uma realidade escolar na cidade?  
Entrevistada: Essa é a preocupação maior ainda. Porque lá nas 
nossas unidades, a gente costuma ter uma educação diferenciada, 
né? Lá a gente sabe que a droga ela até pode ir, né? Mas ela é mais 
complicada. A droga, o álcool. E que leva aí as nossas crianças e os 
jovens a se tornarem mais dependente e é uma preocupação maior 
dos pais, né? Eu costumo também falar que eu tenho uma 
preocupação muito grande, sou a mãe, aquela mãe coruja, né? Que 
todo dia eu levo os filhos para a escola e trago. Por quê? Eu tenho 
medo de estar tendo muita violência, o nosso... não só nossa cidade, 
mas o país e o mundo ele foi... ele está sendo tipo engolido pelo um 
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arco de violência muito grande, né? Então a preocupação é maior. E 
muitas vezes os pais vêm, deixam as crianças com alguém 
responsável e retorna para o sítio. Por quê? Porque se ele ficar 
também no sítio muitas vezes vai passar fome, o pai e as crianças, 
né? (ANGÉLICA CASSIMIRO, 2018) 
 

 
Os relatos demostram as preocupações e as tensões vivenciadas pelos 

moradores que temem um acontecimento ainda maior: a pedofilia, uma vez que os 

pais deixam a criança na casa de parentes e amigos na cidade e retornam para a 

Reserva. A situação acaba facilitando a exposição dos jovens a sofrerem assédios. 

 
Entrevistadora: Se ficar na cidade?  
Entrevistada: Se ficar na cidade. Mas também fica lá com a 
preocupação devido a criança que ficou ali na cidade, muitas vezes é 
a criança, mas já é um adolescente ali que está saindo já da fase de 
criança para pré-adolescência. Então a preocupação é maior ainda. A 
questão da segurança também. 
Entrevistadora: E aí essas crianças ficam... cuidados por outras 
pessoas?  
Entrevistada: Sim. Cuidadas por outras pessoas, muitas vezes não é 
um familiar que está ali mais sempre presente, né? Observando o que 
é que está acontecendo. E o caso da pedofilia é o que mais está 
acontecendo no nosso país. Então a preocupação também é questão 
da segurança. (ANGÉLICA CASSIMIRO, 2018) 

 

Nota-se neste tipo de arranjo, assim como nos demais, um grande conflito, 

principalmente por parte dos pais, que tentam garantir aos filhos o acesso à educação, 

mas nenhum desses arranjos se mostrou viável para, ao contrário, na maioria das 

vezes as crianças ficam expostas a violência, confrontos culturais, preconceitos e tem 

seus direitos negligenciados pelo Estado. Por isso, os pais submetem-se a 

experiências que ferem, sobretudo, a sua dignidade.  

A construção dos dados da pesquisa considerou os conflitos e arranjos 

realizados de maneira geral pela população da RESEX Rio Ouro Preto, a partir dos 

aspectos etnográficos observados, dos relatos dos moradores durante as entrevistas 

Informais e, sobretudo, a partir dos relatos dos entrevistados que foram citados nessa 

pesquisa.  

O quadro abaixo demonstra o comportamento de cada entrevistado diante da 

falta de escola. 
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Quadro nº. 08 - Os arranjos escolhidos pelos entrevistados  

Nº DE ENTREVISTADO MOTIVO 

5 Os filhos foram para a cidade estudar 

5 
Mudaram-se para a cidade para que os filhos 

continuassem os estudos53.  

3 Os filhos moram na RESEX e estudam na cidade 

1 Foi para a cidade por motivo de saúde 

2 Mudaram-se para a cidade para estudar 

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 

 

Nesse Contexto, é possível dizer que os moradores não têm mais a figura do 

“patrão” como seu algoz. O patrão não é mais o dono do seringal, eles não são mais 

explorados, são livres para ir e vir. Contudo, agora é o próprio Estado quem os coage, 

os coíbe e os mantêm presos à responsabilidade de zelar pelo patrimônio “público”, 

sem ter acesso a outros bens materiais e culturais, visto que vivem em uma terra que 

não lhes pertence, cujo direito de uso comunitário pode ser retirado à medida que 

queiram ter acesso até mesmo aos seus direitos públicos subjetivos. Para Silva & 

Neves (2018), esse reordenamento escolar causa danos aos modos de vida dos 

moradores, consequentemente, um esvaziamento da população do campo. (SILVA & 

NEVES, 2018, p. 9). 

 

4.4 O café dos extrativistas: resistência 

 

Embora diante das circunstâncias citadas nas seções anteriores, os moradores 

que optam por se mudarem para as cidades ainda demostram o desejo de manter 

seus laços afetivos com quem ficou na Reserva. Na mesma medida, os que continuam 

morando na Reserva manifestam a vontade de conviver com aqueles que se 

mudaram.  

Essa forma de resistência se materializa quando os moradores ou ex-

moradores das reservas extrativistas rondonienses, em especial as reservas 

guajaramirenses, reúnem-se durante o evento denominado ‘Café dos Extrativistas’. O 

 

53 Mantêm moradia Dupla. 
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encontro mensal ocorre, geralmente, no primeiro domingo de cada mês, e reúne os 

moradores das reservas na cidade de Guajará-Mirim. 

O projeto de reunir os moradores e ex-moradores se concretizou a partir do 

desejo do Sr. José Avilhaneda, da Sra. Angélica Cassimiro e do Sr. José dos Santos, 

que planejavam reunir as pessoas e homenagear os seringueiros já falecidos “como 

uma maneira de manter viva a história do seringal e do seringueiro”. (JOSÉ DOS 

SANTOS, 2018).  

 
Foto nº. 10 - Café dos Extrativistas de Guajará-Mirim em abril de 2018. 

 
Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 

 

O encontro não tem local fixo para acontecer, visto que nenhuma das 

associações de seringueiros de Guajará-Mirim dispõe de prédio capaz de acolher a 

quantidade de pessoas que costuma participar – entre 80 a 120 pessoas, às vezes 

até mais, de acordo com a comissão organizadora do evento. 

Além do momento destinado ao homenageado, quando a família54 é convidada 

para se reunir diante dos presentes, os organizadores também abrem espaço para 

que os moradores deem algum tipo de aviso, façam pedidos ou agradecimentos etc. 

Fazem ainda uma oração em agradecimento.  

 

54 Foto em Apêndice. 
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A Comissão Organizadora costuma convidar um grupo musical para tocar e 

cantar voluntariamente. Geralmente, é um grupo formado de improviso, cujos 

integrantes são, em sua maioria, ex-seringueiros ou filhos de seringueiro e ex-

seringueiros. Durante a cantoria é servido o café. 

A refeição servida é doada pelos próprios participantes, que colaboram de 

acordo com suas possibilidades, visto que a ideia principal do evento é “encontrar, 

confraternizar com os companheiros”, conforme afirma o entrevistado José 

Avilhaneda, que reitera: “o café é pra gente. Cada um traz o que quiser. Não precisa 

ter dinheiro e comprar coisas caras, basta trazer o que costuma comer como café da 

manhã: pode ser até farofa de ovo” (JOSÉ AVILHANEDA, 2018). Os alimentos 

servidos durante o café, geralmente, são: refrigerante, sucos, leite, café, 

achocolatado, frutas, bolos, pasteis, torta de frango, pães e uma farofa de ovo feita 

com milharina.  

Nota-se, nesse contexto, conforme Hall (2014), uma tentativa de afirmação 

política das identidades, por meio da qual se reivindica a história do grupo cultural em 

questão, visto que:  
 

Ao afirmar uma determinada identidade, podemos buscar legitimá-la 
por referência a um suposto e autêntico passado – possivelmente um 
passado glorioso, mas, de qualquer forma, um passado que parece 
“real” – que poderia validar a identidade que reivindicamos. (HALL, 
2014, p. 28) 

 

O suposto e autêntico passado é representado através da história do 

homenageado de cada mês. Trazemos aqui o exemplo do homenageado do mês de 

abril de 2018, Domingo Mendes,55 nascido em 1945, no Pará. Veio para Rondônia em 

1967 para trabalhar no seringal do Rio Ouro Preto, onde exerceu a função de 

comboieiro e gerente de seringal. Foi sócio-fundador da primeira Associação de 

Seringueiros de Guajará-Mirim, atuou inclusive como líder comunitário. Morreu em 

2012, aos 67 anos, deixando a esposa e oito filhos. “[...] seringueiro que trabalhou 

com o patrão”, disse o entrevistado José Avilhaneda, ao referir-se ao homenageado.  

O ‘Café dos Extrativistas’ tem se tornado, cada vez mais, um evento importante 

para os moradores das reservas, pois o fluxo constante de moradores que deixam a 

Reserva produz não só identidades plurais, mas também identidades contestadas. 

(HALL, 2014). Hall (2006), ainda sobre identidade, afirma que: 

 

55 Imagem do banner com a foto do Sr. Domingo Mendes em Anexo. 
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A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento. Contudo, existe sempre algo “imaginário” ou 
fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, 
está sempre “em processo”, sempre “sendo formada” e 
“transformada”. (HALL, 2006 p. 06) 

 

Dessa maneira, o encontro demonstra a necessidade de reivindicação da 

história em prol da manutenção da identidade cultural, ainda que esta já tenha sofrido 

modificações.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho objetivou investigar se o direito à educação escolar é garantido 

aos moradores da RESEX Rio Ouro Preto, conforme previsto no cap. III da 

Constituição Federal de 1988, que trata da Educação e da Cultura em seus artigos 

205 a 216. Além disso, a pesquisa em questão expôs uma parcela da realidade 

histórico-geográfica, socioeconômica, cultural e educacional vivenciada pelos 

moradores das comunidades da referida RESEX Rio Ouro Preto. 

A partir da leitura dos referencias teóricos e do estudo etnográfico, verificou-se 

que antes de ser transformada em reserva, a região onde está localizada a RESEX 

Rio Ouro Preto já era uma área ocupada por homens e mulheres vindos de várias 

regiões do Brasil e, também, de outros países que trabalhavam com a extração do 

látex e a produção da borracha. Após a implantação da Reserva, na década de 1990, 

os moradores foram pouco a pouco modificando os modos de produção econômica 

devido à desvalorização do principal produto comercializado: a borracha. 

Sem outras opções, os seringueiros passaram a plantar mandioca, 

transformando a farinha, base da alimentação local, em base da economia familiar. 

Como membros de uma reserva extrativista, estão sob as Diretrizes das Leis 

Ambientais, criadas para proteger e preservar a natureza, sendo eles, os extrativistas, 

responsáveis por zelar pela reserva, a fim de garantir que ela não seja invadida e 

explorada de forma indevida.  

Enfatiza-se que as políticas e os processos históricos que levaram à criação 

das Reservas, predominantemente de tipologias preservacionistas, influenciam, de 

certa forma, na não efetivação das políticas educacionais, contribuindo, também, para 

a diminuição da população da RESEX.  

Atualmente, a Reserva está dividida em 12 pequenas comunidades, sendo 8 

localizadas às margens do Rio Ouro Preto e as demais localizadas nas áreas secas. 

A distribuição geográfica da população está sendo reordenada em função, 

principalmente, da dificuldade de acesso à saúde e à educação. Por isso, muitos 

moradores mudam-se para as comunidades das áreas secas para ficarem mais 

próximos à cidade de Guajará-Mirim, o que, consequentemente, diminui a distância 

entre eles e essas instituições.  

Ao mudarem-se para comunidades de áreas secas, os moradores diminuem as 

dificuldades de transportes dos produtos extraídos e produzidos, diminuindo, assim, 
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os custos com fretes. No entanto, diminui também a relação entre o homem e o rio, 

fato que os deixa muito entristecidos.  

O sentimento de tristeza é notado, com clareza, naqueles que foram obrigados 

a deixar a Reserva para levarem os filhos para a cidade. A falta de contato com a 

natureza, especialmente com o rio, é sempre motivo de reclamação por parte 

daqueles que se afastaram. O fluxo na cidade não oferece a eles a “paz” tão enaltecida 

na Floresta. 

Além das questões que decorrem da ruptura do homem com o ambiente a que 

estava familiarizado, há os problemas provenientes daquilo que é comum à zona 

urbana: pagar por tudo que consome, em contraposição à vida na Reserva, afinal, na 

Floresta, até a água é abundante e gratuita. 

Vale ressaltar que a implementação de políticas públicas eficientes 

possibilitaria aos moradores o acesso à educação, sem que, necessariamente, 

tivessem que sair de suas comunidades, garantido, assim, a manutenção das práticas 

culturais. 

Constatou-se que na RESEX Rio Ouro Preto há somente uma escola, a qual 

oferece apenas os primeiros anos do Ensino Fundamental, fato que ocasiona a saída 

dos moradores das comunidades da Reserva. Por isso, foi possível concluir que o 

direito à Educação Escolar, conforme previsto no cap. III da Constituição Federal de 

1988, está sendo negado aos moradores da Reserva 

Os resultados da pesquisa evidenciaram que, nas últimas décadas, muitas 

famílias, na tentativa de proporcionar melhores condições de vida para os filhos e, 

principalmente, para dar a eles a oportunidade de completar o ciclo da Educação 

Básica, criaram alternativas para superar a barreira encontrada dentro da Reserva: a 

falta de escola. 

A falta de escolas dentro da Comunidade obriga os moradores a fazerem 

arranjos familiares: alguns optam por deixar a criança na cidade, em casa de parentes 

ou amigos; uns mantêm duas moradias: uma na Reserva e outra na cidade; outros 

permitem que seus filhos saiam de ônibus da Reserva até a cidade, para estudar. Por 

fim, uma grande maioria se muda, com toda a família, para a cidade. Sendo este último 

arranjo um dos principais motivos que tem ocasionado a diminuição da população da 

RESEX. 

A partir dos estudos bibliográficos e dos dados coletados na Reserva, 

constatou-se que a falta de escolas na RESEX Rio Ouro Preto tem contribuído para a 
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diminuição populacional da Reserva nas últimas décadas e que o direito à educação 

escolar não está sendo garantido aos moradores da Reserva, conforme previsto no 

cap. III Constituição Federal de 1988, que trata da Educação e da Cultura em seus 

artigos 205 a 216.  

Espera-se que os resultados aqui registrados possam suscitar futuras 

pesquisas, a fim de contribuir com a efetividade de projetos educacionais que atendam 

às necessidades das populações tradicionais que ocupam não só a RESEX Rio Ouro 

Preto, bem como outras reservas que têm o Direito Público Subjetivo negado. 
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Foto nº. 11: O porto.  

 
Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 
 

 

Foto nº. 12: Casa construída em planície alagadiça às margens do Rio Ouro Preto. 

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2014. 
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Foto nº. 13: Canoa encalhada.  

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2014. 

 

Foto nº. 14: Árvore impedindo a passagem no Rio Ouro Preto. 

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2014. 
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Foto nº. 15: Crianças banhando-se no Igarapé do Bicho, afluente do Rio Ouro Preto. 

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2014. 

 

Foto nº. 16: Borracha prensada. 

 
Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018. 
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Foto nº. 17: Acampamento no Igarapé do Bicho, afluente do Rio Ouro Preto. 

Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2014. 

 
Foto nº. 18: Processo de fabricação da farinha de mandioca. 

 
Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2014. 
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Foto nº. 19: Farinha sendo transporta da canoa para o carro. 

 
Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2014. 
 
 

Foto nº. 20: Família do Sr. Domingues Mendes, homenageado do mês de abril de 
2018. 

 
Fonte: ALVES, Eva da Silva, 2018.   
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Foto nº. 21: Assembleia de Deus no Ramal dos Macacos. 

 
Fonte: RODRIGUES, Missilene. 2018. 
 

Foto nº. 22: Mulher lavando louça às margens do Rio Ouro Preto. 

Fonte: SANTOS, Bethânia Moreira da Silva, 2014.   
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Foto nº. 23: Fogão à lenha em cozinha coberta de palha. 

 
Fonte: CAETANO, Renato Fernandes, 2018. 

 

 

Imagem nº. 02: Banner de Domingo Mendes, homenageado do mês de abril de 2018 
no Café dos Extrativista. 

 
Fonte: Organização do Café dos Extrativista de Guajará-Mirim.  
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Imagem nº. 03: Biografia do Seringueiro Domingues Mendes 

 
Fonte: Organização do Café dos Extrativista de Guajará-Mirim. 
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Anexo I – Documentos de Arrecadação e Certidão da Gleba Samaúma 

 

Anexo I-A: Portaria nº. 1520: Arrecadação da Gleba Samaúma 
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Anexo I-B: Certidão da Gleba Sumaúma 
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Anexo II – Folhas de Livros de Conta Corrente  

 

Anexo II-A: Folhas do Livro Conta Corrente do Seringal Rio Ouro Preto 
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Anexo II-B: Folha do Livro Conta Corrente da empresa Saul Bennesby & Cia no Rio 

Guaporé 
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Anexo II-C: Folhas 9, 11 e 40 do Livro Conta Corrente do Seringal Rio Novo 
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Anexo III – Recortes de Jornais expostos no Museu da Memória Rondoniense 
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