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Sergio Rojas: Bem, eu sou Sergio Rojas, sou da Argentina, moro na província de 

Chaco que está localizada no nordeste da Argentina, a cerca de 1300 quilômetros de 

Buenos Aires e pertenço a um povo indígena. Nós nos autodenominamos Qom. Mas 

também somos conhecidos como Tobas. E os Tobas habitam uma grande parte do 

que é o Chaco, o Gran Chaco. Alambra que é a parte oriental, uma parte da Bolívia, 

uma parte da Argentina e do Paraguai. Há um ponto tripartite que é este. Obviamente 

dos três países do que são Argentina, Paraguai e Bolívia. Vivemos na província do 

Chaco, onde vivem três ou quatro povos indígenas, onde ainda mantemos nossos 

costumes, nossa língua, nossas tradições e também, obviamente, nosso processo de 

luta. Este tem sido sempre um conjunto. No que tem a ver com a luta, seja com a 

educação, seja com o acesso à saúde, seja com o acesso aos nossos recursos 

naturais. Bem, eu moro em uma cidade chamada Pampa del Indio. Pampa del Indio é 

uma cidade onde nossos ancestrais costumavam viver e depois apareceram, como 

dizemos, os criollos ou mediomaroxen. E bem, e agora entre meu povo há cerca de 40 

ou 50.000 habitantes, onde quase 70-80% são de nossa comunidade, Qom. Comecei 

meus estudos lá em Pampa El Indio, depois comecei meus estudos em uma cidade 

próxima de onde nasci, que é Pampa del Indio, que se chama Residencia Roque 

Peña, que é a segunda maior cidade da província do Chaco depois de sua capital, que 

é Resistencia. Depois estudei Direito Indígena na Universidade de Deusto, na 

Espanha, e atualmente vivo na França e obviamente estou estudando a língua 

francesa. Mas eu sou jovem e pertenço a um povo indígena. 

 

Entrevistador: Quais salvaguardas e preocupações você acredita que acordos de 
livre comércio, como o Mercosul-UE devem considerar? 
 

Sergio Rojas: Bem, neste sentido, para mim, como temos participado de algumas 

sessões com colegas de diferentes partes do mundo no que eles têm organizado. 

Parece-me que, no que diz respeito a esta negociação, o que tanto falamos, é esta 

boa fé, o acordo de boa fé, certo? Que é uma coisa muito complexa e como também 

podemos levar este acordo às comunidades indígenas, explicá-lo em línguas 

indígenas. Porque, por exemplo, a consulta livre, prévia e informada também é um 

princípio, certo? Parece-me que temos que considerar isso. Neste sentido, parece-me 

que temos que considerar a tradução deste projeto, com a lei, com as línguas 

indígenas, certo? Caso contrário, é muito complexo porque estamos falando de um 

léxico muito técnico para mim. Portanto, para nós, comunidades indígenas, isto 

obviamente não está ao nosso alcance. E também, do ponto de vista político e 

filosófico das comunidades indígenas, para nós é um termo muito novo, fazer um 



 
acordo. O que é um acordo para as comunidades indígenas? Nesse sentido, de um 

ponto de vista estritamente indígena, mas também, como explicar às comunidades 

indígenas no que vai consistir, em que vai favorecer, que aspectos positivos e 

negativos do ponto de vista de impactos. E me parece que neste sentido temos que 

nos aproximar bem, fazer uma abordagem integral e ser capazes de explicar isto de 

forma precisa com as comunidades indígenas. Porque quando o contrato é assinado, 

então a execução começa, certo? E torna-se muito complexo cancelar ou reverter o 

projeto. Parece-me que estes são aspectos fundamentais que têm a ver com o acordo. 

 

Entrevistador: Qual a situação do Chaco hoje em dia e quais riscos vocês acreditam 
que o Acordo pode gerar na região e para os povos que a habitam? 
 

Sergio Rojas: Bem, temos muitos problemas em termos de desmatamento. Estamos 

passando por um processo muito complexo, porque nos últimos anos com o avanço 

do desmatamento e também da monocultura da soja, por exemplo, sofremos em 

primeira mão com a pulverização do glifosato nas comunidades indígenas. Portanto, 

hoje, no momento, existem problemas de natureza sanitária. Por exemplo, há crianças 

nascidas com malformações, há muitos casos de câncer, por exemplo na pele, e 

também de contaminação do solo. Porque o glifosato tem sido pulverizado 

sistematicamente há muitos anos. Sabemos que a molécula venenosa é muito 

complexa quando se trata de degradação, leva muitos anos. Não sou um cientista, 

mas falei com alguns amigos que entendem o assunto e eles me disseram isso. 

Também, por exemplo, eles sofreram a perda de seu pequeno gado, por exemplo, 

alguns bovinos, caprinos, gado, cavalos. E isso, por exemplo, teve um impacto muito 

negativo, porque as comunidades indígenas basicamente perderam seus alimentos. 

Portanto, para nós, nesse sentido, é muito catastrófico. E tanto o governo provincial 

quanto o nacional estão obviamente violando o princípio da lei de consulta livre, prévia 

e informada, certo?  

 

As empresas obviamente cometem danos que às vezes são irreparáveis. Penso que 

com as vidas de seres humanos, muitos morreram e para nós é muito complexo 

porque o sistema de saúde na província de Chaco é também um sistema que não 

funciona bem. As políticas de saúde pública, infelizmente, não funcionam muito bem, 

então as comunidades indígenas e os pobres em geral sofrem com isso, não é 

mesmo? Portanto, para nós, assinar outro acordo deste tipo pode ser muito, muito 

complicado. Em todos os sentidos, em termos de aspectos sociais, econômicos e 

também de saúde, o que é muito mais importante. Mas também do ponto de vista 

ambiental, certo? Porque certamente vai haver um processo de desmatamento e o uso 

de produtos químicos que talvez nem saibamos e talvez algumas pessoas possam 

manipular, e que pode levar à própria morte, aos seres humanos e a todas as 

pessoas, crianças, idosos. 

 



 
Entrevistador: Você tem alguma sugestão de como o Acordo pode impactar 
positivamente as comunidades da Argentina, em especial do Chaco? 
 

Sergio Rojas: Parece-me que eu pediria, como disse no início, uma mesa de 

negociação clara, onde as comunidades indígenas são uma parte direta da 

negociação. Que um acordo seja feito e que as empresas possam, ou neste caso o 

acordo possa explicar mais detalhadamente como elas consideram os aspectos 

positivos e negativos, do ponto de vista delas, que poderiam impactar as comunidades 

indígenas. E dependendo do que for dito, ou do que o acordo disser, neste caso as 

comunidades indígenas elaborarão um documento, e este será levado às autoridades 

deste acordo. Ou os parceiros deste acordo. Não sei se será uma empresa. Eu não 

tenho a resposta porque nós, desde nossa concepção filosófica como comunidades 

indígenas, temos uma resposta coletiva. Sempre tentamos fazer uma resposta coletiva 

e uma decisão coletiva, o que não é de minha responsabilidade. Eu sou membro de 

uma comunidade indígena, mas não posso decidir pelo resto, posso? Mas geralmente 

os acordos são, como dizemos, você tem que olhar para as letras miúdas, como 

dizemos de uma forma vulgar, certo? Acho que é muito importante que as 

comunidades indígenas sejam informadas e que sejam aconselhadas por técnicos e 

especialistas, certo? Porque se também colocarmos as comunidades indígenas na 

mesa de negociações, sobre o acordo, obviamente os técnicos vão falar de sua 

tecnicidade com sua tecnicidade. Parece-me que as comunidades indígenas serão 

derrotadas. Não haverá um entendimento. Portanto, parece-me que nesse sentido é 

essencial que haja um especialista, um técnico dessas características que possa 

explicar às comunidades indígenas, e com base nisso, será tomada uma decisão. 

Para mim, o mais lógico é que as comunidades indígenas possam tomar uma decisão 

coletiva. 

 

Entrevistador: como você acha que a sociedade civil argentina e os povos do Chaco 
poderiam participar de forma efetiva na implementação do Acordo, caso aprovado? 
 

Sergio Rojas: Sim, é uma pergunta bastante complexa, não é? Antes de tudo, bem, 

temos que sentar para negociar e temos que ver qual é a resposta coletiva. E me 

parece que nós, como comunidades indígenas, mas também a sociedade civil em 

geral, temos que desempenhar um papel, não do ponto de vista da participação. E 

nisto acredito, para monitorar e controlar para evitar que o acordo seja violado. 

Porque, bem, acontece muito na América Latina, quando uma empresa ou um acordo 

diz uma coisa, mas depois acaba fazendo outra, certo? Agora, eu não sei quão eficaz 

esse controle das comunidades indígenas pode ser e se pode realmente beneficiá-las, 

certo? Não sei se este controle das comunidades indígenas, da sociedade civil em 

geral, pode realmente ser eficaz dentro do que é. Em outras palavras, tenho muitas 

dúvidas, você não tem? Mas bem, eu não sei o que seria, na prática, a participação 

neste sentido. É uma pergunta muito complexa para eu responder, mas sim, parece-



 
me que sim, existe um papel. E, bem, obviamente acho que para as empresas, ou 

neste caso o acordo, temos que ver em que termos legais, que responsabilidade civil 

criminal pode haver. Não sei se as comunidades indígenas podem apresentar uma 

reclamação, um recurso de proteção legal... Mas geralmente entendemos que um 

acordo será sempre a favor daqueles que têm mais dinheiro, certo? E todos nós 

sabemos disso. É essa a complexidade, não é? 

 

Entrevistador: Caso fosse criado um eventual Observatório do Acordo, como você 
acha que este deveria funcionar? Você gostaria de fazer parte disso? 
 

Sergio Rojas: Parece-me que as comunidades indígenas são indispensáveis na 

participação deste órgão de supervisão. E me parece que as comunidades que estão 

no terreno, sua participação é essencial, porque são elas que conhecem o território, 

são elas que conhecem todas as coisas que estão lá. Se estamos falando de água, 

recursos naturais, madeira... Bem, em geral. E sim, eu gostaria de fazê-lo. O problema 

é que estou muito longe no momento, mas sim. Em uma eventualidade eu gostaria de 

retornar às minhas comunidades, é claro, sim, eu gostaria de retornar. Parece-me que, 

neste sentido, não sei que regras poderíamos discutir com este acordo a fim de 

estabelecer um princípio de não violação do acordo e poder cumpri-lo efetivamente, 

obviamente com a participação das comunidades indígenas. 

 

Entrevistador: Que mensagem você gostaria de passar para os negociadores dos 
próximos passos do Acordo? 
 

Sergio Rojas: Acho que estamos diante de uma questão muito complexa do ponto de 

vista ambiental, certo? E me parece que as empresas, e como o mundo em geral, têm 

que ser conscientes e responsáveis, que temos apenas um planeta, certo? Às vezes 

tenho a impressão de que as empresas só pensam no dinheiro e não pensam no fato 

de que esses recursos naturais estão se esgotando, não é mesmo? Entendo que 

estes recursos estão cada vez mais concentrados e permanecem nas mãos de poucas 

pessoas ou de algumas empresas, neste caso. E me parece que nesse sentido isso é 

muito complexo, não é mesmo? É muito complexo poder dar uma mensagem, de nós 

como comunidades indígenas. Nossa visão. Por exemplo, em nosso idioma não existe 

um conceito de propriedade privada, como posso explicar a um ocidental, a um 

empresário, a alguém que investe dinheiro, que não pensamos em propriedade 

privada? E isto do ponto de vista do direito, por exemplo, do direito romano positivo, 

que dá prioridade à propriedade privada acima de tudo. Então, bem, como podemos 

nós, como comunidades indígenas, se este conceito nem sequer existe, certo? E é por 

isso que é muito complexo. Mas sim, obviamente, essas pessoas, essas empresas, 

são seres humanos que têm filhos, mas infelizmente nossos recursos estão se 

esgotando. E então uma grande parte dela é sofrida por aqueles que menos têm, e 

isso é uma realidade. Não sei se já respondi à sua pergunta. 


