
Osmarino Amâncio Rodrigues nasceu na floresta, em maio de 1957. Nessa época, principalmente a partir 
da ditadura militar, crescia a migração de “sulistas” para a Amazônia e aumentavam os conflitos agrários  
no norte do Brasil, causando a expulsão de milhares de pessoas dos seringais acreanos. Em função disso, 
desde muito jovem o seringueiro Osmarino participou das lutas dos trabalhadores contra o latifúndio,  
acompanhando lideranças históricas do sindicalismo rural, como Wilson Pinheiro e Chico Mendes. Esse 
movimento de resistência conjugou, como se sabe, a luta pela preservação da floresta (a fonte de sua  
atividade de subsistência) com a luta pela reforma agrária. O que muitos desconhecem, no entanto, é 
que Chico Mendes e Osmarino, entre outras lideranças, se viam como parte da luta revolucionária dos  
trabalhadores  contra  o  capitalismo,  em  busca  da  construção  de  uma  sociedade  socialista,  livre  e 
igualitária. Seus sonhos transcendiam os limites da floresta. Inspirados, entre tantos, em Che Guevara,  
nos caídos do Araguaia, nos sandinistas da Nicarágua, incentivados por seus mestres comunistas que os 
ensinaram a questionar tudo, Osmarino e Chico se lançaram à luta que tirou a vida de um e já cobrou 
muito  do  outro.  Nesta  entrevista,  realizada em  maio  de  2012 pelo  Centro  de  Memória  das  Lutas  e  
Movimentos  Sociais  da  Amazônia,  Osmarino  Amâncio  fala  sobre  sua  formação  teórico-política,  sua 
relação com Chico Mendes e seu compromisso com o prosseguimento de uma luta que ainda não chegou 
ao fim. 

Centro de Memória: Como foram teus primeiros estudos?
Osmarino: Quando eu tinha uns vinte anos eu fui pro seminário, em Rio Branco, com a intenção de ler e  
escrever, de aprender as coisas. Eu aprendi a ler mesmo em casa, mas eu estudei só dois anos. Quando eu 
cheguei no seminário eu já sabia gaguejar.
Minha formação vinha muito do Raimundo Rocha, que foi um intelectual por quem eu tinha muito respeito. 
Eu ficava muito na casa dele, chamava ele de meu guru. Ele me mostrava umas leituras, as gravações do Che 
Guevara. Ele era comunista, declarado mesmo, e escreveu muitas literaturas de cordel (Spartacus, sobre os 
escravos  na  Europa,  A  Guerrilha  do  Araguaia,  O  Sabre  e  a  Batina,  falando  da  aliança  da  Igreja  com  os 
militares). O Raimundo Rocha me ensinava: a leitura, você tem que entender ela. Quando você está lendo um 
jornal já tem que saber quem está por trás daquele jornal, quando você lê um livro, qualquer coisa que você  
ler tem que analisar. E ele ia ensinando assim. Aí eu lia e analisava o que tinha de importante naquilo, o que ia  
servir futuramente.1 
Quando eu entrei pra Igreja, fui proibido de ler umas literaturas. Por exemplo, a gente tinha um pessoal aqui  
no Acre que era  trotskista  na  época.  Tinha uma entidade  chamada  Libelu,  e  tinha  um pessoal  aqui  que 
organizava e tinha um jornal chamado “O Trabalho”. E um dia eu cheguei com esse jornal no seminário. E aí  
me chamaram e me disseram que eu não podia estar lendo aquilo, porque ali tinha muita coisa que mudava a  
mentalidade dos cristãos. Quando eu fui proibido, vim pro encontro escondido com o pessoal da Libelu e aí  
peguei alguns livros. Foi aí que eu peguei  Os Dez Dias que Abalaram o Mundo, da Revolução Russa. Fui me 
empolgando. Aí peguei o da Domitila Chungara,  Se Me Deixam Falar, sobre o movimento das mulheres na 
Bolívia, dos mineiros. Li As Veias Abertas da América Latina. 

Centro de Memória: Você teve outros problemas no seminário?
Osmarino:  Quando eles  vieram pro seringal  e  propuseram pra  eu ir  pro  seminário  pra  estudar nem me  
disseram que era pra eu ser padre.  E eu tinha um problema, que desde que eu me entendi de gente eu 
gostava de namorar. E lá me proibiram isso. Aí o primeiro problema que eles foram enfrentar comigo foi a  
obediência. Depois o voto de castidade. Aí eu fui começando a ter problema interno. Quando eles viram que  
eu não ia obedecer o voto de castidade, deram uma aula pra nós sobre os eunucos. Aí eu entendi, era pra 
castrar também mentalmente. Era muito pesado pra mim.

Centro de Memória: E os estudos de teologia?
Osmarino: Depois que eu tava lá no seminário começaram a explicar pra gente mariologia, cristologia, um 
bocado de gia. Tive contato com Clodovis Boff, com Leonardo Boff, que me passaram uma certa segurança  
devido ao seu discurso da libertação. Eu tinha o maior respeito por essas duas figuras porque eu vi  eles  

1 Chico Mendes também teve um mestre que, além de lhe ensinar a ler, explicou-lhe a necessidade de analisar de forma crítica  
tudo que lesse e ouvisse (o rádio era, e hoje ainda é, o principal veículo de informações no interior da floresta). Tratava-se de  
Euclides Fernandes Távora, comunista que, segundo consta, havia participado da Coluna Prestes. 



divergindo internamente com o Papa. Então eu pensei: eu não tô doido sozinho. Aqui no Acre também tinha 
o Claudio Avaloni, padre de Xapuri, o padre Destro, que hoje é operário em São Paulo, que eram padres de 
esquerda. Tinha uns padres que diziam que era da Igreja vermelha. 

Centro de Memória: Quando tempo você ficou no seminário?
Osmarino: Fiquei um ano, até ser expulso. Tive muita divergência, com toda a estrutura da Igreja. Pra mim 
era um choque grande, em todos os sentidos. A minha família era pobre e eu estava ali, vivendo do bom e do  
melhor.  Tava num conforto que não era o meu mundo. Então eu passei a questionar aquilo também. E eu 
influenciei o pessoal que tava comigo. Tinha um grupo de 10 a 15 estudantes que todo dia eu discutia com  
eles, com aquela juventude. Eu já vinha do movimento. Quando saí do seminário, saíram mais dez comigo. 
Criamos uma comunidade chamada RRR – os renegados religiosos do reino. 

Centro de Memória: Essa sua “desobediência” diante da imposição de regras veio de casa?
Osmarino: Eu acho que sim. A primeira vez que eu me opus ao meu pai eu tinha doze anos de idade. E eu saí  
de casa. Tivemos uma divergência e eu fui pra casa do vizinho. Tinham furado uma bola e alguém chegou e 
me acusou pro meu pai. Eu jurei que não tinha sido eu e ele não acreditou. Eu fiquei puto com aquilo. Porque  
quando ele perguntava se eu tinha tocado fogo no sapezal eu dizia que sim. Eu nunca mentia. Quando meu  
pai viu que eu tava com a razão, eu já tava no vizinho por uns quinze dias. Ele veio me pedir desculpa, queria  
que eu voltasse pra casa. Aí eu disse: ó, pai, eu volto pra casa, mas daqui pra frente vai ser assim com nós dois  
– o senhor me respeita e eu lhe respeito.  Nós sempre fomos amigos. Meu pai sempre respeitou a gente, os 
filhos dele. Foi sempre carinhoso, e a minha mãe também. 

Centro de Memória: E contato com a obra de Marx, você teve?
Osmarino: Formação marxista eu não tive, porque eu tinha muita dificuldade de ler. Todos os livros que eu  
pegava  de  Marx  ele  faz  referência  a  tanta  coisa  que  eu  não  sei  pra  que  tudo  aquilo.  E  como  eu  tinha 
dificuldade de interpretação, ficava difícil. Mas quando eu ouvia o Chico Mendes falar e fazer referência a 
Marx,  ele tinha facilidade. Eu ouvia outras pessoas falando. Naquela época esse pessoal  ainda falava em  
Marx. Agora é que os intelectuais abandonaram tudo. A primeira vez que eu ouvi o Cristóvão Buarque falar lá  
na UnB (em 1985, no Encontro Nacional dos Serigueiros), eu digo: porra, a revolução vai acontecer. 

Centro de Memória: Quando você conheceu Chico Mendes?
Osmarino: O Chico eu conhecia desde que eu me entendi de gente.  Ele foi o primeiro secretário geral do STR  
de Brasileia. Eu tava na fundação do sindicato, em 1975. Eu tinha uns 16, 17 anos. Mas eu já trabalhava nas 
Comunidades Eclesiais de Base desde 1973. 

Centro de Memória: Foi um bom começo de militância?
Osmarino:  Eu  diria  que  as  Comunidades  Eclesiais  de  Base  foram  pra  mim  um  ponto  positivo.  Eu  não  
descambei. Pra mim, abriu a minha mente. Eu tive uma visão do mundo, porque a gente organizou muita  
coisa. Fizemos romarias. A Igreja apoiou a criação dos sindicatos dos trabalhadores rurais. No  Acre, muitos  
sindicatos  foram  criados  nos  salões  paroquiais,  que  estavam  abertos  pras  populações  que  queriam  se  
organizar. Eles tinham o limite das suas pregações, mas também não tolheram. Eu acho que tive muita sorte 
de ter tido contato com todos esses lados. 

Centro de Memória: Naquele tempo, qual era o teu papel no movimento?
Osmarino:  O  que  eu  gostava  de  fazer  era  a  mobilização  de  base.  Sempre  gostei  de  trabalhar  com 
mobilização. O Chico era de organizar, o nosso diplomata. Ele fazia a discussão e passava o projeto, o plano  
pra gente. Eu sabia que eu tinha que estar na ação.
Nos encontros eu ficava bem conhecido pelas minhas posições. Eu só tinha dificuldade de expressão, mas  
eles sabiam o que eu queria dizer, o que eu não tava de acordo. Muitos companheiros na plenária tinham uma  
ideia, mas tinham medo de expressar, de errar o português. Eu não tinha medo. Já tinha criado a consciência 
de que ia falar do que jeito que eu acreditava. 

Centro de Memória: Você participou da fundação do PT. Esteve em alguma corrente específica?



Osmarino: Eu militei um pouco com o pessoal da Libelu. Recebi um curso falando da revolução permanente,  
do governo de transição.

Centro de Memória: Mas não fez parte do PRC, como o Chico?
Osmarino: Não entrei pro PRC porque eles queriam que estivesse sempre nas reuniões, mas eu não podia,  
morava longe.  Nos congressos da CUT, quando eu não votava com os trotskistas, votava com a CUT pela  
base (pra onde o Chico foi  depois  do racha do PRC).  Eu considero que sempre estive mais  próximo dos  
trotskistas.

Centro de Memória: A Marina Silva também era do PRC, não?
Osmarino: Sim, mas no racha do PRC a Marina foi organizar a Nova Esquerda e o Chico ficou na CUT pela 
base. Nos encontros da CUT, nos encontros do PT, a gente começou a ter essas divergências. Elas ficaram 
diluídas  quando se intensificou  a  luta nos empates.  Mas as  pessoas têm medo de  colocar  que o  Chico 
divergiu, como se ele fosse uma pessoa intocável.  O Chico foi  uma pessoa positiva exatamente por isso, 
porque ele divergiu. 

Centro de Memória: Sobre o que, principalmente?
Osmarino: Na época ele divergia sobre a questão do socialismo. O resto tava abandonando. Eu mesmo fui  
chamado pra uma dessas discussões pelos grandes dirigentes do PT, pra largar a luta pela reforma agrária 
sob controle dos trabalhadores. Então tava tendo essas divergências, né. 

Centro de Memória: E como ele reagia?
Osmarino: O Chico se mantinha na dele. Como ele tinha o movimento, que dava total retaguarda pra ele, ele  
não tava preocupado com as críticas que faziam pra ele. Ele se fortalecia na base. Isso era uma coisa que eu 
achava muito positiva e que eu aprendi com ele. Ele não tava nem aí pro que a Igreja pensava dele (um padre 
da  Articulação  propôs  na  reunião  do  PT  a  expulsão  do  Chico  Mendes,   acusando  ele  de  comunista,  de 
subversivo, pra queimar a imagem do cara). Um dia o Chico chegou e me falou sobre isso. Aí eu disse: ó,  
Chico, manda tudo pra caixa prega. 

Centro de Memória: Uns o acusavam de comunista subversivo, outros de aliado do imperialismo.
Osmarino: Sim, teve gente até interno que chamou ele de espião dos americanos. 

Centro de Memória: Mas ele tinha uma postura crítica em relação aos Estados Unidos? 
Osmarino: Na época a gente era contra os Estados Unidos por causa da ditadura que tinha tido aqui. A gente  
tinha descoberto que os americanos estavam por trás do regime que foi implementado aqui. E o Chico falava  
disso nas reuniões. Tanto que ele era acusado na época de terrorista, subversivo. O Chico, como lia muito,  
falava abertamente do socialismo, defendia a política marxista, leninista. Era uma pessoa que sabia colocar  
essas questões. Uma vez ele fez uma palestra pra nós sobre a USAID, como é que ela intervinha nos golpes  
militares. Ele e Raimundo Rocha fizeram esse debate nas Comunidades Eclesiais de Base, escondido. Por isso 
que desde essa época eu comecei a ler tudo sobre a USAID. 

Centro  de  Memória:  Você  acha  que  Chico  teria  mudado  junto  com  os  outros  que  deixaram  de  lutar  pelo  
socialismo?
Osmarino: Eu não diria que o Chico teria mudado, porque eu não mudei. Acho que ele está se revirando no  
túmulo com tudo isso. Acho que ele não iria mudar a posição dele não. 

Centro de  Memória:  A Marina Silva alguma vez  defendeu o  socialismo como vocês? Ela  foi  uma  das que  
mudou?
Osmarino: Eu nunca vi a Marina defendendo uma proposta socialista. Eu vi a Marina sempre religiosa. Nunca 
vi ela se posicionando anticapitalista. Em nenhuma plenária eu vi ela se expor contra o sistema. Fazia essas  
declarações religiosas. Ela fazia um discurso que agradava muitas vezes a base. Mas não era um discurso 
consistente, que você pudesse dizer: ela sonha com uma sociedade libertária.  Não era forte contra o sistema. 
E ela sempre foi de querer agradar a Deus e ao diabo. Ela sempre queria ter a boa imagem com todo mundo.  



Continua o mesmo que ela é hoje, querendo agradar a esquerda e a direita. Sempre tive o pé atrás com ela.  
Ela sabe disse, o Chico também sabia. 
Por isso, acho que a Marina nunca se transformou, sempre foi o que ela é hoje. A Marina, os Viana (Tião e 
Jorge), eu nunca considerei eles de esquerda. Os Viana são filhotes da ditadura, o pai deles era deputado da 
ultra-direita. 

Centro de Memória: Qual era a sua relação com a Marina?
Osmarino: Eu tinha relação com ela no começo por causa das Comunidades Eclesiais de Base. Ela participava 
dos treinamentos. Mas nunca nós nos organizamos pra fazer uma assembleia junto, pra fazer nada. 

Centro de Memória: E com Jorge e Tião Viana? 
Osmarino: A primeira vez que eu vi esse pessoal foi em Brasília, no Encontro dos Serigueiros. O Jorge Viana  
estava fazendo Engenharia Florestal na UnB e veio pro encontro. Nós já tínhamos fundado o PT em 1980.  
Eles pegaram tudo pronto. O pai dos Viana decidiu sair da política pra eles entrarem. O pai era da ultra-
direita. Não sei como muda assim. 

Centro de Memória:  Então é difícil pra você compreender como o governo dos Viana usa a imagem de Chico  
Mendes?
Osmarino: Há um tempo atrás, em Rio Branco, eu cheguei na Expoacre, dos ruralistas, e vi um outdoor do 
Chico. Eu chorei naquele dia. Desabei pra Brasileia. Os Viana fizeram aquilo!

Centro de Memória:  Você foi suplente da Marina quando ele se elegeu deputada estadual, em 1990?
Osmarino:  Sim,  eu  perdi  a  eleição  por  um  voto  e  fiquei  de  suplente.  Quando  ela  se  afastou  pra  um 
tratamento de saúde eu assumi o lugar dela, mas fiquei só quatro meses (ela ficou dezoito meses afastada). O 
problema é que eles queriam que eu aceitasse o discurso deles. Me chamaram pra uma reunião. Queriam que 
eu abandonasse o discurso da reforma agrária sob controle dos trabalhadores, do não pagamento da dívida  
externa, porque o PT já tinha aprovado no seu terceiro ou quarto congresso que não ia mais levantar essa 
bandeira. Não queriam bancar minha assessoria, tinha que ficar a da Marina, porque ela era a titular.  Me 
colocaram pra assumir no final de outubro, já entrando no recesso. 

Centro de Memória:  Depois disso você saiu do PT?
Osmarino: É, aí começou a expulsão do pessoal do PT. Expulsaram a Convergência Socialista. Aí eu fiz uma  
carta, com o título assim: Deixo o PT para não abandonar a luta pelo socialismo. Eu continuava propondo um  
outro sistema que não fosse o capitalismo. Com a queda do muro de Berlim disseram que o socialismo é uma  
coisa do passado. Agora, o capitalismo é um sistema do presente, mas é barbárie. Então não é um sistema 
viável. 

Centro de Memória:  E qual é a melhor maneira de enfrentar o sistema?
Osmarino: Eu acho que não tem outro meio melhor de organizar uma classe do que através do sindicato, de  
associações, do movimento popular.  Não é do interesse do sistema que as pessoas se juntem para combater. 
As  lutas  estão  afastadas.  Nós  corremos  o  risco  de  ser  atropelados  pelo  levante  desordenado  dessa 
população. O sistema trabalha para não dar certo.  Aí eu acho que entra o movimento sindical fazendo essa  
ponte com o movimento popular. Por isso eu estou empolgado com a CSP Conlutas, que vem propondo algo  
que nunca foi proposto antes: incluir o setor informal e as minorias. 

Centro de Memória:  Então você segue na luta, Osmarino?
Osmarino:  Esses dias uma pessoa que já militou comigo disse: “Osmarino, eu cansei.  Eu acho melhor tu  
também te aquietar.  Eu lutei a minha vida inteira e não consegui nada”. Olha a visão da pessoa! Ela acha que 
a luta pela liberdade você vai conseguir que ela tenha começo, meio e fim. A luta pela liberdade é uma luta  
contínua,  é  sempre  uma  transição.   Você  não  tem  que  esperar  ter  uma  recompensa  por  isso.  A  minha 
recompensa é saber que o que eu tô fazendo eu tenho liberdade de fazer, eu sou liberto. 


