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RESUMO  

De 1977 a 1982, Francisco Alves Mendes Filho cumpriu o mandato de vereador 

na Câmara Municipal de Xapuri, município no Alto Acre, no noroeste do Brasil. Em 

meio aos parâmetros ditados pelo Regime Militar, Chico Mendes procurou defender, de 

forma política, o povo sofrido. Como seringueiro, sentia-se especialmente responsável 

pelo destino dos trabalhadores rurais, sendo que, na década de 1970, muitos deles 

estavam sendo expulsos de suas colocações por compradores de terras vindos do sul do 

Brasil. A fonte principal estudada nesta pesquisa é documentária. Trata-se das cento e 

setenta e quatro Atas das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes da Câmara 

Municipal do Xapuri. Além disso, são pesquisadas três fotografias de uma Sessão 

Solene ocorrida em 1981 ou 1982. Alguns discursos jornalísticos, presentes em dois 

jornais publicados em Rio Branco, capital do Acre, completam as fontes analisadas 

aqui. Focando um biênio em cada capítulo, é possível, com base em um estudo 

histórico-crítico das fontes mencionadas, descrever pormenorizadamente as lutas 

travadas por Chico Mendes como vereador xapuriense, visando à sobrevivência digna 

de todos em meio a uma sociedade mais igualitária e justa. 

Palavras-chave: Chico Mendes, Amazônia, trabalhadores rurais 



 

ZUSAMMENFASSUNG  

Von 1977 bis 1982 war Francisco Alves Mendes Filho Abgeordneter im Stadtrat 

von Xapuri, einer kleinen Stadt im Bundesstaat Acre im Nordwesten Brasiliens. 

Inmitten der vom Militärregime vorgegebenen Parameter hat Chico Mendes versucht, 

das leidende Volk zu verteidigen. Als Gummizapfer fühlte er sich besonders für die 

Zukunft der Landarbeiter verantwortlich, von denen viele in den siebziger Jahren von 

den aus dem Süden Brasiliens kommenden Landaufkäufern vertrieben wurden. Die 

wichtigste dokumentarische Quelle dieser Untersuchung besteht aus den 

Sitzungsberichten der wöchentlichen und der aussergewöhnlichen Versammlungen der 

Stadtrats, sowie den Berichten der Festakte. Des weiteren werden drei Fotografien 

studiert, die während eines Festaktes im Jahr 1981 oder 1982 entstanden sind. Zudem 

werden einige jornalistische Diskurse aus in Rio Branco veröffentlichten 

Tageszeitungen berücksichtigt. Jedes der drei Kapitel dieser Arbeit widmet sich zwei 

Jahren und beschreibt auf der Grundlage einer historisch-kritischen Lektüre der oben 

genannten Quellen die von Chico Mendes als Stadtabgeordneter in Xapuri in Angriff 

genommenen Projekte, insbesondere in bezug auf ein würdevolleres Überleben aller 

inmitten einer egalitäreren und gerechteren Gesellschaft. 

Schlagwörter: Chico Mendes, Amazonien, Landarbeiter 
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INTRODUÇÃO  

Tema 

No dia 22 de dezembro de 1988, o seringueiro, sindicalista, político e 

ambientalista Chico Mendes foi assassinado em Xapuri, município na região do Alto 

Acre, a uma distância de 188 quilômetros de Rio Branco. Nascido em 15 de dezembro 

de 1944, também em Xapuri, sua vida durou apenas quarenta e quatro anos. Justamente 

em dezembro de 2013, se completarão vinte e cinco anos da morte deste trabalhador 

rural, que, por muitos, é avaliado como um líder, defensor do povo sofrido, símbolo de 

resistência e visionário diferenciado. No entanto, o que marcou, mais exatamente, o 

pensamento de Chico Mendes? Quais foram as suas convicções e o seu comportamento, 

em meio aos conflitos vividos por ele? Quem o apoiou e quem lhe fez oposição? Enfim, 

com que tipo de justiça e sociedade sonhava? 

Nesta pesquisa – apresentada como Dissertação de Mestrado no Programa de 

Estudos Pós-Graduados em História Social da PUC-SP – procuro estudar, de forma 

organizada e metodologicamente justificada, a atuação de Francisco Alves Mendes 

Filho como Vereador na Câmara Municipal de Xapuri (1977-1982). Neste sentido, meu 

interesse histórico se dirige, por excelência, às linhas mestras e a determinados 

pormenores interessantes no pensamento de Chico Mendes, na medida em que a sua 

reflexão se faz presente em seus discursos, proferidos nas Sessões Ordinárias, 

Extraordinárias e Solenes da Câmara Municipal. Tive acesso às Atas destas Sessões, 

guardadas na Câmara Municipal de Xapuri. Com a leitura das cento e setenta e sete Atas 

– aproximadamente, oitocentas laudas –, pude descobrir o que Chico Mendes mesmo 

falava naqueles anos. Com o devido cuidado, quero redescobrir a sua reflexão e luta 

política, situando suas palavras naquele espaço e tempo, nos quais, originalmente, foram 

ditas. Na medida do possível, proponho-me a não acrescentar outra retórica ao discurso 

de Chico Mendes, dizendo o que “deveria” ter dito. 

O ambiente e o período dos seis anos aqui definidos – de 1977 a 1982 – 

correspondem a um espaço público no qual as ideias de Chico Mendes começaram a 

ganhar sua marcante presença. Antes de 1977, pois, ele apenas tinha atuado, durante um 

ano, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, município vizinho de Xapuri, 

também na região do Alto Acre. Portanto, no período em que Mendes foi Vereador em 
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Xapuri, sua vida pública ainda estava numa fase em que ele, sem muita experiência e 

num contexto político-social marcado por opressão e ameaças, precisou definir, cada 

vez mais, seu modo de pensar, sua forma de expressar-se e de atuar, sobretudo no que se 

referia à defesa de um determinado modelo de justiça e à necessidade de construir uma 

sociedade alternativa, a qual, segundo ele, devia ser, por excelência, mais igualitária e 

mais respeitosa do meio ambiente. 

Espaço e tempo 

“A história tem sido […] dividida, tradicionalmente, de acordo com 

„espacialidades‟ e „temporalidades‟”.
1
 Neste sentido seja apresentada uma primeira 

contextualização e aproximação ao objeto de pesquisa histórica aqui proposto. 

No que se refere ao espaço geográfico, este estudo se concentra na história do 

pequeno Município de Xapuri, o qual faz parte da região do Alto Acre, no sudeste da 

Amazônia. Em 1925, o avo de Chico Mendes tinha se mudado, com seus filhos, do 

Ceará para o Acre, sendo que Francisco Alves Mendes, o pai de Chico Mendes, tinha 

doze anos quando ocorreu a migração. Francisco Alves Mendes Filho, por sua vez, 

nasceu no dia 15 de dezembro de 1944.
2
 

Foi a partir de 1870 que a matéria-prima da borracha se tornou um produto 

comercial, motivando o extrativismo. A mão de obra veio, sobretudo, do Nordeste. 

Milhares de trabalhadores rurais migraram para a região setentrional do Brasil, a fim de 

viverem da extração do látex. O Primeiro Ciclo de Borracha se estendeu até 1912, 

trazendo riquezas e significativas mudanças socioculturais à Amazônia. No entanto, 

ocorreu a perda do monopólio da produção da borracha, causada pelo fato de os ingleses 

terem levado as sementes da seringueira para outros países tropicais, favorecendo, 

assim, uma produção mais ampla e a consequente queda de preços e lucros. Na 

Amazônia, muitos seringueiros se mudaram, neste período, da mata para os centros 

urbanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, porém, mais exatamente nos anos de 

1942 a 1945, a Amazônia presenciou um Segundo Ciclo de Borracha. Por causa da 

ocupação da Malásia pelos japoneses, os aliados recorreram ao Brasil, a fim de que aqui 

se aumentasse a extração do látex, matéria-prima da maior importância na época. 

                                                           
1
 José D‟Assunção BARROS, Teoria da História, p. 214. 

2
 José Lisboa Mendes MOREIRA, Quem foi Chico Mendes? 
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Chegaram, por isso, os chamados soldados da borracha à Amazônia, aumentando, outra 

vez, o número dos chamados caboclos.
3
 Enfim, desde as últimas décadas do século 

XIX, sempre houve quem vivesse da extração do látex e quem chegasse, motivado pela 

fome no Nordeste do Brasil, na Amazônia, tentando ali uma melhor sobrevivência. 

Por nascer e crescer em Xapuri, no Alto Acre, e por aprender o ofício de 

seringueiro com seu pai, Chico Mendes se tornou, antes de tudo, um conhecedor da 

mata. Tal experiência cotidiana lhe trouxe, inevitavelmente, compreensões 

diferenciadas da realidade, sendo que estas contribuíram para a formação de sua 

consciência. A selva lhe ofereceu o silêncio e a solidão. De outro lado, ela o alimentava, 

embora se tratasse de uma sobrevivência materialmente bastante simples. Podia-se ter o 

básico, pois, ao estar integrado, da forma mais direta possível, ao ecossistema da mata 

amazônica, o seringueiro garante sua subsistência, desenvolve suas convicções e 

adquire seus valores pessoais. Nesse sentido, Chico aprendeu, entre outras coisas, a 

verdade de que uma árvore em pé é sempre melhor do que uma árvore derrubada. Por 

mais que Chico Mendes, a partir de 1976, tenha se afastado, paulatinamente, do ofício 

de produzir borracha, ele sempre se viu e se pensou como seringueiro. 

No mais, à experiência do espaço, se junta, na Amazônia, uma ideia diferenciada 

do tempo. O dia a dia na mata impõe, pois, ao homem o ritmo da natureza como algo 

que precisa ser respeitado. Nesse sentido, é preciso considerar que ninguém consegue 

“desligar-se inteiramente da cotidianidade”, assim como não há homem “que viva tão 

somente na cotidianidade, embora essa o absorva preponderantemente”; assim, é a vida 

cotidiana que contribui para a formação da personalidade do homem e que convida este 

último a atuar na história.
4
 

Aliás, construindo esta pesquisa histórica, estou consciente de que “qualquer 

história é produzida também a partir de um lugar” e “pronunciada em certo momento no 

tempo”.
5
 Em vista disso, gostaria de acrescentar a informação de que, em 1985/86, 

convivi, durante um ano, com os seringueiros nas comunidades ribeirinhas no 

Município de Fonte Boa, Estado do Amazonas, nos rios Solimões e Juruá. Por isso, 

                                                           
3
 Confira, em relação às informações dadas neste parágrafo, Márcio SOUZA, História da Amazônia, p. 

233-326. Veja também: Maria de Andrade SILVA, “A borracha passada na história”, p. 43-70. 

4
 Agnes HELLER, O cotidiano e a história, p. 31. 

5
 José D‟Assunção BARROS, A expansão da História, p. 169. 
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cheguei a experimentar a vivência destes trabalhadores rurais nos anos 80, embora 

numa região mais setentrional do que o Acre. Além disso, as minhas diversas visitas a 

Xapuri, nestes últimos dois anos de pesquisa, me aproximaram, outra vez, do espaço 

aqui estudado. 

Enfim, o adjetivo “xapuriense” no título desta pesquisa indica, entre outros, um 

estudo de História Local, o qual, em alguns momentos, se abre à História Regional, 

prevalecendo, no entanto, sempre a perspectiva do Município de Xapuri. Nascida em 

1904, a cidade celebrou, no período em que Chico Mendes foi vereador, seu 

septuagésimo quinto aniversário (22 de março de 1979). Situada na foz do rio Xapuri, 

que se junta ao rio Acre, a cidade tinha, no período aqui estudado, aproximadamente 

seis mil eleitores. Todavia, é importante lembrar que o Município de Xapuri não se 

limita ao espaço geográfico da cidade, uma vez que a área pertencente ao Município 

ultrapassa os cinco milhões de quilômetros quadrados. Chico Mendes, embora 

residindo, de 1977 a 1982, na cidade de Xapuri, se preocupava, por excelência, com o 

homem do campo, ou seja, o trabalhador rural – envolvido, em especial, na colheita do 

látex e da castanha – e o agricultor, produtor de farinha de mandioca e de verduras. 

O termo Vereador no título desta Dissertação indica, por sua vez, outro espaço 

específico a ser pesquisado aqui. O foco de atenção recairá, sobretudo, na Câmara 

Municipal de Xapuri e em tudo aquilo que ela representa. Trata-se de um espaço bem 

circunscrito – como local, como poder, como instituição com funções legislativas e 

administrativas –, o qual existe dentro do espaço anteriormente descrito – no caso, do 

Município de Xapuri – e dentro de outros espaços ainda maiores. 

Além do mais, o nome de Chico Mendes, igualmente presente no título desta 

pesquisa, indica que o interesse específico se dirige, de forma pormenorizada, à atuação 

dele como Vereador, com um enfoque especial nos pronunciamentos e discursos 

proferidos por ele como membro do Poder Legislativo Municipal, durante as Sessões 

Ordinárias, Extraordinárias e Solenes realizadas pela e na Câmara Municipal. Nesse 

sentido, esta pesquisa se aproxima do que é chamado de Micro-História, focando uma 

pessoa, em um espaço e tempo bem limitados, sendo que “o universo da Micro-História 

pode corresponder também ao recorte local”.
6
 

                                                           
6
 José D‟Assunção BARROS, A expansão da história, p. 182. 
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De outro lado, por sua vez, todas as delimitações ocorrem em meio a 

interligações. A Câmara Municipal se encontra, pois, como espaço de poder, conectada 

a diversos outros espaços, sejam estes de expressão regional – como, por exemplo, a 

Assembleia Legislativa do Estado – ou de expressão maior ainda como, em dimensões 

nacionais, o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. 

Até os espaços internacionais precisam ser considerados. Seja lembrada, neste sentido, a 

proximidade de Xapuri à Bolívia, ou a importância ecológica atribuída, pelo mundo 

inteiro, à região da Amazônia. 

No mais, o espaço da Câmara Municipal de Xapuri – pensando, sobretudo, nas 

dimensões político-administrativas – precisa ser contemplado em relação ao tempo, ou 

seja, ao momento histórico aqui estudado. Trata-se do período do regime militar (1964-

1985). Em termos nacionais, a atuação política de Chico Mendes, como Vereador na 

Câmara Municipal de Xapuri, se deu durante os últimos dois anos do governo do 

General Ernesto Geisel (1977-1978) e no decorrer dos primeiros quatro anos do governo 

do General João Batista Figueiredo (1979-1982). A partir de 1974, houve certa abertura 

política. Contudo, “na prática, a liberalização do regime, chamada a princípio de 

distensão, seguiu um caminho difícil, cheio de pequenos avanços e recuos”, 

influenciando, muitas vezes, de forma determinante e limitador, o poder e o trabalho da 

oposição, à qual Chico Mendes pertenceu.
7
 Mais ainda: “No campo, a ditadura tem sido 

muito mais persistente, generalizada, congênita, do que na cidade. Os latifundiários e os 

empresários sempre impuseram os seus interesses, de forma mais ou menos brutal”.
8
 

De outro lado, os anos 70 e 80 do século passado foram um período, no qual, 

aparentemente, brotou algo novo. Em diversos ambientes, a dinâmica de questionar, 

criticamente, o então regime político-econômico, imposto de forma violenta, se fez 

presente. Surgiu uma nova oposição em vários níveis, com uma surpreendente 

confluência de ideias e convicções no que se refere a uma democracia mais participativa 

e popular, tendo em vista a construção de uma sociedade alternativa. Nasceram 

organizações novas. No caso do Acre, foram criados, nos anos 70 e 80, os Sindicatos 

dos Trabalhadores Rurais, as Comunidades de Base (CEB‟s) e Pastorais Sociais no 

ambiente da Igreja Católica, novos Partidos Políticos, assim como Associações e 

                                                           
7
 Boris FAUSTO, História do Brasil, p. 417. 

8
 Octavio IANNI, Origens Agrárias do Estado Brasileiro, p. 155. 
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Conselhos em defesa dos Direitos Humanos e da sobrevivência digna de todos, como, 

por exemplo, a União dos Povos da Floresta.
9
 A sociedade se reorganizou de um modo 

específico naqueles anos. Um maior número de pessoas entre aqueles que mais se 

sentiam ameaçados em sua sobrevivência pôde participar de processos formativos e 

debates, sendo que estes, em geral, resultaram em clamores de justiça, formulações de 

propostas e exigências, muitas vezes acompanhadas por ações práticas de resistência.
10

 

Com isso, apareceram novas lideranças e novos projetos de educação popular e de 

organização política. Dessa forma, nos anos 70 e 80 do século passado, ocorreu um 

interessante movimento de democratização popular, capaz de inspirar as pessoas em 

outros momentos históricos. Por nada se trata de um período “perdido”.
11

 Enfim, Chico 

Mendes fez parte deste espaço e tempo. 

Eixo temático 

“Nenhum objeto historiográfico de estudos se enquadra no interior de um único 

campo histórico, mas sim em uma conexão que se estabelece entre vários campos 

históricos”.
12

 Este também é o caso nesta pesquisa. A formulação do tema – Chico 

Mendes como vereador xapuriense (1976-1982) – já indica, de um modo bastante 

direto, alguns campos históricos ou compartimentos hoje presentes nas pesquisas 

historiográficas.
13

 Pelo que foi abordado anteriormente, ganham presença a História 

Local, a Historia Rural, a História do Cotidiano, a História Contemporânea do Brasil, 

a Micro-História e a História Política, sobretudo em vista da História da Democracia e 

em relação à História dos Partidos Políticos. Qual, porém, será o eixo temático ou o 

campo histórico predominante nesta pesquisa? 

                                                           
9
 No que se refere à Igreja Católica, confira: Luiz Eduardo W. WANDERLEY, Democracia e Igreja 

Popular. Consulte também Scott MAINWARING, Igreja Católica e Política no Brasil (1916-1985). 

Em relação ao Acre, veja: Zeno Marco Dal CORSO, A Igreja da denúncia e o silêncio dos fieis. 

10
 Veja, neste sentido, o estudo exemplar de Eder SADER, Quando novos personagens entraram em 

cena. 

11
 Cf. Gelsom Rozentino de ALMEIDA, História de uma década quase perdida. 

12
 José D‟Assunção BARROS, A expansão da História, p. 168. 

13
 Confira o esquema referente ao “Campo Histórico” e a menção das diversas “dimensões” em: José 

D‟Assunção BARROS, O campo da História, p. 19. 
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Frente à opinião comum de que políticos eleitos se tornem até um empecilho aos 

avanços sociais desejados pela maioria do povo, proponho-me a procurar pela atuação 

histórica de Chico Mendes como Vereador, com a expectativa de, eventualmente, 

encontrar reflexões, compromissos e um comportamento prático mais favoráveis ao 

povo sofrido. Com isso, estou no campo da História Social.
14

 Considerando a origem 

grega da palavra social, percebe-se que o verbo sôzein significa salvar, libertar, 

preservar, curar ou livrar de dano. Neste sentido, o termo social pressupõe a existência 

de quem perdeu a sua liberdade ou tem a sua sobrevivência, de alguma forma, 

ameaçada, precisando, consequentemente, lutar, de forma individual e coletiva, por sua 

vida. 

Portanto, na História Social, “interessam ao investigador as lutas reais; não só 

aquelas que se expressam sob formas organizadas (sindicatos, partidos, associações 

várias) como também as „formas surdas‟ de resistência, estratégias ocultas de 

subordinação e controle”.
15

 No caso, são as lutas em favor do bem comum e da 

cidadania de todos.
16

 Ou, com outras palavras, em favor da defesa do meio ambiente e 

de uma sustentabilidade, onde ninguém é excluído do acesso a uma determinada 

qualidade de vida e da possibilidade de sobreviver dignamente.
17

 O que atribui a esta 

pesquisa uma especificidade é a circunstância de que se trata da luta de um trabalhador 

rural, o qual, no entanto, se afastou de sua profissão para continuar sua batalha no 

âmbito do sindicalismo e da política municipal.
18

 

Fontes 

A fonte principal a ser pesquisada neste estudo encontra-se nas Atas das Sessões 

Ordinárias, Extraordinárias e Solenes que documentam os trabalhos realizados pelos 

Vereadores no período da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Xapuri – Estado 

do Acre. Nos seis anos de 1977 a 1982, ocorreram cento e cinquenta e oito Sessões 

                                                           
14

 Cf. Hebe CASTRO, História Social. 

15
 Maria do Pilar de Araújo VIEIRA; Maria do Rosário da Cunha PEIXOTO; Yara Maria Aun 

KHOURY, A pesquisa em história, p. 18. 

16
 Cf. Paul SINGER, A cidadania para todos. Veja também a obra de José Murilo de CARVALHO, 

Cidadania no Brasil, sobretudo o Capítulo III: “Passo atrás, passo adiante (1964-1985)”, p. 155-195. 

17
 Cf. Wagner Costa RIBEIRO, Em busca da qualidade de vida. 

18
 Cf. Vito GIANNOTTI, História das lutas dos trabalhadores no Brasil. 
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Ordinárias. Somente falta a Ata de uma única Sessão Ordinária em 1977. Pela 

sequência e numeração das Atas, no entanto, percebe-se que tal Sessão Ordinária 

ocorreu. Além disso, existem as Atas de treze Sessões Extraordinárias e de quatro 

Sessões Solenes. Nas Atas das Sessões Ordinárias de 1981, encontram-se notícias sobre 

duas Sessões Extraordinários naquele ano, sendo que não foi possível encontrar as 

referentes Atas no arquivo da Câmara Municipal em Xapuri. No mais, ocorreu também 

ao menos uma Sessão Solene nos anos 1981/82, sem que se possa encontrar tal Ata. No 

entanto, existem fotografias, que, mais tarde, se tornarão assunto nesta pesquisa. 

Seja lembrado que as Sessões Extraordinárias são secretas, sem a presença da 

secretária que anota o debate ocorrido. Por isso, tais Atas trazem apenas o resumo das 

decisões tomadas. Da mesma forma, as Atas das Sessões Solenes são bem resumidas. 

Em contrapartida, as Atas das Sessões Ordinárias – as quais ocorreram, em geral, 

semanalmente, excluindo-se os meses de dezembro a fevereiro e julho – trazem resumos 

extensos dos debates e das decisões tomadas. 

 

 Sessões Ordinárias Sessões Extraordinárias Sessões Solenes 

1977 34 2 1 

1978 24 2 - 

1979 28 7 1 

1980 25 2 2 

1981 25 2 ? 

1982 22 - ? 

 

Os originais destas Atas são guardados, em forma de documentos datilografados, 

carimbados e assinados pelo Presidente da Câmara ou seus substitutos na sede atual da 

Câmara Municipal de Xapuri, que se encontra na Rua 24 de Janeiro, n. 99. Durante uma 

primeira visita ao Município, no mês de julho de 2011, encontrei este material 

documental, sendo que, até agora, foi pouco consultado e analisado criticamente por 

historiadores.
19

 Iniciei o processo de leitura das mais de 800 laudas, focando, sobretudo, 

                                                           
19

 Mary Helena ALLEGRETTI leu as Atas para a sua tese doutoral, defendida na UnB, em 2002 (A 

Construção Social de Políticas Ambientais). No mais, não tenho notícias sobre outro pesquisador, 

que tenha consultado este material. 
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os pronunciamentos de Chico Mendes. Em julho de 2012, durante uma segunda visita a 

Xapuri, continuei o processo de leitura, recebendo a licença de fotocopiar as atas que 

julgasse mais importantes. No primeiro capítulo deste estudo, ao realizar a leitura dos 

primeiros trechos das Atas aqui mencionadas, serão debatidas as dificuldades que estes 

documentos oferecem, sobretudo, em relação à linguagem neles encontrada.
20

 

Embora a pesquisa aqui desenvolvida se baseie, sobretudo, na leitura crítica das 

Atas das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes da Câmara Municipal de Xapuri, 

outras fontes são acrescentadas. Trata-se, primeiramente, de três fotografias, feitas 

durante uma Sessão Solene em 1981 ou 1982. Nelas aparecem, ao lado de outras 

autoridades, os sete vereadores que formaram, naquele momento, a Câmara Municipal. 

As fotografias foram doadas ao senhor João Lopes Mendes Filho, dono da Pousada 

Chapurys e de um pequeno museu sobre a história de Xapuri, por Áurea Brasileiro, 

esposa do então Vereador Euclydes Guimarães Brasileiro, colega de Chico Mendes na 

Câmara Municipal.
21

 

No mais, a pesquisa aqui apresentada se aproveita de alguns discursos 

jornalísticos da época. Estes se encontram nos jornais publicados em Rio Branco, 

capital do Estado do Acre. Trata-se de dois jornais diferentes, os quais se encontram 

arquivados no Museu da Borracha, em Rio Branco. O primeiro é a Gazeta do Acre. Seu 

primeiro número do Ano 1 foi publicado na sexta-feira, dia 31 de março de 1978. O 

Museu guarda os exemplares a partir do primeiro número até o final de 1982. O 

segundo jornal, mais antigo, é O Rio Branco, publicado desde o ano de 1969. O Museu 

da Borracha tem arquivados todos os números. 

Além disso, procurei valorizar as memórias dos Vereadores que foram colegas 

de Chico Mendes e que ainda estão vivos. Queria entrevistá-los, a fim de construir 

fontes orais.
22

 No total, foram nove vereadores que fizeram parte da Câmara Municipal 

de Xapuri nos anos de 1977 a 1982, considerando que, por duas vezes, um vereador 

precisou ser substituído pelo suplente, pois a Câmara Municipal era formada por sete 

vereadores. 

                                                           
20

 Em relação ao estudo de documentos históricos, confira Eni de Mesquita SAMARA; Ismênia S. 

Silveira T. TUPY, História & Documento e metodologia de pesquisa. 

21
 No que se refere à metodologia do estudo das imagens, confira Maria Eliza Linhares BORGES, 

História & Fotografia. 

22
 Cf. Verena ALBERTI, Manual de História Oral. 
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Quatro eram da Aliança Renovadora Nacional (ARENA, posterior PDS): 

Antônio Farias de Araújo (†); Amadeu Dantas Dias (†), substituído, após a sua morte, 

em setembro de 1980, por Luiz Apolinário de Siqueira; Eurico Gomes Fonseca Filho; 

Euclydes Guimarães Brasileiro (†). Do Movimento Democrático Brasileiro (MDB, 

posterior PMDB), eram três: Wagner Oliveira Bacelar (†); Francisco Alves Mendes 

Filho (†); Félix do Valle Pereira, substituído, após a sua eleição como Deputado 

Estadual, em fevereiro de 1979, por João Simão dos Santos (†). 

Nenhum dos três Vereadores ainda vivos mora em Xapuri. Assim, não foi 

possível ter notícias sobre Eurico Gomes Fonseca Filho e Luiz Apolinário de Siqueira, 

ambos da ARENA. Do MDB, somente Félix do Valle Pereira está vivo. Visitei-o em 

Rio Branco, no dia 22 de janeiro de 2013. Com oitenta e três anos de idade, o senhor 

Félix sofre de Alzheimer. Não foi mais possível conversar com ele sobre os anos de 

1977 a 1978, tempo em que fazia parte da Câmara Municipal de Xapuri junto com 

Chico Mendes. Contudo, ele se emocionou ao conversar comigo sobre seu colega e 

sobre os praticamente vinte e cinco anos que se passaram desde o seu assassinato. 

Resta lembrar dois estudos de outros pesquisadores, que se tornaram, 

sobremaneira, importantes para esta pesquisa. De um lado, é a já mencionada tese 

doutoral de Mary Helena Allegretti (A Construção Social de Políticas Ambientais: 

Chico Mendes e o Movimento dos Seringueiros), defendida, em 2002, na 

Universidade de Brasília. A autora oferece a seus leitores um material extraordinário, 

por ter convivido com Chico Mendes durante longos anos. Além de sua consulta aos 

documentos históricos, ela pôde basear-se, em seus estudos, nas diversas gravações que 

fez com Chico Mendes, seja em eventos importantes, seja em entrevistas particulares 

com ele. A outra tese doutoral é de Carlos Alberto Alves de Souza (“Varadouros da 

Liberdade”: Empates no modo de vida dos seringueiros de Brasiléia – Acre), 

defendida, em 1996, na PUC-SP. Este autor pesquisou os empates, uma dinâmica de 

resistência adotada pelos seringueiros em Brasileia, Município vizinho de Xapuri no 

Alto Acre, descrevendo os acontecimentos entre 1976 e 1990. 

A organização da pesquisa aqui apresentada segue os anos de 1978 a 1982, 

tempo em que Chico Mendes era Vereador na Câmara Municipal de Xapuri, em forma 

de biênios. Não se trata de uma subdivisão artificial, mas de períodos iniciados e 
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encerrados por acontecimentos marcantes. Os subitens no início e final de cada capítulo 

darão visibilidade aos “porquês” da organização deste estudo. 

No mais, estou consciente de que “os historiadores narram tramas, que são tantas 

quantos forem os itinerários traçados livremente por eles”; sei que “é impossível 

descrever uma totalidade” e que “toda a descrição é seletiva”.
23

 No entanto, por mais 

que o acesso do historiador ao passado seja seletivo, fragmentário e acompanhado pela 

impossibilidade de saber tudo – afinal, a história não pode ser vivida uma segunda vez –

, encontrar-se, através do estudo histórico, com Chico Mendes ainda enriquece quem 

vive hoje, praticamente vinte e cinco anos após a sua morte. 
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 Paul VEYNE, Como se escreve a história e Focault revoluciona a história, p. 43 e 45. 
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1 

“MINHA INTENÇÃO ERA PARTICIPAR DA VIDA POLÍTICA”  

(1977-1978) 

1.1 Candidatura e eleição  

Após a surpreendente vitória do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), 

partido de oposição, sobre a ARENA (Aliança Renovadora Nacional), partido ligado ao 

governo dos militares, nas eleições de 1974 – renovando-se o Senado Federal, a Câmara 

dos Deputados e as Assembleias Estaduais –, foram realizadas mudanças na Legislação 

Eleitoral.
1
 Quatro meses antes das eleições municipais, em novembro de 1976, o 

Presidente Ernesto Geisel “baixou o Decreto–Lei n. 6.639, assinado por Armando 

Falcão, Ministro da Justiça”.
2
 A lei Falcão impedia os candidatos da oposição a 

apresentarem suas ideias e críticas às políticas governamentais nos rádios e na televisão. 

Não havia mais a possibilidade de colocar material de propaganda em lugares públicos. 

Enquanto os candidatos da ARENA podiam contar com os recursos do Estado e o apoio 

político dos que estavam governando, os candidatos da oposição dependiam de seus 

próprios esforços e do contato corpo a corpo. 

No caso do Município de Xapuri, no Alto Acre, a uma distância de 188 

quilômetros de Rio Branco, Chico Mendes lançou, em 1976, sua primeira candidatura 

política, ligada ao partido do MDB. Mais tarde, já afiliado ao Partido dos 

Trabalhadores (PT), iria se candidatar, por duas vezes, ao cargo de Deputado Estadual 

do Acre (1982 e 1986) e, uma vez, ao cargo de Prefeito de Xapuri (1985). Contudo, 

somente em 1976 foi vitorioso. Entrevistado por Mary Helena Allegretti, Chico Mendes 

avaliou a situação partidária e a sua candidatura a vereador da seguinte forma: 

“Naquela época havia dois partidos só, na ditadura, que era Arena – Aliança Renovadora 

Nacional e MDB – Movimento Democrático Brasileiro. Então o MDB, naquela época, era tido 

como o partido realmente de oposição ao sistema atual, mesmo sendo criado pela ditadura, mas 

era o único partido que os trabalhadores depositavam certa confiança, por ser aquele sistema de 

resistência contra a ditadura. 

                                                           
1
 Veja Maria Helena Moreira ALVES, Estado e oposição no Brasil (1964–1984), p. 226-228. 

2
 Maria Helena Moreira ALVES, Estado e oposição no Brasil (1964–1984), p. 229. 
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Como era um momento negro e muita gente não tinha nem coragem de ser candidato por um 

partido de oposição, eu fui convidado prá preencher uma vaga de candidato a vereador em 

Xapuri, porque o partido tinha dificuldade, o partido precisava de um número de candidatos para 

poder concorrer à eleição. E aí eu aceitei prá preencher a vaga. […] 

Só que eu aceitei pensando que o meu nome era simplesmente prá preencher uma vaga para o 

partido poder concorrer, que eu nem tinha recurso nenhum, não tinha nenhuma experiência nesse 

lado da política partidária. Era um eleitor já de oposição, já era, tinha uma convicção de oposição 

ao sistema, mas não entendia do processo político-partidário.”
3
 

Allegretti informa que foi o “vereador Félix Pereira” quem “convidara Chico 

Mendes para se candidatar”.
4
 Na conversa que tive com o senhor Félix em Rio Branco, 

este, com algumas frases curtas, parecia lembrar-se disso. Afirmou que, “em Xapuri, 

todo mundo se conhecia” e que “sabia do interesse de Chico Mendes em defender os 

seringueiros”. O Município de Xapuri tinha cerca de 5.000 eleitores naquele tempo. 

A candidatura a vereador não ocorreu de forma muito planejada. Chico Mendes 

também desconfiou da possibilidade de ser eleito, “porque a coisa estava tão crua, 

principalmente entre os seringueiros, onde 95% nem votava”.
5
 No entanto, existia, de 

alguma forma, uma disponibilidade de entrar na política, porque, poucos meses depois, 

o já vereador Chico Mendes promoveu um discurso, ocupando a tribuna na Sexta Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal de Xapuri, no dia 18 de março de 1977, dizendo: 

“Minhas intenções era participar da vida política”.
6
 Contudo, é importante dizer que a 

frase foi dita em defesa contra a acusação de que estaria envolvido, como político, nos 

trabalhos preparatórios da fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, 

a qual se deu no dia 9 de abril de 1977. 

Houve algum tipo de campanha política. O senhor Félix se lembrou, na conversa 

comigo, da presença deles em “algumas festas”. Chico Mendes mesmo contou a Mary 

                                                           
3
 Mary Helena ALLEGRETTI, A construção social de políticas ambientais, p. 253. 

4
 Mary Helena ALLEGRETTI, A construção social de políticas ambientais, p. 253. 

5
 Mary Helena ALLEGRETTI, A construção social de políticas ambientais, p. 232. 

6
 Ata da Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Xapuri 

– Acre (18/03/1977). Nas citações das Atas da Câmara Municipal, erros de ortografia ou de 

concordância não são corrigidos. A opção é seguir, fielmente, o texto encontrado nos documentos em 

questão. 
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Allegretti: “Fui eleito com os votos e o apoio financeiro dos seringueiros do Porvir que 

fizeram uma coleta para custear as mínimas despesas da campanha eleitoral”.
7
 

No mais, existiam duas plataformas, interligadas entre si, que, desde 1975, 

ofereciam certa projeção a Chico Mendes, seja como espaço de uma atuação direta, seja 

como aliança bem-vinda. Comprometido com a luta dos seringueiros, Chico Mendes 

podia contar com o trabalho de conscientização realizado pela Igreja Católica, da qual 

era membro. As Comunidades Eclesiais de Base (CEB‟s) ganhavam cada vez mais 

importância nos Planos Pastorais da Diocese de Rio Branco, sendo que esta última 

abrange todo o lado leste do Estado do Acre, quer dizer, a região dos rios Acre e Purus. 

Em especial no interior, a comunicação acontecia, sobretudo, pela rede social formada 

pelas mais de mil CEB‟s. 

“A CEB rural, formada por membros, todos eles agricultores ou seringueiros, proporcionava 

mais facilmente uma evangelização ou catequese inculturada, ligando com mais espontaneidade 

o Evangelho com a vida comunitária. Vivendo na mesma realidade social, os membros da CEB 

rural enfrentavam com mais clareza os problemas comuns, formando associações de colonos, 

reivindicando seus direitos e lutando pelos objetivos coletivos”.
8
 

Enfim, as pessoas do campo formavam seu pensamento, por excelência, nestas 

comunidades religiosas, sem que se separasse, teoricamente, a contribuição da fé cristã 

– neste caso, transmitida pela Igreja Católica – e eventuais outras contribuições. A 

Igreja Católica tinha assumido a opção preferencial pelos pobres, opondo-se aos grupos 

econômica e politicamente dominantes. Os bispos da diocese de Rio Branco – Dom 

Giocondo M. Grotti (1963–1971) e Dom Moacyr Grechi (1973–1999) – atuavam a 

partir de um forte compromisso com a justiça, provinda da fé em Jesus de Nazaré. 

Conduzidos por eles, padres, irmãs religiosas e, de um modo especial, os líderes leigos 

das Comunidades Eclesiais de Base significavam um potencial de resistência 

considerável. Justamente em meio a estas “experiências surgiram muitas lideranças que 

                                                           
7
 Mary Helena ALLEGRETTI, A construção social de políticas ambientais, p. 253-254. 

8
 Dom Joaquín PERTÍÑEZ, História da Diocese de Rio Branco, p. 553-554. 
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se destacaram no sindicato, nos partidos populares e em várias lutas, onde vários deles 

tombaram como verdadeiros mártires”.
9
 

Chico Mendes conhecia este ambiente da Igreja. Quando, pois, a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), em 1975, veio ao Acre para 

ajudar, no Município de Brasileia, cidade vizinha de Xapuri, na formação do primeiro 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tudo começou com “um curso sobre formação 

sindical e legislação agrária para um número reduzido de líderes rurais, indicados pelas 

CEB‟s”.
10

 Aliás, a CONTAG veio “por interferência da Igreja Católica e face ao 

crescimento dos conflitos fundiários no Acre”; além disso, o curso, “para um grupo de 

30 a 40 seringueiros”, foi dado “nas dependências cedidas pela Igreja”.
11

 Chico Mendes 

esteve entre os cursistas. Após três dias de estudo e um dia antes de seu aniversário de 

trinta e um anos, “em 21 de dezembro de 1975, com a presença de 890 pessoas, em 

reunião realizada no salão paroquial, coordenada pelo novo Governador do Acre, 

Geraldo Mesquita, foi criado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia”.
12

 

Chico Mendes foi eleito como Secretário Geral, fazendo parte da Diretoria do Sindicato. 

Enfim, com a ajuda da Igreja Católica, surgiu o espaço do sindicato. Com isso, 

desde o final de 1975, Chico Mendes começou a ganhar visibilidade como sindicalista. 

Conforme suas próprias palavras, isso mudou enormemente o ritmo de sua vida. 

“A partir de 1975 começou a nascer uma consciência, organizam-se os primeiros Sindicatos 

rurais, juntamente com o trabalho da Igreja Católica. A Igreja, quando começou a resistir aos 

crimes contra os seringueiros, aí começou a denunciar. […] 

A Comissão da CONTAG teve uma relação muito boa com a Igreja. […] 

A partir de 73 eu tava no seringal e vendo essa situação acontecendo, de uma forma 

desesperadora, mas sem saber o que fazer. A única forma […] a gente tentava denunciar, mas 

não havia espaço para nós. Quando de repente surge, como milagre prá nós, a notícia, da 

fundação dos primeiros Sindicatos de trabalhadores rurais. Uma comissão da CONTAG, com 

apoio da Igreja, a Igreja cedeu toda a sua estrutura, suas Igrejas nos municípios, para a realização 

dos primeiros cursos de sindicalismo rural. E aí esse primeiro curso que organizaram na cidade 

                                                           
9
 Dom Joaquín PERTÍÑEZ, História da Diocese de Rio Branco, p. 554. Na linguagem católica, mártir 

é quem foi assassinado por causa de sua fé na justiça oriunda de Jesus Cristo. 

10
 Mary Helena ALLEGRETTI, A construção social de políticas ambientais, p. 229. 

11
 Mary Helena ALLEGRETTI, A construção social de políticas ambientais, p. 228-229. 

12
 Mary Helena ALLEGRETTI, A construção social de políticas ambientais, p. 232. 
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de Brasiléia, no Município de Brasiléia, eu já corri para lá também, fui um dos que foi participar 

desse curso. […] 

E deu certo, eu tive bastante sucesso, […] eu não tive problema de me colocar dentro das 

discussões que se levantavam naquele momento. Fui escolhido como um dos diretores, o 

primeiro diretor daquele sindicato no Acre e acabei sendo eleito Secretário Geral do Sindicato. 

[…] foi seguir para lá mesmo sem ser convidado. Fui um dos primeiros a me apresentar, para 

fazer um curso de sindicalismo em Brasiléia. Eu cheguei lá, fui aceito e participei ativamente do 

curso e dos primeiros preparativos para a fundação do Sindicato em Brasiléia. […] 

Tive também a condição de descobrir que as orientações que levaram à fundação daquele 

Sindicato eram ainda uma tendência muito cautelosa, muito conservadora, dava prá perceber que 

eram orientações muito ligadas ao sistema, orientação muito de conciliação, de defesa do 

seringueiro e tal, mas ficava entre uma coisa e outra, muito embananosa. Isso eu descobri logo e 

cresceu mais a minha vontade de penetrar naquele movimento. 

Com a criação do Sindicato em 1975, eu tinha que passar muito tempo na cidade para ajudar a 

encaminhar as propostas, pois de repente começaram a chegar questões de todos os lados. Como 

eu tinha que trabalhar na produção para ajudar em casa, no começo aproveitava os finais de 

semana para me dedicar ao movimento. Mas a partir de 1976 eu vivia mais na cidade, em 

Brasiléia, porque o movimento estava muito agitado. Durante esse período passei muitas 

dificuldades, passava até fome, não tinha dinheiro nem prá comer. 

Quando os companheiros de Xapuri, ligados àqueles seringais vizinhos de Brasiléia, souberam 

que eu estava na direção do Sindicato de Brasiléia, todos correram prá lá para se filiarem ao 

Sindicato de Brasiléia. Mas Xapuri era uma outra jurisdição, então eu me empenhei mais em vir 

prá Xapuri prá começar a atuar nas bases e fortalecer o movimento aqui para a possível criação 

do Sindicato. […] 

Em 76 ficou acertado de eu ir para Xapuri tentar organizar o Sindicato. A partir de 77, quando eu 

já estava em Xapuri […]”.
13

 

O ano de 1976 foi tenso. A criação do Sindicato em Brasileia não resolveu os 

conflitos. Os trabalhadores rurais apenas acabavam de ganhar mais um instrumento para 

a sua luta contra os novos donos da terra. Começou uma nova fase no conflito, quando 

os seringueiros locais se propuseram a resistir aos empresários pecuaristas, sendo que 

estes, chamados de paulistas, vinham do Sudeste e do Sul do Brasil e ocupavam 

violentamente a terra, derrubando a mata e expulsando seus moradores originais, os 

povos da floresta. Ocorreram os empates. A palavra empate foi criada pelos 

seringueiros. Sua origem encontra-se na convivência cotidiana. Ao ocorrer uma briga, 
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há quem intervém, a fim de acabar com o conflito. Tal pessoa está empatando os 

brigões. Assim, os seringueiros de Brasileia organizaram, entre março de 1976 e 

dezembro de 1988, “45 Empates”, indo ao encontro dos novos donos da terra, sendo que 

“amargaram 30 derrotas e obtiveram 15 vitórias”.
14

 

No entanto, ao se candidatar a vereador em Xapuri, Chico Mendes tinha que se 

afastar, ao menos formalmente, do trabalho no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Brasileia. Ocorreu certa ruptura. Seu discurso na já mencionada Sexta Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de Xapuri, no dia 18 de março de 1977, revela isso: 

“Quero ressaltar que quando surgiu a campanha política passada e minha intenção era participar 

da vida política, falei o assunto ao Delegado Regional do Acre e Rondônia, Dr. João da Silva 

Maia, o qual me respondeu que não impedia minha participação na política, mas tinha que me 

afastar daquela entidade, pois a mesma não admitia movimentos políticos. Daí recorri ao 

Ministério de Trabalho e pedi meu afastamento temporário, se caso não obtivesse êxito, voltaria 

a trabalhar naquela entidade. Mas alcancei o almejado e afastei-me por completo.”
15

 

Pertencendo ao MDB, Chico Mendes foi eleito como vereador em Xapuri por 

voto popular, no dia 15 de novembro de 1976. Após ter realizado os primeiros passos de 

sua atuação pública no sindicalismo, chegou à política local do pequeno Município no 

interior do Estado do Acre, onde tinha nascido. Nos próximos dias, os jornais de Rio 

Branco noticiaram os resultados. 

“Finalmente ontem encerraram-se em todo o Estado, com a última apuração da urna da 128a, 

seção de Rio Branco, as eleições municipais de 1976, para as Câmaras de Vereadores. A Arena 

venceu em oito municípios, incluindo quatro novos, enquanto o MDB ficou com quatro, dentre 

eles o da capital.
16

 

Os resultados do interior foram comentados da seguinte forma: “A grande força 

política da Arena continua no interior acreano, onde o partido governista obteve nas 
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eleições ontem encerradas 27.511 votos, superando o MDB em 296 votos”.
17

 Trata-se, 

na verdade, de um pouco mais de 1% de votos a mais para a ARENA e, portanto, de 

uma vitória apertada do partido governista. Juntando a capital do Estado, onde o MDB 

ganhou, a questão da vitória se inverte. Num outro artigo, o leitor recebe mais 

informações sobre as eleições em Xapuri: 

“Trinta e oito candidatos concorreram em Xapuri às sete cadeiras da Câmara Municipal – 17 do 

MDB e 21 da Arena, cujo eleitorado registrado no Tribunal Regional Eleitoral é de 4.476. 

Votaram em Xapuri 3.033 pessoas. 1.406 no MDB e 1.544 na Arena, com 46 votos nulos e 37 

em branco. Os votos válidos foram 2.987 e não compareceram às urnas das 15 seções eleitorais 

1.443 votantes. Diferença pró-Arena: 138 votos. […] 

A Arena manteve a maioria na Câmara, elegendo Eurico Gomes Fonseca Filho (359), Amadeu 

Dantas Dias (276), Antônio Farias de Araújo (218), Euclides Guimarães Brasileiro (145), 

enquanto o MDB conta com Félix Valle Pereira (680), Wagner Oliveira Bacelar (129) e 

Francisco Alves Mendes Filho (122).”
18

 

João Simão dos Santos (MDB), que, mais tarde, iria substituir Félix Valle 

Pereira, teve 114 votos e Luís Apolinário de Siqueira, que substituiria Amadeu Dantas 

Dias após a morte dele, alcançou 93 votos. 

Enfim, observa-se que o mais votado foi Félix Valle Pereira, candidato do MDB, 

justamente aquele que tinha convidado Chico Mendes a completar a lista de seu partido. 

Chico Mendes foi o sétimo mais votado e ficou com a última vaga na Câmara 

Municipal de Xapuri. 

1.2 Tomada de posse  

No dia 1
o
 de fevereiro de 1977, às dez horas da manhã, Chico Mendes tomou 

posse de seu mandato de Vereador na Câmara Municipal de Xapuri. A curta Ata, de 

apenas duas laudas, da única Sessão Solene ocorrida em 1977, a qual tinha o objetivo de 

promover a Instalação da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Xapuri, no 
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Estado do Acre, guarda um trecho do primeiro discurso de Chico Mendes como 

vereador. 

“Usou da palavra o Vereador Francisco Mendes dizendo que para ele era motivo de grande 

satisfação está sendo empossado naquele momento, pois sempre procurava a defender o direito 

do povo a quem lhe confiou o voto o direito de lhes representar nesta casa do povo, muito 

embora não tivesse a prática suficiente para se espandir nesta Câmara mais ia fazer tudo para que 

assim chegasse a corresponder a expectativa popular. Eram essas minhas palavras e muito 

obrigado.”
19

 

Como é comum nas pesquisas historiográficas, surgem dificuldades em vista da 

leitura do material documental. No caso, o estilo de redação das Atas torna-se exigente 

para o leitor. O autor ou a autora da Ata, para relatar os discursos promovidos na 

Câmara, adotou um estilo que trabalha com a fala indireta. Quer dizer: as falas dos 

vereadores não aparecem em fala direta, com o uso da primeira pessoa do singular e de 

aspas. Assim, é preciso deduzir o discurso original de quem estava se pronunciando. 

Além disso, há que confiar na fidelidade de quem redigiu a Ata. Isso, por sua vez, se 

encontra facilitado pelo fato de as Atas terem sido aprovadas nas Sessões seguintes. 

Chico Mendes optou por revelar sua consciência da falta de uma maior “prática” 

em relação a sua agora necessária atuação como Vereador na Câmara Municipal. As 

exigências não seriam poucas. Expressar-se de forma clara e correta; conhecer a 

organização das Sessões; ter os dados técnicos e jurídicos dos assuntos discutidos à 

disposição; saber avaliar o pensamento de cada colega, a fim de construir maiorias. 

Diante disso, Chico Mendes, aparentemente, sabia o quanto seria necessário estar 

disposto a aprender. 

Ao mesmo tempo, orgulhou-se com a possibilidade de poder, a partir daquele 

momento, “representar” e “defender” o povo sofrido. Lembrando-se, pois, de sua 

campanha política, podia imaginar as origens dos 122 votos que lhe foram confiados. 

Sabia das “expectativas” destas pessoas. Aliás, com a formação recebida e a atuação 

prática no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, tinha conquistado 
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consciência dos “direitos” dos seringueiros, especialmente no que se referia ao Estatuto 

da Terra. Eles tinham, pois, o “direito” à posse da terra. 

Levar tais assuntos à Câmara Municipal, abrindo uma nova frente em defesa dos 

mais necessitados, seria a nova tarefa. Na entrevista com Mary Allegretti, Chico 

Mendes avaliou as suas intenções desta forma: “Iniciei uma luta em duas frentes: na 

Câmara Municipal e no recém-fundado STR de Xapuri”, sendo que o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Xapuri nasceria apenas nove semanas após o início dos 

trabalhos na Câmara.
20

 

Todavia, Chico Mendes fez questão de se pronunciar na primeira Sessão da qual 

participou. Pela Ata, foi o único vereador a fazer isso. Ao pensar sobre o direito do povo 

e a expectativa popular, chegou a imaginar que a Câmara seria a casa do povo. 

1.3 Política e sindicalismo  

No período da ditadura militar, os sindicatos foram subjugados ao controle do 

governo. “A articulação de militares com empresários ligados ao grande capital nacional 

e estrangeiro, apoiada pelos latifundiários e políticos conservadores, se deu, entre outros 

objetivos, em torno da proposta de conter os avanços dos movimentos organizados de 

trabalhadores do campo e da cidade”.
21

 O instrumento usado em ampla escala, desde 

1964, foi o da intervenção. Desta forma, foram estabelecidas, nos sindicatos, diretorias 

favoráveis aos objetivos do governo central, sendo que as militâncias oposicionistas 

eram duramente perseguidas. Com a proibição das greves e o controle sobre os índices 

de reajuste salarial, os sindicatos foram, tendencialmente, limitados a funcionarem 

como entidades assistencialistas, cooperando, em geral, com um tipo de crescimento 

econômico que não visava, primariamente, à sobrevivência digna de todos. 

Contudo, ocorreu uma mudança significativa no campo, pois “foi nessa fase que 

se processou o grande salto no número de sindicatos rurais no país. Autorizados no 

governo Goulart, em 1962, na esteira do crescimento dos movimentos no campo, 

somavam 625 (entre 2.730 sindicatos em geral) em 1968 e chegaram a 1.745 (num total 

de 3.845) em 1976”.
22

 Um destes novos sindicatos criados no mundo rural era o 
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, fundado no ano de 1975. Era o 

primeiro sindicato deste tipo no Estado do Acre. Como visto acima, Chico Mendes tinha 

sido eleito Secretário Geral, fazendo, portanto, parte da primeira Diretoria. 

A chegada do sindicalismo no interior do Acre significou uma esperança enorme 

para os seringueiros. Estes, pois, se sentiam ameaçados em sua sobrevivência, quando 

apareceram, na década dos anos 70, supostos novos donos da terra, que estavam 

decididos a expulsá-los de suas colocações, usando a força das armas, sem que o Estado 

se opusesse. Um painel no Museu da Borracha, em Rio Branco, resume os 

acontecimentos históricos da seguinte forma: 

“No Acre, a corrida pela incorporação ao projeto de integração nacional, começou no governo 

Wanderley Dantas (1971-1974). Afinado com as diretrizes de modernização do Governo Federal 

e adepto da política „Brasil grande potência‟, o governador iniciou uma campanha de divulgação 

no Sul do país para empresários, proclamando a fertilidade do solo e a facilidade de adquirir 

terras por um preço baixo para implantar um projeto agropecuário. 

A venda das terras acreanas para os chamados „paulistas‟ – como eram chamados genericamente 

os novos imigrantes que vinham do sul do país – ocasionou um intenso conflito entre os „novos 

donos‟ e os seringueiros, índios, colonos e posseiros da região, bem como uma enorme 

devastação da floresta para a criação de pastos, causando enormes impactos sociais, econômicos 

e ambientais. 

Esse modelo de desenvolvimento deu início a um processo de expulsão dos trabalhadores rurais 

de suas terras pelos „paulistas‟, que começaram a „limpar a área‟, expulsando as famílias de 

seringueiros de suas terras, apoiados por seus „jagunços‟. Além das ameaças dos novos 

proprietários das terras, era preciso enfrentar policiais civis, grileiros, advogados, seringalistas, 

membros da justiça e a má vontade da própria classe política. Porém, esses trabalhadores nunca 

aceitaram passivamente a exploração a eles imposta e criaram formas de resistência individuais e 

coletivas.”
23

 

Em meio a esta situação dramática, a criação dos Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais no interior do Acre foi um evento que iria decidir sobre vida e morte dos 

trabalhadores rurais nativos. Carlos Alberto Alves de Souza, em sua tese doutoral 

defendida na PUC-SP no ano de 1996, descreve como o Sindicato dos Trabalhadores 
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Rurais de Brasileia teve seus inícios na atuação corajosa da seringueira Valdiza Alencar 

de Souza.
24

 Ameaçada de ser expulsa, junto a seu marido, de sua colocação, em 1975, 

ela viajou para Rio Branco, capital do Acre, para procurar os seus direitos. Com um 

Estatuto da Terra debaixo do braço, o qual tinha sido distribuído pela Igreja Católica, 

foi ao INCRA. Ignorada ali, foi conversar com o Delegado da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). 

“Naquele momento, Valdiza ouviu a proposta de fundar um sindicato de trabalhadores rurais no 

município de Brasiléia. Para os homens da CONTAG, o Sindicato seria a única forma de 

organização capaz de defender os seringueiros e os seus direitos de posse da terra na luta contra 

os latifundiários”.
25

 

Ainda em novembro de 1975, ocorreu o encontro preparatório da fundação do 

Sindicato na casa da Valdiza, com a presença de uma delegação da CONTAG. Dali para 

frente, seria de grande importância conscientizar e convocar o maior número possível de 

seringueiros para a fundação do Sindicato. 

“Tinha pouco tempo. Trabalhar era preciso. Pelas estradas, pelos rios e pelos Varadouros, as 

pessoas pregavam a grande nova: o Sindicato. A liberdade contra a tirania dos fazendeiros. A 

certeza de que agora eles teriam como se defender das ameaças de expulsões de suas terras”.
26

 

O termo “pregar” realmente cabe neste contexto. “A Igreja Católica ultrapassou 

seus limites através da atuação dos seus agentes pastorais monitores de evangelização, 

padres e freiras. Cumpriu papel importante, contribuindo com os trabalhadores na 

elaboração de uma outra forma de resistir: o Sindicato.”
27

 Também a CONTAG foi 

importante, sobretudo, por dar a sua assistência jurídica e organizacional, preparando os 

trabalhadores com um curso dado para o trabalho sindical. Como visto acima, o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia foi formado por aproximadamente mil 

seringueiros, nas instalações da Paróquia Católica do Município, no dia 21 de dezembro 
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de 1975. Chico Mendes tinha sido um dos trabalhadores rurais que tinham se deslocado 

para Brasileia. “Três anos depois, em 20 de outubro de 1978, o Sindicato recebia, do 

Ministério do Trabalho, a sua Carta Sindical, quando era presidente Wilson Pinheiro”.
28

 

Enfim, a partir de 1976, nasceram as Delegacias Sindicais no interior do 

Município de Brasileia, onde os seringueiros, contando com o apoio das mulheres e dos 

filhos, organizavam sua resistência a quem os explorava ou a quem os queria expulsar 

de sua terra. Além disso, através de reuniões mensais, os Delegados mantinham o 

contato com a Sede do Sindicato em Brasileia. No mais, é interessante observar que a fé 

cristã, muitas vezes, oferecia a necessária coragem e a convicção de que a justiça iria 

vencer. Neste sentido, eram “concretos os vínculos das Delegacias Sindicais com os 

Grupos de Evangelização”; “quase todos os Delegados” eram “membros atuantes desses 

grupos”; “esta imbricação” era “importante na organização dos Empates”, como 

“momento em que a comunidade legitima a resistência”.
29

 

Com isso, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Brasileia começou a 

ultrapassar, significativamente, o que se imaginava ser a sua função. Tratava-se de um 

movimento de resistência, pois, “indo além de suas funções estabelecidas em lei, 

assumindo posturas políticas em defesa dos trabalhadores rurais de Brasiléia é que as 

Delegacias Sindicais foram importantes na organização dos Empates naquela região”; 

mais ainda, “entre os grandes comerciantes de Brasiléia, o Sindicato representava 

anarquia e desordem”, sendo que estes defendiam “o desenvolvimento da pecuária na 

região”, justamente por lucrarem com a presença dos latifundiários.
30

 Neste sentido, é 

importante lembrar que o fato de os trabalhadores rurais buscarem a união organizada 

era altamente conflitivo, acompanhado de violência e mortes. 

A história da fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Brasileia 

ilustra bem o momento que se vivia no interior do Acre nos anos 70 do século passado. 

Chico Mendes estava envolvido nesta batalha pela sobrevivência dos seringueiros. 

Afinal, ele era um deles, ainda exercendo a sua profissão. Correu para o Município de 

Brasileia, quando ouviu que lá iria ser fundado um Sindicato para os Trabalhadores 
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Rurais. Contudo, a mesma dinâmica tinha que se fazer presente em outros Municípios. 

Logo no início de seu mandato como vereador, era a vez de Xapuri. 

Em 18 de março de 1977, o assunto da fundação do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais apareceu pela primeira vez na Câmara Municipal de Xapuri. O 

Vereador Eurico Filho, representando a Bancada da ARENA, mostrou, após reunião 

com o Prefeito, a seguinte preocupação: 

“A CONTAG, queremos tercer nossos elogios pelo trabalho que vem realizando em nosso 

Município criando Sindicato que representará a grande classe dos trabalhadores na agricultura. 

Agora lançamos o nosso apelo para que cumpra fielmente os Estatutos de sua confederação, 

reconhecido pelo Decreto N
o
 53517, como no caso está acontecendo um pequeno desvio a letra 

A do Artigo 5
o
 do referido Estatuto qual seja de envolver religiosos em reuniões de fundação de 

Sindicato em uma localidade e peço a Mesa Diretora para que encaminhe a Direção da Contag 

em Rio Branco Estado do Acre, para que solucione de imediato este desvio e para a contag 

desempenhar seu real papel junto ao trabalhador rural.”
31

 

A preocupação de que o futuro Sindicato dos Trabalhadores de Xapuri pudesse 

se tornar um movimento social de maior expressão e, com isso, um fator político de 

maior importância, é bem visível. Por isso, era preciso impedir coalizões entre grupos 

que, de forma semelhante, se interessavam pela sobrevivência dos mais sofridos. No 

caso, a Bancada ligada ao poder no Regime Militar, avaliava negativamente o apoio que 

o Sindicato estava recebendo da Igreja Católica. 

Chico Mendes, originalmente, iria ajudar na fundação do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais em Xapuri. Era sua ideia enquanto ainda trabalhava, em 1976, no 

Sindicato em Brasileia. O convite para se candidatar a vereador e sua eleição em 

novembro daquele ano, no entanto, mudaram a sua posição. Mesmo assim, prevalecia 

nele a preocupação de formar uma coalizão ampla em defesa dos trabalhadores rurais. 

Seu discurso na Câmara Municipal ganha, de certa forma, características de querer 

“colocar panos quentes” sobre o assunto, a fim de que os trabalhos da fundação do 

Sindicato possam avançar. De certa forma, estava envolvido nestes trabalhos 
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preparatórios. Além disso, a partir de sua experiência prática, defendia a presença de 

quem estava dando apoio, no caso da Igreja Católica. Assim se pronunciou da tribuna: 

“Quero dizer ao nobre colega Vereador Eurico Filho que se ouve alguma notícia que o dirigente 

da Contag estava confundindo sindicalismo com política não é de meu conhecimento, acho ter 

sido alguma história mal interpretada. Até mesmo eu já mantive contato com estes homens mas 

nunca para abordar assuntos políticos e quero que apresente provas se mantive tal assunto com 

os mesmos. Ao chegar em Xapuri os dirigentes da Contag para realizarem a sua missão por se 

tratarem de serem meus conhecidos desde a fundação do Sindicato dos Trabalhadores da 

Agricultura de Brasiléia, onde fui eleito Secretário daquela Diretoria. […] 

E quanto a religiosos no sindicalismo infiltrados não devem ser ignorado pois o Sindicato de 

Brasiléia recebeu todo apoio daquela igreja onde fizemos até cursos no salão paroquial, a 

fundação foi efetuada dentro da própria igreja e ninguém foi contrário aquela atitude e porque a 

Bancada da Arena ignora a participação ou seja a intervenção de religiosos aqui em Xapuri.”
32

 

Contudo, Chico Mendes não estava mais entre iguais. Na Câmara Municipal, 

discutia com quem defendia o sistema político e econômico que dominava a realidade. 

Imediatamente, o líder da ARENA se pronunciou a respeito da colocação do vereador 

Chico Mendes: 

“Acho eu que a má interpretação foi vossa em apresentar tantas e tantas desculpas e a defender 

tão bem a entidade que V. Exa; fazia parte no caso me permita até dizer suspeito e não falei me 

referindo de que era o nobre colega que estava envolvendo assuntos políticos na referida 

entidade, nem tão pouco disse que estava ventilando tais assuntos em qualquer reunião da 

Contag disse que os Estatutos da mesma no seu Artigo 5º proibiam tais atitudes o que veio a 

tocar na sensibilidade de Va. Exa; e quanto a assuntos religiosos não foi conversas contada a 

Bancada da Arena e sim um documentos que temos em mãos, agora maior documento ainda as 

palavras do digno Vereador dizendo que não tem mal algum a infiltração de religiosos na 

Contag, caso talvés feria um Estatuto não tem nada demais para o Vereador do Mdb. Voltou a se 

pronunciar frisando que os rapazes da Contag jamais poderão errar.”
33
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A disputa na Câmara mostra como Chico Mendes ainda estava sem experiência 

para enfrentar os debates com quem lhe fazia oposição, defendendo os interesses da 

classe dominante. Afinal, tratava-se de seus primeiros passos como político. Contudo, 

uma semana depois, Chico Mendes, novamente, louvou “o grande trabalho realizado 

pelos representantes sindicais no Município”, referindo-se ao trabalho da CONTAG.
34

 

No mês seguinte, o vereador Félix Valle Pereira, do MDB, lembrou que, no dia 9 de 

abril tinha sido organizado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri no Colégio 

Divina Providência, contando com a “presença de autoridades e membros da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). Foi empossada a 

Diretoria do Sindicato, cabendo a presidência deste órgão de classe ao cidadão Luiz 

Damião do Nascimento”.
35

 Já na semana seguinte, o Vereador Mendes ofereceu seus 

préstimos a um grupo de agricultores presentes na sessão, os quais estavam solicitando 

o não “fechamento de um caminho”, indicando também o possível auxílio por parte do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
36

 

No entanto, existiam limites para uma atuação política e, com isso, econômica 

do Sindicato. Isso fica claro quando Mendes, um pouco mais do que um ano depois, 

afirmou que “a atual crise econômica apareceu pelo impedimento da Organização 

autônoma dos trabalhadores”.
37

 

1.4 Preocupação com a economia da borracha  

Em 1977, a questão da sobrevivência econômica de quem vivia da borracha 

acompanhou regularmente os debates na Câmara Municipal de Xapuri. Assim, Chico 

Mendes trouxe a informação de uma “verba que o Banco do Amazonas S/A” iria 

“liberar para financiar a recuperação de seringueiros”, expressando sua esperança de 
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 Ata da Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (25/03/1977). 

35
 Ata da Nona Sessão Ordinária do Primeiro Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Xapuri 

– Acre (22/04/1977). 

36
 Ata da Décima Sessão Ordinária do Primeiro Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (29/04/1977). 

37
 Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do Segundo Ano da Quinta Legislatura da Câmara 

Municipal de Xapuri – Acre (19/05/1978). 
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que, “através disso”, teria um “melhor desenvolvimento” no Município.
38

 Discutia-se, 

pois, o apoio que os seringueiros poderiam receber das altas autoridades do Estado. Em 

outro momento, Mendes voltou a alertar a respeito da “classe que tanto contribuiu para 

o desenvolvimento da pátria, mas que hoje, por esquecimento ou por interesse político 

do governo, se acham humilhados pela grande pressão dos grupos econômicos aqui 

implantados”.
39

 Como houve o pedido do líder da ARENA de que ele provasse suas 

críticas, Mendes relatou um fato acontecido com o senhor José Menezes, na Colocação 

Juanerino, no dia 30 de maio de 1977. Desta vez, Mendes se mostrou mais preparado 

para rebater a intervenção de quem defendia a classe dominante. Eram os casos 

concretos de expulsões violentas de seringueiros de suas colocações que provocavam 

sua análise dramática da conjuntura como Vereador de oposição. 

Em vista do problema de os seringueiros se encontrarem indefesos, Chico 

Mendes recebeu o apoio de sua bancada. Assim, o vereador Félix Valle Pereira, líder da 

bancada do MDB, relatou que pediu ao Procurador Geral do Estado, Dr. Juracy Perez de 

Magalhães, “de ser criado, nas comarcas interioranas do Estado, o cargo de Defensor 

Público, o qual teria a função específica de defender em juízo as pessoas 

reconhecidamente carentes de recursos”.
40

 Existia consenso no MDB a respeito da 

situação geral dos que viviam da borracha. O vereador Félix Valle Pereira realçou até a 

“possibilidade do aumento da produção da borracha na região”, declarando-se 

“amplamente favorável à diversificação de nossa economia; […] porém, essa maneira 

desenfreada de se introduzir novas atividades em nosso Estado, sem planejamento, está criando 

problemas sociais de toda ordem com grave prejuízo para a economia acreana e do Brasil. As 

distorções da vida na política econômica do setor da borracha vêm inclusivamente beneficiando 

uma meia dúzia e com isso ficando em prejuízo a grande massa de trabalhadores”.
41
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 Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Ano da Quinta Legislatura da Câmara 

Municipal de Xapuri – Acre (26/08/1977). 
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Da mesma forma, Chico Mendes voltou ao assunto da borracha: “O Acre perdeu 

sua única e legítima fonte de riqueza que tinha (a borracha), e veio a pecuária e até 

agora não vimos nada que desenvolvesse o nosso Estado”.
42

 Também o terceiro 

vereador do MDB, Wagner Oliveira Bacelar, assumiu a mesma posição: “Hoje não 

temos borracha nem pecuária. […] Xapuri, em parte, passou de Princesa à mendiga”.
43

 

Aqui é preciso saber que Xapuri sempre teve o apelido de Princesa do Acre. Em outra 

oportunidade, o Vereador Félix Valle Pereira (MDB) falou “sobre a economia acreana, 

no caso a borracha”, dizendo que é “através desta economia” que se terão “melhores 

condições de sobreviver”; pois seria ela capaz de gerar “muito mais progresso para o 

[…] Estado”; além disso, disse que “como representante do povo Xapuriense apelou às 

autoridades do país para que ativem essa economia”, tendo “certeza que sua Excelência 

e Ministro Nascimento e Silva” haverá de ouvir este “clamor”.
44

 Enfim, no que se refere 

à defesa dos seringueiros ameaçados em sua sobrevivência e às consequências disso 

para o Município de Xapuri e o Estado do Acre, tornou-se visível maior unanimidade 

entre os três vereadores do MDB no ano de 1977. O que Chico Mendes apresentou foi 

reforçado pelos discursos de Félix Valle Pereira e Wagner Oliveira Bacelar. Todavia, 

esta unanimidade da bancada do MDB, futuramente, não iria manter-se desta forma. 

Em 1978, o assunto da economia da borracha apareceu menos nos debates da 

Câmara Municipal. Contudo, em duas Sessões, a dívida dos seringalistas se tornou 

assunto. Ligado a isso, existia realmente um grande problema. Os seringalistas 

endividados estavam vendendo as suas terras para os paulistas. Com isso, os 

seringueiros foram privados da estrutura que os mantinha até então. Os novos donos, 

que vinham de fora, enxergavam, pois, as terras como se não houvesse moradores ali. 

Igualmente, os seringalistas. Ao se desfazerem de sua propriedade, não se importavam 
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com os seringueiros que, durante a vida inteira, tinham trabalhado para eles. Os bancos, 

por sua vez, se interessavam apenas pela recuperação do dinheiro emprestado aos 

seringalistas. Neste sentido, os paulistas eram bem-vindos. Ao comprarem as terras, o 

problema da situação financeira dos seringalistas endividados encontrava uma solução. 

Os políticos, em vez de procurarem por estruturas alternativas, aparentemente 

imaginavam a solução no cancelamento das dívidas dos seringalistas. Neste sentido, o 

Vereador Félix Valle Pereira relatou que o Governador do Território de Rondônia 

propôs na Assembleia Legislativa do Estado do Acre que fossem perdoadas as dívidas 

dos seringalistas para com o Banco da Amazônia. O objetivo seria trazer subsídios para 

o aumento de produção e produtividade do principal produto do Acre, no caso, a 

borracha.
45

 No mesmo sentido, Chico Mendes abordou “assuntos que” mereceriam 

“atenção por todos aqueles que lutam pelo desenvolvimento do Município e do Estado”; 

avisando que 

“o Superintendente da Borracha, José Cezário de Menezes de Barros, comunicou ao Governo do 

Estado que a Sudhevea realizará no corrente mês, o primeiro encontro de seringalistas do vale do 

Purús a exemplo do que realizou no vale do Juruá recentemente. As reuniões serão realizadas em 

Lábrea nos dias 27 e 28; em Rio Branco nos dias 29 e 30 e em sena Madureira no dia 31; o 

encontro tem como objetivo acelerar o processo de contratação de projetos relacionados com o 

Probor II e dar oportunidade aos seringalistas de debaterem seus problemas com representantes 

do Governo Federal responsável pela política de produção da borracha”.
46

 

Até o vereador Eurico Gomes Fonseca Filho, da ARENA, falou sobre o 

problema da borracha, citando o interesse do Diretor Financeiro do Banco da Amazônia 

(BASA) “em defesa dos seringalistas para que reativem a Borracha no Estado”.
47

 Ainda 

não tinha nascido a ideia da criação de Reservas Extrativistas, criadas e protegidas pelo 

Estado, a fim de que os seringueiros pudessem viver de sua produção, colocando-se a 

terra simplesmente à disposição deles. Mais tarde, por sua vez, Chico Mendes iria 
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 Cf. a Ata da Quarta Sessão Ordinária do Segundo Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (17/03/1978). 

46
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participar do desenvolvimento desta ideia, a partir das dificuldades enfrentadas nos anos 

70, estabelecendo um novo “paradigma de desenvolvimento sustentável com 

participação popular”.
48

 

De um modo mais genérico e controverso, a questão da economia da borracha 

foi debatida, quando o Vereador Félix Valle Pereira, líder da bancada do MDB, 

“descreveu uma série de desacertos praticada pela política Governamental, quer no setor da 

borracha, quer no que diga respeito a situação fundiária e prosseguiu comentando que os reflexos 

têm causado danos a economia Acreana, contribuindo para o empobrecimento dos Municípios 

interioranos o deslocamento da mão-de-obra do campo para a cidade, facilitando especulações 

fundiárias”; 

e, continuando o seu discurso, afirmou que 

“a política Governamental foi exatamente contrária ao almejado qual seja: de valorizar o homem 

e consequentemente a Economia Acreana. Dizendo que no Acre não existiu problemas de terras 

e hoje a situação agrava-se dia a dia pois, o Governo assumiu posição facciosa”.
49

 

Chico Mendes, vice-líder da bancada do MDB, “criticou ainda a queda do 

monopólio da borracha” na economia do Estado do Acre, assim como “a queda dos 

salários e a profunda deterioração do nível de vida dos trabalhadores e Exaustiva 

penetração do latifúndio”.
50

 Contudo, de forma genérica, Amadeu Dantas, vice-líder da 

Bancada da ARENA, contradisse tais colocações da oposição, que incluíam, como será 

analisado mais tarde, duras críticas ao governo central desde 64, apresentando “elogios 

aos Governos Arenistas pelos grandes feitos já realizados e a grande massa progressista 

que atravessa […] o País”.
51

 Enfim, os problemas encontrados no interior do Acre 

espelhavam o conflito que nascia do modelo econômico politicamente favorecido no 
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período do Regime Militar. No caso, o progresso anunciado não incluía a classe 

trabalhadora. 

1.5 Sofrimentos diários do povo de Xapuri  

As Atas das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Xapuri permitem 

identificar a atenção que o vereador Chico Mendes deu aos sofrimentos diários da 

população de seu Município. Nos anos de 1977/78, ganham destaque questões ligadas 

ao transporte público e às estradas, à educação e à saúde, à luz e à água. 

Sobre as estradas e o transporte público, Mendes pediu, em março de 1977, a 

“recuperação da Estrada Velha de Brasiléia” e “providências, por parte do Executivo” 

no que se referia ao “problema de bueiros existentes na cidade”.
52

 Dois meses depois, 

solicitou “que a Empresa de Transporte Coletivo Ribeiro Irmãos estude a possibilidade 

de incluir como ponte de parada obrigatória a cidade de Xapuri para os ônibus da linha 

Rio Branco–Brasiléia”.
53

 No mesmo mês, por sua vez, também parabenizou o 

Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (DERACRE) pela “reabertura da 

estrada que liga Xapuri ao Seringal Petrópolis”.
54

 Noutra ocasião, Mendes comunicou 

que “recebeu uma carta contando com assinaturas de setenta e cinco seringueiros e 

posseiros residentes na Estrada Velha de Brasiléia, solicitando as autoridades 

competentes a recuperação daquela estrada única via de transporte para os mesmos”.
55

 

Enfim, como vereador, Mendes dizia receber, de várias partes do interior, constantes 

reclamações; os que residiam, por exemplo, no trecho da estrada variante viviam 

pedindo melhoramento daquela rodovia, mas não recebiam esse benefício.
56

 Dessa 

forma, o povo continuava sofrendo, isolado sem condições de tráfego em suas 
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rodovias.
57

 No mais, Mendes esteve atento à “maneira da qual a Empresa de Transporte 

Ribeiro Irmãos” vinha “tratando os passageiros que” viajavam “do Xapuri a Rio Branco 

e vice-versa”; notava-se “exatamente o excesso de passageiros e com isso um 

verdadeiro sofrimento”.
58

 

No tocante à educação, Mendes realçou o fato de, “no percurso da Estrada Velha 

de Brasiléia, mais do que cem crianças de oito a dezesseis anos não” sabiam “ler e nem 

escrever”, por causa da “falta de Escola”; por isso, pediu que fosse colocada em 

funcionamento “uma escola no km 35 daquela rodovia”.
59

 De fato, diversas escolas 

rurais não estavam funcionando no Município, sendo que o Setor de Merendas também 

estava parado. Em setembro de 1977, Mendes apresentou uma Indicação, “no sentido de 

que o Senhor Prefeito Municipal” mandasse “construir uma escola em madeira de lei no 

km. 35 da estrada velha de Brasiléia”, sendo que a indicação foi aprovada.
60

 O Vereador 

Chico Mendes sentia respeito pelos educadores até para além da morte. Assim, 

apresentou “o Projeto de Lei n
o
 02/77 de sua autoria”, no sentido “de que o Senhor 

Prefeito Municipal” fizesse “a doação do terreno onde” repousavam “os restos mortais 

da emérita educadora, Professora Eufrosina Silva Oliveira, no Cemitério São José desta 

cidade, mas também a isentar de taxas e emolumentos o termo de perpetuidade e o 

Alvará de Licença para construção do túmulo”.
61

 Em abril de 1978, Mendes apresentou, 

outra vez, sua preocupação com a alfabetização, fazendo referência ao Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e relatando 

“que, no rio Xapuri, de 75 pessoas que ali residem 60 são analfabetas. Já na estrada de Brasiléia, 

no seringal Porvir, das 150 pessoas 100 são analfabetas. Com isto, o Mobral mostra sua 
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inoperância no Município, mas espera-se que neste ano o referido órgão desempenhe melhor seu 

papel”.
62

 

No mês seguinte, Mendes solicitou, ao Secretário de Obras, a recuperação do 

prédio da antiga escola do Sumaré.
63

 

Em relação à saúde, Mendes fez uma única intervenção no ano de 1977, 

apresentando a indicação 08/77, “no sentido de que a Secretaria de Saúde crie um posto 

de Saúde nas imediações da Colônia Divina Previdência, situada à margem da estrada 

de Xapuri a Rio Branco”.
64

 

De forma repetida, o Município de Xapuri estava sendo atingido pela falta de luz 

e de água. Mendes questionou a falta de água, “grande flagelo do povo de nossa 

Xapuri”; da mesma forma, relatou a escassez no setor energético.
65

 Atento ao 

sofrimento do povo, realçou, no final do ano de 1977, que os reclames a respeito da 

falta de água na cidade eram gerais; de outro lado, louvou a Companhia de Eletricidade 

do Acre pelo trabalho eficiente que vinha desempenhando em Xapuri.
66

 

1.6 Patriotismo, corrupção e democracia  

Como político, o Vereador Chico Mendes adotou uma postura marcada pelo 

interesse de demonstrar seu amor à pátria. Neste sentido, é possível observar, nas Atas 

da Câmara Municipal, que Mendes estava atento às datas comemorativas. No entanto, o 

que chama ainda mais a atenção é a sua postura crítica em relação ao regime opressor, 

instalado pelos militares em 1964, e a sua luta política em favor da redemocratização do 

Brasil. Chico Mendes foi um patriota que se deu o direito de questionar a situação de 
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seu país, exigindo mudanças. Sejam apresentados alguns dos seus pronunciamentos, a 

fim de descobrir os pormenores da reflexão de Chico Mendes. 

No início do mês de setembro de 1977, Mendes se pronunciou por ocasião da 

Semana da Pátria, a qual preparava para a comemoração da Independência do Brasil, 

no dia 7 de setembro: 

“Com muito espírito de brasilidade e dignidade D. Pedro I deu o grito de Independência ou 

morte e daí por diante ficamos independentes e partimos exatamente para o progresso e hoje 

podemos dizer que estamos arrancando para a grande marcha desenvolvimentista”; “finalizou 

com o coração voltado para Deus implorando a todos nós força e coragem no nosso trabalho, que 

o fracasso e desânimo não recaia sobre os nossos ombros”.
67

 

Com um discurso enfático, Mendes revelou seu patriotismo e sua religiosidade. 

De um lado, declarou que o progresso e desenvolvimento nascem do esforço e da 

coragem do trabalhador. De outro lado, aludiu à circunstância de que o homem não é 

capaz de garantir avanços significativos a partir do que consegue carregar no seu ombro, 

imagem típica de um trabalhador rural. No pensamento de Mendes, Deus precisa 

proteger o homem contra o fracasso e o desânimo. 

No que se refere a Deus, será que se tratou apenas do uso de algumas expressões 

populares? Ou existia uma presença de convicções religiosas e certa convivência com 

representantes de instituições religiosas na vida de Chico Mendes? Alguns registros nas 

Atas indicam esta possibilidade. Na ocasião da Primeira Sessão Extraordinária, com a 

finalidade de eleger a Mesa Diretora para o biênio de 77/78, Mendes, vice-líder da 

Bancada do MDB, invocou, pois, a proteção de Deus, para que este iluminasse os 

componentes da nova Mesa Diretora da Casa.
68

 No mesmo sentido, por ocasião do Dia 

das Mães, prestou homenagem a elas e pediu que “a paz de Deus sempre esteja presente 

em todos os lares”.
69

 Em outras ocasiões, de forma expressa e para que ganhasse 
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presença na Ata, registrou “a presença do Reverendo Padre Cláudio na Galeria” na 

Câmara Municipal.
70

 

Voltando à questão do patriotismo, Chico Mendes não pensou apenas em 

dimensões nacionais, mas também locais. Ao descrever “a situação calamitosa do 

Município”, como “consequência da atual administração”, que vinha “agindo de uma 

maneira estranha” no que se referia aos problemas com a energia e a águas, aos bueiros, 

à iluminação, ao cuidado das instalações públicas e aos atrasos nos pagamentos dos 

funcionários públicos, apelou aos colegas vereadores que levantassem “sua voz em 

defesa do povo”; “no sentido de patriotismo”, precisariam ser respeitados “aqueles que 

confiaram” neles como “seus legítimos representantes”.
71

 

Chico Mendes fazia parte da oposição. Era um dos três vereadores emedebistas, 

sendo que os quatro arenistas tinham a maioria na Câmara Municipal. Ao definir “o 

papel da oposição em analisar fatos e lançar críticas convenientes”, destacava, sempre 

de novo, a corrupção existente; neste sentido, lamentou, já em abril de 1977, ainda nos 

primeiros cem anos de seu mandato de Vereador, o “grande desvio de ICM” que estava 

“acontecendo no Município, principalmente motivado pela falta de fiscalização”.
72

 Em 

outro momento, lançou um “brado de protesto e repulsa […], criticando o Senhor 

Prefeito pelo fato de o mesmo ter levado o ônibus que faz linha Xapuri – Rio Branco, 

para uma excursão que fizeram com o time de futebol até o Município Plácido de 

Castro”, “desprezando”, assim, “a Comunidade”.
73

 

Justamente, como oposição, Mendes se entendeu como defensor do povo mais 

sofrido. Diante de estudantes presentes numa Sessão em abril de 1977, ressaltou que a 

“oposição se fazia presente em todas as dificuldades no setor educacional, sendo os 

vereadores verdadeiros representantes do povo”; mais ainda: acreditava que, “com o 
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 Ata da Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 
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apoio do Poder Executivo e da Secretaria de Educação Setor Educacional, os 

estudantes” teriam “melhores dias” e poderiam “ter uma aprendizagem com maior 

eficiência”.
74

 Com o mesmo espírito de Vereador oposicionista que exerce sua função 

na Câmara Municipal, ofereceu, uma semana depois, seus préstimos a um grupo de 

agricultores presentes na Sessão, sendo que estes solicitavam o não “fechamento de um 

caminho”; na ocasião, Mendes indicou também o possível auxílio por parte do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais.
75

 Enfim, Chico Mendes afirmava que “sempre procurou levar 

esses assuntos às autoridades governamentais, mas sem nenhuma solução”; pois ele 

“mesmo teve a oportunidade de constatar tudo isso que está dizendo, de uma vez que 

visitou todas essas localidades afetadas”; por isso, estaria apelando que “esses assuntos” 

fossem “resolvidos de imediato”.
76

 No mais, destacava “as obrigações que o Vereador 

tem com o povo”, pois seria “o apoio inconteste que eles necessitam”, sendo que os 

vereadores precisariam resolver “os problemas daqueles mais necessitados, que 

realmente esperam muito de seus representantes”.
77

 Ao mesmo tempo, Mendes sabia do 

“abandono do povo pelos senhores vereadores” e pelas “demais autoridades”.
78

 

Inicialmente, Chico Mendes imaginava que também os vereadores governistas 

assumissem a mesma lógica. Esperava que pudesse contar com a união de todos, para 

realizar algo em benefício do povo de Xapuri.
79

 Referindo-se ao reinício dos trabalhos 

legislativos na Casa do Povo, em agosto de 1977, insistiu, outra vez, na união, dizendo 

“esperar a compreensão dos seus nobres colegas no sentido de que todos trabalhem com 
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o mesmo propósito, isto é, em defesa de nosso povo”.
80

 Diante da realidade dura dos 

interesses político-partidários, porém, Mendes começou a insistir nos papéis diferentes 

de governo e oposição. Assim, em outubro de 1977, enfatizou que o chefe do Poder 

Executivo Municipal foi criticado pelos vereadores, “no sentido de defender um povo, 

como também ajudar a Administração”; seria, por sua vez, o dever do líder do governo 

Municipal – o qual acusou os vereadores de falta de lealdade com o executivo – 

defender o prefeito.
81

 

No que se refere à democracia e à redemocratização do Brasil, Mendes, em 

1977, ainda não fizera nenhuma alusão direta a esta delicada questão. Houve, porém, 

uma crítica à falta de autonomia do Município na escolha do prefeito. Aumentava a 

irritação com a Administração do Executivo, ou seja, do Prefeito Ivonaldo Portela da 

Costa, acusado de não ser xapuriense e nem ter sido eleito; sobretudo sua ausência 

estava sendo criticada, pois vivia a maior parte do tempo em Rio Branco.
82

 No ano 

seguinte, ao promover uma revisão da atuação da Câmara em 77 e ao insistir na procura 

das “causas que determinam a injustiça social”, Mendes destacou “a necessidade dos 

organismos”: disse ser preciso que os Vereadores “sejam independentes e objetivos e 

não dominados por interesses políticos”; eles deveriam, pois, “promover a paz 

verdadeira e não imposta pela força, para tirar a intranquilidade do povo e eliminar a 

iniqui(li)dade que reina por aí”.
83

 No mais, Chico Mendes apresentou uma crítica mais 

genérica por ocasião do Dia da Abolição da Escravatura, em memória da assinatura da 

Lei Áurea em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, dizendo: “Em nosso país, ainda 

há um sistema de escravidão disfarçada”.
84

 Todavia, esta impressão também não iria 

desaparecer completamente com a superação do Regime Militar e a volta da democracia 
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no Brasil, embora sempre se cultivasse a esperança de o povo, reassumindo o poder, 

conseguir garantir, a todos, uma vida em liberdade e, com isso, uma sobrevivência 

material mais digna. 

Em 1978, a insistência de Chico Mendes na necessidade da redemocratização do 

Brasil ganhou ainda mais força. Logo na abertura dos trabalhos, na Primeira Sessão do 

ano, surgiram discursos programáticos. O Vereador Félix Valle Pereira, líder do MDB, 

chegou a mencionar o “povo que acalenta nos recônditos de sua alma o sonho já 

sonhado do retorno deste país à normalização democrática, porque considera este fato 

um imperativo histórico”; no entanto, os vereadores municipais, por sua vez, se 

encontrariam “apoucados dentro das limitações que cerceiam a competência dos 

Municípios brasileiros na escala hierárquica dos Poderes da União”; em seguida, Chico 

Mendes iniciou sua fala expressando o seguinte desejo: “Começamos este novo ano de 

atividades com o firme propósito de lutar por melhores dias para o povo de nosso 

Município”; o “reinício de debates” e “as críticas em busca de novas perspectivas, de 

novos e melhores caminhos” deveriam “proporcionar, ao povo, o progresso e o bem-

estar direito de todos os homens”; além disso, Mendes desejou que “se parta para uma 

nova luta pela democracia, pela paz e pelo progresso sob a proteção de Deus”, 

cultivando-se a esperança de que “o ano de 1978” pudesse ser “um ano de grandes 

acontecimentos por se tratar de um ano de eleições”, sendo que seria “preciso que todos 

estejam preparados para não deslizar na senda do mal, da ambição, do orgulho e da 

perseguição”.
85

 

A mesma dupla de Vereadores, formada por líder e vice-líder do MDB, voltou a 

apresentar as suas críticas em relação à situação política no Brasil. Outra vez, o 

Vereador Félix Valle Pereira começou a criticar “uma série de desacertos praticados 

pela política Governamental, quer no setor da borracha, quer no que diga respeito à 

situação fundiária”, e prosseguiu dizendo que “os reflexos têm causado danos à 

economia Acreana, contribuindo para o empobrecimento dos Municípios interioranos e 

o deslocamento da mão-de-obra do campo para a cidade, facilitando especulações 

fundiárias”; além disso, o emedebista reafirmou que “a política Governamental foi 

exatamente contrária ao almejado qual seja: de valorizar o homem e consequentemente 
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a Economia Acreana”; enfim, destacando os problemas de terra, denunciou que o 

Governo “resolveu partir para as desapropriações”; por isso, então, a luta do MDB “pela 

Redemocratização” do Brasil.
86

 Seguindo a mesma Ata, lê-se que 

“o Vereador Francisco Alves Mendes Filho vice-líder da Bancada do Mdb, iniciou 

parabenizando o líder de sua Bancada pelo seu importante pronunciamento, fêz autêntico apêlo 

para liberdade democrática em nosso País, que foi eliminado desde 64 e foi imposto um 

desenvolvimento econômico nada original. Criticou ainda a queda do monopólio da borracha em 

nosso Estado a queda dos salários e a profunda deterioração do nível de vido dos trabalhadores e 

Exaustiva penetração do latifúndio em nosso Estado. Dizendo que a gestão da atual crise 

econômica apareceu pelo impedimento da Organização autônoma dos trabalhadores, o segundo 

Plano Nacional de desenvolvimento vai apenas conseguir hamenizar os efeitos da crise do 

modelo imposto ao País após 64. Finalizou ressaltando que o referido modelo imposto em 64 

serviu exclusivamente aos grupos monopolistas nacionais especialmente estrangeiros”. 

Impressiona como a situação política nacional reflete na Câmara Municipal da 

pequena Xapuri, no interior do Estado do Acre. Naquele momento, nem televisão tinha 

na Princesa do Acre. Mesmo assim, Mendes enfatizava o “grande papel da Câmara 

Municipal” como “símbolo da autonomia da Independência”, salientando “que desta 

casa” teriam “saído resoluções que de uma forma ou de outra têm contribuído para o 

desenvolvimento desta terra”.
87

 

1.7 As eleições em 1978  

No dia 15 de novembro de 1978, ocorreram eleições gerais no Brasil. Parte do 

Senado Federal foi renovada. No Estado do Acre, Jorge Kalume da ARENA foi eleito 

Senador. Para Deputado Federal, foram escolhidos, no Estado do Acre, três políticos da 

ARENA e outros três do MDB. Em relação a Xapuri, por sua vez, ocorreu algo inédito. 
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O Vereador Félix Valle Pereira foi eleito Deputado Estadual. Com 1.814 votos, garantiu 

a sua vaga na Assembleia Legislativa do Acre.
88

 

As Atas da Câmara Municipal de Xapuri revelam duas manifestações de Chico 

Mendes em relação às eleições. No mês anterior ao pleito, criticou o discurso dos 

candidatos governistas: 

“Estamos em plena jornada política e muitos políticos andam usando certos recursos para 

ganharem vantagens e dizendo que a oposição nada faz, mas esqueceram-se que os 14 anos o 

Brasil vem sendo vítima das grandes graves situações econômicas e financeira. E finalizou 

criticando o sistema de governo Arenista que ora estamos atravessando”.
89

 

Com as eleições já ocorridas, Chico Mendes voltou ao assunto, em meio a 

maiores mudanças em Xapuri. O Vereador Euclydes Guimarães Brasileiro, pois, tinha 

assumido, no dia 24 de novembro, a Prefeitura Municipal de Xapuri. Wagner Oliveira 

Bacelar, por sua vez, ficou com a Presidência da Câmara. O prefeito Ivonaldo Portela 

tinha sido afastado do cargo. Os motivos são desconhecidos. Com isso, Mendes chegou 

à conclusão de “que o povo de Xapuri” parecia “bem amadurecido, pelo resultado do 

pleito”; de acordo com a sua impressão, “o povo” já não queria mais “continuar 

mergulhado num mar sem dúvidas; isso fez com que o povo demonstrasse o seu 

repúdio, renunciasse as idéias mesquinhas usadas como manobras eleitorais”; neste 

sentido, Mendes solicitou que a reflexão sobre as eleições continuasse; além disso, 

pediu a seus colegas Vereadores “que o povo” fosse “sempre o primeiro pensamento” 

deles, pois estariam ali no “nome” dele.
90

 

As mudanças em relação ao cenário político no Brasil ainda foram maiores, 

sendo que João Baptista de Oliveira Figueiredo, no final de 1978, tinha sido eleito o 
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trigésimo Presidente da República pelo Colegiado Eleitoral. Com isso, o Brasil estava se 

preparando para sair do período marcado pelo governo de Ernesto Geisel. 

Contudo, em Xapuri, Chico Mendes ficaria, a partir de 1979, sem a companhia 

do Vereador que o tinha convidado a completar a lista dos candidatos do MDB, na 

ocasião das eleições para Vereador em 1976. Sabendo disso e discursando sobre os 

trabalhos legislativos em 1978, Mendes se despediu, na última Sessão Ordinária do 

primeiro biênio de sua atuação na Câmara Municipal, do colega Félix Valle Pereira, 

“pelo fato do mesmo ter que se deslocar a Capital Acreana, em virtude de sua eleição a 

Assembléia Legislativa do Estado do Acre”.
91
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2 

“MEU COMPROMISSO É UNICAMENTE COM O POVO”  

(1979-1980) 

2.1 Dança de cargos  

Os primeiros meses de 1979 foram marcados por uma série de tomadas de posse, 

no nível municipal, estadual e nacional. Com isso, surgiram avaliações críticas em 

relação a quem largava o poder e esperanças em vista de quem assumia o poder. 

No que se refere à composição da Câmara Municipal de Xapuri, Félix Valle 

Pereira do MDB, eleito como Deputado Estadual, renunciou a seu mandato de 

vereador.
1
 Poucos dias depois, o suplente João Simão dos Santos (MDB) foi 

empossado.
2
 

De maior importância, por sua vez, são as mudanças nos poderes legislativo e 

executivo de Xapuri, que ocorreram no dia 1
o
 de março de 1979. Nas eleições na 

Câmara Municipal para o biênio 1979/90, o Vereador Antônio Farias de Araújo 

(ARENA) foi eleito Presidente da Mesa. “Foi eleito para Vice-Presidente da Mesa 

Diretora sua Excelência o Sr. Vereador Francisco Alves Mendes Filho, pertencente à 

Bancada do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)”.
3
 Contudo, ao agradecer por 

sua eleição como Vice-Presidente da Mesa Diretora, Mendes lembrou que “dentro de 

alguns minutos seria pois a transmissão do cargo de Prefeito Municipal ao Sr. 

Presidente recém-eleito Vereador Antônio Farias de Araújo”.
4
 Com isso, a partir da 

Segunda Sessão Ordinária do ano, realizada já no dia seguinte, Chico Mendes assumiu a 

Presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Dali para frente, as Atas trazem, no 

início, sempre a fórmula que “o Vereador Francisco Alves Mendes Filho declarou 

                                                           
1
 Ata da Primeira Sessão Extraordinária do Terceiro Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (30/01/1979). 

2
 Ata da Primeira Sessão Solene do Terceiro Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Xapuri 

– Acre (11/02/1979). 

3
 Ata da Primeira Sessão Ordinária do Terceiro Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (01/03/1979). 

4
 Ata da Primeira Sessão Ordinária do Terceiro Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (01/03/1979). 



53 

aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus”.
5
 Além disso, foi ele quem assinou 

as Atas. 

 

Figura 1 Assinatura de Francisco Alves Mendes Filho (Chico Mendes) 

A mudança de Prefeito em Xapuri – Município que estava se preparando para 

seu aniversário de 75 anos no dia 22 de março de 1979 – foi discutida na Câmara 

Municipal. Após o afastamento do cargo de Ivonaldo Portela, nomeado Prefeito de 

Xapuri pelo Governador do Estado, o Vereador Euclydes Guimarães Brasileiro 

(ARENA), no dia 24 de novembro de 1978, assumira a Prefeitura. Agora, porém, o 

Vereador Antônio Farias de Araújo (ARENA) estava sendo designado Prefeito de 

Xapuri. Chico Mendes, na presença dos colegas Vereadores e do novo Prefeito, 

aplaudiu a decisão e aproveitou a ocasião para formular críticas e reivindicações: 

“Somos representantes do povo xapuriense e foi pela confiança deste mesmo povo que aqui 

estamos e para cá viemos para representá-los na qualidade de seus legítimos fiscais, muito 

embora alguns ainda desconheçam os valores e o papel de um Vereador para com seu 

Município. É assim que estes legítimos representantes do povo já desempenharam um grande 

papel em favor das lutas pela liberdade. Vejam os senhores: Xapuri há quase quatro anos vinha 

tendo à sua frente um governo, no Poder Executivo, que a poucos dias deixou esta 

Administração. Quase nada deixou realizado, sua maior herança que deixou foi uma meia dúzia 

de buracos nas ruas, bastante escuridão na cidade, água bastante resumida e outras graves 

situações. 

Mas não podemos culpar e nem tazar de corrupta sua administração. Os senhores sabem porque? 

É porque este cidadão não era daqui, ele veio de fora não veio para cá a convite do povo, não foi 

o povo de Xapuri que o escolheu para seu Administrador e sim por uma simples simpatia do 

Governador. Ele não tinha nenhum compromisso com o povo deste Município; porém cumpriu o 

seu papel. Agora vejam o exemplo de que falei a poucos instantes. Há oito dias passados, por 

determinação da Lei Orgânica dos Municípios, houve uma pequena transformação em nosso 

Município que fêz com que representantes que foram escolhidos pelo povo para representá-los 
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nesta Casa fossem designados a assumir o Executivo por força Lei. Vejam, meus senhores, que 

diferença! Em oito dias este cidadão já está quase conseguindo realizar, com ajuda de 

companheiros, o que não se conseguia em tres anos. Por que isto? Pergunto mais uma vêz aos 

senhores! Será que este cidadão quer aparecer perante o povo? Não! É porque ele tem 

compromisso com o povo e esta é a maneira com que eles podem retribuir ao povo o voto a eles 

confiado. Isso, meus senhores, é mais uma prova de que o nosso país precisa de uma verdadeira 

democracia em que o povo seja mais respeitado, cabendo-lhe o direito de livre escolha de seus 

representantes em todos os setores administrativos.”
6
 

Prevaleceu, ao menos por alguns momentos, uma maior união. O Vereador 

Wagner Oliveira Bacelar, líder da Bancada do MDB, afirmou que “a oposição não é 

contra o Governo e sim quer ajudar a trabalhar através de suas reivindicações e 

pedidos”; parabenizando o novo Prefeito “pelo serviço que vinha sendo desenvolvido na 

cidade”, afirmou que o novo chefe do executivo estava “dando demonstração ao Sr. 

futuro Governador do Estado Joaquim Falcão Macêdo que gente daqui [isto é, de 

Xapuri] têm condições de administrar o […] Município”.
7
 Também o terceiro Vereador 

do MDB, João Simão dos Santos, vice-líder da Bancada do MDB, fez um “apelo ao Sr. 

Governador do Estado para que ele mande para governar este Município filhos desta 

terra capazes de desempenhar as suas tarefas, para o bem está do […] povo”.
8
 O 

Vereador Eurico Gomes Fonseca Filho (ARENA), líder do Governo Municipal na 

Câmara, estendeu seu pensamento na mesma direção, sublinhando que estão 

“trabalhando unidos e através de uma equipe montada para desenvolver melhor os 

trabalhos de […] Xapuri”; além disso, agradeceu à “população” de Xapuri “pelo auto-

espírito de colaboração em pról da limpeza da […] cidade”.
9
 Parecia surgir um pacto 

moral entre o governo e a oposição, contra o autoritarismo do regime opressivo e em 

favor de avanços rumo à redemocratização. Chico Mendes destacou, outra vez, tal 
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necessidade ao falar dos “moradores da Rua 24 de janeiro”, os quais tinham sido 

atendidos pelo novo Prefeito, sendo que este realizou trabalhos de terraplanagem, 

fazendo “ver ao Sr. Governador do Estado que o […] Município não precisa de 

Administradores importados, pois está demonstrando que os filhos da terra são gentes 

capacitadas para dirigir seus destinos”.
10

 

Também no Estado do Acre ocorreu a posse de um novo Governador biônico. 

No dia 15 de março de 1979, Joaquim Falcão Macedo – indicado, em 1978, pelo 

presidente Ernesto Geisel – assumiu o poder, sucedendo o Governador Geraldo 

Mesquita. Chico Mendes tinha credenciado o Vereador Eurico Gomes Fonseca Filho 

(ARENA) para representar a Câmara Municipal em Rio Branco, no ato festivo da 

tomada de posse.
11

 

No mesmo dia 15 de março, João Baptista de Oliveira Figueiredo iniciou seu 

mandato como Presidente da República. No dia seguinte, o vereador Chico Mendes, 

Presidente da Mesa Diretora, expressou suas expectativas em relação ao governo do 

General Figueiredo: 

“Srs. Vereadores e demais pessoas presentes: O povo brasileiro assistiu ontem a posse do novo 

Governo Brasileiro. Agora nos resta somente aguardar o início de sua administração, que em 

poucos dias o povo começará a tomar conhecimento. Em seu pronunciamento o quinto governo 

militar do Brasil, o General João Batista Figueiredo prometeu apoio a todas as classes de 

trabalhadores. Prometeu ainda que na sua meta combateria a má remuneração dos trabalhadores. 

É impossível que ele não seja profundo conhecedor dos tremendos problemas de nosso povo 

porque são tão evidentes que os vemos a cada passo. Não nos iludimos por palavras. Vamos 

esperar os fatos. Vamos esperar os fatos para poder [ver] se o povo marginalizado teve lugar 

neste Governo. É este voto que fazemos ao novo Governo.”
12

 

Conforme os registros da Ata, Chico Mendes se preocupava, de forma exclusiva, 

com a sobrevivência digna dos “trabalhadores”. Em especial, destacou a importância do 
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propósito do novo Presidente da República de querer favorecer uma política econômica 

capaz de influenciar o problema da “má remuneração” de quem estava sendo 

“marginalizado” por seu salário. 

Nesse período, os preços das mercadorias subiam constantemente. No decorrer 

de 1979, a taxa anual de inflação (77,2%) praticamente duplicou-se, comparada ao ano 

anterior (40,8%).
13

 Isso também teve seu reflexo em Xapuri. O pronunciamento do 

Vereador Amadeu Dantas Dias (ARENA) na mesma Sessão ilustra tal situação, quando 

felicita “os comerciantes” do Município “pela maneira da qual eles vêm mantendo os 

preços de suas mercadorias, pois com isso vêm dando melhores condições de vida” aos 

habitantes.
14

 Existia a preocupação em relação ao “tabelamento do preço do pão e 

também de todos os gêneros alimentícios”, assim como a fiscalização da “venda da 

carne bovina”.
15

 

Contudo, a aparente união entre arenistas e emedebistas logo chegou ao fim. 

Ainda no mesmo mês de março de 1979, o Vereador Euclydes Brasileiro (ARENA) 

contradisse, veementemente, a avaliação do Ex-Prefeito Ivonaldo Portela por parte de 

Chico Mendes (MDB), realizada no dia 9 de março, avaliando as afirmações deste 

último como “críticas destrutivas e outras balelas”.
16

 Wagner Oliveira Bacelar (MDB), 

por sua vez, insistiu nas irregularidades cometidas pelo ex-prefeito, dizendo que havia 

levado as denúncias ao conhecimento do Tribunal das Contas da União; aliás, em sua 

avaliação, a sociedade estava “marchando para uma época” em que “a verdade 

prejudica a si mesmo”.
17

 Em sua resposta, Chico Mendes se apresentou, de forma 

cautelosa, como transmissor das críticas do povo, afirmando: “Imbuído do papel que 

desempenha de representar o povo, apenas retransmitiu as queixas da população 
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xapuriense”, pois “sabe perfeitamente que a Administração do Dr. Ivonaldo Portela teve 

seus acertos, mas que os desmandos superaram no computo geral”; enfim, “como 

espelho”, teria “a atual administração que até o presente momento não recebeu críticas, 

porque não mereceu”.
18

 Em seguida, leu o Projeto da Lei do Deputado Nabor Junior, 

que solicita a eleição direta para Prefeitos em todos os Municípios do Acre. 

Todavia, a administração da cidade de Xapuri pelo Vereador Antônio Farias de 

Araújo (ARENA) como Prefeito durou apenas um ano. Em março de 1980, Jorge Akel 

Hadad foi nomeado prefeito pelo Governador do Estado, sendo que Mendes criticou 

este último por “sua atitude”; porém, fez “votos de uma boa administração”.
19

 Estando o 

novo Prefeito presente na Sessão da Câmara Municipal como “convidado especial”, o 

Vereador Bacelar criticou a nomeação do novo prefeito, no dia 17 de março, como 

“antidemocrático”, pois 6.000 eleitores xapurienses teriam sido “marginalizados e 

impedidos de escolher seu Prefeito”, sendo este último um “Delegado do Governo em 

Xapuri […], como se fosse das pocessões do Reino de D. João Figueirêdo e do Príncipe 

Joaquim Macêdo, que escolheram o Duque Jorge Hadad para completar o Governo anti-

democrático do Brasil”; contudo, neste momento, foi preciso conviver com esta 

constelação política; por isso, Bacelar disse que, “se o Delegado do Governo em Xapuri, 

ou seja: o Sr. Prefeito procurar trabalhar com esforço, lealdade e dignidade, terá sempre 

seu apoio, não como adesista e sim como Xapuriense”.
20

 

Discutia-se, nesta hora, o golpe de 1964. Quem defendia o Governo, como o 

Vereador Eurico Gomes Fonseca Filho (PDS, antiga ARENA), afirmava que 

“saber dizer democracia não é saber praticar a democracia, saber falar em abertura não é saber 

colocar em prática a abertura, saber comparar Governo e Reinado não é saber colocar em 

paralelo um(a) conjuntura política nacional, podemos até dizer elementos despreparados que 
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vêm a tribuna apenas repudiar com a alma envolvida pelo rancor do ódio e a ganança do Poder; e 

de saberem praticar aquilo mesmo que já praticaram antes de 1964”.
21

 

Mendes, por sua vez, avaliou os acontecimentos de 1964 a partir de uma análise 

crítica da conjuntura atual, dizendo que 

“a situação vivida por milhões de brasileiros, atualmente neste País, está levando todas as classes 

a luta por melhores salários e melhores condições de vida; […] a tão apregoada Revolução de 

64, implantada não pelo povo, mas sim por um grupo de militares que se dizia com objetivos de 

salvar o País deixa hoje muito a desejar, pois são decorridos os 16 anos de promessas e 

esperanças frustradas não cumpridas. Falou ainda com referência ao movimento dos Professores 

do Acre, que atualmente está percebendo um salário de fome, classe essa que tanto tem 

contribuído para o engrandecimento deste País e que como recompensa recebe o já citado 

salário; resolve agora quebrar os grilhões da escravidão imposta pelo […] regime que a tantos 

anos vem usando a bandeira da Democracia, para enganar, perseguir e humilhar diversas classes 

dos trabalhadores. E o Governo distribuía nota dizendo que a referida greve era ilegal e disse 

ainda o Vereador oposicionista que ilegal é a situação em que nos encontramos atualmente”.
22

 

Seja lembrado ainda, neste parágrafo sobre os cargos, que, em 1980, ocorreu o 

falecimento do Vereador Amadeu Dantas Dias (PDS, antiga ARENA). Por isso, numa 

Sessão Solene, o primeiro suplente de Vereador pelo Bloco Parlamentar PDS, Sr. Luiz 

Apolinário de Siqueira, foi empossado.
23

 

2.2 Desistência do MDB 

De acordo com a Emenda Constitucional N
o
 11, de 13 de outubro de 1978, 

políticos eleitos por um Partido – quer dizer, no sistema do bipartidarismo, pela 

ARENA ou pelo MDB – não podiam mais ser acusados de infidelidade partidária ao 

participarem da constituição de um novo partido político. Motivado, sobretudo, pelo 

interesse de impedir futuras vitórias do MDB, que, por ser o único partido de oposição, 
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unia os votos dos que levantavam a bandeira da redemocratização do Brasil, o governo 

optou pela volta ao pluripartidarismo.
24

 

A questão da fundação de novos Partidos Políticos acompanhou as Sessões da 

Câmara Municipal de Xapuri desde o início de maio de 1979. Ocorreu uma briga na 

Bancada do MDB. Foi Wagner Oliveira Bacelar quem pensou que Chico Mendes queria 

afiliar-se a outro partido: 

“Disse que, com a extinção dos partidos políticos no Brasil em 1966, ficaram apenas dois 

partidos, ou melhor agremiações políticas, que são as atuais: Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA), ex-partido Social Democrático (PSD) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 

ex-partido Trabalhista Brasileiro (PTB), na reforma política de 1978, foi suspensa por um ano a 

Lei de infidelidade partidária para a criação de outros partidos. Assim ficaram os parlamentares 

brasileiros com liberdade para escolher o partido que quizessem filiar-se ou continuar no que 

estivessem. Com esta liberdade o Mdb está recebendo adessões, mas acredito que também 

perderá alguns de seus filiados. O Sr. Presidente e Srs. Vereadores, na sessão no dia 27 de abril 

próximo passado, nesta casa ocupou a tribuna o Excelentíssimo Sr. Vereador Francisco Mendes 

do Mdb, atual Presidente em exercício da Casa. Em seu pronunciamento pela maneira de 

expressar-se, senti que pretende mudar de partido já que o nobre Vereador é da oposição e 

ocupou a tribuna para criticar seus correligionários da Assembléia Legislativa do Estado. Na 

Assembleia temos o nosso representante Xapuriense o Ilustre Deputado Félix Pereira, atual 

Presidente daquela Casa eleito pela legenda do Mdb. Adianto ao ilustre Vereador Francisco 

Mendes que na campanha eleitoral de 1978 acompanhei os passos do candidato eleito Félix 

Pereira em sua cabala de votos e jamais presenciei o mesmo de fazer promessas de regularizar 

situação de nossos seringueiros, como expressou-se o nobre Vereador. O Deputado Estadual 

Félix Pereira jamais usou de demagogia e de falsas promessas por ser um homem que tem 

personalidade partidaria e social merecendo assim nosso respeito. É de nosso conhecimento que 

o desajuste que intera no meio rural, quer de âmbito nacional ou regional, tem como 

responsáveis os Órgãos federais e não os estaduais. Os Deputados estaduais apenas estão na 

obrigação de solicitar ao Governo estadual para que, junto ao Governo Federal tome as medidas 

necessárias em favor dos seringueiros acreanos. Sr. Presidente e Srs. Vereadores, ocupo esta 

tribuna como representante do povo xapuriense. Tenho a honra de ter sido eleito pela legenda do 

Mdb e nele continuarei. Poderei mudar de partido mas depois que ver desfraldada a bandeira da 

Democracia no país. Quando extinto o PTB em 1966, e criado o Mdb, começamos a lutar pela 

Democracia. Fomos pressionados companheiros foram cassados ou perderam seus direitos 

políticos e muitos exilados. Depois de o Mdb ter enfrentado por 13 anos, um regime 

discricionário em uma luta constante temos alcançado passo a passo o retorno paulatino para 
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uma abertura política com o objetivo de chegarmos a uma plena democracia. Assim, pois no 

momento não posso abandonar as fileiras do Mdb, para filiar-me a outro partido que não tenha 

lutado pela democracia como causa justa e ansiada por todos os brasileiros. Faço votos para que 

todos os correligionários no Brasil mantenham-se firmes no Movimento Democrático Brasileiro, 

unidos em um só ideal afim de comemoramos um retorno de uma verdadeira democracia para a 

solução dos problemas aflitivos desta grande nação, e para que seus filhos se orgulhem de um 

Brasil próspero e independente”.
25

 

Mendes reagiu imediatamente. O conflito nasceu, sobretudo, de duas posturas 

diferentes. Enquanto Bacelar insistia, prioritariamente, na fidelidade partidária, Mendes 

realçava a urgência de ser fiel ao povo mais sofrido, o qual, no caso, era formado, por 

excelência, pelos seringueiros, sendo eles expulsos pelos latifundiários de suas 

colocações. Enfim, a defesa radical da sobrevivência digna dos mais necessitados, 

talvez, impedia a lealdade com o correligionário. O discurso de Mendes revela que, para 

ele, existia algo superior a determinadas alianças políticas: 

“Vejam meus Senhores que surpresa para nós e para vocês. A poucos instantes nós vinhamos a 

esta tribuna para protestar contra aqueles que querem prejudicar o povo; Mas vejam meus 

amigos eu fui eleito pela sigla de um partido contra outro mas hoje estou aqui em nome de um 

povo que está acima de qualquer partido acredito que o cidadão que assume a responsabilidade 

de representar uma classe e se nega a defende-la ele não merece confiança nem e capaz de 

representar uma classe. Não falei em nome de Félix Pereira e aí está a ata da sessão para 

desmascarar sua denúncia e estarei disposto a criticar todos aqueles que não tiverem coragem de 

lutar por este povo. Também sua excelência não pode afirmar porque em várias oportunidades 

no interior que nunca contei com vossa presença, em nenhum comício, portanto vossa excia. Não 

pode afirmar nada pois os comícios do interior não se encontrava com sua participação, firmesa 

se houver legalidade”.
26

 

Lendo atentamente a Ata, Mendes se sentiu surpreendido e denunciado. Em 

público, estava sendo acusado de traidor. Contudo, prevaleceu nele o compromisso 

corajoso com o povo, quer dizer, a classe trabalhadora, a partir de uma convivência real. 
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Não era o poder mas sim a oposição ao poder opressivo que lhe interessava. Neste 

sentido, sentia necessidade de fazer outra vez uso da palavra na mesma Sessão: 

“Vejam meus senhores infelizmente o momento é crítico em minha Bancada, mas me animo pois 

tenho compromisso é com o povo que me elegeu não é com partido, pois acima deste partido 

está o povo, pelos quais estou decidido a sacrificar a própria, este povo que está sempre 

injustiçado e marginalizado não pode ficar sozinho. Sua excia. fala em lei, mas parece que não 

conhece, o estatuto da terra a lei 4.504 diz que todo posseiro com mais de um ano e um dia não 

pode ser despejado de sua posse; Sem antes ser indenizado, e sua excelência recebeu votos deste 

povo e no entanto deixa eles sozinho, não tenho eu paixão por sigla partidária não sou covarde 

para temer e não defender este povo, que me confiou o seu voto se eu represento uma classe e 

não tenho coragem de defende-lo eu desisto outrossim o Mdb chega ao poder com o mesmo 

comodismo, eu não serei mais deste partido, serei sempre oposição firme e decidido, pois não 

devo e nem tenho compromisso com o partido”.
27

 

2.3 A questão agrária  

As injustiças e crimes cometidos em relação à posse das terras acreanas 

continuavam a acompanhar os debates na Câmara Municipal.
28

 Neste sentido, Mendes 

enfatizou, em abril de 1979, 

“que os políticos acreanos parece que esqueceram seus compromissos assumidos para com o 

povo às vésperas da última eleição. Tinham eles prometido lutar por uma melhor estrutura 

agrária em favor do homem do campo e até agora tudo neutralizado nenhuma esperança para o 

seringueiro e que se nota é as constantes injustiças aos seringueiros. Continuando terceu críticas 

aos órgãos de competência a zelar pela referida causa. Senhores não devemos chorar mais tarde 

os atos de violência por causa da omissão das competentes autoridades que não agiram em 

tempo em proveito da justiça. Finalizou solicitando providências urgentes nesse sentido”.
29

 

O problema não preocupou somente a oposição. Assim, o Vereador Euclydes 

Guimarães Brasileiro da ARENA se propôs a fazer “um pedido de informação ao 
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Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, no sentido de que o Órgão 

competente […] informe o porque da proibição da derrubada da castanheira e da 

seringueira não”.
30

 Subentende-se que, também na opinião de quem defendia o 

Governo, a seringueira e os trabalhadores rurais que viviam dela mereceriam maior 

proteção. Em outro momento, o Vereador Amadeu Dantas Dias (ARENA), da Bancada 

dos governistas, chegou a afirmar: “O problema maior […] está na desativação da 

maioria dos Seringais acreanos e no consequente êxodo rural que a tentativa da 

implantação da pecuária está provocando”. Em seguida, defendeu o extrativismo e fez 

um apelo pedindo que o Governo dividisse o Estado em zonas de produção, nas quais 

deveriam ser estabelecidas as áreas para as diversas atividades econômicas.
31

 O quanto 

a oposição estava sem saber o que fazer diante da situação dramática é revelado pelo 

discurso do Vereador Wagner Oliveira Bacelar (MDB): 

“Nada poderei fazer em defesa desta classe injustiçada, se não apenas criticar o Governo”; “os 

grupos empresários, eles compram as terras, o Governo Federal não proíbe as derrubadas e as 

irregularidades contra os seringueiros”; “critiquei o Governo Federal sobre o abandono de 

nossos seringueiros”; em parte dou razão aos grupos empresários, eles compraram as terras”.
32

 

Em outro momento, o Vereador Bacelar insistiu na mesma lógica fatal para os 

seringueiros, enfatizando 

“com referência ao problema da terra responsabilizando o Governo Federal e que os Empresários 

tinham suas razões, de uma vez que as compraram o direito lhes cabiam, assim sendo disse, que 

não acredita que nem o Sindicato, a Contag e nem alguns políticos resolvessem o problema, pois 

isso era de competência do Governo Federal, […] pois os investidores não tinham culpa de nada. 
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[…] E finalizou fazendo a leitura de um pronunciamento do Deputado Félix Pereira, o qual dizia 

que o seringueiro acreano está se transformando em verdadeiro Boia-Fria”.
33

 

De forma contrária, por sua vez, Chico Mendes investia na defesa dos 

seringueiros posseiros. Em suas visitas, animava estes a lutarem por seus direitos e a 

participarem de protestos públicos, embora tal atuação lhe trouxesse inimizades. 

Dirigindo-se ao Deputado Estadual Félix Pereira (MDB), presente numa Sessão da 

Câmara Municipal de Xapuri, Mendes revelou, em maio de 1979, que estava sendo 

perseguido: 

“As visitas frequentes que fiz a vários seringais justificam o que o nobre Deputado diz em seu 

pronunciamento e com estas visitas que fiz alguns efeitos surtiu tanto que não tardaram as 

pressões a ameaças sobre minha pessoa, pois no sábado passado, fui advertido pelo Sr. 

Rubiquinho da Fazenda Filipinas que ao me encontrar ao lado do Hotel Xapuri me fez severas 

advertências, em sinal de represálio ao apoio que dei aqueles posseiros”.
34

 

No mais, a questão agrária fez Chico Mendes pensar na necessidade de haver um 

partido popular, a partir das manifestações e protestos do povo sofrido. No mês de 

junho de 1979, em um discurso como Vereador, defendeu a transformação do MDB em 

tal partido, embora, em sua análise, estava dividido, neste momento, em relação à defesa 

das “massas oprimidas”. Em todo caso, seriam necessárias amplas transformações e, por 

excelência, uma corajosa decisão em favor de quem estava sendo injustiçado. Em vista 

da urgência do apoio a ser oferecido aos trabalhadores rurais no Acre, não poderia ser 

adotada ainda uma postura mais moderada: 

“A poucos dias reuniram-se mais de dois mil trabalhadores em nosso vizinho Município de 

Brasiléia, ocasião em que se fez presente o Sr. Governador do Estado, Joaquim Falcão Macêdo. 

Que na oportunidade transmitio sua mensagem perante aquela multidão de trabalhadores, que 

pediam uma melhor estrutura agrária e protestavam contra a infiltração dos latifundiários, que 

procuram por todos os meios a perturbar a tranquilidade das famílias de seringueiros. Por outro 
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lado estranha-se porque a TV Acre divulgou somente a mensagem Governamental enquanto a 

voz dos líderes sindicais ficaram sepultados no silêncio, no momento em que se fala em abertura 

política. Nota-se também que a primeira tendência da oposição corresponde aos setores 

previlegiados burgueses temerosos de que a completa liquidação da ditadura os deixe cara-a-cara 

com as massas oprimidas e exploradas; e que a segunda tendência da oposição corresponde aos 

setores populares da sociedade interessados em levarem até o fim a luta contra a miséria e a 

opressão, até agora esses dois setores da oposição em meio crises e dificuldades tem convivido 

dentro do Mdb, mais é evidente que ele vai se tornando uma camisa estreita demais para esse fim 

por um lado são setores moderados que buscam insistentemente um partido próprio. E 

pessimistas estão conseguindo depurar a vida sindical acuar os pelegos garantir na prática 

métodos democráticos e conquistar vitórias memoráveis certamente toda essa experiência será 

muito positiva em nossa luta pela transformação do Mdb em um verdadeiro partido popular”.
35

 

Mendes voltou, constantemente, ao assunto agrário. Sabia que os violentados, 

forçadamente, iriam se tornar violentos. Em princípio, não é de estranhar tal processo, 

sobretudo quando se impede a sobrevivência do outro, expulsando este das terras, sendo 

que delas tinha tirado seu sustento e nelas construíra sua família. Mesmo assim, o uso 

de força por parte do oprimido parece ser sempre mais delicado e menos defensável do 

que a violência promovida por quem oprime. Ao abordar uma notícia dada no Jornal “O 

Rio Branco”, segundo a qual um seringueiro teria sequestrado um fazendeiro, Mendes 

disse que “esse fato” pode “acontecer pela situação que ora vem se verificando por parte 

dos posseiros e seringueiros”; era visível que existiam “forças que se opõem” à 

“redemocratização” e “paulistas que se apossaram” das “terras dos posseiros, […] 

prejudicando milhares de família que aqui residem”; assim, Mendes fez “apelos para 

que o Governo olhe com mais carinho e atenção para esse povo, que muito vêm 

sofrendo e que necessitam do […] apoio, para seus melhores dias”.
36

 Por sua vez, ele 

estaria “disposto a seguir na luta contra o latifúndio” e em favor da “permanência do 

trabalhador na terra, dôa a quem doer”, assumindo, dessa forma, a “defesa dos menos 

favorecidos”.
37

 Mendes tinha consciência de que o “homem do campo, que trabalha 
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 Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do Terceiro Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal 

de Xapuri – Acre (22/06/1979). 
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 Ata da Vigésima Sessão Ordinária do Terceiro Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (31/08/1979). 
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Municipal de Xapuri – Acre (28/09/1979). 
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incansavelmente em pról da […] agricultura”, “não tem seu reconhecimento”; pelo 

contrário, os trabalhadores rurais “são desprestigiados por alguns que são favorecidos 

pela Lei”.
38

 

Também em 1980, a questão agrária continuou a acompanhar os debates na 

Câmara Municipal de Xapuri, sendo que Mendes tematizou o desmatamento e a 

exploração da Amazônia, constatando que essa “exploração vem acarretar sérios 

prejuízos para o […] povo”.
39

 Por isso, propôs-se a defender “a classe dos trabalhadores 

rurais, que vem sendo perseguido pela classe dos empresários”.
40

 Chamou a atenção 

para o “derramamento de sangue”, que acompanhava o “problema fundiário”, fazendo 

“apelos” às “autoridades competentes” para a “falta de responsabilidade das autoridades 

policiais”.
41

 Mendes recebeu até o apoio dos colegas vereadores. Neste sentido, Bacelar 

pediu que o “Governo do Estado […], junto as casas Bancárias mude a política agrária”, 

concordando com Chico Mendes, que imaginava uma solução para o problema caso “o 

Governo se enteressar de executar uma verdadeira política fundiária que dê realmente 

condições ao pequeno agricultor”.
42

 

Existiam alguns empreendimentos, aparentemente, válidos. Mendes agradeceu, 

em determinado momento, “a iniciativa do Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal, em 

proporcionar financiamentos ao trabalhador Rural, isto é, através do Banco do Brasil”.
43

 

Em outro momento, Eurico Gomes (PDS, antiga ARENA) relatou “a desapropriação de 

terras dos Municípios de Xapuri e Rio Branco, pelo INCRA e o Governo Federal”, 

sendo que “umas 1.070 famílias poderão se abrigar” e “que cada posseiro irá receber 
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– Acre (02/05/1980). 
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seu título definitivo”.
44

 Contudo, também este Vereador sabia que “a invasão das terras 

dos posseiros” continuava.
45

 Gomes chegou a defender o “homem do campo” como 

“sustentáculo” do povo e, dessa forma, foi felicitado por Chico Mendes, no sentido de 

que o trabalhador rural merecia “o integral apoio” deles e “também das autoridades 

governamentais”; contudo, Mendes percebia que, por exemplo, o “Governador do 

Estado […] não tem compromisso com o povo”.
46

 

2.4 Falta tudo 

Impressiona como se multiplicavam, cada vez mais, os discursos dos Vereadores 

na Câmara Municipal em vista da falta de materiais básicos ou do atendimento precário 

da população no que se referia à educação, à saúde, à luz, à água, ao transporte e aos 

salários dos funcionários públicos. 

Chico Mendes assumiu a defesa do consumidor. No caso da energia, resolveu 

“de imediato lançar o seu protesto contra aquilo que se pode acusar de absurdo e ao 

mesmo tempo uma violação dos direitos de cada um”, uma vez que se estava “assistindo 

a maneira absurda com que se vinha se portando a ELETROACRE, a partir do mês de 

março, até o presente mês de abril”; “verificou-se”, pois, “o aumento de 40% na taxa do 

pagamento, notando-se […] a falta constante da energia para os consumidores”; por 

isso, levantou “da tribuna o seu grito de protesto”, descrevendo a situação como “um 

verdadeiro assalto a bolsa popular” e “apelando para que esses problemas sejam 

solucionados de imediato”.
47

 Mais ainda: Mendes avaliou o comportamento da 

ELETROACRE como corrupto: 

“Mais uma vêz quero trazer ao conhecimento desta Casa o meu protesto contra a maneira 

incompetente e desonesta com que vem se portando a ELETROACRE em nosso Município, não 

podemos nos calar diante de um quadro absurdo, em que o nosso povo continua sendo violado, e 
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 Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do Quarto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 
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 Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do Quarto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (26/09/1980). 

46
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Xapuri – Acre (27/04/1979). 



67 

os responsáveis por tudo isto não nos dão nenhuma satisfação até o momento. A poucos dias eu 

me pronunciava denunciando aqui desta tribuna. A maneira corrupta e desonesta com que este 

povo vem sendo assaltado e nós como legítimos representantes do povo não podemos admitir a 

continuação desse estado de coisas; pois sabemos que a corrupção administrativa é o 

aproveitamento sistemático do cargo público para a satisfação de interesses pessoais comumente 

de natureza pecuniária ou a tentativa de subornar a autoridade com o mesmo objetivo, é uma 

arma tremenda que todos os movimentos corruptos sabem manipular com habilidade uma 

administração corrupta não preenchendo sua missão essencial de serviço ao público, cria neste 

um sentimento generalizado de insatisfação facilmente mobilizável por uma manobra 

revolucionária e assim é que os Srs. Dirigentes desta Cia. Estão se arriscando pois o nosso povo 

não poderá mais continuar, sendo expoliado, basta de tanta desonestidade e de tanta humilhação 

e de assalto a bolsa do povo, este povo que trabalha com tanto sacrifício e no entanto no final de 

cada mês ver a maioria de seu salário violado por um grupo de usurpadores tornando a situação 

do nosso Município cada vêz mais calamitosa”.
48

 

Contudo, Mendes via que os discursos oficiais na Câmara Municipal já não eram 

suficientes. “Quanto a ELETROACRE não adianta mais falar”; “agora devemos apelar 

para que o povo unido resolva este problema através de manifestações e protestos”.
49

 De 

outra lado, propôs-se a buscar a atenção da instância política superior – no caso, da 

Assembleia Legislativa do Estado – e da imprensa: 

“Durante as sessões realizadas nessa casa, desde o mês de março até hoje, jamais silenciamos 

contra o abuso e a falta de respeito de como a ELETROACRE vem se portando com o povo 

xapuriense. Infelizmente nossas palavras, nossas denúncias, nossos protestos em nome de um 

povo sofrido nada resolveram até o momento. Neste momento me faço porta-voz desse povo 

sofrido e entrego uma cópia da carta a esta casa, enquanto uma outra vai para Assembléia 

Legislativa de Rio Branco. Evidentemente que a imprensa tomará conhecimento destes fatos. 

Onde citou por sua vêz alguns itens do documento enviado a Diretoria da ELETROACRE e 

disse que a única desculpa que podemos admitir é o desrespeito para com o povo e a falta de 

organização e previsão. O fato é que a luz continua faltando e alguém deve responder por isso. 

Segundo algumas informações, a firma conhecida por LINK e Cia. LTDA. Garantiu solucionar 

todo problema energético da cidade apartir de junho, mas por enquanto nossa população 
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continua em situação difícil, o que consideramos uma atitude vergonhosa e desumana para com 

o povo xapuriense”.
50

 

Em todo caso, Mendes não desistia de seu trabalho na Câmara Municipal, a fim 

de lutar por melhorias no setor da luz. Neste sentido, apresentou uma Indicação (N
o
 

02/79), pedindo que esta, “após a tramitação regimental, […] seja encaminhada ao 

Exm
o
. Sr. Prefeito Municipal, Verador Antônio Farias de Araújo”, com “o seguinte 

pedido de providências: para que o Executivo Municipal interceda junto ao Setor 

Competente da ELETROACRE, no sentido de que tome interesse e adote as necessárias 

providências visando estender também à Rua Rotary […] a Rêde de iluminação 

Pública”.
51

 

O setor da água acompanhava os problemas no setor da luz. A SANACRE não 

conseguia garantir o abastecimento de Xapuri. Mendes acolheu as reclamações da 

população e acusou “severamente a Sanacre, dizendo ser uma vergonha e uma 

desmoralização para o […] Município, pois até os doentes estavam sem água para 

tomarem banho no Hospital, as donas da casa sem condições de manterem a higiêne em 

suas casas por falta do precioso líquido”.
52

 Empregou até certa ironia jocosa em seu 

pronunciamento: 

“Ouvimos constantemente várias reclamações do povo também sofrendo por falta de água. 

Algumas pessoas afirmam que ficam até sem água para tomar banho. O que também é absurdo. 

Parece até que o nosso Município está condenado a se tornar num purgatório terrestre em que 

aqueles que mais pecaram por tentar defender nossa soberania deverão sofrer em sua própria 

terra”.
53
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No mais, Chico Mendes continuava a se dedicar, como Vereador, ao setor da 

educação, criticando, em especial, o salário baixo dos professores. Neste sentido, 

apresentou o “Pedido de Providências de N
o
 01 de abril de 1979, ao Senhor Prefeito 

Municipal juntamente a Secretaria de Educação, no sentido de que seja recuperado de 

imediato o prédio da antiga escola denominada popularmente SUMARÉ”.
54

 Por ocasião 

do Dia da Escravidão, no dia 13 de maio, criticou justamente a “escravidão desfarçada” 

existente “até hoje”, dando como exemplo “os pequenos salários dos funcionários e 

professores e o alto custo de vida” que então enfrentavam.
55

 Sempre de novo, Mendes 

voltava “ao tema da Educação, dizendo que os professores estão sendo muito mal 

remunerados e que o Sr. Governo do Estado terá que tomar as devidas providências”.
56

 

Tratava-se de “salários muitas vezes de fome”.
57

 Insistindo, outra vez, no assunto da 

“má remuneração dos Professores”, questionou a extinção das “aulas de Educação 

Integrada”, que estavam beneficiando duzentos alunos, propondo o envio de um 

requerimento à Secretaria de Educação e Cultura.
58

 Aliás, em março de 1980, os 

professores optaram pela greve por causa dos baixos salários, sendo que os Vereadores 

do PMDB, antigo MDB, avaliaram quem não aderira à greve como “covarde”.
59

 Enfim, 

baixos salários e atrasos de salários estavam atingindo diversos setores. Assim, 

Mendes apoiou também a reivindicação de um “reajuste do carreto dos estivadores”.
60

 

Aliás, segundo as palavras do Vereador Wagner Oliveira Bacelar, em determinado 
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momento, “até mesmo o Presidente da Casa”, isto é, o próprio Chico Mendes, estava 

“com dois meses atrasados”.
61

 

No que se refere à ausência aos serviços e aos bens materiais necessários para a 

sobrevivência e, em especial, para a sobrevivência digna de quem mais sofre, Mendes 

pensava que também as férias podiam ser bem aproveitadas para fazer observações 

importantes. Isso fica claro ao ele se pronunciar na abertura das Sessões no segundo 

semestre de 1979: “Passamos trinta (30) de recesso para descobrirmos os problemas de 

nosso povo e colocá-los em pauta nesta Casa”; neste sentido, sua atenção se dirigia, 

além do que já foi referido, ao transporte e, em especial, à “Empresa de Transporte 

Ribeiro-Irmãos”, que operava o trecho Xapuri – Rio Branco, pois os passageiros se 

sentiam maltratados por causa da superlotação,
62

 chegando a ser “desrespeito para com 

o […] povo”.
63

 A questão do transporte incluía também a preocupação com as estradas. 

Neste sentido, Mendes propôs “asfaltar algumas ruas”, sobretudo, “o trecho da Estrada 

Xapuri-Entroncamento”, pois de lá vinham “alguns estudantes que aqui estudam”.
64

 Em 

outro momento, Mendes apresentou a reivindicação “de que seja feita uma escadaria no 

porto que dá acesso ao Bairro Sibéria”.
65

 Consta, nas Atas, também uma Indicação do 

dia 20 de abril de 1979, através da qual Mendes pedia que “o Sr. Prefeito Municipal de 

Xapuri” e “o Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre DERACRE 

desloquem pelo menos duas máquinas com destino a chamada estrada velha, a fim de 

que sejam executados os devidos e necessários trabalhos de recuperação daquela 

rodovia”.
66

 Aparentemente, porém, tal pedido não foi atendido, pois, no ano seguinte, 

Mendes pediu, de novo, “que sejam deslocadas duas máquinas para recuperar a estrada 
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Velha de Brasiléia”.
67

 Mais ainda: este pedido, assim como outros, teve que ser repetido 

outra vez.
68

 

Justamente as máquinas constituíam problema. Surgiu na Câmara Municipal a 

questão sobre o paradeiro de um dos tratores da Prefeitura e descobriu-se que o Prefeito 

o emprestara a um fazendeiro, o qual, em troca, iria recuperá-lo.
69

 Na semana seguinte, 

o Prefeito explicou que um trator quebrado estava na Cerâmica Municipal e outro estava 

sendo consertado pelo fazendeiro, sendo que este já teria gasto 400 mil Cruzeiros.
70

 

Além disso, a Câmara Municipal estava privada até das máquinas pequenas de uso 

diário. Formulou-se o pedido da doação de um mimeógrafo.
71

 Faltava um gravador.
72

 

Em outro momento, segundo a reclamação do Vereador Wagner Oliveira Bacelar, não 

havia máquina de escrever; e nem seria possível “convidar alguém para esta Casa por 

falta de cadeiras”.
73

 No mais, Mendes formulou o pedido “de que o Sr. Secretário de 

Segurança Pública instale um telefone na Delegacia Geral da Polícia” na cidade de 

Xapuri.
74

 Na mesma direção, tecia “críticas às autoridades policiais pela falta de 

segurança Pública” na cidade.
75
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Voltando, por sua vez, aos sofrimentos mais diretos do povo, Chico Mendes 

ainda se preocupava com o “abastecimento de carne” em Xapuri.
76

 Existia até um 

problema com o gado que estava sendo abatido no Município, pois a carne era vendida 

com mau cheiro e a alto preço, sendo necessário que a SUNAB fiscalizasse a tabela de 

preço.
77

 No ano seguinte, Mendes falou novamente “sobre o abastecimento de carne 

bovina” na “cidade”, reclamando que “os açougueiros já começaram a violar os tratos” 

combinados numa “reunião com o Sr. Prefeito, Sr. Presidente, Sr. Vereador Eurico 

Filho” e ele mesmo.
78

 

No mais, Mendes fez “severas críticas a Sunab para que a mesma fiscalize o 

comércio de Xapuri, pois várias pessoas reclamavam dos preços exorbitantes no 

comércio local”.
79

 Em vista da inflação e dos preços que aumentam constantemente, a 

Câmara até formou uma “Comissão de Averiguação aos Preços”, a qual, na realidade, 

porém, não tinha como impedir, localmente, o aumento dos preços.
80

 

Também surgiu a prostituição em Xapuri. Houve, pois, uma discussão bastante 

machista numa das Sessões da Câmara Municipal. O Vereador Wagner Oliveira Bacelar 

(MDB) trouxe o assunto, 

“dizendo ter feito uma indicação ao Poder Judiciário, no sentido de que fosse providenciado de 

imediato o escandalo no Clube denominado como Pau-no-meio. E que a mesma foi aprovada em 

caráter de urgência, em seguida criticou a Presidência por não ter determinado com o urgência o 

despacho da referida indicação, dizendo que ao procurar o Presidente da Câmara o mesmo se 

encontrava ausente, então resolveu levar por conta própria. Em seguida criticou o Edil Amadeu 
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Dantas; Acusando-o de ter procurado a desfazer a sua denúncia perante o Juiz e como também 

ter ido ao referido clube manter contatos com aquelas prostutas”.
81

 

É possível imaginar a delicadeza deste assunto. No caso, o referido Vereador 

Amadeu Dantas Dias (ARENA) respondeu, no mesmo instante, ao colega Bacelar 

“que não tinha procurado a desfazer o seu trabalho e sim era contra o feichamento de imediato 

do referido clube. Pois se aquelas pobres infelizes não tinham para ir no momento e que era de 

acordo, que se desse um prazo para o fechamento do referido clube, pois a meu ver disse ele será 

muito peor, estas mulheres soltas pelo meio da rua sem terem para onde irem dariam mais 

trabalho para as autoridades. E finalizou dizendo que não tinha nenhum interesse naquelas 

mulheres, pois tinha a sua”.
82

 

Mendes, em meio a esta discussão, apenas se defendeu da acusação de, como 

Presidente da Câmara, não ter despachado a Indicação do Vereador Wagner Oliveira 

Bacelar. 

Acompanhando esta lista de problemas e sofrimentos que atingiam Xapuri no 

final da década dos anos 70, resta a pergunta a respeito de conquistas ou melhorias. É 

difícil encontrar notícias positivas nas Atas da Câmara Municipal. Em todo caso, o 

Município se preparava para a chegada da TV. Foi o Vereador Amadeu Dantas Filhos 

que pediu o envio de um Ofício ao Governador com o pedido de instalar a televisão em 

Xapuri.
83

 Mais tarde, relatou-se a construção do “prédio onde irá funcionar a TV-

Acre”.
84

 E, no início de 1980, já se elogiava “a estalação da Rede Amazônica de 

Televisão […] no Município de Xapuri”.
85

 Contudo, em breve, justamente esta Rede 
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Amazônica de Televisão seria criticada “por vir atualmente desrespeitando o 

telespectador”.
86

 

No biênio de 1979/80, a ideia talvez mais criativa tenha sido a instalação de uma 

Feira-Livre em Xapuri, onde os colonos podiam vender seus produtos sem pagamento 

de nenhum tributo.
87

 Imaginava-se, com isso, que “tenha preços mais aquicessíveis”; em 

todo caso, no dia 30 de agosto de 1980, o Governador do Estado se fez presente por 

ocasião da inauguração da Feira-Livre.
88

 

2.5 Saída da Presidência do Legislativo  

Durante todo o ano de 1979, Chico Mendes presidiu a Câmara dos Vereadores 

em Xapuri. Na penúltima Sessão Ordinária do Ano Legislativo, por sua vez, estourou 

um conflito político. Foi apresentada “a denúncia do Vereador João Simão dos Santos” 

(MDB), “diretamente ao Presidente da Comissão de Justiça, contra o Presidente da 

Câmara Municipal”.
89

 Segundo as palavras do Vereador Euclydes Guimarães Brasileiro 

(ARENA), Mendes teria ferido o Regimento Interno, “por ter realizado reuniões que 

não pertencem a Câmara nesta Casa do povo”.
90

 

Embora haja a questão formal das “reuniões na Câmara”, existiam questões 

políticas de fundo, sobretudo, no que se referia à representatividade e, portanto, à 

importância da Câmara dos Vereadores. Isso fica claro com o pronunciamento do 

Vereador Amadeu Dantas Dias (ARENA): 

“Fazendo uma esplanação sobre o Sindicato Rural dos trabalhadores, onde enfatizou no sentido 

de que o referido Sindicato nada vem fazendo para com os Associados, pois deveria ter médicos, 

dentistas e advogados para darem assistência aos seus associados, disse ainda que isso está sendo 
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um absurdo e pediu aos Srs. Vereadores o apoio inconteste, de uma vêz que nós temos que zelar 

pelo nosso povo. […] Continuando se congratulou com o seu nobre colega Edil Euclydes 

Guimarães Brasileiro, pelo seu pronunciamento advertindo o Sr. Presidente da Casa, para não 

fazer reuniões que não sejam políticas na Casa do povo”.
91

 

O Vereador Eurico Gomes Fonseca Filho (ARENA) acolheu a mesma questão 

da função da Câmara Municipal em seu discurso: 

“O Sindicato Rural dos Trabalhadores […] evidentemente […] bem administrado surte efeitos, 

mas em nosso Município não observamos esse desenvolvimento, qual seja o de dá assistência 

aos seus associados. […] Terceu críticas ao Presidente da Casa, pelo fato do mesmo ter 

outorgado direito a pessoas estranhas a ocuparem a tribuna dentro de um horário reservado 

exclusivamente ao Vereador. Em seguida conclamou a todos os Vereadores para nós déssemos a 

personalidade que a Câmara merece, não continuarmos sendo um órgão ligado ao Executivo”.
92

 

Prevalecia, portanto, entre os Vereadores a questão da autoridade. Chico Mendes 

parecia ser o único representante a insistir na organização do povo sofrido, querendo 

que este participasse das discussões políticas. Seus colegas, às vezes, eram até capazes 

de criticar o governo, mas não estavam dispostos a questionar, mais profundamente, o 

sistema político. Seja dado, como exemplo, o pronunciamento do Vereador Wagner 

Oliveira Bacelar (MDB). De um lado, criticava “o Sr. Prefeito” pela “falta de estradas” 

para os “colonos e trabalhadores rurais, enquanto para fazendeiros o Sr. Chefe do 

Executivo cedeu o trator” do Município; de outro lado, como parte do mesmo discurso, 

dizia “que no nosso País jamais terá Democracia”.
93

 

Além do mais, todo o debate era influenciado por questões ideológicas e pelo 

jogo do político sempre precisar posicionar-se em vista da próxima eleição. Neste 

sentido, o Vereador João Simão dos Santos (MDB) disse que “não é contra o Sindicato 
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e sim contra a doutrina deles”.
94

 Sem entrar em detalhes, parecia ser-lhe interessante 

lançar a suspeita ou, simplesmente, acusar o outro de defender uma doutrina 

condenável. Da mesma forma, o Vereador Wagner Oliveira Bacelar (MDB) acusou 

Chico Mendes (MDB) de cultivar interesses próprios: 

“Fez leitura de uma manchete do Jornal o Gazeta do Acre, onde dizia: Seringueiros debatem 

com Vereadores de Xapuri, mas eu discordo plenamente e o que houve foi alguns seringueiros 

pressionando o Deputado Félix Pereira, ensinuado pelo Vereador Francisco Mendes, mas 

discordo plenamente do nobre Vereador, pois sei perfeitamente da sua intenção, intenção esta de 

ser candidato a Deputado Estadual nas próximas eleições”.
95

 

O argumento parecia ser artificial, pois faltavam ainda três anos até as próximas 

eleições para a Assembleia Legislativa do Estado do Acre. A intenção era muito mais a 

defesa do Deputado Félix Pereira (MDB), suspeitando que Chico Mendes, 

eventualmente, poderia ganhar um apoio político maior do que desejado, uma vez que 

existia a impressão de este último, em breve, provavelmente abandonar o MDB. 

Que, para alguns políticos, tudo valia, fica claro no posicionamento do Vereador 

Amadeu Dantas Dias (ARENA). Poucos momentos antes, tinha criticado, severamente, 

o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Talvez por descobrir o perfil de líder de Chico 

Mendes, agora lhe oferecia apoio, dizendo que 

“o Vereador é uma autoridade soberana, de uma vêz que ele é votado pelo povo”, […] enfatizou 

que o Vereador deve ser respeitado de ambas as Bancadas e notou as críticas sobre o seu nobre 

colega Vereador Francisco Mendes e sendo assim fêz convite ao mesmo para que ele viesse 

trabalhar junto a nossa Bancada, porque quando observamos coisas dessa natureza é elementos 

querendo se limpar com sujo dos outros”.
96
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O Vereador Wagner Oliveira Bacelar percebeu, imediatamente, a crítica a sua 

pessoa e discordou; não estavam “criticando e apedrejando o Edil Chico Mendes”.
97

 

Finalmente, Mendes mesmo se pronunciou com bastante delicadeza e uma porção de 

ironia fina, sobretudo no que se referia à mudança proposta para a Bancada da ARENA: 

“Quanto ao convite feito pelo nobre colega eu prefiro me silenciar um pouco e serei o último a 

se movimentar; e disse que quantos aos erros reconhece que errou e todos nós temos erros. 

Enfatizou que quanto as acusações feitas pela oposição de maneira nenhuma lhe surpreendeu, 

pois acredito que talvés o desespero dominou essas pessoas e fêz com eles ocupassem a tribuna 

para dizerem o que bem queriam; quanto a reunião realizada nesta Casa dia 17 do corrente 

adiantou que se esta é uma casa do povo e nós trabalhamos pela democracia o povo deve 

participar e disse que não houve humilhações e se o povo pressionou é porque ele sente algum 

problema e está vendo que não está certo, disse ainda que não era culpado do Jornal publicar que 

o Vereador João Simão foi vaiado pelo povo que ocupava esta Casa e se esses companheiros que 

saíram humilhados é porque não tiveram argumento para responder ao próprio povo que 

cobravam nesse momento aquilo que lhe era de direito. […] E finalmente disse que o seu 

compromisso é unicamente com o povo”.
98

 

Contudo, Chico Mendes largou a Presidência da Câmara Municipal, sendo que a 

Ata desta Sessão, aprovada, sete dias depois, na próxima reunião dos Vereadores, foi 

assinada pelo Vereador Amadeu Dantas Dias, como “Presidente em Exercício”, 

substituindo Chico Mendes após um ano no cargo. Ao se dirigir ao novo Presidente, 

Mendes, aparentemente não apegado ao cargo que ocupava, pronunciou o seguinte 

discurso: 

“Esta missão é muito espinhosa, pois temos que zelar pelo bom andamento da Casa e pelo 

desenvolvimento e o progresso da comunidade; enfatizou ainda sobre a organização dos 

trabalhos desta Câmara que foram iniciados pela sua pessoa, quando na Presidência deste 

Legislativo e espera que o novo Presidente dê prosseguimento a esse trabalho. Finalmente falou 
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sobre o recesso da […] Casa e na certeza de que na próxima legislatura possamos trabalhar com 

mais afinco e harmonia para a arrancada desenvolvimentista da nossa comunidade”.
99

 

No mais, ainda hoje, conta-se a história na Câmara Municipal de Xapuri de que 

Mendes teria saído da Presidência por ter doado, a uma funcionária, uma mesa que 

pertencia à Câmara Municipal. De fato, no início da dramática Sessão apresentada aqui, 

o Vereador Bacelar perguntou pelo paradeiro das mesas da Câmara Municipal, que 

teriam sido substituídas pelas atuais.
100

 

2.6 Mudança para o PT 

No decorrer do ano 1979, Chico Mendes cultivava o sonho do nascimento de um 

“verdadeiro partido popular”.
101

 O fim previsível do bipartidarismo alimentava suas 

esperanças, porque “se sabia” que ia ocorrer a “reformulação partidária” e que iriam 

“surgir novos partidos”.
102

 Focando, pois, o Estado do Acre e, em especial, a capital Rio 

Branco, Mendes descreveu “um quadro vergonhoso da situação política”, sendo que “os 

políticos […] ainda não apresentaram um aspecto de renovação política tão esperada 

pelo povo acreano e tão propalado nas vésperas das eleições”.
103

 Fazia um ano que 

tinham ocorrido as eleições dos novos Deputados Estaduais. Também o Vereador 

Bacelar (MDB) resumiu, no final de 1979, a situação atual de forma negativa: “Pedimos 

muito, mas não fomos atendidos, os Governos estão de braços cruzados, o nosso 

Prefeito nada pode fazer” por “falta de verba”.
104

 Contudo, apesar de uma situação 

bastante dramática, Mendes não perdia a esperança: 
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“Realmente não fizemos nada, mas o nosso propósito é de trabalhar em prol dos nossos 

representados, […] não podemos ficar alimentando uma política caduca, já envelhecida e 

comprometida; pois a gente sente que o povo já não acredita mais em nada e com justa razão, 

por não receberem o apoio necessário das autoridades competentes”.
105

 

Após o recesso de três meses, em março de 1980, a situação política na Câmara 

Municipal de Xapuri ainda não havia mudado significadamente, embora a ARENA e o 

MDB tivessem sido extintos com a aprovação da Reforma Partidária pelo Legislativo 

Brasileiro, em 21/22 de novembro de 1979. Da situação do bipartidarismo – instalada 

através do Ato Institucional Número 2, baixado no dia 27 de outubro de 1965, que 

resultou na extinção dos treze partidos até então existentes –, chegou-se, novamente, ao 

multipartidarismo no Brasil. Dessa forma, todos se reorganizaram. Os governistas da 

ARENA fundaram, em 30 de janeiro de 1980, o Partido Democrático Social (PDS). 

Uma parte dos oposicionistas ligados ao MDB, sob a liderança de Ulysses Guimarães, 

formou, em 15 de janeiro de 1980, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB). Contudo, a oposição se dividiu. Surgiram outros partidos políticos. “A partir 

do sindicalismo urbano e rural, de setores da Igreja e da classe média profissional”, 

nasceu, no dia 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sião, em São Paulo, o Partido dos 

Trabalhadores (PT).
106

 Brizola, no entanto, fundou, em maio de 1980, o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT). Além disso, foram registrados, em 1980, o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Popular (PP), sendo que este último estava 

“reunindo adversários conservadores do governo”, tendo Tancredo Neves como sua 

maior expressão.
107

 

Na abertura do Ano Legislativo na Câmara Municipal de Xapuri, o Vereador 

Wagner Oliveira Bacelar apresentou “o requerimento que constitui o Bloco Parlamentar 

do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB –”, constituído pelos 

Vereadores Wagner Oliveira Bacelar (líder), João Simão dos Santos (vice-líder) e 
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Francisco Alves Mendes Filho; o Vereador Euclydes Guimarães Brasileiro, por sua vez, 

avisou que “na próxima sessão estará entrando com um requerimento oficial com os 

parlamentares que comporão o Bloco PDS”, adiantando que este “seria constituído 

pelos Vereadores […] Amadeu Dantas Dias, Eurico Gomes Fonseca Filho e Euclydes 

Guimarães Brasileiro”; o quarto Vereador da ARENA, Antonio Farias de Araújo, neste 

momento, ocupava o cargo de Prefeito Municipal; enfim, pela questão de os novos 

Partidos Políticos ainda estarem em fase de formação, existiam, neste momento, 

somente os “blocos de parlamentares”, ou seja, os “Blocos da situação e da 

oposição”.
108

 

No início de 1980, Mendes ainda fazia parte do PMDB. Contudo, motivado pelo 

apoio que se propunha a oferecer à classe trabalhadora, já revelava, em seu discurso, 

certa abertura no que se refere a eventuais mudanças no futuro: 

“Iniciamos nossos trabalhos do 4º ano legislativo, voltamos a nos encontrar após 3 meses de 

recesso, em que o povo não parou, demonstrando assim o seu espírito de luta, de resistência e o 

desejo de liberdade e melhores condições de vida. E falou sobre o 1º fato das ocorrências; pois 

centenas de trabalhadores unidos em Rio Branco, assumiram importante papel, rompendo o 

impasse em que estavam envolvidos no tão falado Projeto Pedro Peixoto, área esta que foi 

destinada aos trabalhadores sem terra, mas que diante do monopólio dos empresários, o governo 

não conseguiu uma situação correta e com isso o Governo parecia favorecer mais os ricos e as 

famílias resolveram a tomar uma decisão de ocupar a referida área para trabalhar, fazendo valer 

seus direitos que lhes foram negados; falou ainda sobre a situação de miséria em decorrência dos 

baixos salários e a alta dos preços dos gêneros alimentícios e com o baixo salário dos professores 

surgiu um movimento da referida classe em todo Estado; enfatizou ainda […] sobre a 

Administração Xapuriense, dizendo que em 79 quando começou a gestão do Prefeito Antônio 

Farias, parecia-se que o […] Município ia arrancando uma grande marcha de desenvolvimento, 

mas por culpa do Sr. Governador do Estado, pela não ajuda financeira o Executivo Xapuriense 

não faz mais porque as condições são reduzidas. Finalmente falou sobre sua posição política que 

o Jornal Gazeta do Acre, dizia sobre a minha adesão ao Partido dos Trabalhadores, porém isso 
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não aconteceu e sim continuei minha tendência popular do PMDB, Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro”.
109

 

Os membros do PMDB apresentavam seu partido, sobretudo, como defensor da 

democracia. Nesse sentido, o Vereador Wagner Oliveira Bacelar se manifestou, como 

líder do PMDB, dizendo que “uns 90% do […] Partido” iriam continuar firmes, para 

comemorar a “vitória” de quem, havia “16 anos”, trabalhava “na oposição”, “lutando 

para não satisfazer a vontade de um General que está no Poder dominando o país de 

ponta a ponta”.
110

 

No entanto, na Câmara Municipal de Xapuri, os conflitos internos na Bancada 

do PMDB aumentavam cada vez mais. Inicialmente, ocorreu, sobretudo, uma disputa 

entre os Vereadores Wagner Oliveira Bacelar e Chico Mendes. Um retrucava o outro. 

Em determinado momento, Mendes até assumiu que “realmente criticou as palavras do 

Vereador Wagner Bacelar”, mas discordava “das atitudes de intrigas que […] seu nobre 

colega de Bancada […] está tomando”, uma vez que “a missão” seria “árdua e de muita 

luta em pról do […] povo”.
111

 Em outro momento, Mendes descordou das “maneiras 

violentas” de “qualquer Parlamentar”, em especial, ao decepcionar “o povo que 

comparece ao trabalho” dos vereadores, assistindo uma Sessão da Câmara Municipal na 

Galeria; naquele momento, “um aparte” do “Vereador Francisco Mendes” tinha sido 

“negado pelo seu colega Edil Eurico Filho, por este imaginar que o referido Vereador” 

iria “se defender em termos pessoais” e por defender a lógica de um vereador precisar 

representar o “povo e não” a sua própria “pessoa”; todavia, ao retomar, posteriormente, 

este momento delicado, Mendes declarou que, “quando está na tribuna, não é para 

defender uma sigla partidária e sim defender o […] povo”.
112
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Em maio de 1980, o Vereador Chico Mendes mudou de Partido Político. Por 

isso, apresentou, na Câmara Municipal, “seu requerimento comunicando a Mesa 

Diretora que desligou-se do Bloco Parlamentar PMDB” e informou que, a partir deste 

“momento passava a pertencer ao Bloco Parlamentar PT”; na mesma Sessão, tal 

requerimento foi aprovado por unanimidade.
113

 

Surgiu uma nova situação. Por representar agora um terceiro Bloco Parlamentar 

na Câmara Municipal de Xapuri, Mendes parecia ganhar mais liberdade. Assim, já na 

segunda Sessão sua como petista e líder do Bloco Parlamentar PT, realçou seu respeito 

pelo trabalho do ex-prefeito de Xapuri. Antes, pois, da nomeação de Jorge Akel Hadad 

pelo Governador do Estado, em março de 1980, o Vereador Antônio Farias de Araújo 

(ARENA) tinha administrado a cidade durante um ano. Após a sua substituição na 

Prefeitura, no entanto, este último reassumira seu mandato na Câmara Municipal, 

tornando-se até o Presidente do Poder Legislativo. Com isso, ao aparecerem certas 

mudanças no início do governo de Hadad, Chico Mendes sublinhou 

“que nesses últimos dias tem ouvido vários comentários pela cidade no que se diz respeito a 

nova estrutura da cidade, como fruto da nova iniciativa administrativa; mas por outro lado 

devemos também levar ao conhecimento de nosso público, que ao deixar o Executivo Municipal, 

o ex-prefeito e atual Presidente deste Poder já havia conseguido recursos dos trabalhos que estão 

sendo realizados no momento e outros em andamento em nossa cidade, assim sendo disse que 

não queria tercer críticas a nova Administração mas acredita que na sua opinião seria querer 

menosprezar um pouco o trabalho realizado pelo nosso companheiro Vereador Antônio Farias, 

pois se ele não conseguiu realizar o almejado dado as dificuldades e o curto prazo naquele Poder, 

mas não se pode negar a sua boa vontade e repito mais uma vêz que este cidadão deixou ao sair 

da Prefeitura recursos destinados aos trabalhos de nossa cidade”.
114

 

Em outra ocasião, Mendes (PT) se juntou aos Vereadores Eurico Gomes 

Fonseca Filho Euclydes Guimarães Brasileiro, ambos do PDS, antiga ARENA, a fim de 

compor uma Comissão que apresentasse uma Proposição, visando a “um encontro de 

Vereadores de todos os Municípios do Estado do Acre”, em Xapuri, “com 
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representantes dos Órgãos […] I.B.D.F., SANACRE, DERACRE, ELETROACRE, 

INCRA, COLONACRE, SEC. DA EDUCAÇÃO, SEC. DA FAZENDA e SUNAB”; 

Mendes até se congratulou “com seus nobres colegas Edis […], pela proposição ora 

apresentada nesta Casa” – e posteriormente aprovada! –, “como prova de trabalho em 

pról do […] povo”; referindo-se, porém, ao discurso do colega emedebista, criticou uma 

postura que se limitava às denúncias enquanto discursava na tribuna, dizendo que “a 

solução mais viável” ocorreria “através do diálogo”.
115

 

Enfim, tratava-se de uma situação curiosa. Foram os oposicionistas do PMDB 

que hostilizaram Chico Mendes por sua mudança de Partido Político. No momento, por 

exemplo, em que Mendes criticou o “Governo Estadual e Federal pelo não apoio ao 

povo, principalmente a classe dos trabalhadores”, sendo que esta passava por 

“privações, juntamente (a) seus filhos, sem ter o leite para sua manutenção”, o Vereador 

Bacelar (PMDB), referindo-se à “posição de seu nobre Colega Vereador Francisco 

Mendes” e sua adesão “ao PT”, disse que “não vem a tribuna para fazer média política e 

sim defender a causa justa de um povo”.
116

 Era visível a tentativa de desacreditar Chico 

Mendes. Por isso, como uma explicação pessoal, este formulou “críticas” em relação a 

“certos elementos que se diz(em) da oposição, procurando disistimular o povo com 

relação a sua idéia de mudar de partido”, embora “todo cidadão” tivesse o “direito de 

escolher qualquer sigla partidária ou religião”.
117

 Até se falava em perseguição. Ao ser 

atacado, pois, pelo Vereador Bacelar (PMDB), Eurico Gomes Fonseca Filho (ARENA) 

chamou o emedebista de perseguidor, porque teria perseguido “o nobre colega Edil 

Francisco Mendes”.
118

 Este último, por sua vez, em vista das “divergências […] por 

parte de Vereadores de sua ex-bancada”, os quais o taxavam “até mesmo de 
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subversivo”, afirmou “que muitas vezes foi mal interpretado”.
119

 Todavia, não recuou 

diante das acusações. Ao ouvir, por parte do Vereador João Simão (PMDB), que se teria 

aproveitado somente “da sigla do MDB para se eleger”, retrucou que “não suportaria” 

se “sentar ao lado de elementos que desmoralizam a sociedade e não respeita(m) seu 

eleitorado”.
120

 

Enfim, Mendes se apresentava como quem insistia na “luta”, defendendo “a 

classe dos menos favorecidos”, pois esta teria sido sua “meta desde o início de (seu) 

mandato, em vários momentos” da Câmara Municipal; ou seja, “sua meta prioritária, 

[…] visando o progresso da […] comunidade”.
121

 Isso, por sua vez, ocorria agora nos 

moldes de sua pertença ao PT, cujo “programa” fazia questão de apresentar na Câmara 

Municipal de Xapuri.
122

 Da mesma forma, estimulado pelas Circulares que recebia do 

Partido dos Trabalhadores, repudiava “atitudes tomadas pelas autoridades” contra 

pessoas ligadas ao PT, como no momento em que o “padre Vitor” fora expulso do 

Brasil.
123

 Sobre este caso, Mendes enfatizou que “a abertura política […] apregoada 

pelo General Figueiredo […] não vem correspondendo com os anseios do […] povo”, 

classificando “a expulsão do Padre Vitor Miracapilo” de “arbitrariedade”.
124

 

Aliás, por ser membro do PT, Chico Mendes parecia procurar, talvez por 

motivos políticos, uma maior proximidade à Igreja Católica. Assim apresentou, na 

Câmara Municipal, o “Decreto Legislativo de n
o
 02/1980”, visando conceder “ao Padre 

Claudio Allone”, “Vigário da Paróquia de São Sebastião” em Xapuri, o “Título de 
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Cidadão Benfeitor e Benemérito”.
125

 O projeto foi “aprovado” na Sessão seguinte, 

porém, sem os votos dos dois emedebistas que, segundo as palavras do Vereador 

Wagner Oliveira Bacelar, “de maneira nenhuma, iriam aprovar uma coisa inconsciente” 

deste tipo.
126

 

2.7 Indiciado na Lei de Segurança Nacional  

De forma surpreendente, Chico Mendes apresentou, no dia 14 de novembro de 

1980, uma notícia aos colegas Vereadores na Câmara Municipal de Xapuri que, 

ironicamente, qualificava de “alvissareiro” para os seus opositores: ele foi “enquadrado 

na Lei de Segurança Nacional (LSN)”; contudo, neste momento, já estarva 

“acompanhado com seu advogado”, pois “tinha um prazo até quinta-feira para se 

defender”; no mais, afirmou que se encontrava nesta situação porque “sempre diz a 

verdade e defende os direitos do povo […]”, avisando que “direito ou indiretamente 

sempre continuará a luta”.
127

 

No dia seguinte, a Gazeta do Acre, Jornal publicado em Rio Branco, trouxe a 

notícia na primeira e, de forma um pouco mais extensa, na segunda página: 

“Indiciados na LSN dois membros do PT: Brasiléia 

O vereador Francisco Mendes, presidente do PT, no Acre, e Luiz Damião, presidente do 

sindicato dos trabalhadores rurais de Xapuri, foram indiciados na Lei de Segurança Nacional, 

por terem, segundo as autoridades policiais, „incitado a luta pela violência entre as classes 

sociais‟. Além deles, foram ainda indiciados Luiz Ignácio da Silva, o Lula (presidente nacional 

do Partido dos Trabalhadores) e Jacob Bittar, presidente do sindicato dos petroleiros de 

Campinas. 

Todos eles participaram de um ato público no dia 27 de julho último em Brasiléia, como protesto 

pelo assassinato do líder sindical Wilson de Souza Pinheiro, ocorrido no dia 21 do mesmo mês. 

No dia seguinte ao ato público era assassinado, por trabalhadores rurais, o capataz de fazenda, 

Nilo Sérgio. 
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Logo depois do assassinato de Nilo Sérgio, o presidente da Federação da Agricultura do Acre, 

Francisco Diógenes de Araujo, denunciou Francisco Mendes, Lula, Jacob Bittar, Luiz Damião, 

entre outros, de terem provocado o assassinato do capataz da fazenda Nova Promissão. Na 

ocasião, o presidente da Federação pedia que eles fossem indiciados na Lei de Segurança 

Nacional, „por terem incitado a violência entre as classes sociais‟”.
128

 

Na mesma página, o Jornal trazia outra notícia relacionada aos acontecimentos 

no Município de Brasileia: 

“HABEAS CORPUS 

O Tribunal de Justiça do Acre, deve julgar na próxima quarta-feira um pedido de Habeas 

Corpus, impetrado pela Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, Contag, em favor de 13 

trabalhadores que estão recolhidos na Colônia Penal, acusados da morte de Nilo Sérgio”. 

No que se refere a Chico Mendes, afirma-se, nos materiais de divulgação, que, 

em 1980, teria sofrido “duros interrogatórios na Polícia Federal”.
129

 Em uma de suas 

entrevistas concedidas à Mary Helena Allegretti, ele mesmo confirmou isso: 

“Os fazendeiros da região haviam entrado com requerimento na Polícia Federal pedindo o meu 

enquadramento na Lei de Segurança Nacional, sendo acusado de incitar posseiros à violência. O 

pedido foi acatado e, em setembro de 1980, fui submetido a interrogatórios nas dependências da 

Polícia Federal. Em outubro de 80, após os últimos interrogatórios, confirmou-se meu 

indiciamento e posterior enquadramento na LSN, em julgamento no Tribunal Militar de 

Manaus”.
130

 

Em sua obra biográfica bastante popular sobre Chico Mendes – Caminhos de 

liberdade: a luta pela defesa da selva –, publicada, originalmente, em espanhol e 

depois, por duas vezes, em português, Javier Moro, ora escrevendo em forma de 

romance policial, ora apresentando os dados em forma de um relato histórico, porém, 

sem mencionar fontes, afirma que, “depois dos acontecimentos que se seguiram ao 

assassinato de Wilson Pinheiro (julho de 1980) […], Chico Mendes passou três meses 
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vagando pela selva, fugindo do assédio policial e de um possível atentado. Estava 

desorientado e arruinado”.
131

 Contudo, as Atas das Sessões na Câmara Municipal de 

Xapuri do segundo semestre de 1980 não confirmam esta informação. Pelo contrário, 

Chico Mendes marcou presença em todas as Sessões Ordinárias, sendo que estas 

ocorreram nos dias 15, 22 e 29 de agosto, 26 de setembro, 10, 17, 24 e 30 de outubro, 

07, 14, 21 e 30 de novembro. 

Carlos Alberto Alves de Souza, em sua pesquisa sobre os Empates dos 

seringueiros de Brasileia, traz os acontecimentos, do mês de julho de 1980 

historicamente bem pesquisados: 

“O enterro de Wilson Pinheiro aconteceu em vinte e três de julho de 1980, às onze horas da 

manhã, sob os clamores dos trabalhadores, invocando vingança aos assassinos. Colocaram uma 

moeda sob a sua língua e o enterraram de bruços. Esse ritual evitaria que o assassino fugisse. Ele 

ficaria por perto. Seria encontrado e morto. As promessas de vingança já eram articuladas 

durante todo o velório do sindicalista. 

Os Sindicatos de Trabalhadores Rurais do Acre, junto com a Delegacia da CONTAG acreana, 

promoveram um ato público no dia vinte e sete de julho em protesto ao assassinato do líder 

sindical. […] No ato público da noite do dia vinte e sete de julho, na cidade de Brasiléia, sob os 

olhares dos agentes policiais, dos seringueiros, dos colonos e do povo da cidade falaram Luiz 

Inácio Lula da Silva […], Jacó Bittar […], José Francisco da Silva, presidente da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG; Francisco Alves Mendes Filho […]; 

João Maia da Silva Filho, Delegado da CONTAG no Acre. Todos, posteriormente, indiciados 

pela Lei de Segurança Nacional, acusados de “incitamento à luta entre as classes sociais por 

meio de violência”, pelo que falaram no ato. Falaram ainda o Vigário da Paróquia e outros 

sindicalistas onde o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tarauacá, Raimundo 

Trovoada, incitou os de Brasiléia afirmando que, se eles não tivessem coragem de „vingar‟ a 

morte de Wilson, ele viria de Tarauacá com os de lá e promoveriam a vingança. Lula fez um 

discurso motivando seu enquadramento na Lei de Segurança Nacional, ao dizer, no calor de seu 

discurso, aos trabalhadores de Brasiléia, que „tinha chegado a hora da onça beber água”, palavras 

que serviram para que a Polícia Federal o acusasse de incitador de luta de classes”.
132
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Figura 2 Visita ao túmulo de Wilson Pinheiro em julho de 2011, com Hiamar, sua filha. Ela, que tinha 

15 anos quando seu pai foi assassinado em 1980, defende, sobretudo, a ideia de que “pra se falar de Chico 

Mendes, primeiro tem que falar de Wilson”, sendo este último “o verdadeiro autor dos empates” e, com 

isso, o precursor do movimento sindical”; para Hiamar, “os historiadores não podem mudar essa 

história”.
133

 

Souza, em sua tese doutoral, narra também como, “cedinho, no dia 28 de julho”, 

um grupo de “trabalhadores que haviam participado do ato público na noite anterior” e 

estavam voltando “às suas áreas com um caminhão do Sindicato”, se encontrou com o 

fazendeiro Nilo Sérgio de Oliveira, da Fazenda Promissão, e o matou numa “ação 

coletiva”, com “vários tiros de espingarda e revólveres”; Wilson Pinheiro “chegou a 

declarar que se fosse encontrado morto […], o culpado era Nilo Sérgio”, sendo que 

“suas posições contra os trabalhadores rurais eram de conhecimento público e notório 

em toda a região”; enfim, “os trabalhadores tinham consciência de que praticaram um 

ato de violência, mas o consideraram uma ação necessária”; “treze seringueiros foram 

presos”, mas “nenhum era liderança”; “passaram quatro meses na Penitenciária de Rio 

Branco, sendo libertos através de habeas corpus”; contudo, “a polícia não conseguiu 
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juntar provas contra eles”, pois “eram apenas treze entre dezenas de trabalhadores que 

participaram do linchamento”.
134

 

Importante, em termos políticos, é descobrir o nascimento do PT no Estado do 

Acre em meio a esses conflitos. “O ano de 1980 foi uma época de „estocada na água‟ na 

resistência dos seringueiros e colonos de Brasiléia, na luta contra os fazendeiros”, sendo 

que “os posseiros, com o assassinato do Wilson Pinheiro, viveram momentos de 

verdadeira guerra, tirando-os de sua vida normal, em suas áreas”; na cidade, “as 

lideranças estabelecidas na direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia, 

após a morte de Wilson Pinheiro, assumiram um Sindicato que impregnava-se cada vez 

mais entre as resistências e colonos da região”, favorecendo que “o Partido dos 

Trabalhadores – PT – conseguisse fixar-se na região como mais uma entidade que se 

colocaria ao lado dos posseiros na luta pela terra, a partir de 1980”; com isso, “não mais 

reinariam PDS e PMDB”, sendo que “eram os trabalhadores construindo” um “Partido” 

novo.
135

 

A organização do PT não se limitava ao Município de Brasileia, mas ocorria 

também em Xapuri e outros Municípios do Estado do Acre. Uma carta do dia 24 de 

junho de 1980, escrita por Chico Mendes a Wilson Pinheiro, datilografada na sede do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Brasileia e até hoje guardada ali, revela tal 

movimento: 

“Companheiro Wilson, 

Estive aqui afim de falar com você, porém não foi possível. Olha, é o seguinte: as coisas em 

Xapurí estão quentes. Os posseiros estão botando prá quebrar. Então os fazendeiros fizeram uma 

reunião e estão afirmando que a única saída prá eles é matar o Presidente do Sindicato, o 

Delegado da CONTAG, o Chico Mendes, os padres, e outros delegados sindicais. Diante desses 

acontecimentos o Dr. João Maia combinou comigo prá se organizar um ato público em Xapurí 

apoiado por várias entidades, inclusive com vários sindicatos do Estado. E ficou acertado para eu 

vir falar com vocês aqui, a fim de que vocês saiam daqui pela manhã, levando um caminhão, 

com os passageiros da estrada que quizerem participar. Por sinal, o povo já está sendo avisado 

por toda área de Santa Fé. Sim, é bom lembrar que o ato será realizado a partir das nove horas da 

manhã, a fim de dar tempo do povo voltar para suas casas. Também quero te avisar que dia dois 

de julho eu estou aqui para nós organizarmos os documentos da Comissão Executiva Municipal 
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do PT, neste Município, para que seja encaminhada à Direção Nacional, para o registro do 

partido. Não sei se você já sabe que eu fui eleito, ou melhor, escolhido para presidente da 

Comissão Provisória, Executiva Estadual, e agora tenho que me virar que só charuto em boca de 

bêbado, pois tenho que me deslocar para todos os Municípios. Também quero te avisar que o 

Partido já está praticamente organizado tranquilamente em vinte e dois Estados. Não tem mais 

dúvida os nossos adversários já não vão ter mais argumentos para mentir para o povo dizendo 

que o PT não é Partido ainda. Olha, dá um jeito de ir dar, ou melhor, levar seu apoio a nossos 

companheiros de Xapurí. OK, a gente dá uma ajuda na despesa do caminhão. 

Tiáu, um abraço petista. 

Ass. Francisco Mendes Filho”.
136

 

Enfim, os meses se passaram e os acontecimentos do mês de julho de 1980 

ganharam uma nova dramaticidade no mês de novembro, com o indiciamento de Chico 

Mendes na Lei de Segurança Nacional. Este comentou os acontecimentos na Câmara 

Municipal, falando 

“sobre a publicação do Jornal o Gazeta do Acre, onde dizia que membros do PT estavam 

incluídos na Lei de Segurança Nacional (LSN), e constava seu próprio nome e enfatizou que isso 

deve ser porque sempre falou em pról dos trabalhadores rurais, que são perseguidos pelos 

grandes empresários que aqui chegam e se apuderam de suas forças financeiras e criticou os 

grileiros que espancam os posseiros, como também todos aqueles que procuram violar as leis do 

nosso País e se solidarizou com toda classe de trabalhadores rurais e falou ainda sobre os salários 

de fomes.
137

 

Foram os conflitos sociais, com a consequência de o povo sofrido se mobilizar e 

se organizar politicamente, que provocaram disputas acirradas, pronunciamentos 

ásperos e uma convivência conflituosa na Câmara Municipal de Xapuri. Assim, na 

última Sessão Ordinária de 1980, o Vereador Wagner Oliveira Bacelar (PMDB) 

destacou a “grande desunião que atualmente reina” na Casa; o Vereador João Simão dos 

Santos (PMDB), por sua vez, retrucou “as críticas feitas pelo Vereador Francisco 

Mendes, no Jornal „Gazeta do Acre‟, onde o citado Vereador diz que […] não fazia 

nada”, deixando “o seu sinal de protesto”; além disso, o Vereador Eurico Gomes 
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Fonseca Filho (PDS) disse “que representar um povo não é procurar fazer demagogia e 

sim defender os direitos do […] povo”.
138

 

Mendes, no entanto, como “líder do Bloco Parlamentar PT”, se viu como quem 

trazia uma “mensagem aos seus nobres colegas e a toda a classe de trabalhador”, 

sobretudo, em vista da “grande dificuldade econômica que os trabalhadores estavam 

enfrentando”, destacando, como sinal, o “baixo salário dos professores e de toda a 

classe assalariada”; neste sentido, “sempre” estaria “falando em defesa (do) povo”, 

afirmando, em direção aos emedebistas, que “não suportaria se sentar ao lado de 

elementos que desmoralizam a sociedade e não respeita(m) o seu eleitorado”; ademais, 

também no final de 1980, Mendes não deixou faltarem seus “votos de um feliz natal” e 

de “um venturoso ano de 1981”.
139

 

                                                           
138

 Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária do Quarto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal 

de Xapuri – Acre (28/11/1980). 

139
 Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária do Quarto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal 

de Xapuri – Acre (28/11/1980). 



92 

3 

“O  HOMEM DO CAMPO MUITO NECESSITA NOSSO APOI O”  

(1981-1982) 

3.1 Vereadores biônicos  

O mandato dos Vereadores, em princípio, era para terminar no final de 1980, 

pois o povo os elegera para quatro anos. Neste sentido, o Vereador Wagner Oliveira 

Bacelar afirmou, na última Sessão Ordinária do quadriênio, que, “em 1981”, iriam 

“ocupar a tribuna antidemocraticamente”, por “um regime antidemocrático”.
1
 Na 

prática, pois, o mandato dos que foram eleitos no final de 1976 continuava, outros dois 

anos, por nomeação, sem que tivessem sido eleitos para tanto. O nome inventado no 

Brasil para isso é „biônico”. A origem do termo encontra-se no substantivo „biônica‟, 

indicando-se a ideia de conhecimentos biológicos poderem ajudar na solução de 

problemas de engenharia. Em princípio, trata-se de um neologismo provindo do inglês, 

criado, em 1960, pelo norte-americano J. E. Stele, que juntou a primeira sílaba da 

palavra biology com a terminação do termo eletronics, tendo como resultado bionics, 

que é traduzido, em português, como biônica.
2
 Por analogia, é possível comparar a 

ocupação dos cargos político-administrativos à “engenharia”, algo construído pelo 

homem, sendo que a “vida” (em grego, bios), como uma realidade primária, se impõe a 

tal processo. Em todo caso, o termo „biônico‟ é jocoso e/ou artificial, sem, na realidade, 

descrever o ato opressivo, promovido por quem pode impor-se sobre o povo. 

Na Câmara Municipal, foi eleita uma nova Mesa Diretora para o biênio de 

1981/82. Os Vereadores Eurico Gomes Fonseca Filho e Euclydes Guimarães Brasileiro, 

ambos do PDS, se tornaram Presidente e Vice-Presidente. Francisco Alves Mendes 

Filho, por sua vez, foi eleito como Secretário. Este último via nisso uma valorização de 

seu Partido Político, uma vez que o PMDB não era considerado no momento de compor 

a Mesa Diretora. Mendes agradeceu “aos seus companheiros que com seu voto de 

confiança fizeram com que o PT fizesse parte da Mesa Diretora”, enfatizando “que seu 

                                                           
1
 Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária do Quarto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal 

de Xapuri – Acre (28/11/1980). 

2
 Cf. Antônio HOUAISS, Dicionário da língua portuguesa. 
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partido conclama todas as Bancadas para que trabalhem com união e dedicação para 

com o […] povo, para que o […] Município tenha êxito e organização”.
3
 

3.2 Processo em Manaus  

Dois dias antes do aniversário de Xapuri, Chico Mendes recapitulou, em 20 de 

março de 1981, a história da região, declarando que “o […] Município foi palco” de 

“grandes acontecimentos, principalmente na zona rural”, em especial, por causa da 

chegada dos “nordestinos que vieram para o Acre, sem terem recompensa”; pelo 

contrário, sua “recompensa […] foi serem expulsos de suas terras”; além disso, Mendes 

afirmou que “o trabalhador rural não quer violência e sim a posse de suas terras” e que 

“alguns fazendeiros […] ainda continuam fazendo desmatações, […], prejudicando 

sensivelmente os posseiros”; por isso, pediu “providências por parte do INCRA e do 

IBDF”.
4
 Por certo, esta foi a história da família de Chico Mendes, de seu avô e de seu 

pai, e essa foi a sua luta política. Indiretamente, Mendes se apresentava como contrário 

à violência. Contudo, neste momento, ele foi acusado de incitar a violência entre as 

classes sociais e enquadrado na Lei de Segurança Nacional. 

Antepondo sua reflexão sobre a história dos trabalhadores rurais no Acre e 

destacando suas verdadeiras intenções, Mendes, neste momento, estava avisando seus 

Colegas Vereadores sobre a necessidade de entrar com “um pedido de licença”, para 

atender “a intimação da Procuradoria Militar de Manaus”.
5
 De acordo com a sequência 

das Atas das Sessões Ordinárias, sua ausência, de fato, se encontrava justificada nas 

Sessões que ocorreram nos dias 10 e 24 de abril de 1981. Após a sua volta de Manaus, 

não há registros nas Atas sobre nenhum tipo de pronunciamento de Chico Mendes a 

respeito do julgamento ocorrido no Tribunal Militar de Manaus. Contudo, na entrevista 

com Mary Helena Allegretti, ele contou os seguintes detalhes: 

                                                           
3
 Ata da Primeira Sessão Ordinária do Quinto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (01/03/1981). 

4
 Ata da Terceira Sessão Ordinária do Quinto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (20/03/1981). 

5
 Ata da Terceira Sessão Ordinária do Quinto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (20/03/1981). 
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“Eu lembro que, em abril de 81, eu tinha recebido um ofício, uma intimação, uma Carta 

Precatória da Justiça Militar de Manaus, que estava enquadrado na Lei de Segurança Nacional e 

que meu julgamento tinha que ser num tribunal militar. […] Apesar da falta de recursos consegui 

uma forte defesa com a solidariedade de diversas entidades e após 8 horas de julgamento, fiquei 

livre da prisão preventiva. Continuei a minha luta em liberdade condicional, e voltei novamente 

ao banco dos réus em março de 1984, quando foi absolvido por falta de provas, após 10 horas de 

julgamento”.
6
 

De acordo com as pesquisas de Allegretti, “a denúncia” foi “assinada pela 

Procuradora Militar Maria de Nazaré Guimarães de Morães, em Manaus, em 9 de 

fevereiro de 1981” e “encaminhada ao Juiz Auditor da 12ª Auditoria da 12ª CJM” 

(Circunscrição Judiciária Militar); tendo uma cópia desta Denúncia em seu arquivo 

pessoal, Allegretti mostra como “o documento apresenta os argumentos referentes às 

ações realizadas por cada um dos citados” – Jacó Bittar, Luiz Inácio da Silva, José 

Francisco da Silva (Presidente da CONTAG), Francisco Alves Mendes Filho e João 

Maia da Silva Filho (sindicalista de Brasileia e organizador do Ato Público, ocorrido em 

27 de julho de 1980) –, sendo que estes “justificariam a denúncia de subversão a eles 

atribuída”; no caso, 

“o denunciado Francisco Alves Mendes Filho, vulgo „Chico Mendes‟, afirma que sua 

participação no ato público deveu-se à sua condição de representante do Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos em Xapuri e não à condição de Vereador da Câmara Municipal de Xapuri. 

Embora saliente não se recordar das palavras que proferiu no ato público, lembra-se de ter dito 

„que o sangue de Wilson não ficaria impune‟. Emprestou sua colaboração aos jornais O 

Varadouro, de Rio Branco, Estado do Acre, e A Tribuna da Luta Operária, do Estado de São 

Paulo, aos quais fornecia notícias sobre os trabalhos desenvolvidos pelos Sindicatos rurais no 

Estado do Acre”.
7
 

De fato, na Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Xapuri, em 1
o
 

de março de 1980, Chico Mendes relatou a criação de um “núcleo de Defesa de Direitos 

                                                           
6
 Mary Helena ALLEGRETTI, A construção social de políticas ambientais, p. 304-305. 

7
 Mary Helena ALLEGRETTI, A construção social de políticas ambientais, p. 305-307. 
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Humanos”, na quinta-feira anterior.
8
 Em seguida, porém, este “Centro” não é mais 

mencionado nas Atas da Câmara Municipal. 

Enfim, a mencionada Procuradora Militar qualificou o crime de Mendes como 

“incitamento à luta pela violência entre as classes sociais, resultando na incitação à 

morte de Nilo Sérgio de Oliveira”, denunciando Chico Mendes como “incurso na 

sanção […] do artigo 36, IV e seu Parágrafo Único, da Lei de Segurança Nacional (Lei 

N. 6.620, de 17 de dezembro de 1978)”, concluindo: 

“„É indiscutível que a ação dos denunciados foi no sentido de instigar os trabalhadores rurais, 

pessoas capazes de serem estimulados, com facilidade, tanto à desobediência coletiva às leis, 

como à luta pela violência entre as classes sociais. De oratória fácil, capaz de impressionar 

aqueles trabalhadores e utilizando-se da liderança que alguns exerciam com o monopólio de 

entidades de classe e a colaboração de órgãos publicitários comprometidos, os denunciados 

souberam explorar o assassinato de Wilson de Souza Pinheiro, além da distribuição de boletins e 

panfletos para, pretextando solidariedade à memória do líder e à sua família, incitar, no ato 

público de Brasileía, os trabalhadores rurais ali presentes, tanto que, a prova testemunhal 

demonstra que a morte de Nilo Sérgio de Oliveira foi consequência dos discursos pronunciados, 

timbrados pelo desejo de vingança‟”.
9
 

No mais, Allegretti ainda relata que “a defesa dos sindicalistas foi feita pelo 

advogado Greenhald que conseguiu mantê-los em liberdade condicional, livrando-os da 

prisão preventiva. Foram novamente ao julgamento em março de 1984, sendo então 

absolvidos por falta de provas”.
10

 Seja ainda dito que, em 10 de dezembro de 2008, 

segundo a Agência de Notícias da CONTAG, “a Comissão de Amnistia do Ministério 

de Justiça aprovou […] a anistia política do líder sindical e ecologista Francisco Alves 

                                                           
8
 Ata da Primeira Sessão Ordinária do Quarto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (01/03/1980). 

9
 Documento da Denúncia assinada pela Procuradora Militar Maria de Nazaré Guimarães de Moraes e 

encaminhada a 12ª Auditoria da 12ª CJM (Manaus, 09 de fevereiro de 1981), apresentado em: Mary 

Helena ALLEGRETTI, A construção social de políticas ambientais, p. 308. 

10
 Mary Helena ALLEGRETTI, A construção social de políticas ambientais, p. 308. 
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Mendes Filho”, garantindo uma indenização a sua esposa e seus filhos, pois “foi 

injustamente considerado „um perigo à segurança nacional‟ pelo regime militar”.
11

 

3.3 Críticas ao Poder Executivo  

Na Câmara Municipal, formulavam-se, sobretudo por parte da oposição, pedidos 

de explicação, cobranças e críticas dirigidos ao Prefeito, ou seja, ao Governo Municipal 

de Xapuri. Desde março de 1980, Jorge Akel Hadad estava ocupando este cargo, 

nomeado pelo Governador do Estado. No que se refere ao Vereador Francisco Mendes, 

observa-se, de um lado, uma maior preocupação com o setor de educação. Apresentou 

uma Indicação de sua autoria”, para que esta fosse “encaminhada ao Sr. Prefeito 

Municipal, Jorge Akel Hadad, juntamente a Secretaria de Educação e Cultura”, com o 

objetivo de ser “construída urgentemente uma Escola de Madeira de lei no km. 48, nas 

imediações da Estrada Velha de Brasiléia”.
12

 

De outro lado, Mendes estava atento às questões do funcionalismo e do uso 

correto dos recursos financeiros da Prefeitura. Dessa forma, apresentou o seguinte 

Requerimento: 

“Requero na forma regimental e em caráter de urgência que o representante do Poder Executivo 

de Xapuri, Sr. Jorge Akel Hadad, encaminhe a esta Casa uma relação de todos os funcionários 

dependentes desta Prefeitura com seus respectivos encargos e vencimentos”.
13

 

Faltavam esclarecimentos por parte do Poder Executivo. Por isso, Mendes quis 

saber do “Sr. Prefeito Municipal, qual (é) a razão e (o ) motivo de o mesmo não prestar 

informações à comunidade”; além disso perguntou “também em relação ao caminhão do 

Sr. Francisco Chagas e das quatro caçambas pertencentes a Municipalidade e que 

segundo se sabe é que o Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal vendeu-as a preço de 

banana”; no caso, de acordo com a Ata da Sessão, o Vereador Guimarães Brasileiro, 
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 CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), Agência de Notícias (11 de 

dezembro de 2008). 

12
 Ata da Segunda Sessão Ordinária do Quinto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (13/03/1981). 

13
 Ata da Nona Sessão Ordinária do Quinto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Xapuri – 

Acre (12/06/1981). 
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representante do Governo, respondeu a Mendes que “o Prefeito fez a licitação para 

vender as caçambas e que o caminhão do Sr. Francisco Chagas está prestando serviços a 

Municipalidade por cinquenta mil cruzeiros”.
14

 Contudo, Mendes continuou a expressar 

sua insatisfação em relação à visibilidade com a qual o Prefeito governava. Voltando ao 

assunto, disse “que nas últimas sessões desta Casa solicitou informações ao Sr. Prefeito 

Municipal sobre atos que envolvem despesas públicas comprometendo a Receita e o 

patrimônio desta comuna”, enfatizando que é “um abuso por parte do Chefe do Poder 

Executivo Municipal de não ter dado nenhuma satisfação com referência as informações 

solicitadas”.
15

 

Aliás, Mendes foi persistente nas suas cobranças. Ocupando a tribuna na Câmara 

Municipal, formulou “severas críticas ao Sr. Governo e auxiliares pelo não 

cumprimento das promessas que foram feitas ao povo da estrada velha de Brasiléia”, 

dizendo “que aquele povo está desamparado e sem receber o devido apoio de seus 

Governantes”; no mais, repetiu “seu requerimento solicitando o Quadro do Pessoal da 

Prefeitura”, pois “até o exato momento não teve nenhuma resposta”, ficando com a 

impressão de que “alguns elementos […] só vão a Prefeitura no dia do pagamento”; 

além disso, Mendes continuava a estar atento à questão da educação, sabendo também 

agradecer “ao líder do Sr. Prefeito” – no caso, ao Vereador Euclydes Guimarães 

Brasileiro –, quando este trazia a “notícia” positiva de a Prefeitura ter solucionado o 

problema de uma escola, fazendo a “professora […] lecionar o Mobral”, uma vez que 

“não tinha verba no Orçamento para o pagamento” dela.
16

 O tamanho dos problemas na 

área da Educação se tornava visível com a Indicação do Vereador Luiz Apolinário de 

Siqueira (PDS), pedindo “ao Sr. Prefeito Municipal […] que envie de imediato uma 

auxiliar de professora para a Escola da União Baiana, justificando que existem 62 

alunos e somente uma professora”.
17

 No que se referia à “marginalização” dos 
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 Ata da Nona Sessão Ordinária do Quinto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Xapuri – 

Acre (12/06/1981). 

15
 Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do Quinto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal 

de Xapuri – Acre (30/06/1981). 

16
 Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do Quinto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (28/08/1981). 

17
 Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do Quinto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (25/09/1981). 
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“moradores da Estrada Velha de Brasiléia […] pelo Sr. Prefeito”, o assunto, em outro 

momento, foi retomado por Chico Mendes.
18

 

Em princípio, Mendes parecia ver o papel da oposição, por excelência, na 

fiscalização do Poder Executivo, pois lamentava que a “oposição […] não está fazendo 

uma fiscalização mais séria e, com isso” estaria “deixando o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a vontade ou seja: a Deus dará”.
19

 Ao provocar, por sua vez, a impressão de 

um Poder Legislativo corrupto em Xapuri numa entrevista dada ao Jornal Gazeta do 

Acre, gerou uma crise séria na Câmara Municipal. Os pormenores destes 

acontecimentos serão estudados no próximo item (3.4). 

Enfim, Mendes mesmo estava consciente de que “muitas vezes criticou o 

Governo Municipal”.
20

 Contudo, no final de seu mandato como Vereador, em novembro 

de 1982, deixou claro que “as críticas feitas ao Sr. Prefeito não foram para destruir”, 

mas para “ajudar ao mesmo a administrar o Município”; na mesma oportunidade, o 

Prefeito Jorge Akel Hadad, deixando o Executivo, também disse que “não leva mágoas 

de nenhum Vereador”.
21

 

Sejam estudadas, neste momento, três fotografias históricas da Câmara 

Municipal de Xapuri, que foram tiradas, durante uma Sessão Solene, na Escola Anthero 

Soares Bezerra. O plenário na Rua Cel. Brandão, sede da Câmara Municipal na época, 

era, pois, pequeno demais para hospedar as Sessões Solenes. Por isso, estas últimas, em 

geral, foram transferidas para a referida Escola. 

Encontrei as fotografias com o Senhor João Lopes Mendes Filho, dono da 

Pousada Chapurys e colecionador de documentos jornalísticos e fotográficos, assim 

como de objetos ligados à história do Município de Xapuri. Ele me informou que 

recebera as fotografias aqui reproduzidas, como doação, de Dona Áurea Brasileiro, 

esposa do Vereador Euclydes Guimarães Brasileiro, após a morte de seu marido. O 
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 Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária do Quinto Ano da Quinta Legislatura da Câmara 

Municipal de Xapuri – Acre (30/10/1981). 

19
 Ata da Décima Nona Sessão Ordinária do Quinto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (16/10/1981). 

20
 Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária do Quinto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal 

de Xapuri – Acre (27/11/1981). 

21
 Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária do Sexto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal 

de Xapuri – Acre (30/11/1982). 



99 

fotógrafo é desconhecido. Conhecedor da história política de sua terra, o Senhor João 

soube identificar todas as personagens presentes nas fotografias. 

As imagens, muito provavelmente, pertencem ao biênio de 1981/82. Em todo 

caso, as fotografias foram tiradas após a nomeação de Jorge Akel Hadad como Prefeito 

de Xapuri, ocorrida em março de 1980, uma vez que este ganha destaque na cerimônia. 

Além disso, chama a atenção a posição central do Vereador Eurico Gomes Fonseca 

Filho (PDS, antiga ARENA). Este, a partir de 1
o
 de março de 1981, atuava como 

Presidente da Câmara Municipal de Xapuri. Além disso, na primeira fotografia 

apresentada aqui, parece dar um comando ou um aviso como quem coordena a Sessão. 

Tudo isso confirma a memória do Senhor João, segundo a qual as fotografias pertencem 

ao biênio de 1981/92. 

Nas fotografias podem ser vistos os sete Vereadores que atuavam, neste 

momento, na Câmara Municipal de Xapuri. É interessante observar que Chico Mendes 

(PT) e seus antigos colegas oposicionistas do MDB, João Wagner Oliveira Bacelar 

(PMDB) e Simão (PMDB), se encontram nos extremos opostos, sendo que, em relação 

aos Vereadores, Chico Mendes ocupava, como secretário, o primeiro lugar à esquerda 

do Presidente da Câmara Municipal. 
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Figura 3 Sessão Solene da Câmara Municipal de Xapuri Da direita para a esquerda: Dr. Lourival Silva 

(Juiz); Francisco Alves Mendes Filho (Vereador do PT, atual Secretário da Câmara Municipal); Eurico 

Gomes Fonseca Filho (Vereador do PDS, antiga ARENA, e, neste momento, Presidente da Câmara 

Municipal); Jorge Akel Hadad (Prefeito); Carlos Simão (Secretário de Educação). 
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Figura 4 Sessão Solene da Câmara Municipal de Xapuri Da direita para a esquerda: Dr. Lourival Silva 

(Juiz); Francisco Alves Mendes Filho (Vereador do PT); Eurico Gomes Fonseca Filho (Vereador do PDS, 

antiga ARENA); Jorge Akel Hadad (Prefeito); Carlos Simão (Secretário de Educação); Raimundo Nonato 

(diretor da ELETROACRE); Francisco Marcos Leite (cunhado do prefeito); Euclydes Guimarães 

Brasileiro (Vereador do PDS, antiga ARENA); Luiz Apolinário de Siqueira (Vereador do PDS, antiga 

ARENA); Antonio Farias de Araújo (Vereador do PDS, antiga ARENA); João Simão (Vereador do 

PMDB, antigo MDB); Wagner Oliveira Bacelar (Vereador do PMDB, antigo MDB). 



102 

 

Figura 5 Sessão Solene da Câmara Municipal de Xapuri (da direita para a esquerda): Francisco Alves 

Mendes Filho (Vereador do PT); Eurico Gomes Fonseca Filho (Vereador do PDS, antiga ARENA); Jorge 

Akel Hadad (Prefeito); Carlos Simão (Secretário de Educação); Raimundo Nonato (diretor da 

ELETROACRE). 

O ambiente fotografado e, com isso, as próprias fotografias despertam, no 

observador, sentimentos patrióticos. As bandeiras do Brasil e do Estado do Acre 

atribuem, ao momento solene, o caráter de oficialidade. A posição dos representantes de 

Órgãos do Estado e, sobretudo, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que, 

juntamente, compõem a Mesa dirigente, nas primeiras duas fotografias, transmite o 

respeito diante do que está sendo tocado ou falado. Talvez se trate do momento da 

apresentação do Hino Nacional e/ou Estadual. O fato de todos os participantes estarem 

vestidos de terno e gravata e a toalha e as flores estarem na mesa confere ao momento, 

de acordo com a cultura e os costumes, um caráter solene e festivo. Prevalece, pois, a 

beleza e o respeito ao que está sendo celebrado. 

Consciente de que são “os códigos culturais do fotógrafo” que “definem a 

composição dos cenários fotográficos”, pequenos detalhes, às vezes não planejados, no 

momento da construção da imagem podem surpreender aquele que dialoga com a 
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fotografia.
22

 No caso, ao observar a direção dos olhares na terceira fotografia aqui 

apresentada, três membros da Mesa olham, aparentemente, para quem está discursando. 

Trata-se do Vereador Eurico Gomes Fonseca Filho (PDS, antiga ARENA), atual 

Presidente da Câmara Municipal, Carlos Simão, Secretário de Educação, e Raimundo 

Nonato, diretor da ELETROACRE. Jorge Akel Hadad, Prefeito de Xapuri, olha para 

baixo, enquanto Chico Mendes parece direcionar seu olhar para a plateia dos que 

assistem o ato solene. Pode ser um mero acaso, mas também é possível que o momento 

captado pelo fotógrafo destaque o interesse ou até o desinteresse de cada um. Além 

disso, é interessante observar as golas das camisas e o tipo de nó com que as gravatas 

foram fixadas. Todos os participantes, menos Chico Mendes, têm as camisas bem 

fechadas, até o botão superior, tendo a gravata bem ajustada. Mendes, por sua vez, tem a 

sua camisa ligeiramente aberta, com o nó da gravata num lugar inferior e não tão bem 

feito. De forma consciente ou inconsciente, ele transmite assim a mensagem da 

necessidade de reduzir a formalidade. É preciso que haja conforto e “abertura” para 

respirar melhor, a fim de aguentar a situação e ter fôlego para mudá-la. 

3.4 Acusação do Poder Legislativo 

Uma denúncia de Chico Mendes, publicada num artigo da Gazeta do Acre, um 

Jornal regional produzido em Rio Branco, provocou, no mês de outubro de 1981, 

desconfortos e uma crise prolongada na Câmara Municipal de Xapuri. A matéria atingiu 

a imagem, a reputação e a honra dos Vereadores situacionistas e oposicionistas, sendo 

que o pensamento deles se dirigia às novas eleições. No caso, o Vereador Wagner 

Bacelar (PMDB), em agosto de 1981, já cultivava a esperança de que os emedebistas 

“iriam derrubar o Governo através do voto”, mostrando-se confiante “no Governo do 

General João Batista Figueiredo, no sentido de que haja eleições diretas em 82”; 

Mendes, por sua vez, ainda era cauteloso “com relação as próximas eleições no […] 

país”, dizendo que, devido às arbitrariedades e “irregularidades” no Brasil “nem” 

conseguia “acreditar em eleições”.
23

 Todavia, com o fim do bipartidarismo e as 

fundações dos novos partidos, havia a necessidade de os partidos destacarem, 
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 Maria Eliza Linhares BORGES, História & Fotografia, p. 83. 

23
 Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária do Quinto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (28/08/1981). 
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claramente, as suas posições. Sobretudo, os novos partidos oposicionistas, como, no 

caso, o PT, precisavam mostrar a razão de sua existência, ressaltando o que os 

diferenciava do PMDB. O PMDB, pois, queria dar continuidade ao MDB e se 

apresentava como quem defendia a democracia desde o ano de 1964. Em Xapuri e na 

região do Alto Acre, Chico Mendes assumiu a tarefa de organizar o Partido dos 

Trabalhadores (PT), atribuindo-lhe a tarefa de ser a verdadeira força na defesa dos 

trabalhadores rurais e, com isso, da democracia. Com isso, externava críticas e 

acusações que ganhavam presença nos meios de comunicação, por mais delicado que 

isso fosse. 

Assim, numa Sessão da Câmara Municipal em outubro de 1981, na ausência de 

Mendes, o Vereador Bacelar (PMDB) lembrou que “os Srs. Vereadores, no dia 01 de 

agosto, pediram união e que isso não está acontecendo por parte do Vereador Francisco 

Mendes”; em especial, repudiava “a entrevista” dada “pelo mencionado Vereador” ao 

“Jornal „Gazeta do Acre‟” e solicitou à “Presidência […] que envie (um) ofício ao 

Vereador Francisco Mendes, pedindo as provas sobre a matéria do Jornal, onde o 

mesmo dizia que o Sr. Prefeito comprou a oposição, […] envolvendo este Poder”; caso 

isso não acontecesse, iria “enquadrá-lo na Lei Complementar 201”, por “crime de 

calúnia”.
24

 De certo, a genérica acusação presente no Jornal, afirmando que os 

Vereadores se depravavam pelo dinheiro ou por outros tipos de benefícios, somente 

podia gerar protestos. O Presidente da Câmara Municipal, o Vereador Eurico Gomes 

Fonseca Filho (PDS), reagiu dizendo que 

“os Vereadores são pessoas íntegras e donas de suas responsabilidades e […] que irá comunicar 

ao Sr. Vereador Francisco Mendes, para que ele explique os fatos com maior clareza ou seja: 

quais os Srs. Vereadores que estão se vendendo; pois se for apontado e comprovado o corrupto 

será punido; […] a Presidência irá publicar um ato oficial com referência aos fatos do Jornal 

„Gazeta do Acre‟, através do Vereador Francisco Alves Mendes Filho”.
25
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Além disso, Eurico Gomes Fonseca Filho convocou os vereadores para uma 

Sessão Extraordinária, no dia 14 de outubro, para resolver o envolvimento do Poder 

Legislativo nas acusações que partiram do Vereador Francisco Mendes. Contudo, a Ata 

desta Sessão Extraordinária não está nos Arquivos da Câmara Municipal de Xapuri. 

Na Sessão Ordinária seguinte, agora com a presença de Chico Mendes, o debate 

continuou. O Vereador Euclydes Guimarães Brasileiro disse “não acreditar que o 

Vereador Mendes tenha prestado esta entrevista ao mencionado jornal” e pediu “que o 

referido Vereador esclareça qual é o Edil Xapuriense que está envolvido em corrupção”, 

pois “nesta casa existem pessoas íntegras e donas de suas responsabilidades”; assim, 

pediu “ao Vereador Francisco Mendes […] que esclareça os fatos em seu 

pronunciamento (na) tribuna e aos leitores de todo Acre, através do Jornal „Gazeta do 

Acre‟”.
26

 Ao responder, Mendes enfatizou, em seu discurso, que estava, sobretudo, 

“defendendo os direitos do […] povo” em relação ao “grande problema dos 

latifundiários”; no mais, embora já tivesse “sido julgado numa reunião extra-ordinária 

pelos Vereadores desta Casa”, esclareceu “ter se referido no citado Jornal (à) oposição 

que não está fazendo uma fiscalização mais séria”, sendo que o “Poder Executivo”, 

dessa forma, podia agir “à vontade”.
27

 

Percebe-se que, por conta do entrevistado Chico Mendes e/ou do jornalista 

entrevistador e autor do artigo, surgira uma acusação generalizada do Poder Legislativo 

presente na Câmara Municipal. Por isso, tanto os Vereadores oposicionistas do PMDB 

como os Vereadores do PDS se sentiram feridos em sua honra. Imaginando-se, pois, que 

os primeiros tenham sido comprados, os outros foram os compradores ou, ao menos, 

aliados de quem compra. No entanto, restaram, neste negócio maléfico, o povo sofrido 

como verdadeiro prejudicado e a necessidade de novas lideranças. 

Pela informação dada pelo Vereador Antônio Farias de Araújo, líder do PDS, o 

“repórter daquele noticioso” na Gazeta do Acre foi o “próprio advogado” de Chico 

Mendes, sendo que este último pediu que “as partes interessadas ou afetadas no tocante 

ao referido assunto do Jornal se dirijam a redação do Jornal Gazeta do Acre, para se 
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inteirarem dos fatos com maior clareza”.
28

 Todavia, as relações na Câmara Municipal 

tornaram-se mais ásperas. Após “ter ouvido o discurso do Vereador Wagner Oliveira 

Bacelar, atual líder da Bancada do PMDB”, na semana seguinte, que “em tom exaltado” 

pedira “providências julgando-se ferido em sua dignidade”, Mendes respondeu, de 

forma irônica, “que o nobre Vereador não tem nenhuma autorização do seu partido para 

agir impensadamente” e o classificou “como aprendiz de ditador”, falando de sua 

“inoperância e incapacidade”; e quando o Vereador Euclydes Guimarães Brasileiro 

(PDS) falou “sobre a retratação do Vereador Francisco Mendes (PT)” e “sobre o 

envolvimento do Poder Legislativo Xapuriense”, dizendo que “o Vereador Francisco 

Mendes terá que ler o Regimento Interno” e pedindo “provas concretas do artigo do 

Jornal „Gazeta do Acre‟”, Mendes respondeu falando da “arbitrariedade por parte do 

Vereador Euclydes Brasileiro”, pois este não estaria “defendendo condignamente o […] 

povo” por ser “um Vereador inoperante e infantil”; mais ainda, ao Bacelar (PMDB) 

retrucar “as críticas do Vereador Francisco Mendes, dizendo que o referido Edil não 

vem representando condignamente os seus representados”, Mendes respondeu ao 

Vereador Bacelar que “a oposição não representa seu papel e nem conhece o Estatuto de 

seu partido e não tem responsabilidade para com a comunidade”.
29

 

3.5 O abandono do homem do campo  

Durante todo o período da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Xapuri 

(1977-1982), os Vereadores se mostraram preocupados com a economia da borracha 

(cf. 1.4), com a questão agrária em geral (cf. 2.3) e, de forma específica, com o 

abandono do homem do campo. O assunto, sempre de novo, se fez presente nos 

discursos proferidos nas Sessões da Câmara. Todos os vereadores, independente do 

Partido Político e das disputas existentes, se mostraram conscientes da situação 

dramática enfrentada pelos trabalhadores rurais, também no biênio de 1981/82. Resta, 

no entanto, a pergunta sobre a insistência no assunto, sendo que, politicamente, o 

contexto era desfavorável a mudanças e marcado pela opressão violenta. 
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No início de 1981, “com referência a situação dos Trabalhadores Rurais”, Chico 

Mendes (PT) disse “reconhecer plenamente o trabalho da administração atual, porém”, 

na sua opinião, “as obras realizadas […] beneficia(vam) pouca gente”.
30

 De um lado, 

denunciava, sobretudo, os desmatamentos realizados pelos fazendeiros, “prejudicando 

sensivelmente os posseiros”, insistindo na atuação “por parte do INCRA e do IBDF”.
31

 

Em outro momento, especificou a situação atual, comparando-a ao tempo anterior: 

“Antes vivíamos mais tranquilos e […] agora estamos passando por uma época dificílima; […] o 

fabrico da borracha […] se constituía como uma fonte de grande riqueza para o nosso País, 

(mas) os empresários que aqui vieram se apossar das terras do nosso povo […] e 

consequentemente roubando […] as terras, expulsando […]”.
32

 

Não se tratava de uma opinião particular ou partidária, mas suprapartidária. O 

Vereador Eurico Gomes Fonseca Filho (PDS) também destacou “o desmatamento da 

Amazônia Brasileira”, pedindo as “providências necessárias”.
33

 Da mesma forma, os 

dois vereadores concordaram em outro momento: Eurico Gomes criticava “a maneira 

pela qual as autoridades competentes estão deixando desbravar criminosamente a 

Floresta Amazônica”, e Mendes continuava tal pensamento, “enfatizando com 

referência a situação atual que ora está enfrentando o […] Acre” e constatando que 

faltava “o apoio integral do Governo Central” e que “a grande riqueza que é a borracha 

está se acabando devido a expulsão pelos latifundiários dos seringueiros de suas 

respectivas terras”, apesar de que, com isso, “o Estado perde grande parte do ICM”; no 

mais, criticava também “a SUDAM pelo motivo de permanecer acomodada diante 

dessas ocorrências” e “a Sudhévea e o Incra pela não participação no desenvolvimento 
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da Amazônia Brasileira”.
34

 Como exemplo desta política, Mendes, “fazendo uma 

explanação com referência (ao) IV Encontro de Seringalistas e Seringueiros”, dizia que 

lhe causava “estranheza quando o Superintendente da Sudhévea disse que não podia 

instalar as mini-usinas em propriedade privada e com isso os latifundiários […] sendo 

sensivelmente beneficiados”.
35

 

De outro lado, Mendes se preocupava com os trabalhadores rurais que 

produziam, mas não conseguiam vender os seus produtos a um preço que lhes garantisse 

uma sobrevivência mais digna ou não conseguiam escoá-los. Neste sentido, falava sobre 

“a desvalorização da borracha, principalmente por parte do órgão competente, […] a 

SUDHEVÉA,” ou observava a necessidade “de um antigo caminhão estar novamente à 

disposição para transportar a produção dos agricultores que residem na BR-317, até o 

km. 112 da estrada Xapuri–Rio Branco”.
36

 No início do ano seguinte, ao abrir o ano 

legislativo, o Vereador Luiz Apolinário de Siqueira (PDS) afirmou ser preciso refletir 

“principalmente” sobre “o povo na zona rural”, sendo que seu correligionário, o 

Vereador Eurico Gomes Fonseca Filho (PDS), novamente, insistia no problema das 

“rodoviárias e a dificuldade para os colonos excoarem seus produtos”.
37

 Neste sentido, 

Mendes realçou o fato de que “escoar” significa “também sobreviver”.
38

 

Enfim, em relação aos problemas estruturais que se referem à região, sua 

produção agrícola e, sobretudo, à questão da posse da terra, os Vereadores na Câmara 

Municipal de Xapuri responsabilizavam, sempre de novo, os órgãos públicos, os quais, 

com a sua competência, deveriam ter interferido na realidade atual. Chico Mendes 

mencionou, de um lado, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), fundado em 1970. De acordo com seu nome, caber-lhe-ia a tarefa de 
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promover a justiça no que se referia à atribuição de terra a quem precisa dela para 

sobreviver, promovendo uma Reforma Agrária. Em vista dos conflitos regionais, tinha 

sido criada, justamente em 1977, a Coordenação Especial da Amazônia Ocidental 

(CEAO), fazendo parte do INCRA. De outro lado, Mendes favorecia a atuação do 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), criado em 1967 e vinculado 

ao Ministério de Agricultura. Contudo, mesmo vinculado ao Governo, o Vereador 

Euclydes Guimarães Brasileiro (PDS), por exemplo, criticava o IBDF e “sua mal 

atuação em Xapuri e consequentemente em toda Amazônia Brasileira”, taxando “o 

IBDF como Instituto Brasileiro de Destruição Florestal”.
39

 No mais, Chico Mendes 

insistia no esforço da Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), fundada também 

em 1967 e ligada ao Ministério de Indústria e Comércio, com a tarefa de “instituir 

preços de garantia ao produtor, estabilizar preços, administrar estoques, aumentar a 

produção de borracha e a produtividade dos seringais”.
40

 O nome da SUDHEVEA 

deriva do gênero botânico chamado de hevea, do qual fazem parte as seringueiras. Em 

especial, a SUDHEVEA lançava programas de estímulo ao cultivo da seringueira e, 

com isso, da produção da borracha (Probor I, II e III). Tanto o IBDF como a 

SUDHEVEA acabaram sendo extintos e integrados no Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), vinculado ao Ministério do 

Meio Ambiente. Além destes órgãos, Mendes atribuía responsabilidade à 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), criada em 1966 e 

ligada ao Ministério da Integração Nacional. 

Contudo, apesar da multiplicação de Institutos e Superintendências – todos eles 

com as suas competências e funcionando como autarquias, exercendo poder sobre si 

mesmo –, o Trabalhador Rural, no Alto Acre, se sentia cada vez mais abandonado, 

indefeso e ameaçado em sua sobrevivência. Aliás, duplamente abandonado, pois, na 

mesma linha, era criticado também o Poder Executivo local. Assim, por exemplo, o 

Vereador Bacelar (PMDB), no início de 1982, criticava, de um lado, o Prefeito que se 

esquecia “principalmente do homem do campo”;
41

 de outro lado, mencionava, também, 
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a SUDHEVEA, que “não está atendendo aos anseios do trabalhador rural”, por mais que 

este último fosse um dos “verdadeiros sustentáculos” da sociedade.
42

 

3.6 Paixão partidária e ameaças à pessoa  

Em meio à situação dramática da luta do trabalhador rural por sua sobrevivência, 

Chico Mendes começou a pôr suas esperanças no recém-formado PT e em seu 

“Programa de atuação”, uma vez que “o homem do campo […] muito necessita do […] 

apoio”, sobretudo, do apoio político, para ter “os seus direitos defendidos”.
43

 Neste 

sentido, voltando da Convenção do PT a Xapuri, na Câmara Municipal, fez a “leitura do 

pronunciamento do Presidente Nacional de seu partido, Sr. Luiz Inácio dos Santos 

(Lula)”, afirmando que “seu papel central é defender o homem do campo e os menos 

favorecidos”, ressaltando que, de um lado, estes últimos “esperam muito” dos políticos 

e, do outro, ele e seus correligionários seriam “os seus verdadeiros representantes”.
44

 

Mais ainda: no final de 1981, quando o Vereador Bacelar (PMDB) disse “que os 

representantes da oposição estão de acordo em fazer a fusão dos partidos da oposição, 

afim de impedir a fúria do Presidente da República”, Mendes (PT) afirmou que “seu 

partido é inteiramente contra essa idéia de fusão dos partidos”, sendo que a 

“preocupação principal é caminhar junto com o povo” e, representando-o, “trabalhar 

junto ao povo”.
45

 Portanto, em vez de preocupar-se com alianças e acordos com outros 

partidos políticos, o PT fazia prevalecer, nesta fase, a insistência num pacto com o povo 

mais sofrido, na inserção nos movimentos populares e, especialmente, na proximidade 

aos sindicatos. 

Ao mesmo tempo, as críticas ao Governo foram multiplicadas. Para Chico 

Mendes, o povo estava sendo “marginalizado” pelo Governo, sendo que o regime atual 
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não estava dando a “devida assistência ao homem do campo”.
46

 Pelo contrário, o 

Governo Brasileiro se acomodava diante dos “problemas e consequentemente” permitia 

“a invasão das terras do povo Brasileiro pelos Empresários Latifundiários”, com o 

resultado de que já não existiam mais “condições de trabalho (para) o homem do campo 

em suas terras”; além disso, por mais que fosse visível “a devastação da grande floresta 

Amazônica” – “fonte de riqueza natural […] para os brasileiros” –, continuava a 

“demagogia do Governo”; no caso, Mendes mencionava, especificamente, a 

“programação da Rádio Nacional da Amazônia”, com a tentativa de “enganar as pessoas 

e principalmente as pessoas que trabalham no campo, ou seja: na Zona Rural”.
47

 Nesse 

sentido, Mendes desmascarou também o discurso “demagógico” e “eleitoral” do 

Governo Federal, o qual, “implantando um regime anti-democrático”, falava do 

“desbravamento (das) florestas”; na realidade, pois, estavam “prejudicando os […] 

seringueiros”; enfim, “o governo” deveria “servir o povo e não marginalizá-lo da 

maneira que está fazendo”; neste caso, além dos trabalhadores rurais, Mendes 

mencionava os “professores do Acre” como outro exemplo para ilustrar a “situação 

bastante calamitosa”.
48

 

O foco era colocado no trabalhador, o que correspondia ao nome do Partido dos 

Trabalhadores. E a experiência da classe dos trabalhadores – sobretudo, do homem do 

campo no Acre – estava marcada pela falta de apoio e proteção, sendo ele, muitas vezes, 

violentamente expulso de sua colocação. Seguindo à Ata da Câmara Municipal de 

Xapuri, Mendes, ao se pronunciar “a respeito do trabalhador”, afirmou que 

“a mencionada classe foi vítima do capitalismo e em seguida criticou a política do Governo, pelo 

não apoio ao homem rural e sim ao latifundiário e defendeu a referida classe no que diz respeito 

as agitações que atualmente vêm existindo em nosso País. Continuando terceu críticas ao 

Governo do Estado, por ter jogado a sua força contra os trabalhadores rurais e com isso 

favorecendo o desmatamento dos nossos seringais e deixando desprotegidos aqueles que vêm 

trabalhando e lutando pela sua sobrevivência e enfatizou que sempre sempre estará ao lado dos 
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menos favorecidos porque com essa atitude o Governo está jogando de encontro uma classe com 

outra e pediu apoio dos seus nobres companheiros para que se evite derramento de sangue”.
49

 

Percebe-se que Chico Mendes falava com paixão. No caso, sua paixão nascia, 

sobretudo, da compaixão sentida pelo trabalhador rural, o homem do campo. Tratava-se, 

em muitos casos, de uma questão de vida ou morte. Contudo, ao criticar, radicalmente, 

o Governo em todos os níveis – federal, estadual e municipal – e usando uma linguagem 

de cunho marxista, Mendes sofria críticas e ameaças. Por insistir, no início dos anos 80, 

no Partido dos Trabalhadores (PT) como instrumento útil no processo para fazer justiça 

ao povo mais sofrido, o Vereador Bacelar (PMDB) falou, em tom de crítica, da “paixão 

partidária” de Mendes.
50

 No entanto, Mendes mesmo não se fixou, de forma exclusiva, 

no PT. Sem que isso apareça nas Atas da Câmara Municipal, as apresentações 

biográficas relatam que, em 1981, ele assumiu “a direção do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais em Xapuri” e que iniciou “o Projeto seringueiro em parceria com 

Binho Marques”, o qual, posteriormente, seria Governador do Estado do Acre.
51

 

Os ataques sofridos por parte dos colegas Vereadores na Câmara Municipal de 

Xapuri se estenderam em duas direções. De um lado, Mendes foi aproximado ao 

comunismo. Dentro do contexto político da ditadura militar, dizer que alguém era 

comunista tornava-se uma ameaça à pessoa. No caso, o Vereador Wagner Oliveira 

Bacelar, numa Sessão da Câmara, classificou um articulista do Jornal Gazeta do Acre de 

“comunista internacional”, sendo que este, junto a estudantes, o teria difamado; 

Mendes, em sua resposta, enfatizou “que os estudantes foram os primeiros a lutar pela 

democracia no […] país”; no mais, pedia que Bacelar procurasse pelas “cabeças” do 

“movimento contra sua pessoa”, uma vez que imaginava que “o referido movimento” 

estivesse sendo “organizado” por ele; de qualquer forma, Mendes considerava 
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“precipitada a atitude do Vereador” ao “dizer que os estudantes faziam parte do Partido 

Comunista Internacional”.
52

 

De outro lado, Mendes foi chamado de bêbado. Foi o Vereador Euclydes 

Guimarães Brasileiro (PDS) que, durante uma Sessão Ordinária em agosto de 1982, 

afirmou que a “Casa” da Câmara Municipal de Xapuri estava sendo desrespeitada por 

“elementos do PT”, ou seja, pelo próprio “Sr. Presidente do Diretório Municipal”, por 

estar “em estado de embriaguês”, avaliando a ocorrência como “uma arbitrariedade”; 

segundo a Ata, Mendes nem contradisse seu par, pois “disse o Vereador Francisco que o 

Presidente do PT estava embriagado, mas não ultrapassou o Plenário da Casa”.
53

 De 

certo, um fato como este podia se tornar prejudicial no momento em que Mendes se 

candidatava a Deputado Estadual, sobretudo, ao ganhar tamanha atenção. No entanto, 

mesmo em estado de embriaguez, Mendes disse “ocupar a tribuna sempre em nome de 

um povo que lhe outorgou o direito de lhes defender” e que “esta casa”, na verdade, 

estava “sendo desrespeitada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal”, visto que este, 

até agora, nem se havia dignado a responder a um requerimento enviado no ano 

anterior.
54

 

Contudo, por mais que sofresse acusações na Câmara Municipal, sendo que os 

Vereadores pares o queriam processar ou o apresentavam como comunista e bêbado, 

ameaças ainda mais graves começavam a brotar em outros ambientes. Neste sentido, 

Mendes falava “com relação aos direitos humanos”, criticando “alguns agentes da 

polícia militar do Ac. em Xapuri” e dizendo que, “pelo simples motivo de ter 

denunciado irregularidades da mencionada polícia, sofreu ameaças”; no entanto, 

afirmava “que jamais recuará diante de tais ameaças e persistirá a defender os direitos 

do […] povo”, pedindo, porém, que fossem tomadas “providências por parte do Sr. 

Presidente” da Câmara Municipal e pelo “povo xapuriense”.
55
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 Ata da Sétima Sessão Ordinária do Sexto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Xapuri – 

Acre (23/04/1982). 
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3.7 As eleições em 1982  

Reformas eleitorais influenciaram, significantemente, as eleições de 15 de 

novembro de 1982.
56

 Apresentadas pelo Presidente Figueiredo e aprovadas pelo 

Congresso Nacional, as regras prescreviam que um Partido, para poder participar das 

eleições, apresentasse candidatos a todos os cargos, em nível municipal – vereadores e 

prefeitos – e estadual/federal – deputados estaduais, deputados federais, senadores e 

governadores. O eleitor, por sua vez, não podia distribuir seus votos. Pelo sistema do 

voto vinculado, somente podia escolher candidatos do mesmo partido. Com a proibição 

de coalizões, as chances dos partidos de oposição e, sobretudo, dos novos partidos 

políticos eram bastante limitadas. Dessa forma, “o PP votou, em convenção nacional, 

sua própria dissolução e a incorporação ao PMDB”; os outros partidos de oposição, 

além do PMDB, ou seja, “os partidos menores – PTB, PDT e PT – não estavam 

interessados em dissolver-se e perder seu potencial de iniciativas políticas 

independentes”; por isso, “apresentaram, então, candidaturas independentes para todos 

os cargos”; no entanto, “somente o PT pôde apresentar candidatos em número suficiente 

de Municípios para concorrer em todos os Estados”.
57

 

Chico Mendes, em 1982, participava dos trabalhos de organização do PT. No 

mês de março, por exemplo, comunicou, na Câmara Municipal, “o recebimento de um 

circular, convidando-o para um encontro em São Paulo, do seu partido ou seja: do 

Partido dos Trabalhadores (PT)”.
58

 E em 24 de setembro de 1982, solicitou “30 (trinta) 

dias de licença, para tratar assuntos relacionados ao seu partido qual seja: o PT”.
59

 O 

pedido foi aprovado por unanimidade. Aliás, após esta data, praticamente não ocorreram 

mais Sessões na Câmara Municipal de Xapuri antes das eleições no dia 15 de 

novembro, com uma exceção. Contudo, nesta Sessão Ordinária, o Vereador Wagner 

Oliveira Bacelar afirmou que se trata de um “momento de quase […] apagar as luzes da 

                                                           
56

 Cf. Maria Helena Moreira ALVES, Estado e oposição no Brasil (1964-1984), p. 332-345. 

57
 Maria Helena Moreira ALVES, Estado e oposição no Brasil (1964-1984), p. 337. 

58
 Ata da Terceira Sessão Ordinária do Sexto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Xapuri 

– Acre (12/03/1982). 

59
 Ata da Vigésima Sessão Ordinária do Sexto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (24/09/1982). 
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[…] legislatura, devido o pleito político”.
60

 Enfim, quatro vereadores tentaram se 

reeleger. Chico Mendes, por sua vez, foi candidato a Deputado Estadual para a 

Assembleia Legislativa do Estado do Acre. 

Na realidade, “os partidos menores perderam grande parte de seu potencial 

nacional, pois o voto vinculado orientava de tal maneira o processo que os eleitores 

tenderiam a não levar em consideração candidaturas potencialmente carismáticas”; 

neste sentido, “o aspecto mais significativo da campanha do PT” foi “talvez sua 

capacidade de abrir o processo político à participação de setores marginalizados da 

população que nunca haviam atuado em partidos e organizações políticas”.
61

 Chico 

Mendes continuava a destacar, sobretudo, suas críticas às injustiças estruturais que 

atingiam o homem do campo. Neste sentido, afirmava que “não está havendo 

reciprocidade entre povo e governo”, pois “não há valorização do homem” da terra, 

dando-se “valor somente a pessoas que vem de fora”; seria, porém, seu papel e de 

correligionários não se calarem “diante de tais irregularidades”; para isso, pedirem as 

“providências necessárias”; assim, em vista da “devastação da […] floresta”, afirmou 

que os responsáveis “deveriam ser presos, e não os seringueiros”, taxando os 

acontecimentos “como um verdadeiro desrespeito a classe rural e um crime contra a 

[…] economia”; no mais, Mendes criticava o “desrespeito que o Poder Executivo 

impõe”, observando que “o Sr. Chefe do Poder Executivo estava contratando pessoas 

gratuitamente, com a finalidade eleitoreira e com isso sacrificando o dinheiro público e 

cometendo grandes irregularidades”; por isso, formulou seu pedido de que “os futuros 

governantes tenham suas cabeças no lugar”.
62

 

Todavia, Chico Mendes não foi eleito Deputado Estadual. Marina da Silva 

conseguiu se eleger Deputada Federal na mesma eleição, tendo dividido o mesmo 

“santinho” com seu correligionário. No Estado do Acre, o PMDB venceu as eleições 

para o governo. Assim, na última Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Xapuri, em 

30 de novembro de 1982, Chico Mendes fez, primeiramente, referência “ao fim do (seu) 

mandato”, orgulhando-se com a “Câmara mais atuante do Acre”; além disso, disse 

                                                           
60

 Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária do Sexto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal 

de Xapuri – Acre (29/10/1982). 

61
 Maria Helena Moreira ALVES, Estado e oposição no Brasil (1964-1984), p. 338. 

62
 Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária do Sexto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal de 

Xapuri – Acre (10/09/1982). 
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“esperar que os […] sucessores sejam democráticos” – aliás, dos quatro Vereadores que 

tentaram se reeleger, somente Wagner Oliveira Bacelar, talvez o adversário mais feroz 

de Chico Mendes, o conseguiu.
63

 

As últimas palavras de Chico Mendes como Vereador de Xapuri, registradas nas 

Atas das Sessões da Câmara Municipal, visavam, por sua vez, ao futuro: “Disse que 

perdeu neste pleito político, mas continuará na luta em pról das pessoas que mais 

necessitam”.
64
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 Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária do Sexto Ano da Quinta Legislatura da Câmara Municipal 

de Xapuri – Acre (30/11/1982). 

64
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em termos de carreira política, o cargo de Vereador em Xapuri foi o único na 

vida de Chico Mendes. Suas três tentativas posteriores de se eleger, duas vezes como 

Deputado Estadual e uma como Prefeito de Xapuri, não foram coroadas com sucesso. 

Tendo acompanhado, nesta pesquisa, os seis anos de sua atuação como Vereador na 

Câmara Municipal de Xapuri, não é preciso resumir agora o que foi dito anteriormente. 

Imagino que cada um dos três capítulos aqui apresentados possa ter revelado, por si só, 

a sua lógica interna e os seus conteúdos. Por isso, gostaria de procurar, no final deste 

estudo, aquilo que, eventualmente, tenha norteado o pensamento e a atuação de Chico 

Mendes como Vereador xapuriense, de 1977 a 1982. 

De certo, somente é possível descobrir o que as fontes estabelecidas permitem 

ver. No mais, também Chico Mendes, como qualquer outra pessoa, foi um universo em 

si. Existe a liberdade individual e um mistério que acompanha cada pessoa, o qual 

ninguém tem como desvendar, por ser, exclusivamente, daquela pessoa. Pelo contrário, 

é preciso levar tal mistério em conta ao se estudar história. Pois, “esquecer essa 

subjetividade” e “não reconhecer o papel dela no aprendizado da história – e mais do 

que no aprendizado, na feitura da história inclusive […] –, é cometer […] um baita erro, 

um imenso erro, que foi o erro do mecanicismo marxista”.
1
 Talvez possa ser 

acrescentado ao pensamento de Paulo Freire: de qualquer mecanicismo! Existe, pois, 

certa independência e autonomia da pessoa e, com isso, um comportamento que não 

exclui a espontaneidade. 

Todavia, é praticamente impossível não querer procurar por aquilo que tornou 

Chico Mendes tão defensor do povo sofrido, tão resistente aos opressores e tão 

perseverante como pessoa, mesmo quando foi ameaçado e decepcionado, até por quem, 

inicialmente, parecia ser companheiro de luta. Com base no estudo historiográfico das 

Atas da Câmara Municipal de Xapuri e das três fotografias históricas promovido aqui, é 

necessário afirmar, em primeiro lugar, que classificações genéricas, optando, 

simplesmente, por ideologias políticas ou convicções religiosas, a meu ver, não 

funcionam para descrever o elemento norteador na vida de Chico Mendes. Veja, neste 

sentido, a opinião de Vito Gianotti: “Na verdade, Chico Mendes foi um revolucionário e 

                                                           
1
 Paulo FREIRE; Sérgio GUIMARÃES, Aprendendo com a própria história II, p. 27. 
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um comunista que sonhava com um Brasil socialista”.
2
 Da mesma forma, Mendes não 

foi, por exemplo, um agente da Igreja Católica, adepto da Teologia da Libertação. Isso, 

porém, não significa, de outro lado, que tais filosofias não tenham enriquecido a sua 

reflexão. Mendes podia falar de classes sociais ou de Deus. Resta saber se isso já é 

suficiente para chamar alguém de comunista ou católico. Se for, então ele foi comunista 

e cristão católico ao mesmo tempo. 

Penso que as frases marcantes de Chico Mendes, escolhidas para encabeçarem 

os três capítulos desta pesquisa, possam favorecer uma resposta mais adequada à 

pergunta aqui colocada, por mais que tal resposta não possa ser comprovada 

matematicamente. 

“Minha intenção  era participar da vida política”  

Dito por Chico Mendes em 18 de março de 1977, a frase revela sua vontade e 

disposição de engajar-se e assumir liderança e responsabilidade. Ao ouvir dos trabalhos 

preparatórios para a fundação do primeiro Sindicato de Trabalhadores Rurais no Estado 

do Acre, Mendes, no final de 1975, se deslocou para Brasileia. Posicionou-se para ser 

eleito membro da primeira Diretoria. No ano seguinte, aceitou o convite de Félix Valle 

Pereira, político local de maior expressão em Xapuri, que queria agregar, ao MDB, o 

interesse de Chico Mendes em defender os seringueiros. Sentindo, inicialmente, falta de 

uma “prática suficiente” para atuar na Câmara Municipal de Xapuri, Mendes se pôs a 

defender os direitos e uma sobrevivência digna do povo sofrido, no meio do qual 

imaginava os seus eleitores. Preocupado, por excelência, com a economia da borracha e 

os sofrimentos diários do povo de Xapuri, participou, vivamente, dos debates na 

Câmara Municipal. Não houve assunto que ele não enfrentasse. Aliás, chama a atenção 

do leitor a existência de pouquíssimas Atas que estão sem um discurso pronunciado por 

Chico Mendes. Pelo contrário, as injustiças observadas por ele o fizeram abrir a boca na 

Câmara Municipal de Xapuri, a fim de assumir liderança na defesa de quem, 

violentamente oprimido, ficava em silêncio. 

                                                           
2
 Vito GIANOTTI, História das lutas dos trabalhadores no Brasil, p. 267. 
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“Meu compromisso é unicamente com o povo”  

Dito em 23 de novembro de 1979, as palavras de Mendes indicam seu ponto de 

referência como político. Organizar o povo na sua luta pela liberdade seria mais 

importante do que a observância do Regimento Interno da Câmara Municipal de Xapuri 

ou a fidelidade partidária. No caso, tinha que largar a Presidência da Câmara 

Municipal por ter reunido, na Casa do Povo, o povo sofrido, a fim de que este 

participasse das discussões políticas. Quando, pois, pessoas ligadas ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais começaram a criticar alguns Vereadores pares de Chico Mendes, 

estes se sentiram feridos em sua honra e promoveram a saída de seu colega da 

Presidência da Câmara. No mais, Mendes colocou o povo também acima dos Partidos 

Políticos. Viu-se eleito pelo povo, e não por um Partido. Declarava que não sentia 

paixão por sigla partidária. Quando observou que o seu Partido não defendia mais os 

posseiros, ou seja, os seringueiros que estavam sendo expulsos de suas terras, deixou de 

ter um compromisso com o MDB. Não seria ele covarde, mas corajoso na defesa deste 

povo. Enfim, ao fazer frente ao comodismo e representar a classe dos injustiçados e 

marginalizados, Mendes quis ser sempre oposição, firme e decidido. Naquele tempo, o 

PT havia se tornado uma nova esperança para Chico Mendes. Contudo, uma entrevista 

de sua esposa Ilzamar, com a qual se casou em 1982, chama a atenção em relação ao 

petista Chico Mendes. Seu marido teria lhe dito, poucas semanas antes de sua morte em 

1988, que queria afiliar-se ao PV, justamente por não ver mais representados, no PT, os 

seus ideais.
3
 

“O homem do campo muito necessita nosso apoio”  

Dito em 14 de agosto de 1981, Mendes estava anunciando o que trazia consigo 

voltando da Convenção de seu Partido. Não somente representar, no sentido de fazer 

parte da política, e não sentir somente um compromisso, mas apoiar, politicamente, 

quem precisava ter os seus direitos defendidos. Nesse sentido, pediu, por diversas vezes, 

o apoio de seus pares Vereadores da Câmara Municipal de Xapuri ou criticou a falta de 

apoio deles e dos Governos nos mais diversos níveis. Como seringueiro, Mendes queria 

apoiar, sobretudo, o trabalhador rural. Para isso, existiam, de acordo com suas ideias, 

                                                           
3
 Cf. a entrevista na Internet: Ilzamar MENDES, “Mataram os ideais de Chico Mendes”. 
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Sindicato, Partido Político, Judiciário, Polícia, Município, Estado e União. No mais, sua 

insistência perseverante no apoio ao homem do campo se tornou para ele uma verdade 

testada, sobretudo quando via companheiros serem assassinados, quando tinha que 

enfrentar um processo na Justiça Militar em Manaus ou quando a Polícia Militar de 

Xapuri o ameaçava por denunciar certas irregularidades. Contudo, Mendes declarava 

que jamais recuaria diante de ameaças; pelo contrário, persistiria na defesa dos direitos 

do povo. 

 

Resumindo: o estudo historiográfico de Chico Mendes como vereador 

xapuriense, acompanhando a sua trajetória de 1977 a 1982, com um olhar também para 

o período de dezembro de 1975 até a sua eleição como Vereador no final de 1976, 

causou-me a impressão de que o mistério da pessoa de Chico Mendes girou em torno de 

sua humildade. O termo humilde descreve, neste contexto, a postura de pessoas que, em 

princípio, se contentam com uma vida e sobrevivência marcadas pela simplicidade, sem 

cultivar desejos avantajados. Existe nos humildes, em geral, uma experiência histórica 

de opressão e exploração, que provoca a humildade como resultado da humilhação, 

aproximando o humilde de outros humildes. Contudo, ao passar pelo sofrimento, o povo 

dos humildes parece adquirir um determinado conhecimento e uma sabedoria única. 

Chega a crer na possibilidade da inversão de seu destino. Cultiva o sonho da liberdade, 

da justiça e da construção de uma sociedade mais igualitária. Com isso, em meio a sua 

árdua luta pela sobrevivência, parece lhe nascer uma força histórica. 
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