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CARTA DE PRINCiPlOS DO CENTRO DE FOilM.I\ÇltO E PESQUISA DOS 
POVOS DA FLORESTA 

INTRODUÇlW 

O processo de desenvo l v í.menr.o devastador e í njust.o que se 
abateu sobre a Amazônia nas ultimas décadas encontrou uma 
corajosa resistência de nossa parte, se.ringueiros, indios e 
outros trabalhadores que aqui v ívemos , Mostramos com nossa 
luta que a Amazônia nao é vazia, e sim habitada por povos 
com economias, tradições e conhecimentos próprios. No 
pr1nc1pio, nossa resistôncia tjnba apenas uma fi.nalidade: 
sobreviver. Pouco a pouco começamos a compreender que nossa 
resistência devia ir alêm da luta pe]a simples 
sobrevivência. começamos a apresentar então nossas próprias 
propostas para a Amazônia, a par tí.r da formação de uma 
A]jança dos Povos da Floresta. 
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Nos últimos anos cresceu em todo o mundo o interesse pela 
Ama~ônia, que virou uma verdadeira moda. Para nós, a 
Amazônia ê a terra onde vivemos, e qu8 conhecemos muito bem 
com base em uma experi.ôncía de séculos. Reivindicamos assim 
nosso dí.re.í.t o a ter um pape] nas decí sões sobre esse enorme 
patr:ímônio natural que soubemos preservar e explorar sem 
destruir. Mas nãu reivindicamos apenas r~)sso direitos· 
legitimas a nossas florestas e :rios. Oferecemos em troca a 
preservação de recur sos que sabemos são :! mportantes para 
toda a humanidade. 

Preocupa -nos a onda de Lnt erease sobre a /\ma:sôn:í a. setores 
ligados às t.ecno l ogí.as b:i ol ogtcas t~m interesses na 
diversidade de nossas florestas. outros vêem nas nossas 
florestas a possibilidade de garantir o fornecimento de 
madeiras, jâ que outras fontes começam a escassear. Ha 
outros, ainda, interessados em riquezas minerais do sub-solo 
amazorrl co. Por outro lado, muítas pesquisas real í.zadas com 
boas intenções nunca chegam a resultar em medidas praticas 
em favor dos povos da floresta. Mui.tos recursos s~o gastos 
sem que vejamos resultados concretos. 

A proposta de um Centro de F-ormação e Pesquisa dos Povos â-a 
Floresta surge da preocupação do. oonaelho Nacional dos 
ser íngueí.ros e da Uní.ào das 1Ja.çõ<·1s rna:tgen-a.s em apresentar 
uma alternativa para o desenvo l vtmerrto da 41:ma?.ôxüa.., voltada 
para os Povos da Floresta. Essa ait.er.nat:i va deve -reconhecer 
os di.rettos dos povos que 11ab:i.tam as Si.ores.tas. Deve 
contemplar me í.os para que t-enhamo.s .nme ·-vi.na :digoo, 
respeitando também nossa r torest a que~ a base de nossa 
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existência. Deve garantir nossa participação em projetos e 
ações que afetem nossos destinos. 

Os povos ind1genas, assim como os seringueiros e outros 
trabalhadores extrativistas, sofrem a todo momento a 
violência, o massacre, o roubo de seus territôtios, e a 
depredação das :florestas e rios que constituem sua morada. 
Outra forma de violência são os planos que, mesmo quando bem 
í.ntencionados, não contemplam nossos trn.eresses e não 
respeitam nossa vontade. 

Hoje existem Reservas Extrativista oficialmente decretadas. 
Mas não existem garantias de que os seringueiros e demais 
extrativistas amazônicos terão de fato um papel de controle 
e gestão sobre suas florestas; ele que os planos de 
utilização dos recursos naturais serão realizados em 
beneficio dos seringueiros; de que-) as pesquisas cont rí buí rão 
de fato para as comunidades envo] vi.das. o exemplo das áreas 
ind1genas mostra que a simples existência de um órgão do 
governo não garante a defesa da vida dos povos da f] ores ta. 

Precisamos assim de condições para formar nossos próp:r1os 
técnicos, administradores e pesquisadores, partindo de nosso 
saber e incorporando novos conhecimentos. Precisamos ter o 
dominio de tecnologias que venham beneficiar nossas 
comunidades. A história do roubo de seringueiras e de sua 
introdução na Malàsia ainda esta bem viva em nossa memória. 

Queremos pesquisas que mostrem toda a variedade das riquezas 
de nossas florestas e rios. e que indiquem como essas 
riquezas podem ser utilizadas sem destruir a natureza que 
nos sustenta, conforme ja é nosso costume. Queremos 
parti.cipar da concepção, do planejamento, da rea]ização e ela 
anàlíse dessas pesquisas. Queremos or-í.entar nossos planos de 
saúde, de educação e de desenvol ví.ment o comuniUrrio, bem 
como ó desenvo í víment.o de t.ecno i og í.as que nos sejam úi,eis. 
Quere~oij ~er dom1nlo sobre infor~a~õe~ e pesq4ts~s faitijs 
so~re nossps povos e em no~e~s florestas. 

Para realizar esses objetjvos, precisamos dar um salto na 
f õr'ca de nosso rnovf.ment o , Lmp l ant.ando uma est.rut ura capaz de 
dar ·conta· dos problemas gue hoje enfrentamos, e que ponha a 
nossa disposiçao os recursos n~cessêrios. 

Temos a vontade pol1ti~a de ousar .realizar essa meta 
~mbiciosa. Para isso, o CdnsoJho Nacional dos Seringueiros, 
com apoio dos sindicatos de trabalhadores .rurais ama~ônicos, 
e a uní.ào das Nações Irid í.genas , apoiada rias comum.dades 
jncl1genas, em aliança com as entidades de assessoria de 
nossa confiança, e com a ajuda das organizaçôes 
ambientalistas, de defesa dos direitos hu~anos e de 
pesguísa4ores cient1fioos conscientes de sua 
responsabi]idade socia.L, Juntam as mãos para assumir a 
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responsabtí rdade de colocar a ciência e a t.ecnol ogj.a a favo.r 
dos povos da floresta. · 

Estabelecemos nossas pr:Loridades na direçãq de 4m Qentro de 
formação e Pesquisa dos Povos da f~oreata qµe possa vir~ 
serví.r corno l,\r(l ~.n~t,:rum1;,ntci vigQroso para . º· q~senyol vim~~tq 
$Qp:La1(ll~J;Jts ·· Ju~to.~ ~col4lff\.ºélrn~nte eqqiH\;lr;,:;\do e 
econõmtcament.e ví.áve l que f!3SP~ite os cl:Lrett,Pij ~~ a 
díversf dade cultural dos povos da :Gloresta. · 

' 1. Assegurar formas de qes~nvolvimento que respeitem qS 
tradições e culturas dos povos da floresta. 

2. Contribuir para que os povos da floresta possam gerir 
autônomamente seus territórios. 

3. Formar pesquisadores e técnicos 1nd1os e seringueiros. 

4. Garantjr que o resultado do conhecimento produzido na 
Amazôni.a seja ·revertido para os povos da Amazônia. 

5. Produzj r. conhec:í.mentos 
viabilidade econômlca 
Extrativistas. 

que contribuam para assegurar a 
sustent~vel das Reservas 

6. Víab:ilizar da merhor forma posaí.ve l os objet ívos dos 
Povos da Floresta, particularmente nas áreas de saô.<le, 
educação e desenvolvimento econômico. 

7. Desenvolver tecnologias a partir da experiência dos 
povos da floresta, incorporando a contrjbllição dos povos da 
cidade. 

8. Diversificar a produção econôm:Lca dos seríngue:lros e 
ext.rat I vistas. 

<3. Garantir a 
comunidades da 
Amazônia. 

part:i.ctpaç:ão, 
floresta sobre 

contrôl.e e 
as pesqutsas 

informação das 
realizadas na 

PRINCIPIOS DE: ENCAMINHAMENTO 

1. A UNI-Acre somente tem condições de deftnir sua 
pa:rttcipaç:ão num Centro de Pesquisa dos Povos da F]oresta, 
apôs discutir esta questão, com t.empo , Junto às comun:í.dades 
indigenas e suas lideranças. Não podemos resolver um assunto 
dessa importf:l.nc:ta e tmpltcações de forma precíp:itada e 
individual sem a concordância das lideranças índlgenas. 
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2. Como as discussões do Conselho Nacional dos 
Serj_nguefros estão avançadas, devido a suas demandas 
própr í.aa, o conse tho ser reserva o direito de tomar 
ini.dat:i vas J enquanto continua a discussão nas bases. 
Serâ criada uma Secretaria de Pesquisa e Formação do 
Conselho Naciona.l. dos Seringueiros. Essa secreuar í a poderá 
tomar iniciativas para criar uma base de pesquisa e 
formação em terreno a ser edquf r.Ldo: para contratar 
conventos e pesquisas; para criar cursos, est.àg íos conforme 
suas necessidades e para obter financiamento para pesquisas. 

3. A atuação do Centro de Pesquisas se dar~ em tôda a 
Amazônia, sendo criadas bases de pesquisa onde necess~rio. 

4. A 5ireção politica elo Centro ser~ feita pelo Conselho 
Nacional dos ser:!.ngue:!.:ros e pela UNI (Dependendo, no caso da 
UNI, de díscusst:to a ser feita com as bases). 

5. A administração do Centro de formação e Pesquisa serâ 
fe:íta por pessoas contratadas pelo Conselho e pe l a UNI, 
Sfndo no futuro substitllidas por lndios e seringueiros. 

6. As l Lnhas prio:rj.târías da pesquisa serão clefin1das pelo 
Conselho e pela UNI, em contato com as comunidades 
interessadas. 

7. A avaliação elas propostas de pesquisa deve se-r feita por 
um comi tê consultivo composto por ser í.ngueíros , :tndios e 
asseisores. 

8. E obrigação cio Centro viabi lí:,;a r as demandas das 
comurrídades , 

9. A seleção dos 1nd1os e extrativistas para os programas 
de formação será fe:í ta por c:rítêríos a serem estabe]:~cidos. 

10. A UNI devera definir sua participação no Centro de 
Formação e Pesquísa dos Povos da floresta até maio de 1990. 

Rio Branco, 9 de fevereiro de 1990 

CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUE!ROS 

UNIAO DAS NAÇOES INDIGENAS 

------~-~-~---~--~-~~~~~~-------------------------------- : 
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