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Entrevista com Ai1tcn Krenak e OsmariRo Amincio sobre a 
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B - Eu quero voei 
Floresta. 

J 
deF!na o espírito da Campanha dos Povos da J 

AK - A Campanha da A1ian~a rios Povos da Floresta€ uma 
campanha que 

B - Primeiro o seguint~r o que é Aliança dos Povos da 
FlorEsta. antes de ~alar da campanha. O que que i, qual e 
(~S;p I r i t o de-la. q ual () h i ss t d r ÍCQ d e La , e orno ela íll,l.St~€-:Un 

r-,1< ·-· O p o v o or·ig,irn-:\l d a flon::,·sh\\ #.: o povt:> inclí9e~n.~ .. As 
nossas tribos sBo a gente que sempre viveu na ~lorRsta~ 
mesmo e povo que vive em regiies que nic é de floresta 
grande come a d8 AmB~8nia7 os que sio dos cerrados, os que 
sio de regiies de capoeira s~o povos da floresta. sio povos 
do mato, e a cultura do nosso povo~ uma cultura que tem 
econcmiay que tem toda a organizaçio dela em cima do que a 
natureza oferece, em cima do que a natureza di para os 
homens. Durante muito tempo nds fomos sd nds mesmos o povo 
de floresta. Nos ~1tim8s 200 anos, outras gentes 
brasileiras, outros povos foram construindo uma economia e 
até uma cultura de extrativismo, de aproveltamento de 
recursos da floresta. O povo que mais se aproximou. que mais 
aprendeu com o povo ifid(gena nesse sentido foram os 
seringueros. Os seringueiros que ~oram levados para a 
Amaz3nia. para ocupar a Amaz8nia. eles for~m inicialmente 
estranhando o povo indígena, brigando cem o povo indígena e 
se prestaram em muitas ocasiies ao serviço dos 
seringalistas. dos patr5es para 1 iberar ireas indígenas e 
submeter tFibcs indígenas à escravidio. Esses seringueiros, 
eles não conseguiram ge firmar come colonfzadores da 
Amaz8nia, eles ~oram humanizados p~la floresta, a ~loresta 
humanizou essa gente. eles aprenderam a vfver com o povo 
indígenay aprenderam hábitos, aprenderam costumes com o povo 
indígenay aprenderam a convlver com o povo indígena durante 
um longo período. E hoje nds podemos dizer que os 
seringueiros tim uma cultura que diferencia ele do povo, por 
eHemplo. dos trabalhaMores rurais sem teFra7 que di~erencia 
eles de outros cc1onos7 eles nio sio colonos. eles 
construiram um Jeito de viver que aproxima eles muito mais 
do povo incttgena da que de qualquer outra parte da popula~ão 
brasileira. E é isso que Joga, que pJe os seringueiros corno 
os principais aliados do povo indígena na defesa tradicional 
do povo indígena da floresta. O povo indígena sempre 
de~endeu a floresta. Os aliados mais r~centes do povo 
i nd Í s en a são O!i> !ã;f.-:!r j 119u0: ir· Cl-S" 
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AVB - E os rib~irinhos? 

AK - Os ribeirinhos sio tLma parte muito importante da 
popula~io da Amaz8nia e estio de uma maneira dispersa ao 
longo dos ríos, nio conseguiram construir ainda um tipo de 
organiza~So como a dos seringueiros, que estio art fculacios 
dentro de uru conselho nacional de seringueiros que 
possibillta a eles tratar como uma organizaçio com a União 
das Naç8es Indígenas. O ~ato da gente estar aliado aos 
seringueiros i porque os seringueiros desenvolveram tambim 
um tipo de organiza~io que i correspondente à ~crma que as 
organiza~Ses indígenas estio trabalhando. Nds esperamos que 
os ribeirinhos possam participar dessa Alian~a na medlda em 
que eles vio estabelecendo projetes próprios deles. Eu ati 
afirme o seguinte, se OE seringueiros continuassem na 
pr,tica tradicional deles, sem buscar uma supera~io do 
modelo extrativista comn ~nl~a base da economia deles, 
provavElmente eles nio poderiam avançar nessa alian~a com e 
movimento indígena, porque o movimento indígena est, 
exatamente~ a novidade para as comunldades indígenas i 
exatamente a nessa luta para atual iza~io das nossas 
economias e para ~ortalecimento de práticas tradicionais 
nossas com base numa art iculaçic com mercado regional~ com e 
meFcado local. onde as comunidades indígenas nio se colocam 
apenas como vítimas de um processo ou de um modelo 
econ8mico, mas s~ colocam como partes at ivasr come partH 
significativa das economias regionais tamb~m. 

B - Voei nio acha •••• 

AK - Eu quero que voei entenda que isso aqui eu nio estou 
dando release para os outros, eu estou fazendo uma 

B - Certo. i para a gente transcrevev e voltar cont igc para 
a~lnar as ld~ias. Agora7 estou pensando o seguinte, voei não 
acha por exemplo que esse papo aí de alian~a de índios com 
seringueiros? os conflitos ainda estio muito recentes. Em 
toda a Amaz6nia há grupos inteiros indígenas cujos velhos 
guerrearam com os seringueiros~ morte e os conflitos sio 
muito recentes. Nio sd c~m os sRrlngueiros mas os 
castanheiros, com todas a~ populaçSes extrativistas. Entio. 
esse papo de alian~a nio 6 uma coisa meia retdrica, po~que 
na verdade voei não tem base social par~ levar esse troço 
para frente? 

AK - Bcm7 eu posso responder essa sua pergunta com uma coisa 
muito clara. Nds somos 180 tribos indígenas em que em alguns 
casos os velhos de uma tribo foram os algozes dos velhos da 
outra tribo que agora ~omp8em a Ali~n~a dos Povos da 
Floresta ou a Uniio das Na~ies Indígenas. Quando eu estava 
dentro da aldeia Suruí, conversando com o cheFe Suruí sobre 
a Uniio das Naçies Indígenasp ele pe~guntou para mim se a 
unfio das na~ies indígenas significava que agora as tribos 
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que sim, que significava que nossas tribos iam andar juntas, 
que nds íamos Juntar nossa for~a paFa proteger nossos povos, 
ele pegou e falou assim Npoxa, entio agora eu nio possa mais 
matav os Zordll, porque os Zov6 s~o os vizinhes dos Suruíp 
inimlgos tradicionais deles. E eu posso te mencionar tambim 
que quando o Krumare. nio, quando o Kremoro desceu de aviio 
1~ na aldeia daH TapirapJ e os TapiFaPi viram a cara dele, 
sairam voando povque a J1tima vez que eles tinham se visto, 
foi hi uns vinte anos atris, eles tinham se encontrado num 
e o n f 1 i t o , · n um e e, ni b ,,. t: (~ o n d fa' e 1 e r o fü l< ,:\ !,J .~. p 6 t í n h a m d,:\ d o 11 m 
cacete nos Tapirapé. Entio sua restriçâo aos seringueiros, 
se voei ~osse mais generoso um pouquinho, voei estendia a 
restri;io a todo mundo, vccê tinha que estender ela a 180 
tribos in~ígenas, nds somos todo• inimigos tvadicicnais. 
Agorar voei talvRz nio entendeu ainda que na psicologia dos 
índios o inimigo tradicional voei pr~s~rva ele mais que um 
amigo tradicional. Amigo tradicional voei pode perder a 
qualquer momentop inimigo tradicional voei mantém. Eu 
prese~vo meus Inimigos tradicionais até a ~ltima hora. Sabe 
aguele cocar que com~,a cem uma pena verdinha aqui, depois 
tem uma varia~ia de tons, tem uma pluma azul aqui e uma 
outra verdinha no ~im, e amigo tradicional ~ este aqui, o 
inimigo tradicional é este aqui, nio tem dois caras mais 
perto um do outro da que o amigo tvadic1ona1 e o inimigo 
tradicional? os outros sio povo. 

B - Agorap essa Declara~io dos Povos da Floresta que fel 
aprovada recentemente nesse encontFo do Acre, fala dessR 
alian~a que nasceu no Acre, quer dizer, voei poderia 
explicar porque essa re~erlncia ••• 

AK - A1 í~nça entre povos indígenas e seringueiros ela nio ef 
uma lnven~lo da minha cabeça nem da cabe~a do Chico Mendes 
q,1e falava imso pelos qu9tro cantos do mundo, ela é uma 
realidade. O Sueror um velho chefe Kaxinaua, meu amigar ~le 
tem o coypo dele marcado pela dcminaçio dos patries nos 
seringais 1, do Acre. assim coma todo povo Kaxinauay os 
Poianaua e v~rias outras tribos daquela resiior eles eram 
~scravos de dívfdas nos seringais, que por acaso esses 
seringais estavam estabelecidos em cima das suas terras 
ind(genas que foram ocupadas~ for~a por s~ringalistas, com 
o 1.U,H> d€: füCi'i' i n f,Jl..l(·:d 1~ <:>1;; e omo m i l í e i ,,1 ft Hoje (:> Sr .. H,~1-c> a n d a ,j r.1n t: o 
com os seringueiros, sai do Acre e vem para Brasília 
discutir com o ministro da Ind~stria e Comércio melhor pre~o 
para a borrach&r nio i uma invençio da minha cabeça, porque 
~=-t·:rdilo um v e l h o d0: 80 e p o u c o-s. a n o s rdi'to a c e l t ar ia de-tsce1r pa1".;t 
Brasília com os seringueiros para discutir preço de 
bo~racha. Esse ci um exEmplo que eu te dou. Outro exemplo 
concreta que eu te dou porque que essa alian~a pode surgir 
no Acre, J porque o povo indígena daquela regiio, nas 
~ltimos vinte anos, fez uma luta muito grande contra os 
patries, uma luta de retomada de seus territ6riosy de 
controle das suas Jreas. Quando essas comunidades ind(genas 



recuperaram o controle das suas íreasy e em alguns casos 
conseguiram for~ar a retirada dos patr~es dessa regiio, eles 
mostraram para os seringueiros que eles estavam do outro 
lado do rio, que entre os seringueiros e os índios havia o 
patrio. Quando os índios conseguiram suprimir o patric, eles 
se encontraram com os índias. O encontro entre os índios e 
os seringueiros no Acr~ se deu pela supressio do patrio. 
Est, muito sofisticado, nio? 

8 - Você que acha que. por exemplo. vaci projeta como a 
prdpria Aliança tem no seu •••• sobre a Ama26nla. conforme 
vo~i proj~ta i•sc para a Amaz6nia~. como i que você vi a 
diferença, como i que seria? Qual o tempo dessa prcje~;o? 
Qual o conte~do dela? 

AK - Eu acho que o aspecto verdadeiro que essa proposta da 
Aliança se abrir para os outras povos oferecey é de que 
Roraima, par exemplo, que nio tem seringueiro, mas tem 
ribeirinhos, tEm índios, ela pode reunir aquela pcpula~io 
numa compreensio, num entendimento de que a natur~za i o 
lugar comum para esses povos poderem viver, e que os 
projetos de futuro desses povos podem ser afirmados, podem 
ser consol idades a partir da for~a deles juntos, nio ~ uma 
coisa assim de solidariedade gratul,ta. nio i essa coisa de 
vamos ficar Juntos, tipo unido jamais seremos vencidos. Não 
i isso. mas i no sentido de que essas pcpula~ies podem 
estabelecer ~crmas de coopera~io efetiva. Os seringueiros li 
do Juru~, por exemplo. se eles sd produzem borrachar eles 
entram na economia regional de uma ~aneira dif{cilT porque 
eles só produzem borrach~ e compram todos os outros 
produtos, eles compram farinha, eles compram todo o alimente 
deles em outro lugar. Lí no Envira tem um rio. que i chamado 
Rio da Fome, os seringueiros sd produzem borracha, eles 
compram toda alimenta~io deles em Tarauaci, em FeiJd, em 
outros lugares. Os índios vizinhos deles produzem farinha, 
produzem arroz, tem uma grande produ~io de alimentos. Por 
que que essa comunidade indígena e essa comunidade 
se~lngueira nio estabelecem um mercado de troca regionalT em 
que eles se abasteçam e coloquem depois o seu produto no 
mercado externo de uma forma mais competitiva. de uma forma 
mais organizada? Nds estamos iniciando isso li no Acre. A 
coopera~io entre irea indígena que tem produçio de alimentos 
para uma irea de produ~io exclusiva de seringa. 
Isso é economia. Voei vai gerar riquezas alir vcci vai 
viabilizar economicamente projetos de ~uturc dessas 
comunidades. Agora. se essas comunidades não estlvevem 
Junt~s, se elas continuarem se oponde como g~upos humanos. 
como culturas? não vai haver possibilidade dessa coopera~io. 
o primeiro passo i um passo de amizade mesmo entrR os povos. 

B - Agora~ voei esttl falando em.atualizaç~o. eu posso 
ent•nder que essa palavra quer dizer moderniza~io? O que 
quer dizer essa palavra? 



AK - Nio obrigatoriamRnte" Atual i2a~io nio tem que ser 
obrigatoriamente moderniza~io. 

8 - Voei nio acha que ~sse processo de atual izaçio pode 
acabar resultando numa perda de identidade. de 
tradicionalismo desses grupos? Como i que s~ encaixa com a 
idéia, vcci fala de atualizaçio e ao mesmo tempo de reforçar 
mecanismos tradicionais, nio há uma ccntradi~io? 

•. 
AK - Nio, nio é uma contradiiãO porque se, por exemplo, voei 
possibilita que uma comunidade indígena que hoje tem a 
economia dela baseada na extração da seringa. que vende a 
_mat,ria bruta no mercado regional, se ele puder daqui a 
cinco anos ter umas vinte mini-usinas onde ele vende a 
borracha laminada e nio mais bruta, ele ~ez uma atualização 
tecnológica mas ele vai continuar tendo a mesma cultura 
dele~ o mesmo habitat dele e, muito provavelmente, vivendo 
com muito mais seguran~a porque ele nia vai estar mais 
tangido pela misériar pela dificuldade de rela~io com o 
mercado, com as outras for~as políticas regionais. No caso 
de uma comunídade indígena, eu poderia dar um exemplo de 
atualizaçio tecnolrigica que também nio su~rime asp8ctos da 
cultura7 que i o case. por exefuplo, dos nossos parentes 
Suruí de Rond6nia que estio com vinte ano~ de contato e que 
quando sua terra foi demarcada pelo governo eles herdaram. 
nesse processo de demarcaçio, lavouras de ca~i. ireas de 
pastagem e plantios que a gente poderia chamar de cultivo 
branco, cultivo, culturas dos brancos ngo cultura ind{genar 
isso signi~icou a devasta~io de uma parte de mais ou menos 
uns i0% do territdrio deles que i uma regiia de ~loresta. 

B - Quer dizer, uma devastaçio provocada por invasSo. 

AK - Por invasio. Entio, quando eles estavam com a terra 
demarcada. quando foi demarcada a terra deles, quando 
recuperaram a área, recuperaram a irea degradada. O 
conhectmento tradicional dos Suruí para recuperar ~rea que 
est~ doente, ireas que estio doentes, i um conhecimento que 
implicaria neles abandonar aquela Fegiiov deixar aquela 
terra dsscansar por um período de duzentos7 trezentos anos, 
pela extensão dela, para ela se recompor de novo. 0• Suruí 
nio vic pode~ ficar duzentos. trezentos anos num cutrc lugar 
porque toda regiio de Rond8nia em terno deles. o cinturio em 
torno deles~ está todo devastado, a área deles i uma ilha. 
Êntio o que eles precisam? Eles precisam ter tecnologia que 
consiga aplicar cem intensidade o cunhecimento tradicional 
deles na rEcuperaçio daquela área, eles nio vio poder 
esperar que o re~lorestamento daquela irea se d& de forma 
natural. eles vio ter que incentivar, induzir isso. Eles vic 
ter que distribuir mudas, eles vão ter que ter viveiros, 
eles vio ter que t~r ~stufasr eles vio ter que ter uma s~rie 
de engenhocas ali e, em alguns momentos, vio ter até qu• 
realizar também uma coopera~io com bidlogos. com engenheiro 
florestal para aplicaçio desse conhecimento tradicional. 



Então essa atualizaçio tecnoldgica. ela i afirmativa da 
tradiç~c. ela nia é negativa da tradiçiop porque quem dá o 
segredo de como curar a terra~ exatamente os velhos, sio os 
exatamente velhos. i o conhecimento tradicional, ele é ~eito 
com atual izaçãc tecnoldgicar ele i ~eito com uma espécie 
assim de aproveitamento seletivo de prit icas e de ticnicas 
que a ciincia e que os brancos inventaram. criaram. 

8 - Mas o que voei est~ ~alando não~ a mesma coisa que, por 
exemple, a gente nio poderia perguntar se esse conjunto de 
idiiasr esse conjunto de conceitos nio sio parentes da idiia 
de propiciar aos índios a acultura~io e a integra~io, que o 
governo vive ~alando? 

AK - De Jeito nenhum. Inclusive~ muito bom deixar beru 
claro o seguintep o grande dilema da maioria dos países hoje 
que ainda, nio sd hoje, mas dos países que tiveram que 
conviver com popula~Bes tradicionais. com populaç8es nativas 
foi o de operar uma conviv&ncia com essas populaçíles nativas 
sendo que elas pudessem se relacionar com o conjunto das 
socledades sem ser uma espicie assim de dibels mentais, sem 
ser um aleijio social. Na ,~rica, na ~sia, na América do 
Nort€ e aqui na Am~rica Latina inteira. a gente tem visto 
isso. O mata-burro para os civilizados conviver com os povom 
tradicionais tem sido exatamente essa palavra nintegraçâou, 
eles ficam confusos cem essa história de integraçio, de 
assimtlaçio e ~azem uma confusic dos diabos porgue eles não 
conseguem entender urua coisa. que essas popula~ies 
tradicionais. cada uma delas, cada uma dessas tribos tem o 
que a gente poderia chamar de seu projeto de futuro. O 
projeto de futuro dEssas populaçies nio i aquilo que eles 
estão vivendo hoje ou que vive~am no passado, i uma equaçio 
entre o que viveram no passado. o que vivem hoje e o que vio 
viver no futuro, cio projeta de ~uturo dessas poµulaçies. 
Agora, o projeto de futura dessas popula~ies nio suprime de 
maneira nenhuma a sua experiincia de contato com os brancos. 
Quando o Le6nidas Pires ~ica nervoso dos (ndios estarem 
usando Panasonic, Selko e cal~a Jeans, ele esti se 
esquecendo exatamente que esse elementos, esses dados, eles 
vão ser a matiria prima para essas popula~Ses constru(rem 
seu projeto de futuro. Se houver sensibilidade e respeito 
por essas popula,~es, essas pcpulaçBes sio capazes de dar 
resposta a problemas muíto sirios que essa civil iza~io 
ruoderna nio consegue responder. Nia sd do ponto de vista 
ambiental mas do ponte de vista inclusive de relaç~es 
sociais mesmo. porque que as comunidades tradicionais 
conseguem asseguraF, po~ exemplo, controle populacional, 
porque que conseguem assegurar níveis de atendimento_das 
necessidades de seu povo sem con~litos, sem guerras 
extraordinárias e tudo. Nós sabemos que te1~ tribos nossas 
qu~ nio sio tribos gu2rreiras, que nunca fizeram guerras, 
sio tribos p~c{ficam mesmo, assim por religiic, e nio 
precisam lan~ar mio de conflitos para resolver os seus 



probleMas sociais. Tem muita coisa que os civilizados 
poderiam aprender. 

B - Tem mais umas coisas sobre a Aliança que eu vou 
perguntar. mas nio sd para vcci, eu quero ouvir tambim dele. 
Eu fiquei com a impressio, lá no Acrer eu ouvi muito essa 
conversa ••• 

AK - Eu espero que voei tenha entendido muito bem que nds 
nic estames querendo fazer a integra~ãc. nds nio estamos 
substituindo o projeto do Mal. Rondon" Eu nio sei se isso 
~icou bem claro para voeis. 

B - Agora eu quera saber o seguinte, eu escutei muíto 1i no 
Acre, da parte dos seringueiros~ que a vida deles na 
~Ioresta d extremamente penosa ••• 

) 
AK - i claro que~- 

B - ••• e eu entendo gue os índios tim uma cultuFa milenar 
na florestav estio acostumados a viver com elav sem reclamar 
dela ser uma vida ~sperap agora. eles reclamam muito de 
aspereza. Entio, uma parte do que eu tenho que perguntar i 
para eles, mas para os índios que quero saber o seguinte: 
voeis vio amarrar seu burro numa aliança com uma categoria 
social que rec1ama tanto da a•pereza da vida na floresta que 
~m vezes eu ~lco pensando que eles estio a fim de sair fora, 
come outras categorias carupcnesRs gue uma vez tendo 
reconhecimento7 por exemplo, de direitos territoriais e 
Ot!tras coisas, venderam e se mudaram para a cldade. Entio, 
cama~ que voei sente de fato a presença E a consistincia 
desses aliados? 

AK - BomT em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte7 nds 
estamos com uma bola tio cheia hoje que se a gente quisesse 
fazia alian~a com a UDR. eu podla fazer uma al fan~a com a 
FIESPF eu nio procurei o Mirio Amato para ~azer uma aliança, 
nem o- Ronaldo Caiado, eu procurei o Chico Mendes para ~azer 
uma alian~a exatamente porque nds podíamos estender a mio 
para os seringueiros, para eles terem acesso ~quilo que a 
humanidade tem, a compreensio que a humanidade tem de 
direitos. Porque esse povo era escravo ati outro dia, em 
algumas resiies da Amazanla eles ainda são escravos, 
escravos por dívidas, voei i capaz de encontrar em alguns 
seringais gente que i ferrado, a ferra igual burro, na pele 
deles. Eu acho que e aspecto talvez mais generoso da Alian~a 
dos Povos da Floresta, é que ela nic i uma alian~a de 
interesses escusos, ela 6 uma al ian~a entre pcvosr povos que 
querem se proteger e que juntos querem proteger a floresta, 
querem proteger a natureza. N6s nio ~izemos esma allança com 
os seringueiras porque nds somos obrigados ou precisamos, 
nds ~izemos essR alian~a porque nds queremos que os 
seringueiros avancem cada vez mais nessa sua compreensio, - . 



que eles J~ mostraFam que tem. de que a ~loresta nic ci um 
lugar onde eles passamy é um lugar onde eles vivem. 

B - Ma• voei nio acha que eles vivem li por falta de 
alternativa? Quer dize~. eles receberam passagem de ida, 
~eram esquecidos nc meio da floresta e vivem reclamando que 
nio tim sa~de. nio tim escola. nio tim acesso ao mercado, 
não tim porra nenhuma e que eles sd sabem cortar meringa e 
sio anal~abetos. Bem. entio eles n~o tim alternativa. Eu 
quero saber se na medida em que eles t·iver·em alternat iva7 se 
eles nio vio abandonar issc. 

AK - Esse povo nlc sd tem alternativa come esse povo i o 
Jnico que esti propondo alternativas para aquela regiio da 
Art1(':lZ () l't i ~·f." 

AK - A alternativa que eles estio proponde ia 
da retalhaçio da floresta. o estabelecimento 

ae E'. i t aç: ~\O 

extrativistas, assegurar para essas reservas 
um suporte tecnoldgico, um suporte pcl íticoy 

das reservas 
extrativistas 
institucional, 

em que eles possam realizar ali dentro das reservas 
extrativistas e seu projeto social, educar seus filhos, 
criar seus filhos. Eles esbo~aram um programa de educa~ão na 
rede de escolas de floresta, eles esboçaram um programa de 
satlde dos seringueiros. Eles nic emtic pedindo INAMPS lá 
dentro, eles não estio pedindo INCRA 1í dentro, pela 
contr~rio. eles pediram para o INCRA sair de 11 de dentre. 
Entio dizer que esse povo n~o tem alternativa é desconhecer 
a formula~So que eles estio fa7endo desde o ~inal da d~cada 
ele 707 batendo em tudo quanto é port,,\, insíst indo qut:,: <=JI.Lf.:r«rni 
v l ver al ] ... E eu te digo() iH~~.:11.ilnte, o s r.;eringUE"Ílro~ s não 
estio na Amaz8nia porque foram mandados para lá sd com a 
passagem de ida, eles estio sendo chutados da Amaz6nia a 
coturno no rabo todos os dias, eles estio pegando a bota dos 
c ar a s <e, mo1rdendr.>. E11 ,jãÍ. vi se1rin91.1<ti1rc) mo,,·dendc::i na b o t a de 
quem est~ chutando eles da 1,, agarrado a dente na bota, 
dizendo~ eu nio vou sair daqui nic. E dizer que eles estio 
~;ó t:·'f:;pe,,·ando u.m,:1. pat.;~-;<l1.~1e·m par·a vir (~mbcwa d€" 1.,,, é 
cl~sconhecer também que ele$ tim mo~rído lá para ~icar 1~. e 
nio sio só as lideranças do movimento dos seringueiros que 
tim morrido, nic d sd Chico Mendes, nio i s6 os outros 
companheiros. Wilson Pinheiro, nio sio sd esses mais assim, 
ilustres companheiros de sonho, tim os an8nimos, 
seringueiros que sio mortos li no melo da mato, que os 
patries deles matam eles li todos os dias. Se você observar, 
voei vai ver que na verdade os seringueiros tim muito mafs 
transporte, tim muito mais passagem de volta para ctl do que 
os nordestinos tim para sair da Paraíba. Eu te digo o 
seguinte, nio ~ por ~alta de p~ssagem. de volta que os 
seringueiros estio na Amaz8níar o cora~io deles está li. E 
eu acho que eles r~petiriam tranquilamente aquela ~rase do 
nosso parente norte-americano= uenterrem meu cora~io na 



clrrva desse Fio". Eu acho que eles querem que o coraçio 
deles fique 1~ nos serlngais. por issc que eles não estio 
vindo para Sio Paulo. Agora, isso nio significa de maneira 
nenhuma desconhecer a aspereza da vida que eles vivem, 
afinal de contas sd tem, em alguns casos, seis anos, oito 
anos ou dez anos que eles saíram cie sob a chibata de um 
patr~cy patr;o no sent ide senhor, dono. Os negros, segundo 
narra a histdria do Brasi1r foram 1 ibertos em 1888, eu 
continuo vendo a maioF parte deles aí com saudade da 
senzala, porque voei estranha que os seFingueiros tenham 
saudades do patrio? 

AK - Nia, porque ele falou que seringueiro reclama da 
aspereza viciar que talvez ele sri queira uma passagem de 
volta paFa a civil iza~io. 
& - ... essa Campanhap e tem um ccmitf que vai 
operacionalizar um conjunto de apoios nc Brasil e no 
exterior para recolher recursos atvavis da venda de selosr 
conforme for entrando esse dinheiro, o que voeis vio fazer 
com esses recursos? 

O - Uma das preocupaçaes do Movlmentc dos Povos da Floresta 
imanter o movimento independente de qualquer tutela de 
Estador apesar da gente tentar em alguns momentos trabalhar 
em convinio com esses drsiosr mas nds estamos definindo que 
a Alian~a tem que manter os seus projetos de pensamento, 
tipo assim, nds estamos pensando em fazer um laboratdrio de 
pesquisas, de estudos, com seu trabalho prdprio, tipo assim, 
precisamos de ticnlcos de estudos e de pesqutsa numa irea 1~ 
do Rio TEJoy um levantamento sobre adensamento, sobre 
crla~io de animal, nds estamos querendo que esse movimente 
di, ofersça as condi~Ses, crie as ccndi~ies prdprias para 
que ele possa gerir e trabalhe de acordo cem o que nds 
achamos que vai ser vi,vel. Tem muitas riquezas naturais e 
ningu6m sabe coma aproveitar essas riquezas naturais, para 
fazer um estudo sobre isso a gente precisa de gedlogos, 
precisa de tcpdgrafos~ de engenheiro florestal, precisa de 
bidlogos, precisa de uma série de coisas. e esse pessoal 

o s~ pense nesse sentido.~ isso aí 
q U*? (·~1.l qUEI'' ia" "" 

AK - Desculpe ter interrompido. i que ~iquei empolgado. Pede 
continuar. 

O - NioT pode colocar seu ••• 

B - Então. voei esti falando de um laLoratdria no centro de 
pesquisa li, ma• esse laboratdrio vai absorver todos os 
recursos dessa Campanha. tem outras possibilidades? 



AVB - Quer dizeF que a Campanha sri destinada para ~azer a 
pesquisa ou teru outro tipo de atividade que pode ser 
·Pi nanei ada ptw r·ec1.1.1··so~;; d,,\ Ca111p<:\nh,:t ? 

AK - Coisas queT por exFlliPlc. as Reservas Extrat ivist~s, 
comunidades, as cocperat ivas, tem alguma parte desses 
recursos que Jí ·vai poder, voei imagina que uma parte desses 
recursos vai poder adiantar coisas que Ji estio andando li 
no meio da floresta, que precisa desses recursos? 

O - Sim, tranquilamente, os projetos de educaçio popular, 
treinamentos para o pessoal poder gerir, nas prdprias 
Reservas Extrativistas que estio sendo criadas e que hoje 
precisam de um trabalhe muito intenso nessas Reservas; posto 
de sadde, que precisa ser criadoT aper~ei~oamentoi projetas 
de reflcrestaffiento nas ireas que Jí foram devastadas. Tem 
uma sirie de trabalhos a s~rem feitos agora nas Reservas 
Extrativistas. nas cooperativas que estio sendo criadas, nas 
mini-usinas que estio sendo estruturadas, asscciaçies. e 
isso eu acho que esses recursos, além do que se pensa do 
projeto que se pensa do laboratdric de pesquisa, tem essa 
outra s~rie de coisas, encontros nas ireas, levantamentos de 
quantidade de seringueiros ainda existentes em cada Reserva 
Extrativista que for sendo criada, levantamento de ireas que 
s~o da Uniio, ou que estio sendo de paFticulares, tem uma 
sirle de coisas que vio ser, sem dJvida, importante a ser 
feito e que a gente Jtl esti fazendo isso mesmo sem ter os 
recursos necess~rios para faz€r~ estamos fazendo dentro d~ 
medida do possívelp daquilo que esti no alcance" 

AK - Voe@ acha que se a gente consideraFr por exemplo? que 
esses recursos tim um total ~ixov nio i um recurso abevto. 
voei teria prioridades dentro dessR pensamento? Por 
exemplo. se a gente tiver um tanto de dinheiro. um total X, 
voei teria prioridade para esse total X ou voei incluiria 
todas essas atividades que voei esti ~alando? Se voei sabe 
que ele acaba, ele nio é um saco sem fundo. ele acaba. voei 
teria prioridades para ele? 

8 ·- Deixa eu perguntar de outro jeito porque a perguntai 
para voeis dois. Voeis tim i-diia de quanto, que voeis vio 
Juntar nessa Campanh9p primeira pergunta. Segundag eu 
imagine que a UNI e o Conselho j~ estio ~azendo um monte de 
coisasr esses anos todos, que Já tem ~ente de financiamEnto. 
entlo, essa Campanha vai Juntar todos os fundos que voeis JJ 
recebem ou essa Campanha i uma coisa a mais? Como é que 
essa Campanha se encaixa dentro de urna alternativa de 
financiamento que voeis Ji tim para voeis lEvarem adiante os 
projetos. Entio sic duas perguntas. &uanto voeis esperam 
Juntar? Doisy como i que esse conjunto de recursos entra no 
conjunto da Campanha? E tris, esse negdcio das priorldades. 

AK - Vamos com calma. Se voei m~te tris perguntas assim na 
c~beça da gente de uma vezy i complicado. A primeira 
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pergunta que voei ~ez, quanto a gente espera como resultado 
dessa Campanha. qu~l o fundo total que a gente espera. 
Quando nds pensamos essa Campanha, nds pe11samos no 
laniamentc dessa Campanha cem 5 mi1h3es de selas, entio i 
ldgico que essa Campanha tem um objetive determinado, 5 
milhSes de selos, vendidos ai cruzado cada um, i 5 milhies 
de cruzados. Nds esperamos obter isso. Agora, i claro que 5 
milhies ••• 

B - O selo vai custar 1 cruzado? 

AK - Nio, i que nds pensamos nessa re~erincla uru por um, 
porque nds estamos pensando que essa Campanha nio i uma 
campanha dirigida a nenhuma instituiçio. essa Campanha i 
para ~alar com as pessoasr nio d, Osmarino 7 i uma Campanha 
que a gente quer falar com pessoas, do mesmo Jeito que ela i 
uma Campanha do Povo da Floresta. a gente quer ~alar com o 
povo da cidade, cada pessoar um menino. uma mulher, dona de 
casa, trabalhador, qualquer um. ele pode comprar um selo 
porque ele tem um cruzeiro. Cruzeiro, dinhei~o do Brasil 
mas nos Estados Unidos, por exemplo, ele d~ um ddlar. 

a - Mas se uma firma quisRr comprar um lote de selos, podR? 

AK - Se a firma quiser comprar um lote de selo, nds ••• 

AK - Nds nio gostaríamos nio. Nio é o nosso objetivo 
principal porque o que as pessoas precisam entender~ que o 
principal objetivo dessa Campanha não i pegar dinheiro no 
mundor o principal objetivo dessa Campanha i envolver as 
pessoasy o sujeite comumr o indivíduo que esti preocupado 
com a naturezar que esti preocupado com a ~]cresta. com a 
proteçio da ~loresta, que ele possa participar dela, ele nâo 
vai poder largar o emprego dele, largar a vlda dele, largar 
a escola dele para virar seringueiro ou para ir morar na 
comunidade indígena. Nio i. Osmarino? Mas ele pode dar um 
cruzado~ um ctdlar ou uma moeda li do país dele para essa 
C~mpanha, sem lliudar a rotina de vida dele, mas qu~ndo ele v& 
alguma coisa, alguma notícia sobre a floresta ele vai saber 
que estio falando de alguma coisa que diz respeito a R1e, 
que ele participa disso. 

AVB - Mas olha. ~u posso ser um cara muito rico que queira 
colaborar com a Campanha e eu quero colaborar com 1 milhio 
de ddlares e não com 1 cruzado. 

AK - Olhap se voei i um cara muito rico, que tem 1 milhio de 
ddlar. que quer comprar da gente 1 milhio de selo. eu acho 
que voei pode comprar, mas seria muito importante que voei 
nio comprasse esse 1 milhio de selo para Jogar no 1 ixo da 
sua fibrica. Era bom que voei pegasse esse i milhio de selo 
~ distribuísse ele nas comunidades onde voei distribui seu 
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produto, porque esse sele ele é uma Campanhar ele leva uma 
rnBnsagem, nds nio estamos vendendo chiclete, n6s nio estamos 
vendendo picolé. Nds estamos vendendo chiclete. Osrnarino? 

O - Mesmo porquep come eu dfsse aí, mEsmo porque a dlscussio 
que vai ser feita com o Pessoal t no sentido da 
conscientizaçio •. u 

AK - i conscientizar o cara. 

O - Conscientizar do perigo qu~ corre cem a devasta~io do 
meio ambienter da floresta, dos povos da ~]cresta. E depois 
a pessoa que quer contribuir. ~Ie vai contribuir pegando e 
selo e dizendo uo selo custa 1 cruzado mas eu quero dar pelo 
SB1o 10r eu quero dar 50Hr ele pede até •.• 

AK - Dar 1 milhio. 

O - ••. dar i milhio p~lo selo ou 5 milh3es, ueu queFo 
contribuirn, e se ele est~ com inten~ão de contribuir com a 
Campanha, ele quer ajudar na Campanha" •• 

AK - Para avan~ar. 

O - Exatamente, ele vai i prcpagandea~. ele vai pegar selo 

AK - Ou para distribuir com as produtos dele que ele quer. 

O - Entio eu acho que vai ser nesse sentidaT eu acho que 
isso tem que ficar bem clDro. 

AK - E i isso que diferencia essa Campanha de uma campanha 
de caridade, nio i. Osmarino? Nds nâo estamos fazendo 
campanha de caridade. Nic i SOS Seringueiros, SOS Povos da 
Floresta. Nds nio estamos afogados pedindo esmola" Nds 
estamos fazendo uma campanha de conscientiza~io do povo da 
cidade, porque o dia que ele tiver o nível de consciªncfa 
que o povo da floresta tem a natureza nio vai correr o 
perigo qu~ est~ correndo. Nossas populaçSes vic ser viiveis 
economicamenter socialmente. Nds nio vamos ter conflito no 
campo porque a 9ente vai estar equacionando esse problema de 
alguma maneira, pelo fflenas no plane regional e local. Agora, 
tomara que todo mundo entenda o que a gente esti fazendo. 
Quando eu disse que nio era interessante que uma empresa 
comprasser d porque de repente o Banco Central do Brasil 
pede decidir comprar esses 5 milh5es de sela. Compra, di os 
5 milh3es de cruzados para nds e cala a nessa boca. Nds nio 
estamos interessados nisso. Aliis a Bordonp que estava 
desmatando 1~ no Acrer pode decidiv compvar os 5 milh8ss de 
sela da Campanha. Cala a boca dos seringueiros, cala a boca 
dos índios e compra os 5 milhBes da Campanha. A Rede Globo 
pode comprar os 5 milhies de selo ~a gente. Nds nio estamos 
interessados nesse tipo de negdcio, nds nio estames vendendo 
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chiclete, apesar de que os seringueiros produzem borracha e 
vendem ••. 

AK - Mas eu achei bom voeis ~azerem essa provoca~io porque 
se algum Jornalista ••• 
Ela i uma Campanha interessante po~que a gente tem uma visio 
de quanto nds vamos arrecadar. São 5 milhies da selos, é uma 
tlragem ~nica, nds vamos vender esses 5 milhies de selo. Se 
a gente conseguir vendi-los em .um ano, nds vamos ter 5 
milhies de cruzados em um ano. 
Agora, esses fundos nds nio vamos esperar um dia que nds 
tivermos vendido todos os selos para fazer nosso trabalhe. 
Se a gente tiver arrecadado 200 mil, 500 mil cruzados, o 
comiti da UNI e do CNS vai definir a aplica~io dele naquilo 
que as comunidades Já estio desenvolvendo. Nds nio egtamcs 
abrindo um balcão para projetos novos, n6s Ji temos nosso 
trabalho que precisa ser feito, n6s estamos passando 
di~iculdades, nds temes um centro Jurídico que nio tem meios 
para trabalhar, nds precisamos de um advogado para 
acompanhar as quest~es dos seringueiros e dos índios e nao 
temos advogados a nossa disposi~io, não J, Osm~rino? Se a 
gente tiver esses recursos a gente vai ter nosso servi~o 
Jurídico funcionando, se a gente tiver ess•s recursas a 
gente vai ter nosso centro de pesgulsas ~unclonado. E um~ 
coisa que i muito importante das pessoas entenderem? se o 
CNS esti viabilizando as reservas extrativistas como 
preposta social por outro lado as reservas extrativistas nic 
estio viabilizadas do ponto de vista ticnico, eles precisam 
de recurses para viabilizar essas reservas extrativistas do 
ponto de vista técnico. Quando o Osmarino falou que eles 
precisam formar agentesr nio é sd alfabetizar agentesp eles 
precisam formar técnicos deles que vic colocar os produtos 
deles no mercado, que via descobrir cómc comercializar os 
produtos. os diversas produtos que tem ali d~ maneira 
viivel, sustent,vel, nia para vender igual bugiganga. 

B - Agora, quero saber o seguinte, fundaç;e~F agências de 
financiamento que quiserem colaborar com os projetos da UNI 
e do CNS~ podem faz~-lo fndep~ndente des~a Campanha. i isso? 

AK - t:llm .. 

B - Essa J uma campanha para os cidadiosr para as pessoas. 

AK - Essa Campanha i uma campanha dirigida às p~ssoas, aos 
cidadãos. ao pcvc. i cio povo da ~lorests para e povo da 
cidade. 

B - E por que voeis decidiram lançar essa Campanha agora, 
com esse perfil? 



AK - Porquer tradicionalmenteT as agincias de governos e 
mesmo as agincias que não sio de governes, elas trabalham 
com programas de coopera~io e ajuda a popu1a~8es Jndígenas7 

a popula~ies regionais. Alguns dos programas que a 
comunidade indígena desenvolve e que cs seringueiros 
desenvolvem, contam com o apoio de uma ou outra agincia. 
Essas as&ncias tlm dinheiro de governes~ nds achamos que 
essas agincias Ji estio bastante educadas sobre o que nds 
estamos ~azendo, mas o cidadio comum nio. O povo, o cidadâo 
comum ele ainda nio entende como que os índios e os 
seringueiros tim um projeto de vida. por que que os fndios e 
os seringueiros queFem dese~volver uma maneira de ocupaçio 
da ~1ore$ta que i diferente do que o governa propaga. de 
desenvolvimento. Inclusive nds temes preocupaçlo dessa 
popula~io passar a ver os Índios e os seringueiros como uma 
espicie de povo atrasado, que nio aceita o progresso. que 
nio aceita o desenvolvimento e confundir a gente com um 
bando de tatu. O que acontecei que nds temos uma 
alternativa a progresso e a de~envolvime11toy e i isso que 
nds queremos comunicar com esse povo. Quando a gente ~ala 
que ess~ selo i uma campanha de conscientiza~io, ~ isso ••• 

B - Ed u c a t i v a , 

AK - i educativa. A sente quer que quando uma pessoa compra 
aquele selinho eles falem~ #puxa. entio os índios e as 
seringueiros nic estio perdidos no m~io do mator esses caras 
sabem onde estio. sabem a que querem fazer e porque é que 
querem viver 1~". 

B - Que apoios voeis esperam contar no Brasi1 p~ra essa 
Campanha? Porque, diferentemente de outr~s, esta Campanha 
esti sendo lançada aqulp uma vez que nesse momento a opinião 
pJbl ica internacional esti muita motivada? esse negdcic da 
Amaz6nia e talr voeis decidiram lan~ar a Campanha aqui, com 
o Milton Nascimento. Entio, que tipo de apoio voc&s esperam 
no Brasil ? 

O - Olha, tem virios, a gente espera contar com virios tipos 
de apoio. Um deles. um tipa de apoio, é das entidades que 
estio trabalhando no sentido de ajudar a contribuir para que 
essa Campanha di certo. principalmente na divulga~io. Eu 
acho que um dos apoios que vai ser muito importante vai seF 
q~e as entidades se preocupem. junto a sua categoria. Junto 
ao seu alvo de trabalho. a sua escola, onde ele trabalha ••• 

AK - Sua comunidade. 

O - ir sua comunidade, ele possa divulgar ao míximc no 
sentido das pessoas entenderem, porque vai ser espalhado em 
tudo qu8lquer canto essa Campanha. mas pode ser que a gente 
leve o recado de um Jeito e as pessoas comecem a entender de 
ou t r a ·f'o1rma •• 
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AK - Se ~onfundam. 

O - Se confundam. A foFma que a gente pr~clsa do apeio do 
pessoal para que quando existir ccnfusio entre a popula~io, 
geralmente a popula~io sempre ela tem liyaçies com um grupo, 
com outro gFupo, conformB o seu meio de vida, de vivincfa. 
Entio, que as entidades, as personal ldadesr dentFo do seu 
ritual de trabalho, possam ajudar a esclarecer o sentido do 
nosso trabalho, o sentido dR nossa Campanha. E Isso, eu vejo 
por aí. nio é. Ailton? Que seria uma forma de que a 
Campanha di certo aqui no Brasil. 

AK - Simp porque como ela esti sendo lançada aqui no Brasil, 
i muito importante que a conscilncia da pcpulaçio~ que a 
informa~ãoy que a educação da pcpulaçic sobre o quE ~ essa 
Campanha, seja a primeira coisa, a principal prioridade. 
Porque eu acho qu@ se essa populaçio tiver sabendo porque i 
que os índios e seringueiros estio ~azendo essa Campanha, 
nds vamos ter uma novidade muito grande no Brasil porque, 
pela primeira vez~ o cidadio comum vai cooperarr vai 
cor1tribuir para uma luta de proteção da natureza» Porque nio 
~ tradi~io aqui no Brasil a populaçio partlcipar, a 
populaçio no Brasil nunca participa disso, a maioria dam 
organizaçBes ambientalistas que tem no Brasil ou trabalham 
com verba de governo ou com doa~~es de organismos 
internacionais, nds vamos ensinar o povo brasileiro a 
participar disse. Qualquer um menina pode dar um cruzeiro 
num selo, e ele vai participar dessa Campanha fazendo isso, 
mas ele vai fazer isso s6 se ele for educado para isso. 

B - Mas Essa Campanha tambim vai ser lançada no extericr7 
não vai ? 

AK - Vaí. Essa Campanha vai ser lan~ada em outros países. 
Nossa declsio de Jan~,-la no Brasil ~ porque nds achamos que 
o Brasil tem uma responsabilidade muíto grande de educar 
outros países e outros povos sobre a possibil Idade de 
preservar uma regiin d~ florestar com um povo tradicional 
que habita ali dentro, desenvclv~ndo 11ma tecnologia, uma 
economia pFdpria e sustentivel. PorquE a maioria dos outros 
pa{ses nio conta mais com essas condi~ies~ nio tim 
popu]aij8es tradicionais vivendo na floresta. Ela vai ser 
dirigida principalmente a pa{ses ricos, a países do io. 
Mundo. com o obJet fvc aqui educativo mas tambcim de arrecadar 
fundos. porque nds sabemos que essas popula~Ues dos países 
ricos eles tim ccndiç3es tranquilamente de participar de uma 
Campanha dessasr sem nenhuma dificuldade econ6mica. O 
pt·incipa1 alvo da campanha eccnBrnica, p~ra nds. , o pdblico 
internacional. 

AVB - Como é que voei explica a coincidincla do lan~amentc 
dessM Campanh~ Internacional da Alian;a dos Povos da 
Floresta com a campanha que o Raoni. o Sting vem fazendo em 
torne da criaçio da Fundaçio Mata Virgem? 



AK - Eu acho que nds podemos mencionar, alim dessa campanha 
que o Sting esti fazenda com os nossos parentes Kayapó pela 
Euvupa, nds podemos mencionar também o lançamento do filme 
Quarup que o Ruy Guerra fez, esti sendo lan;adc agora em 
Cannesy na Fran~a, nds podemos mencionar a crla~io de uma 
outra funda;~o chamada Funda~io Quarup tamblm, que ide um 
grupo aqui fez o patrocínio, a produ~io do fllmep nds 
podEmos mencionar a cria~io de virias outras inlciat fvas de 
funda~ies ou at~ de comitês. como os virias comit&s Chico 
Mendes Rspalhadcs pelo Brasil inteiro e n6s podemos 
considerar que todos esses acontecimentos ••• 

B - Funda~io Chico Mendes. 

AK - t. ~ Funda~lo Chico Mendesr o prriprio filme que vai s~r 
feito a nível lnt8rnaciona1. Eu acho que o que a gente pode 
mencionar i que todos esses acontecimentos sio sementes que 
durante muito tempo estlveram sob a terra e que agora 
flcraram. Essas sementes vlo dar frutos, vio dar frutos 
di~erentes; tem um que vai dar cupua~u, tem outro que vai 
dar aratlcum. tem outro qu~ vai dar bar~y tem outro que vai 
dar pitomba. tem outro que vai dar laranja, tem outro que 
vai· dar limão? tem um que vai dar fruta doce, tem outro que 
vai dar fruta azeda ••• 

B - Tem algum que vai dar abacaxi ? 

AK - Tem alguns que vai dar abacaxi. Agora, o que nds 
queremos i zelar da nossa sementinha, Vai dar ati ••••• 
Agora~ a nossa sementinha que ia Aliança dos Povos da 
Floresta ela nasce nesse canteiro grande de muitos 
pensamentos. O que eu acho i que a dicada de 90 vai assistir 
o nascimento. ainda, de milhares de outras iniciativas 
Juntos, e tomara que elas sejam todas verdadeiras e para 
fortalecer a nossa luta~ para fortalecEr verdadeiramente a 
luta de prote~io das florestas, mas que seja uma luta que 
nio despreze garantir a vida para os seres humanos que vivem 
na floresta. Porque voe& nio pode fazer uma campanha 
imaginado que a matai virgem, igual uma menina assim que é 
virgenzinha, e que nio tem genta que vive li dentro da 
~loresta. tem o pcvc que vive lá dentro da 91oresta. E o 
povo que vive dentro da ~loresta precisa viver, como sempre 
viveur voei não pode capar o povo que vive dentro da 
floresta para deixar a mata virgem. 

a - Eu guerc saber o sRguinter eu estou achando que esse 
papo aí7 nio esse agora. mas o anterior. de uma educaçio do 
Brasil para e mundo. estou achando que essa Campanha de 
voeis acaba colaborando com o Nossa Natureza. porque e 
governo brasileiro está muito interessado, neste momento. em 
provar que e Brasil ci dos brasileiros e que os brasileiros 
vão decidir o ~uturo da Amaz3nia e dar um exemplo para e 
mundo. que os países desenvolvidos Ji ~izeram o que ~izeram 
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com o seu meio ambiente e continuam •••• agora querem 
ensinar o padre-nosso para e nosso vigirio aqui e que a 
gente~ que tem qu~ ensinar para eles e tal. Eu quero saber 
como i que voeis v&em essa Campanha no contexto do Brasil. 
do governo brasileiroy do programa Nossa Nmtureza, que está 
hoje Justamente acusando uma série de organismos de estarem 
querendo arrumar cada vez mais pretextos para 
internacionalizar a Amaz6nia. 

AK - Entâo, uma das nossas inten~~es ci educar também o 
projeto Nossa Natur·eza. Nds queremos educar o governo 
brasileiro para quando ele fiz~r um programa de novo, ele 
discutir com o povo da ~loresta porque esse. por ixemplo, 
que ele fez agora, ele nio discutiu com o povo da floresta. 
Entio est~ tenda a maior dificuldade. Nds queremos educar 
tambim e governo brasileiro, os centros de pesquisa do 
Brasil. as universidade~ brasileiras. Esse projeto de 
pensamente nosso nlo parte do pensam~nto de que o Brasil J 
sabidinho e vai ensinar o mundo a viver. nds partimos cio 
principio de que tem uma real idade que muito~ países que sio 
hoje ricos, sacrificaram sua natureza. sacri~icaram seu 
ambiente para Feallzar um tipa de desenvolvimento, é o mesma 
tipo de desenvolvimento que hoje se tenta impor às reoiSes 
de ocupaçio tradicional de índios e seFingueiros, ele nio i 
um modelo que serve p~ra nossa pcpula~io. Nds queremos 
mostrar para eles. para a opiniio pdblica nacional e 
internacional, que a insistincia em formas de 
desenvolvimento agressivo ele vai seF contra a vida das 
PEssoas e contra a nat~reza. E isso nds queremos ensinar 
tanto para a opini;o p~bl ica internacional quanto para o 
governe que fez o projeto dele, a natureza dele. 

B - Osmarino, o governo consultou os seri.ngueiros tambim 
para fazer esse projeto? 

O - Nio. o Nossa Natureza a gente ainda nio teve, nio tomou 
nem conhecimento, ali~s ainda nio pegamos, vimos sd o 
comentário ••• 

AK - De n:11;pão. 

O - E~atamente, mas a gente não paFticipou de nada, ninguim 
sabe como t. E depois eu acho que, além da gente nio ter 
participado, o fato de que não seria tanto, po~ exemplar 
voei, nao sei se o Ailton concorda, mas se a gente est~ 
~azendo isso. nio é no sentido tanto de levar uma 
consciência para a çomunidade internacional, que apesar dela 
ter so~rido o que ela so~reu com seus projetos que acabou 
dando os escindalos do meio ambiente na comunidade 
internacional, mas é a prdprlu, nds queremos evitar que isso 
aconteça aqui, o gue Ji aconteceu em outros países. E que o 
prdprio presidente, apesar de ter um discurso. ati ~azer 
projetos, mas a prit ica, pode ati ter algumas coisas boas 
nesses projetosr mas a pritica at, hoje tem sido e 
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contririo. A gente vi a projeto Nossa Natureza sendo 
divulgado ai e que a popula~ão nio participa ••• 

AI< -· De s c onh ec e , 

O - ••• nio tem conhecim~nto disso, a mata continua calndo7 
os projetos de hidrel,tricas, usinas ••. 

AK ·- Estradas. 
"! 

O - ••• BRs, arrasando as comunidades intetras da Amaz8nia. 
Então, quer dizer, i um papel agora dessa popula~io, dos 
índios e dos seringueiros mostrar que o projeto Natureza se 
tiver alguma coisa boa, como outros projetos que Ji 
aconteceram, do governo ~ederal para defesa do meio 
ambiente, nunca deu futuro para as popula~ies que são 
afetadas por esses projetos. A nossa preocupaçic i no 
sentido de que nds temos o papel de l~vaF ao conhecimento da 
o~inião pdblica que o governo fala, fala, fala, a( voei 
espreme e nio sai nada. E nds queremos mostrar que i 
possível se fazer esse movimento, i possível se levar essa 
consciincla e se a população pegar essa conscilncia~ ter 
conhecimento dessas coisas. a popula~io da cidade vai 
contribuir tambim, pressionando os drgios que ele nio vai 
mais iludir a comunidade nacional, para que isso fique sendo 
divulgado de maneira que ele est, acabando com os índios, 
co~ os seringueiros. Est~ acabando com as comunldaclesr alim 
de estar acabando com as comunidades. esti acabando tambim 
com uma s~rie de riquezas e cultura que tem dentro dessa 
floresta e que o pessoal nlo tem conhecimento. Entâo o 
projeto Na natureza delesll. como a gente chama, nio acredito 
da maneira como ele está sendo levado ao conhecimento da 
popula;ior tanto nacional como internacional, ele venha a 
dar certo sem a gente participar e decidir Junte. 


