


mutirão, porque muitos contribuíram direta-
mente e indiretamente.  No começo procu-
ramos jornalistas mas não tivemos sucesso; 
num segundo momento juntamos muitas da 
matérias existente e costuramos os estudos já 
feitos, procurando traduzir numa visão o mais 
possível harmônica e apresentar umas alter-
nativas. Agradecemos de maneira especial a 

Dom Erwin Krautler, ao jornalista Lúcio Fla-
vio Pinto e ao professor Aloizio Leal, que 

nos ajudaram através de entrevistas e 
com material escrito.

Se vocês ou sua entida-
de estiverem interessados em 
fazer parte do “Mutirão” entre 
em contato conosco pelo te-
lefone ou pelo E.Mail ou ve-
nha nos fazer uma visita.

Teremos à disposição 
dos interessados uma versão 
desta revista em um CD in-

terativo, com documentação 
mais pormenorizada sobre os 

temas apresentado pela revista e 
as entrevistas na íntegra.

Além desta revista “O Mutirão”, es-
tamos preparando programas para rádio 

e para televisão. Contamos também mon-
tar, em breve, um site na internet.

Junte-se a nós. A Amazônia precisa 
da sua colaboração e participação. Parti-
cipe! Este mutirão vale a pena!

Este é um número especial da nossa re-
vista abrangendo as edições 155 e 156 

(janeiro/ fevereiro, março/ abril) e dedicado 
à AMAZÔNIA. Pretende não só dar uma vi-
são panorâmica da Amazônia, mas princi-
palmente desencadear uma campanha po-
pular em defesa do futuro da Amazônia a 
começar da proposta de alternativas.

Amigos, irmãos, parentes, 
estamos promovendo um mu-
tirão para a preservação da 
Amazônia, aliás, em defesa 
da vida. “A morte da flores-
ta é o fim de nossa vida”, 
apontava irmã Dorothy. O 
sangue dela e de tantos 
lavradores e índios nos 
convoca a participar da re-
alização do grande sonho: 
que a terra, que a Amazô-
nia se torne a casa grande 
em que amazônidas, animais, 
plantas, rios, lagos possam viver 
em harmonia e na fartura. Quem 
chega, chegue como irmão e hóspede e 
não como inimigo.

Neste sentido, com esta edição que-
remos convocar órgãos da Sociedade Civil e 
das Igrejas a se juntar a nós no “MUTIRÃO 
PARA A AMAZÔNIA” para encaminharmos 
ações concretas que garantam o futuro da 
Amazônia. Aliás, este número da revista é um 
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“A morte
da floresta

é o fim
de nossa vida”
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“O cenário é impressionante, comovente. Mata virgem, 
milenar! A floresta, do jeito como Deus a fez. Linda! Ver-

de escura. Parece eterna, impenetrável.
Altaneiro, um jatobá se ergue à nossa frente. Mais adian-
te, de grosso tronco e copa esgalhada, um tamburi. Ao 
lado desses gigantes, um humilde pé de bacaba e, à 

margem direita da estrada, a rainha das selvas, a majes-
tosa castanheira. Uma estrada corta a mata virgem. Ela 
é nova, ainda sem sulcos cavados pelas chuvas do in-

verno tropical. Ascende suavemente ao topo da ladeira, 
onde se abre numa descida íngreme levemente encurva-

da para as profundezas de um vale sombrio.
Ao chegarmos ao local um bando de araras nos saúda 

com algazarra e batendo asa na copa do Jatobá. É mes-
mo uma saudação? Ou será que a vozearia dessas aves, 

tão famosas pela nobre plumagem azul e vermelha, é 
expressão de sua ira porque rejeitam a presença humana 
no seu mundo verde? Desconfiam de todos os homens! 

Os homens derrubam! Os homens destroem! Os homens 
queimam! Os homens arrasam! Os homens matam! Não 
deixam nada em pé! A esses homens insensatos, as ara-
ras amaldiçoam: “Vão embora, assassinos perversos”!”, 

“Vão embora, depredadores inescrupulosos!” “Vão embo-
ra, saqueadores insaciáveis!”

A selva tomba, morre, vira estepe! O ruído estridente e 
dissonante de motosserra é o aviso fúnebre do fim do 

paraíso. É semelhante a uma sirena de alarme que alerta 
para a catástrofe. Salve-se quem puder! É preciso voar, 
fugir! Onde as araras farão seus ninhos, como cuidarão 
de seus filhotes? Nos morros incinerados ou em meio 
ao capim-braquiária que os homens semeiam para o 

boi pastar depois de incendiar a floresta e matar todos 
os seres vivos, tudo que tem alma e respira, a flora e a 
fauna? Coitadas das araras! Milhares de suas irmãs já 
se foram! Essas aí no alto do jatobá ainda sobrevivem. 
Melancólicas, depois de mais alguns gritos queixosos, 

fogem agora em busca de sossego numa copa frondosa 
bem distante. Até quando existirão ainda copas frondo-

sas? Até quando araras?”
Dom Erwin Krautler, Relato da viagem a Anapu - Dezembro de 2005

As araras gritam, os pássaros de todo tipo gritam, o jatobá grita, as árvores grandes, 
arbustos, flores gritam, a terra grita:

nós somos seus parentes; nós somos parte de sua vida; nós somos o seu futuro. 
Até quando continuarão a matar a vida? 

 Até quando?
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O avanço do agronegócio capitalista, as 
queimadas, o desmatamento avançam 

com um rasto de destruição. Em poucos anos 
o Brasil já derrubou 16,3% da floresta amazôni-
ca. Os pesquisadores e cientistas nos alertam 
que se persistir o ritmo atual de devastação da 
floresta pela pecuária, pelas fazendas de soja 
e pela exploração madeireira, 40% dela deverá 
desaparecer até a metade deste século. A este 
ponto a Amazônia caminhará irreversivelmente 
para se transformar em cerrado. A devastação 
da Amazônia provocará alterações climáticas 
em várias regiões do planeta, a começar pelo 
Brasil. A desertificação do norte pode afetar 
drasticamente o sistema hidrológico do conti-
nente, criando grandes áreas secas nas regiões 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul do País.

Os povos que habitam esta região en-
frentam diversos desafios, entre eles, um dos 
mais importantes: a soberania e a autodeter-
minação dos próprios povos amazônidas na 
luta pela conservação da floresta, dos rios, 
dos lagos e dos diversos recursos naturais 
existentes na região.

A política que sustenta ou permite esta 
devastação está presa ao critério da exporta-

ção que gera o superávit e está sustentada 
pelo falso conceito de desenvolvimento e 
progresso que tem como ponto de referência 
os recursos imediatos obtidos a qualquer pre-
ço. Os desmatamentos da mata amazônica, 
principalmente no Mato Grosso, têm sido um 
grande problema. São grileiros, uma pecuá-
ria de extensão e uma política econômica vol-
tada para exportação que de fato contribuem 

para a destruição, usando como falsa 
justificativa o ”desenvolvimento”.

Os territórios indígenas, as reser-
vas extrativistas e as terras comunitárias 
dos quilombolas e das comunidades 
ribeirinhas resistem a este modelo ne-
oliberal e pregam o princípio da convi-
vência produtiva com as fontes naturais 
das folhas, flores, frutos e animais da 
floresta, bem como dos rios e dos la-
gos. Os índios se sentem ligados aos 
seres da Amazônia, da natureza com 
um laço de parentesco, com um sen-
timento de respeito e de solidariedade. 
Mais do que nunca: ferir a terra é ferir os 
filhos da terra.

Parece inevitável que acabe a floresta Amazônica 
(Lúcio Flávio Pinto)
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 AMAZÔNIA
A BELEZA E RIQUEZA DA

Amazônia! “Águas de todas as cores, ár-
vores de todos os tamanhos, peixes de 
todas as formas, e um mundo sem fim 

oculto aos nossos olhos... Parece monótona a 
região para os menos atentos, mas não: ela é 
dinâmica-não apresenta nenhum dia igual ao 
outro. O sobe e desce das águas, o silêncio 
ensurdecedor que em algumas áreas recria 
sons esquecidos, o cair das árvores, o pôr 
do sol, o vento, a friagem, a chuva, a ilha 
que se move, as migrações dos homens e 
dos bichos, o abraço-da-morte, o peixe que 
“anda” de um lago para outro, o peixe que 

morre afogado, o tubarão que confunde o tipo 
de água, mas não sua imensidão, criam, a cada 

dia, um desenho novo para este Eldorado que 
urge conhecer e está a demandar todo o cuidado 
da ciência.” (AMAZÔNIA-Comissão episcopal para Amazô-
nia- abril 2005)
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Matintaperera, seres assustadores que lem-
bram que a mata é perigosa para quem não 
a conhece.

Esta é a Amazônia, única, variada e ir-
repetível. Tem sua gente. Tem sua cultura. 
Tem sua história. Tem seus segredos. Tem 
sua vida.

Terra da Cobra Grande que mora na pro-
fundeza dos rios; terra do Curupira guardião da 
floresta e dos animais; da linda Iara que atrai 
os homens incautos ou do boto que seduz as 
moças mais bonitas que aparecem grávidas. 
Amazônia! Terra dos encantados que dançam 
no fundo do rio e vêm, chamados pelo pajé para 
curar as enfermidades; terra do Mapinguari e da 
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A Amazônia Continental apresenta 
uma extensão total de 6,5 milhões de km² 
e abrange Brasil, Bolívia, Peru, Equador,Colô
mbia,Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana 
Francesa. Contém 1/3 das árvores do planeta 
terra, com 3,5 milhões de hectares de flores-
ta virgem, a mais exuberante do mundo, 1/5 
das águas doces do planeta,a maior bacia 
hidrográfica, o maior rio do mundo, e ainda 
mais de 80.000 quilômetros de rios, mais de 
1.500 espécies de peixes.

No Brasil a Amazônia corresponde a 3,5 
milhões de km², representando 41% da área 
total do País. Hoje se fala muito da Amazô-
nia Legal, que é fruto de um dispositivo legal 
do Governo (Lei 1.806 de 06.01.53) a fim de 
planejar e promover o desenvolvimento da re-
gião. Assim houve um acréscimo de 1,5 mi-
lhão de km² à área florestal. Com outras leis 
complementares em 1966 e 1977 os limites 
foram mais ampliados. Hoje a Amazônia Le-
gal tem uma superfície de 5.035.747,80 km² e 
corresponde a 61,2% do território nacional.

AMAZÔNIA CONTINENTAL

Yanomami, Venezuela.
Foto: Arquivo Cimi

Maku, Colômbia. Foto: Arquivo CimiYanomami, Venezuela.
Foto: Arquivo Cimi

Maku, Colômbia. Foto: Jorge Pozzobon
Yanomami, Venezuela.Foto: Arquivo Cimi

Indígena peruano. 
Foto: Arquivo Cimi

Xamã Emberá, Colômbia. 
Arquivo Cimi

Maku, Colômbia.
Foto: Jorge Pozzobon

Shuar, Equador. Foto: Arquivo Cimi

Ashaninka, Peru. Foto: Arquivo Cimi

Ashaninka, Peru.
Foto: Mauro Almeida

Yanomami, Venezuela.
Foto: Arquivo Cimi

Shuar, Equador. Foto: Arquivo Cimi

Indígenas da Guiana Francesa. 
Foto: Eduardo Issa

Yanomami, Venezuela.
Foto: Arquivo Cimi

Emberá.
Foto:Arquivo Cimi

Casa Emberá.
Foto:Arquivo Cimi

Ashaninka, Peru.
Foto: Arno Vogel
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São quatro os elementos da paisagem 
que marcam a região Norte: a bacia do rio 
Amazonas, a planície, a floresta e o clima.

O rio Amazonas começa no Peru, na 
confluência dos rios Ucayali e Marañón. Entra 
no Brasil com o nome de Solimões e pas-
sa a chamar-se Amazonas quando recebe 
as águas do rio Negro, no interior do Estado 
do Amazonas. Das cabeceiras do Marañón 
ao Atlântico o Amazonas mede 6.400 km, 

sendo o terceiro maior rio 
do mundo em extensão. 
Recebe mais de 1.000 
afluentes e chega a ter 13 

km de largura na planície e 100 km na foz.
As terras baixas da Planície Amazônica 

ocupam cerca da metade da região. Essa 
região é limitada ao norte pelo Planalto das 
Guianas- onde está o pico da Neblina, a maior 
elevação brasileira, com 3.014 m e ao sul pelo 
Planalto Brasileiro. A vegetação que a recobre 
assume diversos aspectos, dependendo dos 
locais onde se desenvolve.  

Além dos rios as florestas dominam a 
Amazônia, sendo 67% das florestas tropicais 
do mundo inteiro. Ela cobre 80% da região 

Bioma é o conjunto de 
todos os seres vivos: plan-
tas, animais, fungos, bacté-
rias etc., que são específicos 
de uma determinada região, 
ou seja, as formas de vida 
existem em harmonia umas 
com as outras, e cada uma 
tem sua importância para a 
conservação das outras. A 
destruição de muitas espé-
cies põe em perigo o conjunto inteiro. Dos 
biomas no Brasil, a Amazônia é o que con-
tém a maior biodiversidade.

A Amazônia brasileira está dividida em Amazônia Ocidental com os estados
 do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia e a Amazônia Oriental, com os estados do 

Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso.

PLUVIOSIDADE

CARACTERÍSTICAS DA AMAZÔNIA
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amazônica. É a floresta com mais biodiversi-
dade do mundo. Um hectare de mata contém 
até cerca de 500 espécies de organismos. A 
Amazônia abriga espécies de animais, insetos 
e plantas que não podemos quantificar. Cal-
culam-se 900 espécies de aves e 300 espé-
cies de mamíferos. Até agora a maioria desta 
variedades não foi nem estudada. Num só 
hectare podemos encontrar até 200 tipos de 
árvores; num rio ou lago podemos encontrar 
mais diversificação de peixes que em inteiras 
bacias hidrográfica de paises temperados. 
São variedades que se criaram ao longo de 

milhões de anos e que trazem para a ciên-
cia informações importantíssimas e únicas. 
É a chamada biodiversidade. As informações 
que cada ser possui em seu organismo tem 
um valor científico e econômico incalculá-
vel. Há casos de pessoas e grupos que, às 
escondidas, colhem estas informações e as 
vendem para serem patenteadas, tirando do 
Brasil, dos índios e moradores locais o que 
lhe pertence.

O clima é dividido pelas chuvas: o pri-
meiro semestre, quando chove muito, é o 
“inverno”; o segundo semestre, com chuvas 
mais escassas, é o “verão”.

VEGETAÇÃO
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relações sexuais: ela não conhecia 
ainda homem, jurava. Mas o velho 
tuxaua não lhe acreditava e, como 
não conseguia saber a identidade 
de quem levara a desonra à sua fa-
mília, decidiu matar a filha.

Na noite anterior ao dia em que a moça 
deveria ser executada, o tuxaua teve um so-
nho, no qual aparecia um homem branco que 
dizia a ele que sua filha era inocente! Uão, ela 
não conhecera homem ainda, permanecendo 
virgem.

O velho tuxaua mandou suspender a 
execução, pedindo desculpas à filha. Decorri-
dos nove meses, eis que nasce uma linda me-
nina que, para surpresa de todos, era branca, 
branca, branca! O fato, estranhíssimo, até 
porque os índios são morenos, espalhou-se 
e índios das tribos vizinhas vinham conhecer 
aquele verdadeiro fenômeno.

A menina recebeu o nome de Mani. E 
Mani cresceu sendo admirada por todos, não 
só pela sua cor, mas também porque andou e 

A LENDA
“Há muito tempo a jovem -filha de um 

chefe indígena residente na Região do Baixo 
Amazonas apareceu grávida, sem ser casa-
da”.

O velho tuxaua ficou muito aborrecido 
e procurou saber quem era o pai, a fim de 

vingar a honra da filha. 
Colocou-a em confis-
são, porém, nem com 
pedidos nem ameaças, 
a moça admitia ter tido 

A MANDIOCA
versão de Walcyr Monteiro, a partir dos relatos de Cândido Mariano da Silva Rondon 

falou antes do 
tempo normal.

Mas... an-
tes de completar 
um ano de idade, Mani, sem estar doente e 
sem ter sido acidentada, morreu, para a cons-
ternação de todos. E morreu sem demonstrar 
nenhum sofrimento ou ter sentido qualquer 
dor. Foi uma morte misteriosa!

Sepultada dentro da própria casa, do 
lugar do sepultamento, que era regado todo 
dia. Conforme o costume de seu povo. Nas-
ceu uma planta desconhecida.

A planta desenvolveu e cresceu e, quan-
do frutificou, alguns passarinhos que comeram 
seus frutos ficaram embriagados. Este fato só 
fez os índios aumentarem ainda mais a sua 

admiração por Mani e pela 
planta que nascera de sua 
sepultura.

Um belo dia a terra 
fendeu-se e viram então 
aquela grossa raiz, toda 
branca, que logo identi-
ficaram com o corpo de 
Mani.

Resolveram experimentar como alimento 
e viram que era bom. Batizaram então a nova 
planta com o nome de mandioca, que significa 
“Casa de Mani”. E aprenderam as múltiplas uti-
lizações da mandioca, que passou a alimentar 
de diversas maneiras as tribos indígenas...!
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(Ver-o-Pará  jul/ago 2005)

Agora que você conhece a origem da man-
dioca (e temos a mandioca, como a chamam 
os amazônidas, ou mandioca braba, como a 
designam no Sul do País, e a macaxeira, que 
é denominada no Sul de mandioca man-
sa), veja alguns alimentos originados do 
corpo da índia branca Mani:
• Farinha seca e d’água - acompanha-
mento obrigatório de diversos pratos e 
frutas, principalmente do feijão com ar-
roz e também do açaí, além de se fazer 
farofa; 
• Farinha de Tapioca 
- pode acompanhar 
igualmente o açaí 
e pode ser tomada 
com leite, com café e 

também com 
diversas fru-
tas ou ainda 
ser tomada 
na forma de 
mingau;

• Beiju - espécie de bolo feito a partir da massa 
da mandioca ou da tapioca;
•  Tapioca ou tapioquinha - “molhada”, com 
leite de coco, ou 
“seca”, comida com manteiga, margarina ou 
leite condensado;

•  Goma - feita a partir do polvilho da mandioca 
e que entra no preparo do tacacá, uma das de-
licias da cozinha amazônica;

•  Tucupi - líquido extraído 
da mandioca, com o qual 
se preparam vários pratos, 
entre os quais o famoso 
Pato no Tucupi, mas com 
o qual também são prepa-
rados diversos tipos de car-
ne (suína, bovina) e grande 
variedade de peixes e aves, 
além do já referido tacacá;

•  Bolos diversos, en-
tre os quais o “Podre” 
(de farinha de tapioca) 
e o de macaxeira.
Há muito mais além 

dos listados acima, que são os principais, 
mas não podemos deixar de citar, em espe-
cial os que derivam diretamente do nome 
da índia Mani, a saber:
•  Maniva - folhas da macaxeira das quais 
se prepara a Maniçoba;
•  Maniçoba - um dos melhores pratos da 

cozinha amazônica, sério concorrente do Pato 
no Tucupi, é feita do fervimento da Maniva. com 
vários acessórios constituídos de carne de char-
que, chouriço, paio, toucinho e outros mais;
•  Manicoera ou Maniquera - aguardente feita 
da mandioca Maniocaba. Também pode ser um 
mingau feito do caldo desta última misturado 
com arroz.

Além dos pratos e da aguardente citados, 
da mandioca extraem-se outras aguardentes, a 
saber: tiquira, caxiri e tiborna. 

MANDIOCA E SEUS DERIVADOS
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A Amazônia é retalho de raças e de povos. Tirando os Povos Indígenas, os outros foram 
para cá deportados ou atraídos sempre em vista de extrair e produzir riquezas para 
fora. A Amazônia está regada de sangue. Em Manaus as águas do rio Solimões se 

juntam às águas do rio Negro e por quilômetros vão juntas sem se misturar. Se você olhar 
para as águas, ao longo dos 80 mil km que compõem os rios da Amazônia, você vai ver que 
elas são estriadas de vermelho: é o sangue de milhões de índios e de milhares de negros, 
nordestinos, e gente de todo Brasil e de fora, a começar do primeiro índio morto, no século 
XVI, ao último lavrador trucidado, com certeza no dia que estará lendo esta revista. Todos 
eles pagaram pela cobiça dos que olham a Amazônia como terra de saque e de lucro, des-
conhecendo o direito que cada um dos seus moradores e todos nós temos à vida.

Os Povos da Amazônia e a voz de seus Pastores- CNBB- Erwin Klautler

Myky. Foto: Elizabeth Amarante
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POVOS INDÍGENAS
os donos da terra:
Aqui vivem, há milhares de anos, os povos 

indígenas. A idade cientificamente provada das pin-
turas rupestres na Caverna da Pedra Pintada em 
Monte Alegre (PA), mostrando mulheres e crianças 
saindo para colher castanha-do-pará e homens no 
meio da mata úmida caçando anta, derruba defini-
tivamente a tese da ocupação do continente ameri-
cano há somente 12.000 anos. Esses “paleoíndios” 
viviam na Amazônia já há muito mais tempo. Atra-
vés dos séculos, quem sabe milênios, haviam-se 

adaptado às florestas tropicais criando uma cultura 
superior à de outros pré-históricos de sua época.

Os índios de hoje são os descendentes e re-
manescentes de outrora vigorosos povos que atra-
vés dos séculos foram dizimados em perseguições 
implacáveis, guerras de extermínio ou por doen-
ças criminosamente introduzidas. Calcula-se que 
na época os índios na Amazônia eram cerca de 3 
milhões. Seus territórios foram invadidos. Foram 
escravizados e deportados ou então submetidos a 
programas de “integração” à sociedade que orgu-
lhosamente se autodenominava de “nacional”.

Marubo. Foto: Sílvio Cavuscens

Tembé. Foto: Arquivo Cimi

Kampa. Foto: Walter Cinta Larga. Foto: Lourdes Christ

Munduruku. Foto: 
Nello Ruffaldi

Marubo. Foto: Fernando López

Assurini  Koatinemo. 
Foto: Arquivo Cimi

Makuxi. Foto: Arquivo Cimi
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Segundo o censo 2000 do IBGE, vivem 
em terras indígenas na Amazônia 208.522 ín-
dios, ou 59,40% da população indígena brasilei-
ra. Chama a nossa atenção o fato que além des-
tes índios que vivem em aldeias, há um número 
significativo de 61.689 indígenas que são habi-
tantes de cidades, encontrando-se geralmente 
nas periferias urbanas.

UF Em terra indígena Nas cidades Total
l. Amazonas 94.608 18.783 113.391
2 Pará 25.962 11.718 37.681
3.Mato Grosso 21.84 7.348 29.196
4 . Roraima 22.331 5.797 28.128
5. Maranhão 19.535 8.036 27.571
6. Rondônia 6.460 4.223 10.683
7 . Tocantins 7.153 3.428 10.581
8 . Acre 6. 911 1.098 8.009
9 . Amapá 3.714 1 .258 4.972
Total 208.522 61.689 270.211

POPULAÇÃO INDÍGENA SEGUNDO O IBGE (Censo 2000)

Javaé. Foto: Noeci Messias

Kampa. Foto: Arquivo Cimi

Galibi Marworno e Karipuna. Foto: Nello Ruffaldi Myky. Foto: Elizabeth Amarante

14 Especial - Mutirão para a Amazônia



UF Em terra indígena Nas cidades Total
l. Amazonas 94.608 18.783 113.391
2 Pará 25.962 11.718 37.681
3.Mato Grosso 21.84 7.348 29.196
4 . Roraima 22.331 5.797 28.128
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POPULAÇÃO INDÍGENA SEGUNDO O IBGE (Censo 2000)

Tiriyió. Foto: Amarildo Fonseca

Matis. Foto: Isaac Filhomarubo. foto: Sílvio Cavuscens

Tapirapé. foto: Luiz Gouveia de Paula
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ONDE ESTÃO E QUEM SÃO?
São divididos em 6 troncos lingüísticos: 

Tupi, Karib, Tukano, Jê, Pano e Aruaque. Os Wai-
miri-Atroari, Yanomami, Arara, Parakanã, Cinta 
Larga, Nambikwara, Kayapó, Asurini, Araweté, Pa-
likur, Waiãpi, Tiriyó, Tikuna, Krahó, Sateré-Maué, 
Makuxi, Wapichana, Apurinã e tantos outros povos 
são os filhos e as filhas nascidos das entranhas da 
Amazônia prenhe de seus ritos e mitos.

TERRAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA
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OS NEGROS
a Pátria perdida...
Milhares e milhares de homens e mu-

lheres foram trazidos da África como escra-
vos. Muitos nem chegaram vivos neste lado 
do Atlântico. Morreram de banzo, de saudade, 
a bordo dos navios negreiros. Os que chega-
ram à Amazônia tornaram-se em sua grande 
maioria escravos de engenhos. Todos chora-
ram inconsoláveis a pátria perdida. Ainda hoje 
cantam e dançam emocionados os cantares e 
ritmos que a mãe África lhes legou. As festas 

dos santos padroeiros na Amazônia têm carac-
terísticas negras misturadas com indígenas. 
As novenas e ladainhas cantadas e batucadas 
e noites dançadas ao som de tambores e tam-
borins, de curimbó e maracá, de reco-reco e 
xeque-xeque espelham a alma do amazônida. 
O ponto culminante dos festejos ainda hoje é 
a procissão com a imagem escondida atrás 
de inúmeras fitas coloridas, carregada num 
andor belamente ornado. Em muitos lugares 
não pode faltar a “corda” atrelada ao andor, 
ligando simbolicamente à Santa ou ao Santo 
os fiéis que nela seguram.
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Localização de algumas Comunidades
Quilombolas na Amazônia por Municípios

Nº             MUNICÍPIO                                    COMUNIDADES
1 -            Macapá/AP   - Quilombo do Curiau.
2 -            Ananindeua/PA         - Quilombo Abacatal.
3 -            Cachoeira do PA       - Quilombo  Itamaoari
4 -            Oriximiná/PA            - Quilombos da Água Fria,Bacabal, Aracuam de Baixo,   
     Serrinha,Terra Preta II, Jaraucá,  Pancada, Aracá,    
                                             Esp. Santo, Jauarí,  Boa Vista do Cuminá,Varre Vento, 
                                             Jarauacá,Acapú e Boa Vista...
5 -            Óbidos/PA                 - Quilombos S.José, Matá Cuece,Apuí, Silencio, 
                                            Castanhadura
6 -           Alenquer/PA              - Quilombo do Pacoval
7 -           Codó/MA                    - Quilombo S.Antonio dos Pretos, Eira dos Coqueiros,  
                                             Mocoronga
8 - N. Sra. do Livramento/MT  - Quilombo Mata Cavalo

O povo negro sempre encontrou formas 
de resistir ao processo de exploração e escravi-
dão. A fuga e a formação de quilombos era uma 
maneira de organizar e resistir à crueldade do 
sistema imperial. Entre os principais quilombos 
ou quilombolas na Amazônia podemos citar no 

Amapá: Em Oiapoque (Calçoene) e Mazagão; 
no Pará: Em Alenquer (Rio Curuá),em Óbidos 
(Trombetas/Cuminá);em Tucuruí, Cametá (Rio 
Tocantins),Caxiú (Rio Moju/Capim),em Mocaju-
ba e no Gurupi) e em Anajás; no Maranhão se 
encontram os Quilombos em Turiaçu nos Rios 
Maracassumé e no Turiaçu.

OS QUILOMBOLAS NA AMAZÔNIA

1
2

3
4 5

6

7

8
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OS NORDESTINOS:
atraídos e abandonados
No século XIX, a extração do látex 

das seringueiras da Floresta Amazônica 
adquiriu grande importância econômica: 
atraiu dezenas de milhares de migrantes 
do nordeste brasileiro e despertou o inte-
resse de grandes companhias extrativistas 
européias e norte-americanas. O látex foi 
elevado à categoria de matéria-prima in-
dustrial a partir de 1823, com a descober-
ta da impermeabilização por Macintosh e 
da vulcanização, por Goodyear, em 1839. 
Até 1850, a exploração da borracha esta-
va restrita à região de Belém e ilhas. Os 
primeiros rios a serem utilizados para o 
transporte comercial foram o Xingu e o Ta-
pajós, depois o Amazonas até atingir o So-
limões, o Purus, o Alto Madeira e o Juruá. 
Nessa época, iniciou-se também a migração de 
turcos, sírios libaneses e judeus que praticavam o 
comércio baseado na troca de mercadorias. “O 
monopólio brasileiro de produção e os altos pre-
ços da borracha no mercado mundial enriquece-
ram durante algum tempo os donos de seringais 
e fizeram de Manaus e Belém capitais de fausto 
e dissipação”.

Nas primeiras décadas do século XX, com 
a concorrência da borracha asiática, a borracha 
amazônica perdeu mercado e a economia regio-
nal entrou em rápido declínio, deixando milha-
res de famílias de seringueiros na miséria.

Nem soldo, nem medalhas...
Durante a II Guerra Mundial, quando os ja-

poneses cortaram o fornecimento de borracha 
para os Estados Unidos, milhares de brasileiros 
foram enviados para os seringais da Amazônia, 
em nome da luta contra o nazismo, dando ori-
gem à “Batalha da Borracha”. Os nordestinos 
recrutados para trabalhar nos seringais foram 
chamados de ”soldados da borracha”, mas ja-
mais receberam soldo nem medalhas. O saldo 
final foi terrível: Entre os quase 60 mil soldados 
da borracha, cerca da metade desapareceu na 
selva amazônica.

Freqüentemente os seringueiros entraram 
em confronto com os índios, que rejeitavam 
sua presença. A reação indígena provocou a 
vingança dos barões da borracha que manda-
ram massacrar os índios.

Aldeias inteiras foram sacrificadas e os rios 
se tingiram da cor do sangue.
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JAPONESES
na Amazônia
A partir de 1929 os nipônicos começam a 

fixar-se em vários pontos da região amazônica. 
Tomé-Açu, no Pará, tornou-se o assentamento 
mais importante, ficando famosa pela produção 
de pimenta.

“Integrar, para não entregar”
A partir da década de 70 a Amazônia tornou-

se mais uma vez palco de grandes migrações. A 
construção de imensas estradas que cortam as 
selvas até então intocadas provocou uma corrida 
de milhares de famílias do nordeste à Amazônia.

...E lá vão os nordestinos para o norte, fu-
gindo da seca, atraídos por promessas gover-
namentais. Mas poucos, apenas 15%, permane-
cem. Os outros desanimaram e abandonaram 
ou venderam seus lotes a preço de banana para 
voltar num pau-de-arara ao nordeste da caatinga 
e das secas periódicas, ou então se refugiaram 
nas cidades que da noite para o dia incharam, 
duplicando e triplicando o número de seus habi-
tantes. Muitos, já sem eira nem beira, tentaram, 
como última cartada, a sorte nos garimpos.

Se não acharam ouro, a malária encontra-
ram, com certeza. Em conseqüência de doen-
ças, muitos morreram de “morte morrida”, ou-
tros tantos pela violência que reina nos garimpos 
de “morte matada”. Não existem estatísticas.

MIGRAÇÃO DO SUDESTE,
CENTRO E SUL:
A chamada segunda colonização, tam-

bém incentivada pelo Governo, trouxe famílias 
do sudeste, do centro e do sul do Brasil a esta 
nova fronteira. Vieram em busca de terras para 
a agricultura ou criação de gado. Programas te-
levisivos falaram de um “Novo Eldorado” com 
estradas asfaltadas e casas prontas e boniti-
nhas para receber as famílias. Pouco a pouco 
este povo migrante se deu conta da dureza das 
condições de vida na Amazônia. Havia casas de 
madeira nas agrovilas, uma igualzinha à outra, 
mas o lote a ser cultivado ficava a 30 ou mais 
quilômetros da nova habitação, e não havia 
transporte, a não ser os pés descalços.

Atualmente a Amazônia Legal tem 
cerca de 20 milhões de moradores.
Destes, 70% moram nas cidades e 

30% no meio rural.
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“A Amazônia que temos é fruto do  mo-
delo de desenvolvimento alheio aos interes-
ses do povo da região.” ( Jax Pinto)

“A floresta, a água e as terras amazô-
nicas estão submetidas a um saque nacio-
nal a serviço do lucro particular e do capital 
internacional. Este saque sendo qualificado 
pelos governantes como “desenvolvimento”. 
A Zona Franca, a soja e o boi não trazem, a 
médio e longo prazo, nenhum benefício para 
Amazônia. Qualquer projeto  que envolve a 
Amazônia precisa informar e consultar as 
populações da Amazônia.” (Suess) 

Segundo Dom Erwin Krautler pastor da 
mais extensa Prelazia do mundo, bem no co-
ração da Amazônia, o problema está no rela-
cionamento com a terra.

“O problema é o modo como a gente 
entende hoje, o que significa progresso. Esse 
sistema neoliberal que criou o agronegócio 
não faz sentido aqui no solo da Amazônia, 
assim como qualquer outro tipo de desen-

Madeireiros, fazendeiros, sojeiros, na onda do Agronegócio, usam a grilagem ou a 
máquina pública para se apoderar das terras; valem-se do desconhecimento do 

Estado, por falta de cadastramento, para se apropriar das terras públicas; servem-se do 
trabalho escravo para desmatar; usam as influências políticas para legalizar e pressionar 
e se aproveitam da inoperância do executivo e a complacência do judiciário para resolver 
os conflitos a seu favor. Não é esta a Amazônia que queremos!

volvimento que vise só a exportação. O 
agronegócio traz dividendo, o agronegócio 
rende, para exportar. O atual governo tam-
bém visa unicamente a exportação e esse 
é o maior problema: como padre, bispo, 
como igreja temos outra maneira de pensar 
a terra para nós. O crescimento econômi-
co não pode ser o objetivo primeiro e último 
de uma política econômica. A qualidade de 
vida das pessoas e a preservação ambiental 
devem vir na frente.

A terra não pode ser considerada terra 
de negócio, no sentido de compra e venda, 

“DESENVOLVIMENTO”?

22 Especial - Mutirão para a Amazônia



a terra para nós, inclusive para  os povos 
indígenas, é terra de convivência, fidelidade 
amorosa. A terra não é uma coisa que se 
compra e se vende. Também os povos in-
dígenas vêem até hoje a terra como o chão 
de seus mitos e seus ritos de todos os seus 
costumes.

O agro negócio quer aproveitar a terra 
como negócio, como renda.

Mas nós entendemos o contrário, a terra 
é o lugar onde todo o mundo tem vez e voz”

A ONU criou o conceito de “desenvol-
vimento humano” medido por três critérios: 
proporcionar às pessoas uma vida longa e 
saudável, adquirir conhecimento, obter re-
cursos necessários para um padrão de vida 
decente. O desenvolvimento não visa só o 
meio ambiente sustentável, mas visa em pri-
meiro lugar a qualidade da vida humana. As 
pessoas são a verdadeira riqueza do mundo.

Não podemos, não devemos aceitar 
passivamente um desenvolvimento que des-
trói a natureza e castiga as pessoas.
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Em lugar do verdadeiro 
desenvolvimento temos 
na Amazônia as pragas.

É praga o que tira as riquezas 
da Amazônia, o que 
provoca destruição, 
o que constitui fra-
casso para o futu-
ro da Amazônia e 
seus habitantes: 
a política governamen-
tal, o desmatamento, a 
grilagem, o agronegó-
cio, a soja, o tipo 
de colonização 
em andamen-
to, os grandes 
projetos que 
dão grandes lu-
cros para fora e 
grandes prejuízos 
para a Amazônia, 
a migração conti-
nua, o êxodo rural e 
a violência que são os 
frutos das pragas e, por 
sua vez, pragas, a ignorância dos 
Amazônidas quanto à Amazônia.

Quem nos ajuda a analisar 
como atuam estas “pragas” e 
abrir nossos olhos sobre a Amazô-
nia é o jornalista e sociólogo paraense 
Lúcio Flávio Pinto, autor de grandes reporta-
gens sobre a região, algumas delas premiadas 
e referência obrigatória para quem quer en-
tender a fundo a questão amazônica.

O compromisso de Lúcio Flávio com 
a informação é causa de incômodo para os 

poderosos, principalmente no Es-
tado do Pará. Atualmente, cor-

rem na Justiça 15 processos 
contra este jornalista, mo-
vidos por políticos, juízes e 

empresários que se acha-
ram ofendidos pelas denún-

cias veiculadas por Lúcio no 
Jornal Pessoal, do qual 

ele é o editor. Em 
21 de janeiro de 

2005, Lúcio Flá-
vio foi agredido 
pelas costas por 
Ronaldo Maio-
rana, dono do 
maior jornal da 
Amazônia. Lúcio 
Flávio havia pu-
blicado uma ma-
téria justamente 
denunciando a 
transformação da 
notícia em merca-
doria pelo “O Libe-

ral”, de Ronaldo. Ou 
seja, a grande imprensa regio-
nal só tem compromisso com 

o lucro, fugindo dos verda-
deiros e importantes debates. 
Lúcio Flávio Pinto questiona a 

maneira como o poder é exerci-
do na Amazônia, coloca os podero-

sos frente a frente com seus erros. É 
essa voz que eles querem calar: a voz 
da Amazônia. A opinião de Lúcio Flávio 
é tirada de uma entrevista exclusiva ao 

Mensageiro e do Jornal Pessoal.
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Lúcio Flávio Pinto
(Foto: Comitê de Proteção aos Jornalistas)

“De fato se você quiser saber o que 
Brasília pensa da Amazônia, com sinceridade  
leia o 2° PDA elaborado no governo Figueire-
do (1975-79) durante o regime militar.Lá não 
tem subterfúgio, não tem conversa mole, não 
tem retórica a sério. Por isso eles disseram:

A Amazônia é uma fronteira de recursos 
naturais ela será a terceira região do Brasil.

• Tem o Brasil rico, moderno, atualiza-
do, é o sul;

• Tem o Brasil intermediário que forne-
ce insumos básicos, que é mercado, que é o 
Nordeste;

• Tem a fronteira, que é a Amazônia, 
que é pra fornecer sempre matérias primas 
e insumos básicos e vai se desenvolver nes-
sa função, não só complementar a economia 
nacional, como complementar a economia 
internacional.

Temos três Brasis: o rico, 
o intermediário e a fronteira. 
A fronteira é colônia.

É uma visão colo-
nialista, clara, é isso que 
se pensa, é isso o que o 
Lula pensa, ele não diz, 
ele disse indiretamen-
te, “eu tenho admiração 
pelo regime militar nesse 
aspecto dos tecnocratas, 
do planejamento sério” en-
tão é essa a visão que o Bra-
sil tem. A Amazônia é uma ano-
malia que eles não entendem, eles nunca vão 
entender. Então pra que a democracia fosse 
eficiente para uma região como a Amazônia 
era preciso que o regime fosse confederado, 
que a região tivesse um poder de autonomia 
muito maior do que tem”

Temos três 
Brasis: o rico, 

o intermediário 
e a fronteira. 
A fronteira, a 
Amazônia, é 

colônia.

Para Lúcio Flávio, mesmo no período republicano e até pelos governos modernos, 
até o de Lula, a Amazônia ainda hoje é considerada e tratada como colônia.

POLÍTICA GOVERNAMENTAL SOBRE A AMAZÔNIA:

25Jan/ Fev/ Mar/ Abr. - 2006



Na Amazônia a prioridade é ciência. 
Fora do Brasil se investe muito mais na ciên-
cia do que em nosso País. É claro que a ci-
ência às vezes é abre-alas dos interesses das 
grandes corporações e dos governos, mas se 
você não estiver capacitado pra dialogar com 
a ciência internacional a Amazônia é um capí-
tulo descartado na história da humanidade.

A nossa ilusão, por que nós achamos 
que Deus é brasileiro e o jeitinho brasileiro é a 
fórmula de responder a todos os problemas, 
a nossa ilusão é que a gente tem respostas 
imediatas, por exemplo essa pesquisa da 
Duke Universidade do Estados Unidos: 
eles coletaram 96 amostras, passa-
ram 01 ano estudando 03 amostras. 
Vão levar quantos anos das 96 pra 
ver o conteúdo de biodiversida-
de nessas amostras? Isso exige 
tempo, dinheiro muito pesado, 
qualificação profissional. E nos-
so investimento em ciência e tec-
nologia é o menor de todos os países 
emergentes, não estou nem falando dos 
países do primeiro mundo. Mesmo que 
tivéssemos autonomia para agir, não sabe-
ríamos o que fazer com a Amazônia. Então 

como nós podemos ocupar a Amazônia de 
uma forma racional e inteligente e gerando 
renda pro país se nós não investimos? É co-
locar um recurso escasso e valioso na pira 
pra incendiar.

Eu acho que está faltando pra gente 
auto-confiança, uma mentalidade de traba-
lho que nós não temos, nós sempre fomos 
abridor de portas dos conquistadores. Nós 
precisamos ter um investimento maciço em 
ciência em qualificação.

É preciso uma revolução rápida, cien-
tífica, mas do jeito que nós estamos é 

quase impossível, nós estamos na 
corrida contra a utopia, todos os 
dias tentando disseminar informa-
ção e conhecimento, mas isso é 
como construir castelos de areia 
na praia: o castelo é maravilho-
so, vem a água e leva.

A Amazônia deveria se tor-
nar o laboratório da ciência do 

Brasil. Rever os investimentos: o 
que se investiu no SIVAM deveria 

ser investido todos os anos na Ama-
zônia e o SIVAM representa 20 anos do 

orçamento pra ciência na Amazônia.

O nosso in-
vestimento 

em ciência e 
tecnologia é o 

menor de todos 
os países emer-

gentes.

IGNORÂNCIA E FALTA DE PERSPECTIVAS DOS AMAZÔNIDAS
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Então geralmente se diz 
que os países do primei-
ro mundo fazem essas 

críticas na Amazônia 
pra impedir o Brasil de 
se desenvolver. Eles 
cometeram os mes-
mos erros no passado 
e agora esquecendo 

o que já fizeram, não 
querem que um país 

emergente, um país ainda 
dependente como o Bra-
sil, faça o que eles fizeram. 

Esse é um raciocínio que transcende as ideo-
logias. O governo Lula diz hoje isso, é um go-
verno de esquerda, e o governo Geisel dizia a 
mesma coisa. A mesma posição de 1972, em 
pleno regime militar, que o Brasil sustentou na 
Primeira Conferência de Meio Ambiente e desen-
volvimento em Estocolmo, foi a posição defendi-
da em 92, na Segunda no Rio de Janeiro, a Eco 
92 e é a mesma posição hoje: o regime militar, 
a segunda democracia depois do regime militar 
e o primeiro presidente eleito no Brasil que 
foi o Collor e hoje o presidente do povo, um 
líder realmente do povo, de extração popular, 
eles têm a mesma posição! Então dizem o 

seguinte: ‘Olha vamos pri-
meiro nos desenvolver e 
depois adotar as práticas 
conservacionistas’.

Isto é uma estupidez, 
particularmente em rela-
ção a Amazônia, por que 
nós temos 1/3 da floresta 
tropical do planeta e hoje a 
ciência já tem informação 
suficiente pra mostrar que 
a floresta é o bem mais no-
bre. Após meio século de 
pesquisa intensiva sobre 
a Amazônia, sistemática, 
que tem sido continuada 
ao invés dos períodos an-
teriores que eram descon-
tínuas, hoje ninguém tem 
mais dúvida que o solo da 
Amazônia é um elemen-
to secundário da região. 
O elemento principal é a 
floresta, mas as pessoas 
não têm consciência disso, 
apesar de toda a retórica 
de que a Amazônia é im-
portante e tal.

Em 2005 se 
desmatou 

menos mas se 
queimou mais. 

Já se per-
guntou: POR 

QUÊ?

“A opinião pública não está bem orientada pra analisar as informações. Como não 
existe uma cultura verdadeiramente amazônica, as pessoas são manipuladas de acordo 
com a informação. O nível de informação sobre a Amazônia é dramaticamente baixo. 
Mesmo os Amazônidas, as pessoas daqui, pouco sabem sobre a Amazônia, não têm 
nenhuma identidade com a Amazônia.

A FALHA NA INFORMAÇÃO PÚBLICA:
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Este mesmo posicionamento é ob-
servado a nível regional, na Amazônia. 
Não passa dia sem que esta posição seja 
propagandeada e defendida nos meios de 
comunicação. Paragominas, no Estado do 
Pará, é campeã de desmatamento,que se 
estende até nas áreas indígenas limítro-
fes. O jornal O Liberal retratava em 28.01. 
2006, a declaração de Gabriel Guerreiro, 
Secretário Executivo do Meio Ambiente do 
Pará(e membro do Partido Verde!) que de-
fendia a redução da reserva legal para 50%. 
Os “produtores florestais” se queixavam 
que o atual Código Florestal Brasileiro, 
alterado pela Medida Provisória 2.166/01, 
prevê 80% de reserva legal na região ama-
zônica, 35% na região do cerrado e 20% no 
restante do País.

O Estado brasileiro não está preparado para combater os desmatamentos na Ama-
zônia. As frentes de desmatamento, impulsionadas pelo agronegócio e pela indústria 
madeireira, avançam sem que haja uma força que lhes freie o passo. O governo vive 
mais de discursos que de uma análise realista da situação:

Os participantes aplaudiram a iniciativa 
de reflorestamento das “áreas de reserva legal 
que se encontram 100% desmatadas, degra-
dadas e improdutivas. É o cúmulo da inco-
erência e da irracionalidade. Em  O Liberal 
do dia 31 de janeiro temos as declarações 
da deputada federal do PFL do Tocantins 
Kátia Abreu, presidente da Confederação 
da Agricultura e Pecuária daquele estado. 
Ela defende: “Todos os debates são mui-
to empíricos. “Dizem ‘ Nunca se desma-
tou tanto a Amazônia’ mas não avaliam 
que todo o Brasil foi desmatado, que aqui 
é uma fronteira nova, e nada mais natu-
ral que este desmatamento seja em índice 
elevado” “...a população está crescendo e 
precisamos de trabalho, emprego e renda”.

do processo, você ouve uma retórica do pla-
no ambiental para a BR 163, plano ambiental 
para a BR 319, mas enquanto a máquina es-
tatal avança lentamente, as frentes pioneiras 
avançam violentamente”.

Temos muito mais unidades de con-
servação hoje do que antes, há muito mais 
legislação do que antes, mais fiscalização do 
que antes, mas há mais retórica do que an-
tes. Eu acho que há um descompasso entre 
o que se diz e a realidade. Vejam o seguinte: 
comemorou-se a redução da área desmata-
da na Amazônia de 2005 pra 2004, em 30%. 
No entanto a área queimada aumentou 20%. 
Então por que houve isso? 

Por causa do controle mais intensivo 
da fiscalização em 2005, por que era uma 
questão de honra pro governo Lula que não 
continuasse a escalada do desmatamento. 
Estocou-se área pra queimar no ano seguin-
te, pra que caísse o desmatamento; se des-
matou menos mas se queimou mais por que 
se desmatou mais em 2004. Como o proces-
so é especulativo, é irracional, totalmente ir-
racional. Então o que a gente observa? Que 
nós não temos futuro . Pode ter criado o apa-
rato institucional: a prevenção da Amazônia 
cresceu, mas a capacidade real de controle 
da agressão, da destruição da Amazônia não 
cresceu nada. Você não vê o Estado a frente 

O DESMATAMENTO:
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Primeiro que a Amazônia, antes das es-
tradas de integração, tinha o menor índice de 
Gini, Não havia propriedade particular. Havia 
alguns títulos de Sesmaria, a maioria não ti-
nha poder legal. Então era o poder político 
que autorizava a determinação dos limites 
das terras que eram indeterminadas. Então 
com o sistema de integração o que aconte-
ceu? Hoje o índice Gini da Amazônia é mais 
grave que o do Brasil, há mais concentração 
fundiária na Amazônia do que no Brasil.

Em segundo lugar se faz assentamentos 
em Terras firmes, solos pobres, sem nenhuma 
técnica pra plantar cultura de subsistências. O 
resultado é exaurir a terra e fazer o ciclo da Mi-
gração que é o ciclo da Expulsão. Então a Re-
forma agrária é uma brincadeira de mau gosto, 
mesmo quando feita com os melhores propósi-
tos, a melhor das retóricas.

É um absurdo, você está destruindo áreas 
pobres na terra firme, nas áreas altas da Amazô-
nia, por que você não tem investimento em ciên-
cia e tecnologia e capital suficiente pra explorar a 

A terra se tornou especulação fundiária, a grilagem impera, o Governo premia e in-
centiva a grilagem quando indeniza os supostos proprietários.

área mais rica, que todos os anos é recomposta 
pelo próprio rio.

Aquele lavrador não vai ficar ali, não tem 
condição de ficar ali, vai vender a terra e a re-
forma agrária é a ante-sala da latifundiarização. 
Tudo isso é produto de uma visão equivocada 
da Amazônia: Cultura de ciclo curto de alimen-
tos é na várzea, porque todos os anos o rio adu-
ba a terra.

Eu acompanhei os primeiros assentamen-
tos; tudo deu em nada, não forma duas gera-
ções. Não tem condição de viabilidade nenhu-
ma. Então a terra é abandonada. E o que nós 
temos? Produto da pecuária e produto da cultu-
ra de ciclo curto com 18 milhões de ha de terras, 
só no Pará, degradadas.

A riqueza amazônica é a sua floresta, não 
o seu solo. Desflorestada, a riqueza de vida 
natural na região pode ser considerada menor 
do que a de um deserto. A surpreendente con-
clusão foi anunciada no dia 9 de janeiro por 
pesquisadores da Universidade de Duke, nos 
Estados Unidos, como o principal resultado 
da coleta de amostras em 98 localidades nas 
Américas do Norte e do Sul. Bastou para que 
intérpretes apressados proclamassem que há 
maior biodiversidade no deserto de Mojave, 
na Califórnia, por exemplo, do que na floresta 
amazônica.

A pesquisa apenas reafirma o que já se 
sabe: a riqueza da Amazônia é a cobertura ve-
getal e não o seu solo.

Por que ninguém faz agricultura na vár-
zea? Por que não tem tecnologia, por que não 
tem cultura, por que não tem capital, por que 
não tem a situação fundiária definida, ninguém 
sabe quem é o dono do que na várzea.

A Amazônia é a 
vítima da colonização 
mal planejada e mal 

executada.

O INCRA e a Colonização

Foto: Julien Farruja
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“Mais de 20 anos atrás eu conheci a Ín-
dia e  estive em algumas das principais ci-
dades indianas, sobretudo Calcutá. Naquela 
época eu podia dizer: ‘puxa vida ainda bem 
que nós temos as nossas cidades’. Hoje Be-
lém é pior do que Calcutá. Então você anda 
pela periferia de Belém e a sensação que você 
tem é que Belém é acampamento de refu-
giados, nas mais precárias condições. Toda 
vez que chove torrencialmente em Belém eu 
penso sempre nessas áreas de baixada em 
que a população está vivendo um horror. Isso 
numa cidade que devia ser uma cidade fluvial. 
A cidade num pântano, numa área baixa...a 
maior elevação é 15 metros Outras cidades 
encontraram o seu caminho, mesmo com as 
ameaças naturais como: Veneza, Petersbur-
go, Berlim. Belém nunca encontrou, por que 
Belém nunca se definiu na sua topografia.

As metrópoles amazônicas incham com a chegada dos migrantes que, via de re-
gra, não têm qualquer perspectiva, seja de habitação, seja de emprego e renda. Assim 
se explica a crescente violência que ocorre diariamente nas cidades. Mas não apenas 
as grandes, as pequenas também têm altos níveis de violência, com crimes bárbaros, 
inacreditáveis.

Então o que está acontecendo nas ci-
dades na Amazônia? as cidades são a con-
centração dos problemas sociais agravados 
a um ponto de explosão! Eu acompanho pe-
los jornais do interior : Marabá, Redenção, 
Santarém: todo o fim de semana é um có-
digo penal todinho: estupro, assalto, homi-
cídios. Eu acho que esse é o preço que nós 
estamos pagando pela visão que se tinha da 
Amazônia como terra inabitável.

Toda a ocupação foi um processo de 
expulsão da população nativa. Migração no 
Brasil não é uma opção, é uma compulsão. 
O migrante é aquele que foi expulso do seu 
local de origem. Então a história dele não é 
boa a cada migração se torna mais agres-
sivo, menos tolerante a autoridade legal ou 
mais tendente a uma explosão. As condições 
de vida na cidade são as mais tétricas”.

VIOLÊNCIA E ÊXODO RURAL
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Pra quem está só preocupa-
do com o curto prazo realmente 
a soja produz maravilhas. Você vê 
uma cidade surgir rapidamente, o 
investimento de soja é capital in-
tensivo, o investidor de soja tem 
uma mentalidade de mercado ex-
terno, é um vendedor pro mundo, 
só que a soja, ela é uma praga.

A soja é o seguinte: é um ca-
minho sem volta e sem recupera-
ção. Você vai abrindo, vai abrindo e 
ela vai degradando, com enormes 
plantações; elas têm rendimento 
cada vez menor, vai exaurindo cada 
vez mais a terra e ela vai exigindo 

plantar mais em fren-
te. É uma “corrida pelo norte”. 

Então é uma fantasia de 
enriquecimento. Veja um 

dado que confirma: en-
quanto em Mato Grosso 
houve uma diminuição 
de 34% nas queima-
das, em todos os Es-
tados que fazem divisa 
com o maior produtor 

de soja do mundo, as 
taxas foram positivas. O 

fogo que encolheu em Mato 
Grosso, se expandiu por Ron-
dônia, Pará e Acre, seguindo 

como diretriz as estradas. Quase 10% de 
todos os 159 mil focos de calor registrados 
na Amazônia até novembro deste ano se 
situaram em áreas onde, em 2004, não 
houve um único incêndio. Isto quer dizer 
que nessas áreas houve no ano passa-
do grandes desmatamentos. No verão 
de 2005 a área desmatada, mas ainda 
“suja” por árvores, galhos e folhas, foi 
queimada. Logo surgirão plantios de 
soja, ocupando enormes extensões con-
tínuas onde, antes, havia floresta.

Mas não apenas soja: certamente es-
tas frentes econômicas também estão à 
cata de madeira e à formação de pasta-
gens. Visam ainda a apropriação ilegal 
de terras públicas. Os focos de fogo no 

interior de reservas indígenas e unidades 
de conservação cresceram 6%, mesmo 
ainda sendo as áreas menos suscetíveis 
à invasão e depredação. Não são invio-
láveis. Mas se não existissem o drama 
seria ainda maior. Infelizmente, a ques-
tão na Amazônia não é destruir ou não 
destruir, mas sim a escala e o tempo da 
destruição. O mestre de obra da região é 
a irracionalidade.

(Lúcio Flavio Pinto - Jornal Pessoal nº. 359)

Então eu acho que isso é uma fanta-
sia que não tem sustentabilidade, e infe-
lizmente a Embrapa inventou uma bom-
ba de efeito retardado que é a semente 
úmida de soja. Até então, a limitação da 
natureza pra expansão da soja era o cli-
ma úmido da Amazônia. Com as experi-
ências que a Embrapa fez pra encontrar 
sementes pra 
plantio em áre-
as úmidas a 
Amazônia está 
liquidada. Então 
este dinheiro 
vai rapidamente 
se escoar pelos 
canais de vaza-
mento e daqui 
a pouco só em 
uma área degra-
dada.

 A soja é uma 
praga!

A SOJA

31Jan/ Fev/ Mar/ Abr. - 2006



O AGRONEGÓCIO
“O agronegócio visa em primeiro lu-

gar a exportação: é o instrumento do  siste-
ma como  na época da transamazônica. Na 
abertura da transamazônica derrubar a mata 
significava benefício. A terra com a mata der-
rubada, é benefício, queimar beneficia, arrai-
gar beneficia, é algo que promove. Mas para 
nós é o contrário, nós respeitamos a mata e 
não é possível nessa escala no 
agronegócio prever esses be-
nefícios.

Daquilo que eu sei, não 
estou inventando história que 
alguém me contou, ou que 
eu ouvi em qualquer canto, eu 
mesmo vi: o resultado é que 
onde antigamente era mata 
virgem não tem mais nada e 
tem uma vegetação rasteira”.
(Dom Erwin)

“Agronegócio significa 
apropriação de territórios ex-
tensos pelo capital internacio-
nal. Atrás disso está a lógica do 

“lucro, logo existo”. Esta lógica com todas as 
suas conseqüências é contra os povos ama-
zônicos em geral e, particularmente, contra 
os povos indígenas. No agronegócio con-
centram-se quatro latifúndios: o latifúndio da 
terra, do capital, dos meios de comunicação 
e do saber. No seu conjunto representam um 
gigante que exige, para a sua derrota, a arti-
culação de uma nova consciência mundial.” 
(Suess)
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GRILAGEM
O povo que não conhece sua histó-

ria vive condenado a repeti-la, e hoje ve-
mos um processo de grilagem que nunca 
fora visto antes. Existem empresas fantas-
mas que reivindicam a posse de terras do 
tamanho de países inteiros – notavelmente 
o caso de “Carlos Medeiros”, pretenso dono 
de 12.000.000 hectares de terras. Carlos 
Medeiros nunca existiu. O caso atual mais 
gritante é da empresa Incenxil da proprie-
dade de C R Almeida. Esse senhor adquiriu 
um antigo empreendimento extrativista, jun-
to com um inventário de um pretendente à 
posse de terras de nome Raimundo Ciro de 
Moura e reivindica uma área do tamanho de 
um país – entre 4,7 e 7 milhões de hectares. 
A área inclui a Reserva Florestal Riozinho 

do Anfrísio (736.000 ha) que foi criada no 
ano de 2004. Embora a comarca de Altami-
ra tenha proposto uma ação da anulação e 
cancelamento dos registros imobiliários fei-
tos no cartório local em nome da Incenxil, a 
empresa recorreu ao Supremo Tribunal de 
Justiça e desencadeou uma interminável sé-
rie de processos. Enquanto há um processo 
sub judice, a terra fica nas mãos dos falsos 
donos. Enquanto há milhares de pessoas 
sem terra, a posse da terra permanece con-
centrada nas mãos de poucos.

33Jan/ Fev/ Mar/ Abr. - 2006



Ao invés de alimentar desconfianças 
contra a ciência e contra estrangeiros, é mais 
inteligente reconhecer a necessidade de in-
vestimento em pesquisa. Mas o Brasil não 
consegue criar uma verdadeira tradição neste 
campo.

A gente acha que o cara leva um peda-
ço de uma folha e vai ter informação. Não! 
A Merck [grande empresa farmacêutica] com 
a pilorcapina ela manda todos 
os anos toneladas de galhos e 
folhas e ainda não conseguiu 
sintetizar a pilocarpina do Ja-
borandi. É uma pesquisa mui-
to mais séria, a criação de um  
míssil baseado na reprodução 
do sensor infravermelho do 
focinho da cascavel, levou 18 
anos, consumiu 4 bilhões de 
dólares e reuniu, mais Phds 
do que havia no Brasil inteiro 
somado na época. Então isso 
é coisa de mais longo prazo. 
Tem que isolar todos os prin-
cípios ativos pra saber o que 
tem de bom e o que tem de 
ruim, isso leva tempo e exige 
dinheiro.

BIOPIRATARIA

34 Especial - Mutirão para a Amazônia



A borracha foi financiada pelo Banco 
de Londres. Ela preferiu financiar a Borra-
cha ao invés de ser dono da região. Por que 
o investimento seria muito grande pro retor-
no pequeno.

Então ela deixou a parte da infra-estru-
tura do domínio político do país pro próprio 
Brasil e apenas foi o agente financeiro. En-
tão o que aconteceu? Como ela é o agente 
financeiro que tinha como sua subagência 
a casa aviadora da 15 de Novembro [rua do 
centro comercial de Belém} e como agente 
produtivo o coronel dono do seringal, houve 
uma permanência de dinheiro bem maior 
do que se fosse um projeto de enclave típico 
como o da mineração hoje, mas essa gran-
de quantidade de dinheiro(que no período 
de 50 anos a borracha só foi superada pelo 
café), esse grande ingresso de dinheiro não 
foi reprodutivo. Já os projetos do novo ciclo, 
que são sobretudo os de mineração, eles 
são de capital intensivo, com alta tecnolo-

Todos os grandes ou pequenos projetos relativos à Amazônia, sempre tiveram 
o objetivo de empobrecê-la em vantagem do pessoal de fora. A política do Brasil, em 
relação à Amazônia, desde o tempo da Colônia, passando pela República e até os dias 
de hoje sempre foi um projeto de Colonização: exportação suicida e importação depen-
dente a preços superfaturados.

Nos limitando aos tempos mais modernos, descartando o Pombal etnocida e o 
império genocida, chegamos ao BOOM DA BORRACHA. Nesse período da história da 
Amazônia , ainda se pode dizer que houve investimentos, conforme se vê em Manaus e 
Belém, porque havia intermediários locais, para fazer a exportação do produto. Assim, 
ficava algum dinheiro na região. Hoje, todo o produto da exportação de minério sai di-
reto da mina para o porto, sem que a sociedade local tenha qualquer participação nesse 
processo.

GRANDES PROJETOS PARA A AMAZÔNIA
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campanha violenta e isso foi na época do 
regime militar. O contrato foi negociado em 
78 e 79; ninguém conseguiu evitar, por que 
era um regime forte, mas a esperança era 
a seguinte: daqui a 20 anos se nós estiver-
mos vivendo uma democracia, esse contra-
to não vai se repetir. Não apenas se repetiu 
em 2004 como, no meu ponto de vista, é 
pior do que o do regime militar. Eu disse 
isso numa palestra, num debate lá na come-
moração dos 50 anos do curso de energia 
elétrica da Universidade Federal do Pará; eu 
era o único não engenheiro entre dezenas 
de engenheiros reunidos naquele auditó-
rio, e aí estavam na mesa dois diretores da 

gia, no interior e não têm conexão nenhuma 
com a cidade, eles são conectados do interior 
do Sertão diretamente ao porto Exportador, 
deixam alguma coisa no porto exportador e 
na mina e nada nesse longo percurso entre 
a zona de produção e a Zona de embarque, 
então por isso você não tem nada.

A ferrovia de Carajás foi definida no 
final do século na década de 70, ela foi defini-
da pra escoar 20 milhões de toneladas; agora 
ela está em 74 milhões e vai chegar daqui a 
dois anos a  100 milhões de toneladas.

Então é um processo de exaustão in-
tenso e quando você compara o contrato 
de exploração do manganês da ICOMI que 
foi o primeiro de todos os 
grandes projetos de 1955 e 
compara com o de Carajás, 
constata que este último é 
bem pior.

Parece que com o pas-
sar do tempo não aprende-
mos a defender os nossos 
interesses.

Energia da Albrás:
Quando surgiu o con-

trato de energia da Albrás 
que foi o maior contrato da 
história da Amazônia e um 
dos maiores do Brasil, as 
pessoas que tinham algu-
ma lucidez e algum canal 
de expressão fizeram uma 
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eletronorte paraenses e eu disse na mesa da 
qual eu fazia parte: ‘é inimaginável que numa 
democracia como hoje se faça um contrato 
como este’- mostrei o contrato-, pior do que 
o do regime militar. 

Belo Monte:
A mesma coisa tinha acontecido no 

CREA [Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura} quando a eletronorte foi reapre-
sentar o novo projeto da hidrelétrica de Belo 
Monte. Só engenheiros, engenheiro civil, en-
genheiro elétrico, engenheiro mecânico e a 
eletronorte conseguiu aplausos da platéia 
quando ela disse que a área de inundação 
do lago baixaria de 1200 km², pra 400 km², 
todo mundo bateu palmas, dando vivas. Pela ex-
posição que o presidente da eletronorte estava 
fazendo, você via que esse aspecto do lago pas-

sou a ser secundário por que ele estava mos-
trando que a hidrelétrica ia ficar quatro meses 
sem produzir nada, por que não tinha água; não 
ia ter água pra mover uma só das 20 turbinas. 
Aí ninguém fez pergunta nenhuma e eu, que 
não sou engenheiro, aí eu pedi a palavra e 
disse: ‘Mas me diga uma coisa, vocês vão 
fazer a maior usina a fio d’água do mundo em 
todos os tempos, vai ficar 05 meses parada. 
Vocês vão fazer um hidrelétrica de 11 bilhões 
de dólares pra ficar 05 meses parada?’ Fez-se 
um silêncio, mais ninguém disse nada. Você 
tinha aí a nata da engenharia brasileira e 
paraense. Primeiro: ela não percebeu o fato, 
teve que ser um leigo e, segundo: informada 
do fato não reagiu. Qual o papel que nós te-
mos nisso ? Nós somos abridores de portas, 
vamos continuar abrindo porta.

Rodovia BR 163 (Santarém – Cuiabá)
O governo pretende asfaltar os 784 qui-

lômetros que faltam para concluir a BR 163, 
consolidando a ligação entre Cuiabá, a capital 
do Moto Grosso, e Santarém, a mais impor-
tante cidade na calha do rio Amazonas, entre 
Manaus, no Amazonas, e Belém, no Pará.

A Santarém- Cuiabá se tornou neces-
sária. Em primeiro lugar para os produtores 
de soja, que economizarão centenas de qui-

lômetros e muitos dólares de frete se fizerem  
sua produção ser embarcada em Santarém, 
a 700 quilômetros do Oceano Atlântico, ata-
lhando a rota dos mercados internacionais, 
do que precisando levá-la até o porto de 
Santos, como vêm fazendo atualmente. A 
Cargil, maior produtora desse grão, já está 
construindo um porto especializado na cida-
de paraense.

Ninguém duvida do efeito multipli-

GRANDES PROJETOS-OUTROS ASPECTOS E OPINIÕES
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cador que resultara do asfaltamento da BR 
163. Mesmo com sua pista precária, ela já 
deu acesso a garimpos de ouro e núcleos de 
colonização, e permitiu a formação de inú-
meras fazendas. Também tem servido de es-
coadouro para uma intensa extração de ma-
deira, especialmente o mogno, feita de uma 
maneira desordenada e selvagem. É razoável 
temer o agravamento dos problemas numas 
escala bem maior do que o surgimento das 
soluções.

As conseqüências negativas derivadas 
da má distribuição e de usos distorcidos das 
terras na região têm-se multiplicado, avolu-
mando as tensões sociais e tornando urgen-
te a reformulação na sua estrutura fundiária. 
Na área de influência da BR 163 a questão 
se apresenta particularmente  grave, pois as 
disputas pela terra transformam-se, freqüen-
temente, em palco de luta armada, em torno 
de títulos de posse discutíveis.

Segundo o plano de desenvolvimento 
sustentável para a área de influência da Ro-
dovia BR 163(Santarém-Cuiabá) o critério de 
50 km de cada lado como lugar de impacto 
já é considerado irreal, porque de fato  a área 
de influência vai ser bem maior.

Segundo o plano a maioria das áre-
as não protegidas legalmente (unidades de 

Conservação e Terras Indígenas): “(...)Espe-
cialmente no Pará e Amazonas, são terras 
públicas ou devolutas. A mera expectativa 
do asfaltamento da BR 163 tem ocasionado 
uma onda de especulações e grilagem des-
sas terras com prejuízo ao patrimônio públi-
co e agravamento das tensões e violência no 
campo”. O plano diz também que “a grilagem 
tem se beneficiado dos seguintes fatores:

a) reconhecimento do desmatamento, 
mesmo utilizado em áreas públicas, como ben-
feitorias, para fins de regularização fundiária;

b)fragilidade de processos discrimina-
tórios e de averiguação da legitimidade de 
títulos;

c) falta de supervisão dos cartórios de 
títulos e notas;

d) baixo preço da terra e elevado retor-
no  das atividades econômicas predatórias;

e) Interesses políticos que incentivam 
ocupações de terra por posseiros e

f) especulação relacionada com expec-
tativas de desapropriações e/ou instalação de 
infra-estrutura. Freqüentemente, a grilagem 
se relaciona a outros atos ilícitos, como o tra-
balho escravo e outras violações dos direitos 
humanos e trabalhistas, evasão de impostos, 
extração ilegal de madeira e lavagem de di-
nheiro do narcotráfico. (Jax Pinto)
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Barragem de Belo Monte
A implantação da Barragem de Belo 

Monte, se não for bem gerenciada, fatal-
mente resultará em uma leva acelerada de 
migração, inchando as cidades nas perife-
rias já mal preparadas para acomodá-la, aos 
danos ao rio, ás perdas de terra indígena e à 
um pressão insuportável aos recursos hídri-
cos que já sofrem uma queda acentuada na 
época de estiagem.

Dom Erwin Krautler, bispo de Altami-
ra afirma: ”Recentemente foi publicado o 
livro ‘TENOTÃ-MO – Alerta sobre as con-
seqüências dos projetos hidrelétricos no rio 
Xingu’- O livro que saiu é um alerta: analisa 
e expressa uma opinião; a gente também 
fala e expressa opinião, mas a gente não 
tem nem chance de analisar, é taxado de 
ser contra o progresso. A análise, que não é 
qualquer pessoa que fez essa analise. Esse 
pessoal (que fez o livro) que leciona em uni-
versidade do mais alto nome e gabarito, e 
de renome aqui no Brasil. Eles analisaram e 

não escreveram isso de maneira leviana, fo-
ram meses e anos, até de estudo que foi feito 
para chegar nessa conclusão.

O povo não está sendo consultado. 
Acho que temos que jogar limpo e transpa-
rente. Até hoje ninguém falou até onde Alta-
mira vai se ferrar. A gente diz ‘pode ser igual à 
maior enchente’. Bom, com a maior enchen-
te metade da cidade ficou no fundo.

Depois a segunda coisa, se fala sempre 
de construção de uma Unidade (hidrelétrica), o 
que é a maior mentira, que não está planejado 
‘Unidade’, e sim planejado um Complexo. Nun-
ca abandonaram o projeto inicial do Complexo 
hidrelétrico do Xingu. O Xingu não tem condi-
ções de abastecer uma hidrelétrica. O custo que 
leva a construção da hidrelétrica não correspon-
de ao resultado. Depois da primeira parte. Da 
primeira etapa. Essa unidade Belo Monte [para 
funcionar] teria que ser feita outra lá pra cima e 
com isso se rasga tudo. Será que vale a pena 
sacrificar Xingu, que eu chamo o ‘resto do para-
íso’?. Eu acho que é uma ação criminosa”.

Há 14 usinas de ferro gusa em operação ao longo 
dos 870 quilômetros da ferrovia de Carajás, entre 

o Pará e o Maranhão. Elas consomem, todos os 
anos, 200 mil hectares de florestas nativas.

39Jan/ Fev/ Mar/ Abr. - 2006



Eu estou muito preocupado com o fu-
turo dos índios, porque o futuro dos índios 
depende do futuro da Amazônia. Se a Ama-
zônia vira estepe, os índios desaparecem, 
forçosamente, e com eles a defesa do meio 
ambiente, a defesa da criação de Deus.

A defesa da Amazônia é ao mesmo 
tempo a defesa dos Povos Indígenas. Ao 
mesmo tempo se eu defendo os povos in-
dígenas. Eu não posso deixar de defender 
o seu habitat, a sua terra. E essa diminui-
ção de áreas indígenas pra mim é incons-
titucional, mas parece que a Constituição, 
diante do poder do agronegócio, do poder 
do dinheiro, a Constituição não vale nada, a 
gente passa por cima de artigos que foram 
consagrados. Aproveitam e procuram sub-
terfúgios, fazem arranjos.

A própria Constituição é desconside-
rada para a gente chegar naquilo que quer 
chegar. Os índios não contam. Nós temos 
que nos dar conta disso, os índios não 
contam, os índios são obstáculos, empe-
cilho para os madeireiros, os sojeiros e os 
políticos. Os índios se servem para o fol-
clore, se servem para o turismo, ainda têm 
valor, se não serve para isso os índios não 
valem nada.

O modo de pensar desse sistema exclui 
os índios. É interessante olhar toda a historia 
das demarcações indígenas. Em 1972 quan-
do foi feito o primeiro Estatuto do Índio: Foi 
planejada no prazo de cinco anos a demar-
cação de todas as terras indígenas. Naquele 
tempo o Cimi também foi fundado, também 
na defesa dos povos indígenas, suas terras, 
seus territórios e tudo mais. Cinco anos pas-
saram até 77, nem a mínima parte foi feita.

Até lá depois tomaram outra iniciativa 
em torno da Assembléia Nacional constituin-
te, em 1987, de novo veio à tona a questão 
indígena no meio político, Congresso Na-
cional, veio a tona a problemática indígena. 
Finalmente conseguimos, e nesse ponto a 
Igreja, através do CIMI, pode dizer ‘consegui-
mos uma grande vitória que em outros pai-
ses não se conseguiu. Nós colocamos os di-
reitos indígenas na Constituição o artigo 231 

A AMAZÔNIA E O FUTURO DOS POVOS INDÍGENAS
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é claro: que eles têm direito a suas terras, 
mas nas transitórias, tem um artigo determi-
nando que, dentro de cinco anos, a partir da 
promulgação da Constituição, da carta Mag-
na do Brasil, todas as áreas indígenas teriam 
que ser demarcadas. Isso foi em 88, e em 93 
expirou o prazo.

Estamos em 2006, algumas áreas de 
fato, foram demarcadas, algumas foram até 
homologadas, mas a maioria das áreas não 
chegou a isso, então estamos na mesma 
situação, isso significa que falta realmente 
vontade política e depois um grito enorme 
quando a gente demarca uma área logo vem 
com comparações dizendo que foi demarca-
da uma área do  tamanho da Bélgica, do ta-
manho de Portugal para um povo minúsculo 
e por aí vai a história.

Então a gente nota em tudo que não 
tem realmente vontade pwolítica, porque in-
felizmente os índios estão em áreas de qual-
quer maneira ricas de riquezas naturais e não 
é possível que os índios sejam empecilhos 
para a exploração, só que não é exploração, 
mas um saque, é o saque da Amazônia. En-
tão eu creio que nós somos uma voz que 
clama no deserto, mas S. João Batista não 
deixou de clamar no deserto. Esperamos que 
finalmente também os índios tenham direito, 
os índios são povos irmãos de todos os po-
vos da terra, não é apenas assunto interno 
brasileiro.

Alguém falou: esse assunto brasilei-
ro não é, quando se trata da sobrevivência 
de povos, então é assunto da humanidade 
e nós defendemos não apenas em nome 
dos direitos humanos genéricos ou gerais, 
defendemos a sobrevivência, do direito dos 
povos indígenas, mas em nome da nossa 
Constituição, estamos defendendo a causa 
indígena, porque estão inscritos em nossa 
Constituição, quem é contra está inconstitu-
cional, quem é contra os direitos dos povos 
indígenas levanta a sua pata contra a própria 
Constituição. Quer dizer, é criminoso. Ser 
contra os direitos indígenas é crime, porque 
é se levantar contra o que reza a própria carta 
Magna do Brasil.  (Dom Erwin Krautler)

A AMAZÔNIA E O FUTURO DOS POVOS INDÍGENAS
Myky. Foto: Elizabeth Amarante
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N o topo da ladeira, à sombra das grandes 
árvores, bem no meio da estrada, acari-

ciada suavemente por alguns raios de sol, uma 
cruz branca! Cercada por um minúsculo cantei-
ro com várias mudas, plantadas há pouco tem-
po. Uma mulher explica que agora, na estação 
das chuvas, as plantinhas crescerão rapidamen-
te e o canteiro vai virar jardim. Na cruz branca, 
na parte horizontal, a inscrição “Dorothy Mãe 
Stang” e na vertical, em cima do nome, uma 
estrelinha e a data 07/06/31, em baixo uma 
cruzinha e outra data 12/02/05. Foi aqui que o 
bárbaro crime aconteceu! Estremeço, fico ar-
repiado. Este é o lugar onde assassinaram a 
Irmã Dorothy. Contemplo a cruz. Alva,simples, 
exalando ternura. O mundo verde ao redor em 
silêncio. É tão misterioso o silêncio das árvores. 
Estão fincadas no solo em que deitaram suas 
raízes. Às vezes o vento as balança e agita seus 
ramos, faz a copa vibrar, os galhos gemer, as 
folhas sussurrar. Mas o silêncio das árvores não 
é mudo. Fala ao coração, toca a alma, afaga o 
nosso ser. Logo aqui, neste lugar! O que vou 
dizer? Melhor ficar calado e deixar-me contagiar 
pelo silêncio. Qualquer palavra neste momen-
to seria uma profanação. Tenho a sensação de 

O SILÊNCIO
FALA

Dom Erwin Krautler
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pisar em terra santa. É isso mesmo! Terra santi-
ficada e consagrada! Terra tingida pelo sangue 
de uma inocente Irmã, terra que bebeu o san-
gue de quem fez de sua vida uma doação “até o 
fim” (Jo 13,1), terra de que Deus ouve o sangue 
clamar por justiça (cfr. Gn. 4,10). Não aquela da 
vingança, mas a justiça misericordiosa que se 
compadece do pobre, do excluído, dos sem voz 
e sem vez. O jatobá, o tamburi, o pé de bacaba, 
a castanheira, mas também as árvores menores 
e pequeninas, os arbustos e cipós estavam lá na-
quele sábado fatídico e presenciaram atônitos a 
morte cruel da Irmã. Os disparos ressoaram nas 
entranhas da selva, produzindo uma infinidade 
de ecos, enquanto os tiros assassinos perfura-
ram as entranhas da Irmã. De repente, silêncio 
total! “Tudo está consumado!” (Jo 19,30). Mas 
o silêncio não é mais de tranqüilidade e paz. Até 
o vento deixou de sibilar nas folhas! É um silên-
cio mortal no meio da selva, um silêncio que 
acusa os homens, o silêncio do sangue derra-
mado que mais uma vez clama a Deus, do solo 
da Amazônia. Até quando, meu Deus! Tende 
piedade! Tende piedade! Dai-nos a paz!

O silêncio das árvores fala; o silêncio de 
centenas de camponeses assassinados fala; o 
sangue da Dorothy misturado com a terra fala; 
vocês não ouvem? Eles dizem e repetem:”A 
morte da floresta é o fim de nossa vida”.

O SILÊNCIO
FALA
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Durante debate em uma Uni-
versidade, nos Estados Unidos, fui 
questionado sobre o que pensava 
da internacionalização da Amazônia. 
O jovem americano introduziu sua 
pergunta dizendo que esperava a res-
posta de um humanista e não de um 
brasileiro. Foi a primeira vez que um 
debatedor determinou a ótica huma-
nista como o ponto de partida para 
uma resposta minha. 

De fato, como brasileiro eu sim-
plesmente falaria contra a internacio-
nalização da Amazônia. Por mais que 
nossos governos não tenham o devi-
do cuidado com esse patrimônio, ele 
é nosso. 

Respondi que, como humanis-
ta, sentindo o risco da degradação 
ambiental que sofre a Amazônia, po-
dia imaginar a sua internacionaliza-
ção, como também de tudo o mais 
que tem importância para a Huma-
nidade. 

Se a Amazônia, sob uma ótica 
humanista, deve ser internacionaliza-
da, internacionalizemos também as 
reservas de petróleo do mundo intei-
ro. O petróleo é tão importante para 
o bem-estar da humanidade quan-
to a Amazônia para o nosso futuro. 
Apesar disso, os donos das reservas 
sentem-se no direito de aumentar ou 
diminuir a extração de petróleo e su-
bir ou não o seu preço. Os ricos do 
mundo, no direito de queimar esse 
imenso patrimônio da Humanidade. 

Da mesma forma, o capital 
financeiro dos países ricos deveria 
ser internacionalizado. Se a Amazô-
nia é uma reserva para todos os seres humanos, 
ela não pode ser queimada pela vontade de um 
dono, ou de um país. Queimar a Amazônia é tão 
grave quanto o desemprego provocado pelas 
decisões arbitrárias dos especuladores globais. 
Não podemos deixar que as reservas financeiras 
sirvam para queimar países inteiros na volúpia 
da especulação. 

A INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 

$
Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria 

de ver a internacionalização de todos os grandes 
museus do mundo. O Louvre não deve pertencer 
apenas à França. Cada museu do mundo é guar-
dião das mais belas peças produzidas pelo gênio 
humano. Não se pode deixar esse patrimônio cul-
tural, como o patrimônio natural amazônico, seja 
manipulado e destruído pelo gosto de um proprie-
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A INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 
tos na fronteira dos EUA. Por isso, eu 
disse que Nova York, como sede das 
Nações Unidas, deveria ser interna-
cionalizada. Pelo menos Manhatan 
deveria pertencer a toda a Huma-
nidade. Assim como Paris, Vene-
za, Roma, Londres, Rio de Janeiro, 
Brasília, Recife, cada cidade, com 
sua beleza especifica, sua história do 
mundo, deveria pertencer ao mundo 
inteiro. 

Se os EUA querem interna-
cionalizar a Amazônia, pelo risco de 
deixá-la nas mãos de brasileiros, in-
ternacionalizemos todos os arsenais 
nucleares dos EUA. Até porque eles 
já demonstraram que são capazes de 
usar essas armas, provocando uma 
destruição milhares de vezes maior 
do que as lamentáveis queimadas 
feitas nas florestas do Brasil. 

Nos seus debates, os atuais 
candidatos à presidência dos EUA 
têm defendido a idéia de internacio-
nalizar as reservas florestais do mun-
do em troca da dívida. Comecemos 
usando essa dívida para garantir que 
cada criança do mundo tenha pos-
sibilidade de ir à escola. Internacio-
nalizemos as crianças tratando-as, 
todas elas, não importando o pais 
onde nasceram, como patrimônio 
que merece cuidados do mundo in-
teiro. Ainda mais do que merece a 
Amazônia. Quando os dirigentes tra-
tarem as crianças pobres do mundo 
como um patrimônio da Humanida-
de, eles não deixarão que elas traba-
lhem quando deveriam estudar; que 
morram quando deveriam viver. 

Como humanista, aceito defender a interna-
cionalização do mundo. Mas, enquanto o mundo 
me tratar como brasileiro, lutarei para que a Ama-
zônia seja nossa. Só nossa. 

Cristovam Buarque

$
tário ou de um país. Não faz muito, um milionário 
japonês, decidiu enterrar com ele um quadro de 
um grande mestre. Antes disso, aquele quadro 
deveria ter sido internacionalizado. 

Durante o encontro em que recebi a per-
gunta, as Nações Unidas reuniam o Fórum do 
Milênio, mas alguns presidentes de países tiveram 
dificuldades em comparecer por constrangimen-

Cristovam Buarque, 58, doutor em economia e professor 
do Departamento de Economia da UnB (Universidade de Brasília), 
foi governador do Distrito Federal pelo PT (1995-98). Autor, entre 
outras obras, de “A Segunda Abolição” (editora Paz e Terra). 
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POSSÍVEIS ALTERNATIVAS PARA A AMAZÔNIA

Falar de alternativas é o desafio maior, mas a partir da análise que fizemos, 
o desafio pode ser traduzido em propostas concretas e viáveis porque são 

cientificamente comprovadas e devem ser racionalmente aceitas: 

46 Especial - Mutirão para a Amazônia



POSSÍVEIS ALTERNATIVAS PARA A AMAZÔNIA
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A opinião pública é formada pelos Meios de Comunicação Social. A Co-
municação é controlada pelo Capital que está nas mãos dos que destroem 
a Amazônia. Nós precisamos aguçar o nosso senso crítico e refazer a nossa 
mentalidade.

UM ALERTA
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Conheça, divulgue e apóie as nossas publicações.
É uma forma de prestar serviço aos Povos Indígenas no Brasil

A Terra Sem Males em Construção (150 pags). .....................................................................R$ 8,00
 Relato do IV Encontro Continental da Teologia Índia, um subsídio
 único para se aproximar a este tema.
E Tonantzin Veio Morar Conosco   (262 pags). ......................................................................R$ 8,00
 2ª Parte da Memória do IV Encontro de Teologia Índia.
Povos Índígenas no Mundo  (40 pags). ...................................................................................R$ 2,00
Povos Indígenas no Brasil  (44 pags). ....................................................................................R$ 2,00
Povos Indígenas no Pará e Amapá  (100 pags). .....................................................................R$ 5,00
Coleção de 10 cartões de sábios e sábias indígenas (com envelopes – ref. CF 2003) ................R$ 3,00



EDITORA MENSAGEIRO

1. O 1º Mundo é o principal responsá-
vel pela ameaça à vida no Planeta Terra e pela 
destruição da Amazônia.

• O 1º Mundo é o maior responsável pelo 
aquecimento do Planeta, causando o efeito 
estufa e ameaçando a sobrevivência da vida.

•  O 1º Mundo compra mogno e outras 
madeiras nobres, da Amazônia sendo portanto 
conivente e responsável pelo desmatamento.

•  O 1º mundo compra soja e carne do 
Brasil, sendo portanto o responsável do des-
florestamento da Amazônia.

UMA NOVA VISÃO





CHEQUE NOMINAL e cruzado em favor do Conselho Indigenista Missionário
DEPÓSITO INSTANTÂNEO: numa agência Bradesco para Ag. 3109-7 cc: 135641-0 em favor do Conselho 
Indigenista Missionário

Importante: Envie por fax ou correio – junto com o cupom preenchido o comprovante (ou cópia) do seu depósito

Pagamento

     Cheque Nominal
     Depósito Bancário

 Em      /         /

Assinatura

Anual
Renovação
Indígena
Apoio
Exterior

Nome:

Endereço:

Bairro:                                   Fone:

CEP:                                  Cidade:

Estado:                                         País:

PREÇO DA ASSINATURA: Anual: R$ 25,00 – Indígena: R$ 12,00 – Apoio: R$ 50,00 – Exterior: US$ 50,00

• Se o 1º Mundo é responsável por tudo 
isso é importante que:

• Antes de cobrar, o 1º Mundo se ajeite 
e mude de rumo.

• O Brasil e a Amazônia reabastecem 
os que estão de barriga cheia e os pobres pa-
gam esta enorme conta.

• O 1º MUNDO deveria ter vergonha e 
se auto-censurar, e não deixar recair a culpa 
dos seus crimes sobre as vítimas.

2. É importante rever a idéia de “desen-
volvimento”. Em nome do desenvolvimento 
são praticados os piores crimes contra as 
pessoas e contra a natureza.

3. Até as tentativas da Reforma Agrária 
na Amazônia podem se transformar em fra-
casso e desilusão para os camponeses. Re-
forma agrária não é somente distribuir terra 
nem qualquer tipo de terra.



POSSÍVEIS ALTERNATIVAS
para a Amazônia

Falar de alternativas é o desafio maior, mas a partir da análise que fize-
mos o desafio pode ser traduzido em propostas concretas e viáveis porque 
são cientificamente comprovada e devem ser racionalmente aceitas: 
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1. Concordamos com o Lúcio Flávio no 
sentido de que é necessário investimento na 
ciência para estudar e aproveitar a biodiversi-
dade amazônica em proveito da vida e do fu-
turo da humanidade. Tem que ser a escolha 
prioritária de uma política amazônica voltada 
para a Amazônia.

2. A riqueza da Amazônia é o que está 
acima do solo: mata, água, animais e 

plantas. A Amazônia, sem a biodiversidade é 
nada.

• O desmatamento e a soja, são o fim 
da Amazônia.

• A Agricultura tem que ser realiza-
da na várzea, utilizando técnicas modernas. 
Desmatar a terra firme é crime e fracasso. A 
agricultura familiar, e não o agronegócio, é a 
solução da Amazônia.

3. O Brasil tem que lutar a nível interna-
cional contra a pirataria do patenteamento que 
retira dos filhos da terra o que lhes pertence.

4. Indenizar os grileiros, os desmatado-
res, os responsáveis por áreas degradadas, in-
vasores de áreas indígenas, destruidores 

de áreas 
de conser-
vação, é incentivar a 
grilagem e a apropriação das 
terras a fim de especulação. 
A regularização da situação 
fundiária da Terra é o primei-
ro e indispensável passo para 
um controle da Amazônia.

5. É essencial e pri-
mordial aplicar, de ma-
neira séria e eficaz, o que 

está estabelecido no  atual 
Código Florestal Brasileiro, 
alterado pela Medida Provisó-
ria 2.166/01. O código  prevê 
80% de reserva legal na região 
amazônica, 35% na região do 
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cerrado e 20% no restan-
te do País. 

6. A agricultura familiar 
precisa de políticas públicas efi-

cientes, de infra-estrutura e finan-
ciamento razoável. Vamos pressionar 

o Governo para que escolha a reforma 
Agrária como ação prioritária e que reto-

me as terras públicas, invadidas por grileiros 
e as destine para projetos de assentamento.

7. A Amazônia tem recursos para sus-
tentar a economia a partir do aproveitamen-
to da mata em pé. A mata em pé é muito 
mais valiosa do que a mata no chão. Existem 
muito produtos não madeireiros – frutas, cas-
tanhas, essências, fibras, plantas medicinais. 
O manejo sustentável de peixes pode forne-
cer alimento saudável para a nossa popula-
ção e para exportação, em um mundo onde 
os estoques de peixes do mar estão sendo ra-
pidamente esgotados. O manejo racional das 
terras, tanto na agricultura familiar quanto na 
agricultura de larga escala e na agropecuária 
bem gerenciada tem o potencial de alimentar 
todo nosso povo com abundância, gerando 
excedentes para mandar para outras regiões 

do país e ao exterior. A implementação ra-
cional e democrática de projetos que geram 
energia pode, sim, criar emprego e renda.

8. Existem muitas áreas no Brasil que 
são mais aptas ao desenvolvimento da pe-
cuária e da agricultura em larga escala. Va-
mos gerenciar bem as áreas já convertidas, 
recuperar as áreas degradadas e adotar uma 
nova visão de carinho e amor pela terra. Va-
mos também criar agroindústrias numa es-
cala humana, beneficiando os produtos da 
agricultura familiar e agro-extrativismo.

9. Já existem mecanismos  de paga-
mento  pela conservação e reposição de re-
cursos naturais, como os créditos de car-
bono e créditos de água (pela preservação 
das nascentes.) É um mercado natural para a 
Amazônia. Só falta nos organizarmos.

10. As alternativas não vêm sozinhas. 
Elas não interessam ao capital de exportação 
que visa tirar as riquezas da Amazônia. As al-
ternativas que beneficiam os Povos da Ama-
zônia e a natureza nascem e se realizam pelo 
povo organizado em defesa do seu futuro e 
da Amazônia.
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UM FUTURO DIFERENTE É VIÁVEL

Participe do mutirão 
em favor da Amazônia. 

Temos que dar uma basta na violência 
onde quer que a encontremos. Queremos 

providenciar uma vida digna para todos, com 
moradia, saúde, educação, trabalho e lazer. Temos que 

cobrar dos nossos governantes um estado de lei e de justiça.

Queremos cultivar a compreensão e o carinho pela terra, pela 
floresta, pela água, pelos povos indígenas e tradicionais e para 

todos que amam e escolheram a fazer da Amazônia sua moradia.

Queremos realizar as propostas viáveis e oportunas para o futuro da 
Amazônia e seus habitantes. Queremos vida para nós e para os que 

virão.

Agora temos duas escolhas. Se continuarmos nessa onda destrutiva que 
degrada o ambiente e degrada o ser humano, nossos netos e bisnetos 
vão nos cobrar a outrora grande floresta que sumiu para sempre. Nós 

vamos experimentar na própria carne o deserto verde, o calor, a falta de 
água, a violência enraizada.

Ainda há tempo de parar, de refletir, de defender a vida. Há tempo e 
lugar para todos viverem bem nesse paraíso amazônico.

Cabe a nós decidir.

“É preciso desmobilizar a bomba-relógio que causa o 
desmatamento e a queimada, o contrabando, o tráfico 

de drogas e de animais, o roubo do mito, do 
sonho, do solo, do peixe, do ouro e da 

madeira”.
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1. Objetivo

• Sensibilizar a opinião pública quanto ao futuro da Amazônia que exige 
providências urgentes.

• Articular as entidades a fim de tomar as providências devidas

2. Participantes

• CIMI – Conselho Indigenista Missionário
• CPT – Comissão Pastoral da Terra
• MST – Movimento Sem Terra
• E todas as entidades e instituições que quiserem se juntar neste 

empreendimento

3. Meios: divulgação através de:

• Publicação popular através deste número especial da revista 
Mensageiro, dedicado a esta campanha.

• Acompanha a revista um CD interativo com dados mais completos. 
Este CD será colocado a disposição de entidades ou pessoas 
interessadas em sua utilização e na campanha.

• Produção de 06 programas de rádio 
• Produção de 06 programas de Televisão

Campanha:  “MUTIRÃO PARA A AMAZÔNIA”

Uma iniciativa em memória de irmã Dorothy Stang e
De todos os que morreram em defesa da vida.
“A morte da floresta é o fim de nossas vidas”

CONTATOS
Secretaria da Campanha: 

Endereço: Travessa Nina Ribeiro 254 - Canudos
66.070-350 Belém – Pa

Telefones: 91 – 3226-5408 / 3229-3245
Fax: 91 – 3249-6942

E-Mail: cimipara@amazon.com.br
cimiblm@amazon.com.br
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