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“Nós podemos preservar a floresta em 
pé se agregássemos valor a ela”



	 Doutor	 em	Geografia	pela	Universitat	Heidelberg	da	Alemanha	 em	2002,	 o	
alemão	Klemens	Augustinus	Laschefski	atualmente	é	professor	contíguo	da	Univer-
sidade	Federal	de	Viçosa	(Minas	Gerais).	Suas	pesquisas	são	enfocadas	em	meio	am-
biente,	sustentabilidade	e	trabalhos	na	área	de	Geografia	Política	e	Agrária.

	 Klemens,	nessa	entrevista,	expõe	a	dita	legalização	do	consumo	e	da	explora-
ção	da	madeira	na	Amazônia	por	 empresas	 e	órgãos	governamentais	ou	privados.	
Segundo	Klemens,	mais	importante	que	essa	certificação,	às	vezes	mitificada,	é	pensar	
nas	comunidades	do	local	que	contribuem	integralmente	com	o	desenvolvimento	so-
cial	da	região.

	 O	professor	também	questiona	as	contradições	das	relações	das	empresas	que	
se	instalam	na	floresta	com	os	povos	nativos	da	Amazônia	–	ribeirinhos	e	indígenas.	
Irreverente	em	abordar	questões	como	a	exploração	da	floresta	feita	por	vários	gru-
pos	que	dizem	prezar	a	sustentabilidade,	Klemens	não	sintetiza	palavras	para	falar	
sobre	as	consequências	negativas	acarretadas	por	essa	exploração.



Contemporâneos	- Fale um pouco de sua pesquisa enfocada nas políticas públicas desenvolvidas 
sobre a exploração da Amazônia.

Klemens	-	Primeiro eu trabalhei em uma ONG ambientalista na Alemanha e este trabalho era ba-
seado em florestas tropicais, dentre elas a Amazônia. No mesmo período, em 1995 surgia a ideia de 
estratificação social e ambiental de madeireiras nas florestas. Este sistema possuía ganhos extras pelas 
madeireiras e por isso foi criado e fundado um conselho de manejo florestal, o grupo inglês Forest 
Stewardship Council – FSC (Conselho de Manejo Florestal). Esse conselho tinha a participação dos 
setores econômicos, das Ong’s, do governo e da sociedade civil. Hoje esse projeto é bem sucedido e 
esse esquema de estratificação é um dos melhores que existe no mundo. Contudo, esse sistema possui 
problemas na estratificação florestal e por este motivo comecei a minha pesquisa. Eu queria saber o 
que estava realmente acontecendo na Amazônia, cuja floresta possuía a primeira empresa estratificada 
deste processo, além de saber quais eram as consequências dessa estratificação no local.
 Hoje podemos ver que esse critério e indicadores que foram desenvolvidos no esquema flores-
tal transformaram também em uma política nacional a partir dessas construções que o governo bra-
sileiro criou para exploração da Amazônia. Essa construção necessita de um certificado que atesta o 
cumprimento desses indicadores sociais e ambientais. Desta forma, também temos uma política inter-
nacional que reflete na política nacional e em alguns elementos da estratificação, atinge a legislação 
do país em relação à Amazônia. Isso foi tema da minha pesquisa, mas durante seu desenvolvimento, 
eu cheguei a alguns problemas e contradições em relação às populações locais.

Contemporâneos	- A internacionalização da Amazônia tem aumentado cada vez mais desde a sua 
exploração, mas também em sua sustentabilidade na região. Como a sociedade e cultura local têm 
lidado com esses aspectos?

Klemens	 - Esse estudo provocou uma redução na minha pesquisa: uma sobre duas madeireiras, 
empresas modelos de florestas tropicais. Descobri neste estudo que o sistema de estratificação, que 
parece tão bonito no papel, enfrenta dificuldades quando colocamos essas propostas na prática. Um 
exemplo é o novo sistema de manejo sustentável da floresta, focalizada somente na madeira como 
produto principal do meio e que o torna economicamente viável, pelo menos na teoria.
 A ideia é que nós podemos preservar a floresta em pé e isso seria possível quando agregamos 
valor a ela. Consideramos também que este valor da madeira no mercado global seja a melhor forma 
de dar um valor econômico à floresta sem desmatá-la. Tradicionalmente a floresta Amazônia foi vista 
como uma área subutilizada, que deve ser desmatada para se tornar produtiva. Agora os engenheiros 
florestais chegaram com essa proposta, que através do manejo florestal podemos usar a floresta em pé 
e a ideia é que eles façam isso através de um diálogo com as comunidades locais.
 Para encurtar esse diálogo, é possível a convivência das atividades florestais com as comu-
nidades locais, porém isso enfrentou problemas na prática. Por quê? Por exemplo, conhecemos um 
grupo de pessoas que trabalham com seringas - seringueiros que coletam castanhas na floresta. Eles 
possuem trilhas chamadas de “estradas de coletas” que são usadas durante dezenas de anos e de re-
pente chegam empresas que começam a explorar este local. Essas empresas exploram por um ano 
essa área e depois deixam a população local usufruí-la. Contudo, depois dessa exploração pesada com 
máquinas grandes, embora com certos cuidados ambientais, resulta em uma transformação completa 
do local. Isso causa mais luz na floresta, restos de plantas no solo e essas questões dificultam o acesso 
pelos nativos às suas antigas trilhas. Por isso, gera conflitos profundos, como a denúncia de alguns 
casos pela população. Em um desses casos já foram feitas centenas de queixas nas agências ambien-
tais almejando a proibição dessas atividades.



Contemporâneos	–	As pessoas que participam dessa internacionalização têm feito algo para 
favorecer os aspectos culturais e sociais dessa população nativa?

Klemens	-	As pessoas, sobretudo, são as ONG’s ambientalistas e empresas interessadas na co-
mercialização da madeira. De certa forma, como retorno, elas queriam trazer benefícios (desen-
volvimento) à população local 
que é feita através da venda da 
madeira no mercado. Entretan-
to, eles não levavam em con-
sideração os produtos que as 
próprias populações locais co-
mercializavam. O guaraná, por 
exemplo, era produzido pelos 
pequenos ribeirinhos e desde 
2000 temos uma tendência que 
os grandes produtores de guara-
ná estão produzindo este fruto 
em plantações. Com esse novo 
tipo de produção, em um ano, 
perdemos 6000 ribeirinhos que 
ficaram sem fonte de renda. Em 
minha opinião, esses produtos, 
como o guaraná são muito mais 
fáceis de adaptar à cultura local 
em sua antiga produção e agora 
esse produto está sendo negligenciado por esse novo modo de manejo.
 O que nós precisamos na verdade é de uma estratificação daqueles produtos que os ribei-
rinhos já utilizavam. Mas o que podemos observar é que a determinação da comercialização dos 
produtos da Amazônia está baseada nos setores que trabalham com a madeira e essa demanda 
internacional é que indica o uso da floresta. Desta forma, há uma contradição: temos uma boa 
intenção para trazer um desenvolvimento para a população local, porém a forma com que é 
aplicada essa proposta traz uma marginalização das comunidades locais, não sendo considerada 
uma forma de respeitar suas culturas.

Contemporâneos	-	Em termos de vocação florestal e políticas públicas na Amazônia, é possível 
unir essas questões para contribuir com os aspectos culturais e locais dessa área?

Klemens	-	Quando se fala em internacionalização e vocação florestal da Amazônia, estão fa-
lando daqueles fatores econômicos a nível internacional, interessados na comercialização da 
madeira. Temos vários engenheiros florestais que estão determinando o caminho da Amazônia 
quando inventaram essa palavra “vocação florestal”. Eles formam um tipo de sustentabilidade 
que não é baseada na cultura local.
 Nós temos aqui uma internacionalização que não tem relação com que é discutido na 
mídia. Essa internacionalização é vista como um contra-argumento da preocupação de preser-
vação da Amazônia e vozes internacionais que falam dessa preservação são vistas como forças 
que querem enfraquecer a soberania brasileira sobre a Amazônia.



 Sobre a internacionalização na Amazônia, não há reclamação através de fatores econômicos 
das empresas internacionais que atuam na floresta. Talvez essa ideologia de desenvolvimento vin-
culada a essas ações internacionais não é o que as populações locais necessitam. Nesse processo, 
temos esses impactos de novos tipos de manejos de projetos sustentáveis que na verdade estão des-
truindo as culturas locais.

Contemporâneos	–	Fale um pouco sobre o sistema de aviamento e a relação dos ribeirinhos com 
os sistemas econômicos presentes na floresta Amazônia.

Klemens	-	O sistema florestal antigo era baseado num sistema chamado aviamento. Quer dizer, 
nós só possuíamos serralherias na Amazônia que foram fornecidas pelos ribeirinhos. Esse sistema 
funcionava como um tipo de escravidão de dívida que foi criada durante o ciclo da borracha.
 Tínhamos então determinados aviadores que traziam alguns produtos como roupas, açúcar e 
o sal e trocavam esses itens com a borracha produzida pelos ribeirinhos. Mas as borrachas produzi-
das pelos seringueiros nunca é suficiente para pagar a dívida (troca) desses produtos e alguns casos 
ela se perpetua por várias gerações.
Com a madeira, hoje temos o mesmo sistema. Um exemplo atual é que muitas vezes uma tora de 
árvore, de até dez mil reais é trocada por um pacote de açúcar. O sistema é muito “assustador e 
horrível”! Há anos, os ambientalistas queriam um novo sistema de manejo florestal que acabasse 
com essa relação.
 Nós temos condições florestais fixas que fazem um tipo de rotação, mas sempre voltando 
para este tipo de campo explorado. Eles temem uma forma de criar empregos aos trabalhadores 
assalariados que exercem essa função na floresta. Entretanto, são poucos empregos porque há total-
mente uma mecanização para esse tipo de trabalho e assim eles rompem com o sistema de aviamen-
to.
 Então tínhamos um sistema extremamente injusto que foi cancelado, anulando esse sistema 
de empresas estratificadas. Mas esses ribeirinhos agora ficaram sem nada e sem alternativa. As 
consequências dessa ruptura de laços comerciais não foram pesquisadas e não temos conhecimen-
to, mas elas precisam ser melhor estudadas.  Entretanto essa transformação social que acontece na 
floresta necessita também de se pensar alternativas para as próprias pessoas que foram envolvidas 
nesse sistema e sofreram essa mudança na região.

Contemporâneos	- O senhor vê a população indígena como um grupo muito atingido por estes 
processos da exploração da borracha ou está isenta desse sistema?

Klemens - Também temos grupos indígenas que são envolvidos nesse sistema de aviamento e do 
ciclo da borracha. No caso da exploração da madeira, há agora iniciativas para inserirem esses 
grupos no mercado. Como funciona isso? Os estratificadores estão procurando os grupos indígenas 
e também os seringueiros que os ensinam esse manejo florestal. Entretanto vemos extrativistas de-
marcando terras indígenas e o trabalho nesses locais é muito pesado, o que acarreta a não aceitação 
dos nativos a essa proposta. Consequentemente há grupos e comunidades que estão terceirizando 
este serviço e recebem dinheiro por isso, ou seja, estão dando suas terras às empresas estrangeiras 
que traçam o perfil dos seus próprios trabalhadores.
 Todas essas questões trazem mudanças ecológicas profundas, além de afetar a reprodução 
social dessas populações. Essa política florestal, chamada também de sustentável e pretendendo 
beneficiar às comunidades locais, traz vários aspectos contraditórios que levam, em minha opinião, 
a destruição dessas culturas. E mesmo as populações mais isoladas, como algumas populações indí-
genas, são procuradas para fazerem parcerias com as empresas. Através dessas alianças, engendra-
se um grande efeito no local a ponto de se tornar uma boa propaganda. Isso é bom para as empresas 
em suas convivências com grupos indígenas, dando a elas legitimidade sobre a sustentabilidade.


