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Ana Paula: Então, eu sou Ana Paula Santos Souza e moro aqui em Altamira, na região do 

Xingu. Eu sou professora. Atualmente professora na Universidade Federal do Pará, na 

faculdade de etnodiversidade, trabalhando com formação de educadores quilombolas, 

indígenas, ribeirinhos, pescadores, agricultores,familiares, enfim, com a população do campo, 

né? Historicamente mais distante das universidades. Mas essa minha passagem pela 

universidade, ela é algo mais recente, né? Nos últimos 5 anos, 6 anos para ser mais usado. 

Antes disso, minha vida inteira sempre foi na linha de frente dos movimentos sociais aqui nesta 

região. Liga até a minha vinda mesmo para a universidade. Já dentro de um debate tendo nos 

próprios movimentos, com o crescimento do acesso ao ensino superior para as comunidades 

do campo à universidade. Outras pessoas também vieram, assim como eu, para a universidade 

para trabalhar com esse público.  

 

Então, assim, só falando um pouco sobre mim, eu sou formada na área de linguagem, 

concluindo um doutorado na área de Geografia. Eu também sou filha de imigrantes mineiros, 

mas eu já deixei de ser mineira faz tempo, porque eu cheguei aqui um bebê com os meus pais. 

Enfim, a gente “agricultou” a vida inteira. Eu acho que isso foi interrompido na minha geração, 

não é? Porque saí do campo para trabalhar na cidade, e ser professora, ser militante, 30 anos 

da minha vida na militância. Eu sempre brinco com meus alunos que o meu primeiro emprego 

formal foi professora da universidade, porque até então eu sempre fui dirigente sindical, 

liderança dos movimentos populares, especialmente do campo. Enfim, é um pouquinho sobre 

mim. Eu tenho 2 filhos. Moro aqui em Altamira. Boa parte dos meus familiares regressaram 

para Minas e São Paulo, né? Mas eu moro aqui. E eu tenho, além dessa, minha atuação na 

universidade, eu também tenho uma atuação direta na Fundação Viver, Produzir e Preservar, 

que é um movimento social dessa região nascido em meados dos anos de 1985, por conta do 

abandono do projeto de colonização da Transamazônica. E eu ajudei na construção disso, 

militei a minha vida inteira nisso e mesmo dentro da universidade, eu continuo nesse trabalho. 

Até porque muitos dos filhos dos filhos dessas pessoas, estão hoje na universidade. [Filhos] 

dos agricultores dos quilombolas, ribeirinhos, dos povos indígenas, que são muitas 

comunidades indígenas nessa região. Bom, então eu me divido nisso, né? Entre a formação 

dos educadores e a militância na discussão do desenvolvimento, no campo, liderado pela 

FVPP e aí, parceria com muitas instituições, inclusive entre eles, o próprio ISA, que você citou. 

Enfim, é um pouco sobre isso. Mais alguma coisa de mim, ou tá bom? 

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



 

Ana Paula: Então eu acredito, e acho que não só eu, mas muita gente que qualquer iniciativa 
de desenvolvimento, - e vou falar da Amazônia porque é onde eu vivo e conheço mais - ela 
precisa ter uma escala de diferentes visões, não é? Você não pode pensar nos pequenos 
agricultores da mesma forma que pensa no sojeiros, no pessoal que produz a pecuária nas 
comunidades indígenas que têm sua economia, não existe um jeito uniforme de fazer uma 
ação econômica. Isso é deixar fora todos os povos, não é? Eu penso que se a gente fizesse o 
inverso, se o estado fizesse o inverso, e resolvesse investir só na economia a partir das 
comunidades indígenas, ele também deixaria fora uma porção de gente. Então, esse modelo 
uniformizador da economia pautado no grande investimento, no monocultivo, isso não cabe 
mais na Amazônia. Já coube, mas custou gerações, custa o ar que a gente respira literalmente. 
 

Então, a primeira salvaguarda é entender a diversidade. E a diversidade exige investimentos 

diferenciados. Isso não tem nada a ver com mais ou menos, entendeu? Isso não tem nada a 

ver com quem pode mais, quem é maior, recebe mais de quem é menor, não tem nada. Tem a 

ver mais com respeito à diversidade e o investimento nos moldes que essa diversidade 

permite. Tem mais a ver com o que essa diversidade permite, o que ela deseja, do que 

exatamente quantidades que sempre é pautado nisso. Então acho que esse é um primeiro 

exercício. Tem que entender que qualquer projeto tem que pensar lá na comunidade ribeirinha 

que está lá dentro a 3 horas de voadeira, aquela outra que está a 1 dia. E estou falando só de 

Altamira, por exemplo. Você tem que pensar que aqui também tem agricultores familiares, têm 

populações pescadoras, enfim, tem tudo isso. Tem o agronegócio estabelecido, tem as 

grandes fazendas. Então, uma primeira leitura dessa realidade é necessária para minimizar os 

possíveis erros nessa iniciativa. Isso é uma primeira salvaguarda. Pensar nas pessoas, não é? 

Porque sempre os investimentos estão muito calcados nos produtos e não nas gentes. É 

sempre um investimento para a soja, investimento para minério, investimento que eu não sei o 

que, e ninguém nem se pergunta quem são as gentes que estão nesses locais. Então esse é 

um primeiro lado.  

 

O outro, é que essa diversidade de pessoas, também se estende para a diversidade de 

produtos, de iniciativas. Também tem que contemplar isso. Então é preciso pensar dessa 

forma, o investimento. A terceira iniciativa é que, se você pensa em um investimento que 

percebe, aceita e respeita a diversidade de pessoas, entende e inclui a diversidade de 

iniciativas e produtos, o modelo de gestão também precisa ser diferente. Uma gestão 

concertada. Uma concertação de gestão que envolva dos povos indígenas e outros grupos 

maiores, não é fácil. Mas tem duas coisas importantes sobre ela: ela não é impossível e não 

existe outro caminho. Então eu acho que esses são três salvaguardas importantes. 

 

A última, que eu acredito, é que a gente está sempre pedindo o que deve ser feito. Mas eu 

acho que daqui para frente - e já devia ter sido feito antes-, tem que entrar na pauta do estado 

e dessas iniciativas todas, o que não pode mais ser feito. E o que não pode mais ser feito? Não 

cabe mais barragens na Amazônia, não cabe mais esse investimento em garimpo. Não dá para 



 

funcionar. Nós não podemos ter outra Vale [do Rio Doce], nós não podemos ter outra [Usina 

Hidrelétrica] Belo Monte, nós não podemos ter de novo esse garimpo que se desenha aqui no 

Xingu pelas grandes empresas. Esse tipo de iniciativa não cabe mais, porque se não é uma 

falácia! Você continua dando ali um dinheirinho aqui, ali para os grupos e depois você continua 

com a outra mão, poluindo os rios, e desmatamentos. Então assim, tem uma parte de 

enfrentamento, mais do estado do que da sociedade civil como um todo, que está calcada no 

que nós não vamos mais fazer. É preciso escrever.  E aí, para além do embate, do desgaste 

político e de tudo o que isso pode gerar, também tem que ter um exercício de como vamos 

viver daqui para frente nesse debate. Então acho que talvez esse seja o maior desafio, sabe? 

Eu às vezes brinco que na Amazônia combater o ilegal já foi o maior desafio, mas combater o 

legal é maior. Porque o legal é que desmata. Eu não conheço nenhuma roça de soja que seja 

ilegal. Ela pode ser imoral, mas ilegal, não. Os garimpos também são legais, as madeireiras 

estão vendendo madeira legalizada. Claro que existem, os que depredam e tal. Então, assim, 

esse discurso de que só o combate ao ilegal é suficiente para reduzir emissões e tudo, não é 

suficiente, não é? O legal também destrói. Então essas são algumas, é, não sei se a palavra 

que você disse é salvaguarda, se são, se eu estou respondendo, como você perguntou. Mas 

eu diria que são, condições iniciais, condições de base para a gente abrir a conversa sobre 

novos investimentos. 

 

Entrevistador: Na Amazônia, o desmatamento pode ser agravado impulsionado pela 
expansão agrícola em detrimento do Acordo. Como o desmatamento atinge seu território e sua 
comunidade? 
 

Ana Paula: Como é que o desmatamento atinge? O desmatamento também, fora dessa parte 

mais climática no campo das emissões, ainda tem campo dado acesso à terra, da reforma 

agrária. Desmatar em larga escala significa também tirar do campo boa parte da população. 

Entendeu? Então o desmatamento, antes do fogo se acender, tem a saída das populações do 

campo, não é? E aí isso vai gerar muitos problemas. As pessoas vão mudar para as vilas e 

para a cidade. Você vai ter o latifúndio retomando o território em práticas medievais, né? E 

depois vem a outra parte ruim, que é quando entra o fogo em tudo isso, né? E se coloca vaca, 

se coloca soja e nesse sentido em larga escala. E aí eu sinto isso na nossa região. Você tem 

fazenda de 10000 Ha, né? É um negócio assim tão indecente que como é que pode ter numa 

mesma região, quem não tenha terra para plantar um pé de alface e ter gente que tem 10000 

Ha de terra? Porque grilou, porque foi comprado aqui e ali a preço de nada ou então não 

comprando, mesmo tomando das pessoas. Ou seja, tudo com esse intuito de desmatar para 

colocar gado, ou colocar soja, ou cacau também, que é uma cultura hoje bastante visada nesta 

região. Então, o primeiro impacto é quando o fogo vai se estabelecer, é o que vem antes da 

expulsão das famílias da terra. O segundo impacto que a gente observa é o aquecimento 

global, que é o que nós estamos vivendo. Nós nunca tivemos tanto calor nessa região. Não é? 



 

É um calor infernal. Os rios estão secos, todos os lugares onde a gente vai, as famílias se 

queixam, não é? Está tudo muito seco. As condições para fazer atividade irrigada é muito 

mínima para a produção familiar. E você sente esse impacto. Esse é um segundo impacto 

forte. É o calor mesmo na vida das pessoas, é as os cursos d'água sendo areados e secos, 

né? 

 

Então, isso é muito forte. Nós estamos no mês de novembro começando e você tem plena 

convicção de que parece que a gente já está há 6 meses sem chover. E não é verdade, né? 

Então, assim, esse é um bioma em que 40 dias de sol sem água, o sofrimento é muito grande, 

né? Eu acho que aliado a tudo isso, somado, aliás, a tudo isso, vem as doenças. Eu moro aqui 

perto da UPA, Unidade de Pronto Socorro, e as quantidades de pessoas com doenças 

respiratórias que derivam da fumaça - para qualquer lado você enxerga a fumaça, né? A 

fumaça, o calor, é muito grande. Então não tem mais espaço para isso. É preciso tentar fazer 

alguma coisa, não é? Então acho que esse é um impacto muito forte. E o impacto na água. A 

água é quente o tempo todo. O Xingu é um Rio que a água é morna e isso você sente que o 

cada vez mais é. É impossível que você só consiga entrar no Rio de madrugada porque o 

tempo inteiro a água é morna, né? Então eu acho que esse é um problema muito terrível, né? E 

você vai sentindo isso quando você vai andando pela Transamazônica. Nosso clima está muito 

seco ultimamente. Nos últimos anos tem ficado muito seco e qualquer fagulha resulta em um 

grande incêndio.  

 

Aqui em Altamira, por exemplo, é um dos municípios que mais tem desmatamento, não é? Tem 

mais queimada. Quem tem mais desmatamento é porque também tem muita floresta, né? Essa 

também é uma coisa bem interessante. Ou seja, quem está no num lugar onde você tem 

grandes unidades de conservação está correndo muito risco. Primeiro: porque nesse território, 

como é a Terra do Meio, com milhares de hectares de floresta ali, nos parques, nas reservas 

extrativistas, aqui na porta da nossa casa. Isso também é um motivo de cobiça muito grande. 

Porque lá está a madeira, lá está a água, lá estão os minérios, lá está tudo o que é objeto de 

desejo do saque. Então, ou seja, colocar fogo é a melhor maneira de acessar, inclusive essa 

terra. 

 

Enfim, são esses que eu considero e que a gente visualiza aqui, como sendo os maiores 

problemas. Ah, outra coisa importante, também dos impactos do fogo… a gente costuma falar 

muito do calor só ou dos mapas, né? Eu vejo o Mapbiomas [projeto de mapeamento anual do 

uso e cobertura da terra no Brasil] e outros apresentarem os mapas e é assim tipo, aqui era 

tudo verde, agora é tudo vermelho ou não tem mais verde. Isso é só uma foto. O que está por 

trás de tudo isso é muito maior, né? É o preço dos produtos, a agricultura familiar não produz 

mais com tanta intensidade nesta região. Nós estamos comprando coisas que vêm de outros 



 

estados. Você tem um desemprego também, porque as pessoas foram expulsas do campo 

pela grilagem. Então é muito forte. Toda a vida que apresentar um mapa com o índice de 

desmatamento, está apresentando também o aumento da pobreza, o aumento das doenças, o 

aumento da exclusão do campo e o aumento da violência. Não é? Então isso é uma coisa 

muito forte.  

 

Entrevistador: Você tem alguma sugestão de como o Acordo pode impactar positivamente as 
comunidades da Amazônia?  
 

Ana Paula: Então eu acho que uma coisa que pode impactar positivamente são os 

compromissos que as pessoas precisam assumir, ao pegar o recurso, ao fazer os 

investimentos. Eu acho que um primeiro, é assim, tem que ter um pacto, ninguém desmata 

mais, entendeu? Não tem mais como desmatar e junto com esse de não desmatar, a gente 

planta também árvores, sabe? E isso não pode ficar restrito a um compromisso das ONGs com 

os movimentos sociais e sindicatos. A fazenda tem que ter esse compromisso, entendeu? O 

cara lá, que tem mil cabeças de gado, tem que ter esse compromisso de recuperar a nascente, 

de plantar árvores. E o Estado tem instrumentos para fazer isso. Porque essas pessoas todas 

só compram vacas, só fazem roça de soja, só compra maquinário, porque o Estado sustenta. 

Porque os bancos sustentam. Então, se acordos não forem estabelecidos, com os bancos para 

todos cumprirem, eles não poderão acessar esse tipo de recurso. Eles têm condição para isso.  

 

Eu me lembro de uma vez que a gente estava numa reunião no Mato Grosso… Mato Grosso é 

uma região que tem 5% da agricultura familiar, eu acredito. O resto é tudo soja. E aí os 

estrangeiros também estavam reunidos nesse mesmo evento. E eles foram propor para o 

agricultor familiar que eles achavam que deveria todo mundo ir a Brasília cobrar do presidente 

recursos para recuperar as nascentes. “Olha”, eu disse, “os indígenas até podem pedir isso. 

Agora, vocês? Vocês têm que colocar a mão no bolso de vocês e recuperar as nascentes!” 

Porque elas não foram destruídas sozinhas. O Estado não pode reservar esse embate de 

quem tem que ajudar a recuperar, de quem tem que mudar, os moldes e deixar esse embate 

entre os grandes e os pequenos na Amazônia. Porque os pequenos sempre vão perder.  

O Estado precisa entrar como regulador desse processo. Aí o Estado é o governo federal, é o 

governo estadual, são as prefeituras. Tem que ter uma regulação. A gente já ensaiou isso lá no 

passado, que eu acho que funcionou. Só não funcionou porque depois abandonou tudo, né, 

com a saída do Lula do governo e toda aquela história de não aceitarem a Dilma, enfim… E 

acabou que de lá para cá a gente entrou num pandemônio sem fim, que enfraqueceu os órgãos 

públicos de controle, né? De fiscalização e controle. Eu acho que isso é muito importante. 

Essas estruturas que a gente tem, elas foram fundamentais durante um tempo para a 

manutenção. Eu diria, bem sincera, para você, se não fosse o ICMBio, o Ibama, mesmo com 

todas as suas fragilidades, há uns 7- 8 anos atrás, a gente não teria as unidades de 



 

conservação que a gente tem, como Verde para Sempre, Terra do Meio. Renascer, que pega o 

miolo de florestas neste estado do Pará, por exemplo, né? Sem contar as outras unidades de 

conservação. Então essa aliança desses órgãos, com movimento social, com as ONGs, com as 

universidades, isso funcionou! Para mim, é a receita. Para uma das condições de funcionar. E 

é aliado a isso, essa outra coisa que eu já te disse, que as estruturas do Estado, como os 

bancos e os órgãos regulatórios, assistência técnica, eles precisam estabelecer regras. Porque 

as regras são rígidas só para aqueles que são pequenos. Os grandes fazem o que eles 

querem. Depois eles recorrem e aí não pagam uma multa, o que que adianta dar uma multa de 

bilhões se o cara nunca vai pagar, né? Então eu acho que tem que ser um pouco mais efetivo 

nisso.  

 

Eu acho que esse é um lado, para mim. É o lado Estado mais duro. Mas também tem que ter 

um lado mais concertação, entendeu? Um lado de mais concertação, onde é possível consertar 

isso. Juntos entre os movimentos, ou sindicatos… eu acredito nisso! Entre os sindicatos, entre 

as populações indígenas, entre as populações ribeirinhas e até mesmo entre as fazendas que 

tem nessa região. Então acho que assim, existe um nível que é possível. Existe um diálogo de 

concertação com a participação do Estado. E existe um outro nível em que o Estado precisa se 

fazer presente com todo o seu aparato de comando, controle e regulação para garantir. Acho 

que esse são caminhos. 

 

Entrevistador: O que o Acordo ou que tipos de política você acredita que impulsionariam a 
produção da Agricultura Familiar da Amazônia? 
 

Ana Paula: Então, hoje a gente está discutindo muito sobre a bioeconomia, né? Ou pelo 

menos produtos, produtos da sociobiodiversidade. Eu acho que esse é um caminho legal, né? 

Essa ideia de investir em outras fontes de renda. Se você for ao banco hoje, você tem recursos 

para plantar cacau ou comprar gado. É uma coisa ou outra. Não existe outra coisa, né? Claro, 

não é nenhum problema plantar cacau também. O problema não está nas culturas, nos 

produtos, está nas práticas que as pessoas fazem. Eu acho que, primeiro, investir nessa 

diversidade é importante. Essa diversidade de produtos não é? Eu estou acompanhando o 

pessoal das casas familiares rurais -Anapu, Pacajá, né, que são projetos que o movimento 

social toca com as prefeituras-, você vê a diversidade de coisas que tem na família, na 

propriedade, mas assim, o Estado e os bancos só têm olho ou para o cacau, porque é uma 

commodity regulada e é fácil, ou então para as vacas que nem de estrada precisam para 

existir, não é? Então, acho que assim, é preciso pensar na diversidade e também tem que 

pensar no beneficiamento mínimo disso, nas condições, na implantação das feiras, no 

fortalecimento desses programas que nós já temos no Brasil, como os mercados institucionais, 

o programa da merenda escolar. Essas coisas, elas juntas, vão ajudar a criar uma outra 

mentalidade e fortalecer a economia. Tanto dos pequenos, dos médios. Isso é uma coisa 



 

importante. Porque essa população é, ela precisa ter um empoderamento econômico também 

para ela não ser refém desse Estado e desses grandes produtores. Porque assim, o que que 

acontece? Quem diz o que vai ser financiado é quem paga. Teoricamente paga, né, porque os 

grandes são os que mais devem. Aí o governo abre “só vamos financiar o cacau e financiar 

gado”. Poxa, isso, quantas pessoas têm isso? E a família toda? E o beneficiamento? Nossa 

região, por exemplo, vive há 50 anos produzindo cacau praticamente para vender como 

matéria-prima. Aqui e acolá tem uma indústria pequenininha. Todas as iniciativas de chocolate 

que existem nessa região, por exemplo, é da agricultura familiar, é do grupo pequeno. Mas são 

iniciativas que eles fazem com os seus próprios esforços, ou às vezes se endividando, ou com 

doações. Isso não cabe mais! É preciso ter um investimento que fortaleça essas iniciativas, que 

agreguem recursos a essa produção familiar, que melhorem a qualidade. O cara que está na 

roça, ele quer ter estrada, ele quer ter uma moto para ele ir para a cidade ou direito a um 

transporte que garanta trazer os produtos dele na feira. Por que o que adianta ele plantar lá um 

monte de hortaliças, ter açaí, ter acerola, ter tudo isso, a 50 km, se nada chega aqui. Se a 

única coisa que ele consegue vender é a vaca. Então ele derruba tudo mesmo e põe vaca. É 

preciso ler essa realidade e investir. Porque essa população com poder econômico, aquisitivo, 

melhorando a qualidade de vida, ela junto com o estado, enfrenta esse modelo do monocultivo 

em larga escala e do desmatamento também. Esse é um lado.  

 

A gente também não pode ser ingênuo, não é? Na verdade, se você for olhar no Pará e nas 

suas regiões, quem desmata e quem é dono das fazendas, também é dono da política. 

Também é dono das estruturas. Então essa é uma coisa assim, muito viciosa. Tem essa parte 

difícil de quebrar, não é? Então não dá para ir só por esse canto. É preciso também fortalecer 

esse povo todo que está dentro da Amazônia. Que são agricultores familiares, indígenas, 

quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, populações de chácaras que estão no entorno das vilas e 

das cidades e que também produzem. Essa população, sim! Ela junta, pode fazer a diferença. 

O Estado não pode ignorar e nem pode deixar isso a cargo somente do prefeito, do vereador, 

porque esse também é o fazendeiro, esse também está ligado com o dono da fazenda, com a 

venda de fertilizante, entendeu? Então, tem uma cadeia que mantém o desmatamento na 

Amazônia, que é uma cadeia muito forte, mas o conjunto que está fora dessa cadeia é muito 

maior. Só que o conjunto que está fora dessa cadeia, ele está disperso, ele não tem apoio, ele 

não tem investimento. Se ele tiver apoio, investimento, articulação para ficar junto, aí a gente 

vai descobrir quem realmente tem força. E não é a cadeia que destrói.  

 

Entrevistador: Como você acha que povos da Amazônia e a sociedade civil poderão participar 

de forma efetiva da implementação do acordo caso aprovado?  

 



 

Ana Paula: Então eu acho que aqui na região do Xingu a gente tem um exemplo bem 

interessante que pode servir de referência, que é o que foi o PDRS do Xingu [Plano de 

Desenvolvimento Regional Sustentável]. Não sei se você acompanhou de perto. Quando foi 

construído o Belo Monte o governo reservou aqueles 500 milhões para fazer investimentos na 

região e aí foi feito uma gestão conjunta que incluía dos povos indígenas ao governo federal, 

entendeu? Passando por todos os grupos e todas as cores e todas as bandeiras de todos os 

credos, tudo foi uma coisa. Eu participei muito disso, desde o começo até o fim, quando o 

governo do Bolsonaro acabou [com o plano]. Essa foi uma experiência, assim que nos 

envelheceu, porque essa concertação é um negócio muito difícil. Mas ela serviu para nos 

mostrar duas coisas. Primeiro, não é impossível. E segundo, é a única forma. Porque aquilo 

que é consertado nesse conjunto, que é definido nesse conjunto, ele vai para a prática sem um 

protesto. Ele vai para a prática sem ninguém querer quebrar, porque tem uma força muito 

maior. Então acho que a gente tem esse exemplo que pode servir de base, né?  

 

Mas, assim, respondendo mais objetivamente a sua pergunta. Não dá para pensar numa 

gestão em que essas estruturas todas não participem, que os povos não participem, que os 

movimentos sociais não participem. Tem que ter essa participação, né? No formato que for 

possível participar, mas tem que ter, sabe, porque não adianta. Agora, o governo do estado, 

por exemplo, criou um negócio chamado “territórios da cidadania''. A ideia em si, não é tão 

ruim. É até boa. O “territórios da bioeconomia” [corrigindo]. Mas sabe como é que eles 

gerenciaram isso para a prática? Cada prefeitura escolheu lá e deu, tipo, para 100 agricultores. 

Mas cada vereador ficou [responsável] com 10 [agricultores] e escolheu quem ele quis. Então, 

assim, esse formato é o formato mais nó cego que tem para fazer qualquer [coisa]. É fazer 

como não dar certo, né, você não consulta a universidade, você não consulta os sindicatos que 

já têm uma base, não consulta os movimentos de mulheres que já estão discutindo também o 

que é bom para viver na zona rural, você não consulta as casas municipais rurais e você não 

consulta os conselhos municipais desenvolvimento rural sustentável, que é uma estrutura que 

as pessoas fazem parte dentro dos municípios. Então, a gente já tem uma rede. E, mais 

objetivamente ainda, essa gestão só funciona se ela obedecer essa rede que tem. Se não, ela 

não vai funcionar.  

 

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

Ana Paula: Então eu acho que a primeira pergunta, como poderia funcionar, eu acho que tem 

instâncias, não é? A gente precisa entender que a Amazônia é um negócio meio continental, 

então não dá para pensar que a gente vai fazer uma gestão que todo mundo reúne no mesmo 

lugar. Não, não, esquece que isso não vai funcionar na prática e daqui a pouco a metade do 

dinheiro de qualquer iniciativa vai ser para bancar isso. Eu acho que assim as estruturas, os 



 

povos… isso que é diferente sabe? De como vai ser olhado. Se você for olhar para os povos, 

então você já tem um caminho. Os povos têm representações estaduais que eles consideram. 

Os agricultores familiares têm representações estaduais que eles consideram. Os pescadores 

também têm, acho os fazendeiros também tem. Então todo esse povo tem. Não é? Então acho 

que assim tinha que ter instâncias no Estado que funcionasse e tinha que ter instâncias 

regionais. Numa relação nesse formato. A partir das representações.  

 

Se você falar aqui hoje, na Transamazônica, qualquer coisa que for funcionar para pensar o 

desenvolvimento regional, todo mundo vai ser bem franco com você: Tem que ter 

representação das comunidades indígenas, e aí as comunidades indígenas não são todas 

homogêneas, então eles vão definir como a representação deles vão se estabelecer, nós 

temos povos diferentes. Tem o povo dos rios, que são pescadores, ribeirinhos, eles também 

vão querer a sua representação. Tem as periferias das cidades, que também com os 

{inaudível} como as chácaras no entorno, também querem a sua representação. Os 

fazendeiros querem a sua representação, não é? É como se cada lugar tivesse a pessoa que 

se sente representada. É preciso que a sociedade como um todo se sinta representada. 

Porque se aquilo que for decidido ali, o conjunto foi aprovado, aquilo vai para a prática. Então a 

chance de dar certo é muito maior, né? Porque esse posicionamento do Estado de fazer as 

poses de cima para baixo só, não vai funcionar, por melhor que possa ser a intenção, é preciso 

fazer uma gestão partilhada. Então, nós já temos estruturas estaduais, estruturas regionais que 

com certeza vai ser acordado, não é, nessa forma de gestão. Eu acho que os conselhos, 

ninguém vai ser contra isso. Então acho que isso tem funcionado. Vem do Estado, passa para 

as regiões e aqui fala com seus sindicatos, a representação dos povos indígenas, falam com as 

suas comunidades indígenas e assim vai. Aí a coisa vai para a prática. Então assim, a maior 

rede que o Estado tem para fazer funcionar isso é a rede que já existe funcionando dos povos. 

Ele não pode criar uma outra, do lado de nós, um vereador ou com o prefeito, ou criar cargos… 

isso é a pior coisa que tem. É para não funcionar. É mais barato, inclusive, fazer funcionar essa 

rede que já tem. Precisa negociar com ela.  

 

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

Ana Paula: Então eu acho que a primeira coisa é que qualquer investimento, não só para 

nosso governo, não só para esse que você está tratando, mas do próprio Estado brasileiro, a 

gente precisa lembrar também que todos os sucessos que a gente teve de criar unidade de 

conservação, de criar um código, um marco regulatório para os recursos naturais, 

especialmente na Amazônia. Tudo de bom que a gente evoluiu em relação ao meio ambiente e 

à vida, ela tem uma base muito forte na mobilização da sociedade, dos movimentos sociais, 

dos povos indígenas. Toda referência que nós temos de coisa boa, veio da força e até no 



 

sangue dessas pessoas. Então isso não pode ser ignorado. O sucesso das empreitadas está 

condicionado a reconhecer o papel que os movimentos da Amazônia tiveram para manter o 

que a gente tem até hoje. Esse é um primeiro passo. Acho que isso é a primeira coisa 

importante. Não dá para reinventar, esquecer tudo isso. E acho que duas coisas importantes, 

né, que é assim, as duas últimas. Tem uma parte disso que está no controle dos movimentos. 

Que é a prática. Porque se a campanha é para plantar árvores, ao fim, ao cabo, quem planta 

árvore é o agricultor lá na comunidade. É o índio que mora lá na beira do rio. É o pescador, é 

esse cara que vai fazer essa história. Então tem uma parte de tudo isso que está no controle 

dessas pessoas, né, que está no controle disso. Mas tem uma outra parte que também está no 

controle do Estado. Que é regular. Que é garantir. Que é ter o recurso. Que é consertar essa 

essa diversidade. Então acho que é preciso entender os papéis distintos que cada um tem 

nessa estratégia de melhorar a vida. Até porque, se a estratégia não for essa, não tem porque 

ter esse tipo de Acordo. A estratégia, é melhorar a vida das pessoas, reduzir as emissões, é 

manter a floresta em pé, é garantir um futuro menos dramático… então, se são essas as 

condições, se são essas as premissas, as condições então, já estão dadas. Respeito a história. 

Divide os papéis entre a sociedade e o Estado. 

 

 


