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Marina Silva  foi  eleita senadora pelo Acre em 1994 e se projetou nacionalmente

como companheira de militância de Chico Mendes, assassinado em 1988. Qual era,

afinal, a luta de Chico e do movimento dos seringueiros, do qual você foi uma das

principais lideranças? 

No início do anos 1970 os “sulistas” começaram a arrendar os seringais pra pecuária aqui

no Acre. Os fazendeiros vinham com tudo, botavam as pessoas dentro de um caminhão e

jogavam na beira da rua. E o estado fazia vista grossa. Naquele tempo aqui era o terror e

desmatar significava trazer o progresso. Quando foi o final de março de 1976, chegou o

pessoal  no sindicato dos trabalhadores rurais (STR) de Brasiléia (que foi  fundado em

dezembro de 1975) dizendo: “Ó, nós recebemo um ultimato pra sair do [seringal] Porvir e

do Carmen”. A essa altura muita família já tinha sido expulsa pra Bolívia ou pras periferias

da  cidade.  Os  fazendeiros  já  tinham incendiado  quase  quatro  mil  casas  no  meio  da

floresta. As famílias do seringal Carmen já sabiam qual era o futuro delas. Aí o Wilson

Pinheiro  (assassinado em 1980),  que era o presidente do STR (Chico Mendes era o

secretário geral), sabiamente disse: “Gente, se a floresta cair, nós vamos cair com ela,

nós não temos condição de vim pra cidade. Se nós não fizer um enfrentamento com esse

pessoal vocês vão vir todo mundo, mais de 150 famílias pra cá. Então vamo empatar

(impedir) deles derrubar a mata”. O primeiro empate foi no seringal Carmen e durou mais

de dois meses, com as duas trincheiras, lá e cá. Começou com 16 famílias e terminou

com 98. Em seguida (1977), o Chico vem pra Xapuri organizar o sindicato. Nessa época

foi  fundado muito  sindicato  no estado.  E o empate espalhou.  Os fazendeiros  ficaram

doido,  se  organizaram.  Criaram  uma  estrutura  de  amedrontar.  O  jornal  Rio  Branco

publicou uma nota dos marcados pra morrer, que eram as lideranças do movimento. Aí

foram matando, matando, matando, até chegarem no Chico.

Nessa luta vocês receberam apoio externo, primeiro da Igreja, com as comunidades

eclesiais  de  base,  depois  de  movimentos  urbanos  (do  qual  vinha  Marina,  por

exemplo)  e de outras organizações,  inclusive  internacionais.  Uma figura que se

destacou foi a antropóloga Mary Allegretti, que ajudou a criar o Conselho Nacional

dos Seringueiros (CNS). Qual era o objetivo dessa proposta? 



A CUT até falava da reforma agrária, mas a especificidade da Amazônia era diferente do

Nordeste ou do Rio Grande do Sul. Nós fizemos uma tese sobre isso pra um congresso

da CUT. O Jair Meneguelli pegou essa tese e argumentou que como era uma coisa “dos

verdes” podia deixar nos arquivos sem nem fazer a discussão política. O Chico Mendes

voltou  puto.  Pensaram  que  era  só  questão  ecológica,  não  perceberam  a  questão

econômica, social, o conflito fundiário. Aí o CNS é criado como uma entidade de classe

que pudesse dirigir toda essa plataforma de reivindicação da Amazônia. Se o CNS não

tivesse  virado  uma  ONG  depois,  eu  acho  que  seria  um  movimento  que  tava  bem

consolidado.

Quando você percebeu essa transformação? 

Depois da morte do Chico, quando eles abriram a discussão do uso múltiplo, do manejo

madeireiro, a venda da madeira [proposta que não era aceita pelos seringueiros na época

da criação das Reservas Extrativistas e que agora em 2013 começa ser implementada na

RESEX Chico Mendes]. Eu sou contra isso e a base votava comigo, mas a Mary Allegretti

estruturou as lideranças que apoiavam. Lembro quando a Mary e a Marina, numa reunião

no  salão  paroquial  em  Rio  Branco,  entraram  defendendo  o  manejo,  foi  uma  coisa

orquestrada. 

O Chico chegou a perceber o que viria a acontecer com o CNS e o grupo em torno

de Mary (no qual se inclui Marina)? 

O Chico percebia que o movimento tava virando uma coisa grande e que tinha muita

gente querendo ser “o pai da criança”. Ele tava muito angustiado. Algumas vezes ele

chegou  e  disse:  “Ó  companheiro,  nós  temos  problemas  seríssimos,  porque  o  nosso

adversário não é só o latifúndio. Nós temos pessoas que a gente acha que são nossos

aliados, mas são pessoas que não tão preocupadas com a luta de classes. Nós tamo

vendo esse pessoal aí, esses antropólogos, esses intelectuais, que não têm condição de

fazer  uma avaliação  da  conjuntura  política.  Nós  temos  que  nos  virar,  porque  vamos

morrer um atrás do outro e a reforma agrária não vai  sair  com a proposta que esse

pessoal tá querendo que a gente implemente”. Ele dizia: “você, companheiro, tem um

papel importante, porque você vai fazer a divergência”. Porque eu fazia a militância de

base. Uma vez nós fizemos uma reunião entre nós e ele disse: “Nós não temos que ter a

menor preocupação em divergir. Se todo esse pessoal abandonar nós, a sobrevivência

nossa vai depender de nós”. 



Ele marcava a diferença entre “os de fora” e vocês? 

Exatamente.

E você, via a Marina como uma de vocês, uma seringueira? 

Não, nunca. O pai dela sim, mas ela não. A Marina usou essa imagem por oportunismo. É

uma agressão, uma falta de respeito, ver uma pessoa dessas sendo financiada por esses

grandes grupos econômicos enquanto uma mulher do seringal não tem condição de fazer

um pré-natal, vivendo em uma situação muito difícil ainda hoje. É uma disparidade fora do

comum.

Olhando  essas  relações  da  Marina  e  do  governo  da  Frente  Popular  no  Acre

(encabeçada  pelos  irmãos  Jorge  e  Tião  Viana)  com o  agronegócio  (os  antigos

fazendeiros da UDR), seu envolvimento com projetos de financeirização da floresta,

a  exploração  de  madeira  na  RESEX,  entre  outras  coisas  que  vão  contra  as

bandeiras da luta que o Wilson e o Chico iniciaram com vocês lá nos anos 1970, o

que você pensa? 

Eu nunca  confiei  nos  Viana,  eles  são  “filhotes  de ditadura”.  A  Marina,  apesar  de  eu

divergir dela, não achava que seria capaz de fazer o que fez. Esses grupos econômicos

fazem um investimento e já tiveram retorno por tudo o que a Marina propiciou quando foi

senadora, quando foi ministra. Hoje eu vejo, com todos esses projetos que ela apoia, que

a história pode se repetir, a nossa permanência na floresta está ameaçada.


