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(aprendendo) 

Direitos Humanos com 

CHICO MENDES (II) 
"Os seringueiros lutavam pela floresta  

e foi essa firme convicção que o levou a gozar  
de apoio dos seus pares e aproximá-lo dos ecologistas,  

o que fazia com desconfiança, como cansou de manifestar a amigos."  
(Enciclopédia Latinoamericana-Chico Mendes) 

 

Na parte I sobre a trajetória de Chico Mendes, acompanhamos o desenrolar 
de sua luta nos seringais. Conversaremos, agora, sobre sua luta para além da 
floresta, em defesa dos Povos da Floresta e da humanidade. “Com sua fina 
percepção holística, recusou tanto um sindicalismo como um ecologismo 
restrito” [...] Com seu amigo Ailton Krenak empenhou-se na construção da 
Aliança dos Povos da Floresta [Conselho Nacional dos Seringueiros e União 
das Nações Indígenas], unindo indígenas e seringueiros, “invertendo a história 
de massacres” semeados por latifundiários da borracha, da madeira, do gado 
etc. [...] “o profundo sentido humanístico da ideologia de Chico Mendes 
ganhava sentido prático” (veja). Chico Mendes era comunista e o sentido de 
sua luta era a defesa da classe trabalhadora contra a exploração do capital.  
Em 'resposta' ao sucesso dos empates, o governo iniciou projetos de 
colonização para transformar seringueiros em colonos-agricultores, com 
loteamentos de 50 a 100 hectares de terra [0,5 a 1 km2]. A estratégia 
governamental ecoou positivamente entre alguns militantes sindicais mas 
Chico Mendes compreendia que o trabalho nos seringais não podia estar 
confinado a 'hectares' de terra, visto que o sustento dos seringueiros não 
provinha da terra mas da floresta, da borracha extraída das árvores.  
Daí surgiria a proposta da "reserva extrativista" - similar ao modelo da 
reserva indígena - em inovadora relação sociedade-Estado. A comunidade de 
seringueiros teria o direito de uso e gestão da reserva, e o Estado, através do 
IBAMA, seria o proprietário formal e supervisor desse contrato.  
A primeira reserva extrativista - Chico Mendes - foi criada em 1990 com cerca 
de um milhão de hectares. Em 2013, havia 59 unidades de conservação 
ambiental, num total de 12 milhões hectares (veja). O cerne do respeito a essas 
reservas, conforme o legado ético de Chico Mendes e de todos os que 
defendem os Direitos Humanos, é a defesa do trabalho e da vida. A exploração 
necrocapitalista de reservas naturais (minerais, flora, fauna etc.) destrói o 
caminhar a vida dos trabalhadores, antes de provocar catástrofes climáticas. 
Em seu encurtado percurso de vida, assassinado uma semana após completar 
44 anos por aliados da União Democrática Ruralista - a mesma UDR que 
continua investindo covardemente, em aliança ao des-governo Bolsonaro, na 
devastação das terras e de povos indígenas -, Chico Mendes jamais desistiu 
das lutas sociais e políticas. Foi dirigente do Conselho Nacional dos 
Seringueiros, da Central Única dos Trabalhadores-CUT e do Partido dos 
Trabalhadores. Sem jamais abandonar Xapuri, Chico Mendes foi acusado e 
preso injustamente, absolvido depois da denúncia de incitação à violência em 
1984, candidatou-se em 1986 a deputado mas não se elegeu, ganhou projeção 
nacional e internacional a partir de 1985, durante o I Encontro Nacional de 
Seringueiros. Chico Mendes considerava este Encontro como decisivo para 
atrair a atenção do mundo para o movimento. Para sua realização, o líder, 
consultando os trabalhadores, articulou, dentre outros, o apoio da Contag, do 
Projeto Seringueiro, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos do Acre, da 
Prelazia do Acre, universidades, OXFAM-Inglaterra, e com a ajuda de 
políticos e intelectuais, como Mary Allegretti, cuja tese de doutorado, de 2002 
(Universidade de Braília) retrata o evento. 

 

A luta dos seringueiros despertou o interesse da ONU que visita Xapuri 
em 1987 e constata a devastação ambiental, que teve como consequência a 
suspensão de financiamentos internacionais a projetos ambientais 
brasileiros, levando os ruralistas a considerá-lo "inimigo do progresso" e 
marcá-lo de morte. Em 1987 recebe o Prêmio Global 500 da ONU e a 
Medalha da Sociedade para um Mundo Melhor. 

 
http://memorialdademocracia.com.br/card/seringueiros-criam-entidade-nacional 

 

A imprensa de resistência, como em outros movimentos contra-
hegemônicos (p.ex.: anarquismo; contra as ditaduras), esteve presente na 
luta de Chico Mendes. O "Varadouro-Um Jornal das Selvas" - nascido no 
Acre em 1977, por iniciativa de Sílvio Martinello e Elson Martins e 
apoiado por Dom Moacyr Felix (Bispo de Rio Branco) - deu voz aos 
trabalhadores do campo e aos índios da região, ajudando-os a organizar um 
forte movimento que integrou a luta por melhores condições de vida e a 
defesa da floresta contra a ganância predatória de madeireiros e pecuaristas 
(veja). De vida curta (24 edições) - a imprensa alternativa frequentemente 
tem dificuldades de se sustentar por motivos financeiros e perda de espaço 
para os jornais tradicionais -, publicou entrevista com Chico Mendes, 
incentivador do periódico, mas encerrou as atividades em 1981.  

 
http://bndigital.bn.gov.br/artigos/acervo-da-bn-varadouro-um-jornal-das-selvas/ 

 

Chico Mendes foi um líder empenhado com a formação de novas 
lideranças. Consciente de que a luta que desenvolviam ameaçava 
interesses de diversas naturezas e pátrias - e com a dignidade, o afeto e a 
garra dos que defendem Direitos Humanos - soube garantir a 
sobrevivência do movimento para além de sua morte.  
A valorização do trabalho e do sustento dos povos da floresta está 
simbolizada no poema de Jaime da Silva Araújo (Presidente do Sindicato 
de Trabalhadores Rurais de Novo Aripuanã), amigo e liderança 
combativa, formado por Chico Mendes.  

Pai Nosso dos Seringueiros 

Seringueira que estais na selva 
Multiplicados sejam os vossos dias 

Venha a nós o vosso leite 
Seja feita a nossa borracha 

Assim na prensa como na caixa 
Para o sustento de nossas famílias 

Nos daí hoje e todos os dias 
Perdoai nossa ingratidão 

Assim como nós entendemos 
As maldades do patrão 
E ajudai a nos libertar 
Das garras do regatão 

Amém! 
■ ■ ■ 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do Fórum Intersindical.  
A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões, na perspectiva de uma arena democrática,  

criativa e coletiva de encontros  de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
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