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Em 1998 a Amazônia viveu um dos maiores dramas de sua história recente. Um
incêndio que cobriu 14.000 km² tomou conta de uma boa parte do Estado de Roraima e de
seus ambientes naturais. Os perdedores foram os animais, que ficaram sem alimentos ou não
puderam escapar, e a população humana que ficou praticamente ilhada e sufocada com o
acontecimento. Não estávamos preparados para lidar com uma catástrofe de tamanha
dimensão e, assim, nós perdemos mais uma das batalhas em que as ações do homem
prejudicam sua própria existência.
É importante salientar aqui que a origem do fogo que destr uiu uma parte de Roraima
foi conseqüência do nosso descuido. Nosso descuido em queimar uma roça sem precaução,
por incendiar o lixo, jogar uma bagana de cigarro no capim seco, além de outros motivos.
O fato mais importante nesse recente episódio é que nossas ações nos últimos séculos
vêm gradativamente modificando o clima do planeta Terra, pois estamos alterando as relações
de equilíbrio dos ecossistemas e, a cada ano, teremos cheias e secas maiores, alteração do clima,
alteração do nível do mar, diminuição da camada de ozônio e assim por diante.
É absolutamente necessário que aprendamos, antes tarde do que nunca, de que
catástrofes como essa de Roraima poderão ser freqüentes. O fogo é um fenômeno natural que,
em pequenas proporções, recicla os nutrientes de forma mais rápida e cria ambientes
alternativos para os ocupantes daquele ambiente. Porém, as proporções atingidas pelo fogo
em Roraima foram muito além dos fenômenos naturais, ensinando-nos uma intrigante lição:
se quisermos manter nossa existência nesse planeta, teremos que mudar a maneira com a qual
o temos tratado até este momento.
José Márcio Ayres

(Robert Peixoto - Escola Estadual Santa Luzia)
http://www.cnpq.br/mamiraua/
http://www.floodedforest.com
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pronunciar a respeito deste tema: O FOGO; à direção do Fórum de
ONGs de Roraima, à 1.ª Brigada de Infantaria de Selva/RR e ao 7.º
Batalhão de Infantaria de Selva/RR.
A todos aqueles que, direta ou indiretamente, acreditaram que as
crianças de Roraima tinham o direito de expressarem-se sobre o
incêndio, e nós, o dever de ouvi-las.

Apresentação
Neste livro eu vou contar o que aconteceu em Roraima no verão
de 1998, e como você pode ajudar a evitar que este desastre aconteça com
você e sua família. Para isso, crianças e jovens de Roraima que viram tudo
de perto irão me ajudar. Estas crianças e jovens são estudantes, filhos de
agricultores e índios Yanomami que precisam da floresta para sobreviver.
O que eles viram não foi faz-de-conta, foi de verdade e por isso
eles estão contando esta história, para que você não passe pelo que eles
passaram, e jamais fique triste por esta razão.
Os estudantes que estavam aprendendo a ler contribuíram com
desenhos, e aqueles que já sabiam ler optaram por escrever ou desenhar.
O importante é que todos eles, da 1.ª à 7.ª série, quiseram dividir esta
experiência especialmente com você.
Lembre-se de que este é um livro que você pode e deve ler
devagar, sem pressa. Neste livro você vai encontrar páginas em branco,
isto porque você vai fazer parte dele.

Carmen Figueiredo

Mas afinal, onde fica Roraima?
Roraima é um dos nove estados brasileiros que fazem
parte da Amazônia Legal. Lá em Roraima o período da chuva é
contrário ao dos outros estados. Por exemplo: se é verão no
Pará, Acre ou Mato-Grosso, é inverno em Roraima.
Para melhor se localizar, marque no mapa o estado em que você
mora.

Limite da Amazonia Legal
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Roraima e o Incêndio
Em 1998 uma grande seca atingiu toda a região norte (Amazônia) e, por esta e
outras razões, aconteceu em Roraima o maior incêndio florestal do Brasil. Na
ocasião do incêndio, as imagens do fogo correram o Brasil e o mundo.
Tenho certeza de que você se lembra de alguma coisa. As imagens foram
inesquecíveis e só se falava nisso. Como Roraima estava no verão e o resto da
Amazônia no inverno, todos começaram a se preocupar com a possibilidade de
acontecer o mesmo nos outros estados quando o verão chegasse por lá.
O fato é que o fogo queimou muitos animais e matas, sem falar nos
agricultores e índios que perderam casas, cercas e gado queimados e ainda
tiveram seus filhos doentes por causa da fumaça. Quem estava lá e viu tudo isto
acontecer, bem sabe o perigo e as conseqüências de um fogo fora de controle.
As perguntas mais comuns quando falamos deste desastre são:
!
Se em todo verão acontecem queimadas, por que desta vez elas se
transformaram em um incêndio?
!
Quem foram os culpados?
A pergunta número um será respondida nas próximas páginas, mas você
pode ir pensando na resposta pelo que conhece deste assunto: O FOGO.
Vamos pensar juntos na pergunta número dois.
É muito comum procurarmos por culpados quando alguma coisa dá
errado, mas somente isso não resolve o problema. É preciso mais.
Às vezes, uma simples brincadeira como colocar fogo no capim seco à
beira da estrada, brincar com um fósforo ou isqueiro perto de uma palhada, e
ainda quando alguém vai fazer uma queimada em sua roça, pasto ou lixo e não
faz nada para evitar que o fogo fuja de controle, tudo isso pode iniciar um
incêndio.
O importante é lembrarmos que qualquer pessoa, seja ela adulto ou
criança, que utiliza o fogo sem cuidado ou por brincadeira, é responsável pelo
prejuízo que venha a causar.

Preste muita atenção, assim você saberá como evitar um incêndio e
poderá ensinar seus colegas e parentes. Mostre que você é responsável e
inteligente. Um futuro melhor está em suas mãos.
A palavra chave é RESPONSABILIDADE.
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Porque falar sobre o Fogo
“ ... As queimadas de Roraima no verão de 1998 serviram,
infelizmente, para justificar as preocupações de muitas
pessoas em relação ao fogo.
Por isso, antes de fazer queimadas “pense” nos prejuízos que
ela poderá causar a você agricultor...”
(Adriana Souza Ferreira - Serra Grande I)

“... Então você que faz queimadas pense um pouco mais.
Não pense só em você. Por uns, todos pagam, até a
própria natureza...”
(Elizamar de Macedo e Silva - Serra Grande I)

Aluno da Escola EstadualProfessorJoséAntônioSilva

“... O fogo mata os
animais, as plantas e
até uma pessoa,
como por exemplo, a
pessoa está
dormindo e o fogo
chega e queima a
casa e mata toda a
família.”
(Vanderléia Caitano de Souza
- 3ª série)
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Antônio Carlos - Escola Estadual José Pereira Araújo

Mas o que aconteceu em Roraima?

“Há um tempinho atrás houve em Roraima uma das
maiores queimadas já vistas até hoje.
Em uma grande parte de Roraima envolvendo o município
de Cantá e algumas vicinais, o fogo acabou com as
cercas.
Queimou quilômetros e quilômetros de matas, matando
caças e acabando com as reservas florestais que ainda
restavam.
Em alguns terrenos como no terreno de um amigo meu as
queimadas queimaram muito além das pedras que
marcam o fim do terreno.
Digo isso porque eu vi. E se achar que eu estou mentindo
eu posso lhes mostrar”
(Marcos Antônio Pereira - 3ª série)
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“... o verão foi muito forte e houve muitas queimadas que
causaram muitos prejuízos para os colonos, fazendeiros e os
animais.
Aqui onde eu moro não teve muito fogo, só que de longe
vinha bastante fumaça que poluía o ar da manhã. Na
região onde meu avô mora, queimou todo o pasto e as
matas, e os animais ficaram magros e muitos chegaram a
morrer porque o fogo queimou o pasto e tinha pouca
água.
Fazia dó ver aquele sofrimento dos animais.
Eu sou uma criança, mas não gosto de ver um adulto fazer
queimadas. Vamos prevenir!”
(Richards - 4ª série)

(Elcilene - Escola Dr. Arnaldo Brandão)

“... A fumaça das
queimadas polui o ar e
através do ar poluído
prejudica o próprio
homem trazendo
doenças respiratórias. Veja
algumas dessas doenças:
a asma, a bronquite,
irritação na garganta e
nos olhos e outros tipos de
doenças...”

(Elizamar de Macedo e Silva - 5ª série)
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Aurima Mauxiuthëri
(Asinka Mauxiuthëri Catrimani)
" A minha floresta queimou! Nós ficamos muito tristes.
Quem colocou fogo na floresta? Nós todos ficamos tristes.
A nossa floresta ficou estragada.
O verão foi muito 'bravo' e o fogo ficou violento e
saiu queimando. Sim, todas as caças queimaram;
as nossas roças também queimaram.
Por causa disso nós yanomami ficamos com fome.
O que nós vamos comer? Nós nos perguntamos.
As nossas bananeiras se estragaram!
Nós todos ficamos tristes. Os açaizais queimaram.”

(tradução: Padre Guilherme Damioli)
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“ Tudo o que se foi não vai voltar. Voltar volta,
mas não do jeito que era”
(Mônica - 6ª série)

E você, o que acha? Depois que a mata é
atingida pelo fogo ela volta a ficar como antes? Escreva ou
desenhe.

Por que aconteceu?
“ Não sabemos o porquê aconteceu, mas temos uma
hipótese que tudo começou através do desmatamento e
queimadas de roças.
O vento foi espalhando o fogo, daí veio a conseqüência de
um desastre ecológico. Os rios estavam secando, os
animais morrendo, as plantações e casas sendo destruídas,
etc.
Com muita ajuda de pessoas capacitadas, começaram a
combatê-lo. Mas não foi o bastante para acabar com a
queimada, só foi possível quando a chuva chegou.
Até hoje existe o desmatamento.
Devemos estar conscientes do que estamos fazendo com a
nossa natureza, e amá-la como ela é.”
(Fabiane P. Costa - 7ª série)

( Moisés - Escola Dr. Arnaldo Brandão)

(Kissy Felipe do Nascimento Escola Estadual Santa Luzia)

“... Uma bagana de cigarro que alguém jogou fora e
provocou essa absurda queimada que destruiu várias casas
e terras...”
(Sâmara Pereira de Souza - 5ª série)

“ As queimadas começaram quando os colonos
começaram a fazer as queimadas em suas roças para
fazerem as plantações, como fazem todos os anos, só que
neste ano foi diferente...”
(Rosileuza Lima Mota - 6ª série)

Mas afinal, o que e por que aconteceu?

(Luceneide - Escola Estadual Santa Luzia)

Em 1998 aconteceu em Roraima o maior incêndio florestal do
Brasil.
As causas foram várias:
]O verão foi muito forte;
]Muitos agricultores e produtores não fizeram aceiros e nem
utilizaram nenhuma outra técnica de prevenção para realizarem
suas queimadas;
]O desmatamento;
]A falta de educação e responsabilidade de pessoas que jogam
bagana de cigarro acesa no capim seco;
]A queima de lixo;
]As crianças e jovens que brincam com fogo e queimam capim
seco, papel, etc.

E as conseqüências?

]A mata foi destruída;
]Muitas pessoas ficaram doentes, principalmente com doenças

respiratórias;
]Famílias perderam tudo que tinham: roça, casa, animais, etc;
]Muitos animais de caça morreram.

Você já viu ou ouviu alguma história de queimada,
de roça, pasto ou lixo que saiu de controle? Como
foi?
Desenhe ou escreva nas páginas a seguir.

Brincando com Fogo
Temos falado muito do fogo de roça, pasto, bagana de cigarro
acesa no capim, ou seja, o fogo provocado pelos adultos.
E o fogo que é provocado pela brincadeira de crianças e jovens?
Pois é, isso é muito sério.
Todo lugar que eu vou sempre escuto uma história de
brincadeira com fogo que acabou mal. Mesmo quando não
causa um acidente, pode deixar você de castigo.

E você, conhece alguma história de brincadeira
com fogo que acabou mal?
Desenhe ou escreva a seguir.

O que fazer para que isso não aconteça com você
e sua família?
PREVENÇÃO
“ ... Um conselho que eu daria é que quando um agricultor
fosse realizar uma queima utilizasse métodos de prevenção,
para evitar que desastre como esse se repita.”
(Maria Elde Cabral da Silva - 7ª série)

“ Eu não gosto que ninguém queime as matas porque
destrói a natureza e morrem animais. Eu tenho dó e é feia a
floresta destruída.
Mas é o jeito porque não tem outra forma para plantar.
É só queimar com cuidado depois da primeira chuva
quando o vento estiver fraco. Quando a área for grande a
gente precisa fazer aceiros para que não aconteça
incêndios. A gente também tem que ter cuidado para não
deixar pau, vara ou cipó perto do aceiro para o fogo não
atravessar para a outra área...”
(Ruth Carvalho Bastos - 4ª série)
“ ... Quem tiver casa de palha não deixe seu filho brincar
com fogo na sua casa. Se você for queimar a roça, queime
controlada para não matar os animais.
Se você for jogar cigarro aceso no capim, não jogue
porque pode acontecer uma grande queimada”.
(Marcos Maciel S. F. - 4ª série)
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“... O fogo é perigoso e não pode brincar na roça porque a
queimada é perigosa.
É preciso ajudar as pessoas quando vão fazer os aceiros no
roçado.
As pessoas vão para o roçado e ajudam a queimar as
roças dos compadres.
A queimada é muito importante para as pessoas.
É muito importante que as pessoas prestem atenção
quando vão queimar o roçado”
(Cleidiana Peres Sampaio - 4ª série)
“ ... Agora o que devemos fazer é evitar queimadas
desnecessárias e quando for queimar as roças e pastos
acerar e chamar os vizinhos para ajudar a observar a
queimada para que o fogo não ultrapasse os aceiros e não
se alastre para as matas.
Precisamos proteger nossas florestas porque são as árvores
que liberam oxigênio para nossa sobrevivência.”
(L. Sorentino Pedro)
Jaqueline Gomes de Melo Escola Estadual Santa Luzia

“... A queimada pode ocorrer por um simples palito de
fósforo que você joga em um lugar seco. Se não tiver
inverno é melhor não queimar nenhuma roça, a não ser
que tenha bastante cuidado para evitar que o pior
aconteça...”
(Reniely - 7ª série)

O que o seu pai, sua mãe, irmãos, parentes ou amigos
fazem para evitar que a queimada da roça, pasto ou
lixo escape de controle?
Faça uma pesquisa com eles, desenhe ou escreva.

Bem, agora vamos relembrar o que sempre devemos
fazer para evitar um incêndio e muita fumaça:

]Fazer aceiros;
]Avisar os vizinhos antes de queimar;
]Pedir autorização de queimada ao IBAMA;
]Não queimar com sol e vento forte;
]Chamar os vizinhos para ajudar no dia da queimada;
]Ficar no local da queimada até que o fogo se apague completamente;
]Não brincar com fogo, NUNCA;
]Não jogar bagana de cigarro acesa no capim;
]Não queimar lixo no quintal e nem perto de áreas de risco;
]Não queimar pneu velho.
Queimada Controlada Comunitária
É muito importante
que você, se um dia
vir ou escutar que
alguém vai fazer uma
queimada sem tomar
cuidado, ou brincar
com fogo, explique
os perigos a esta
pessoa, ou avise um
adulto.

Se você tivesse que dar um conselho a todas aquelas
pessoas que utilizam o fogo, qual seria este conselho?
Desenhe ou escreva.

Um Desejo
“ ...Nosso desejo é de ver o esforço de todos, num trabalho
comunitário e bem educativo a agricultores que não são
tão informados, mas que podemos ajudá-los...”
(Cleidiana Pereira de Souza 7ª série 10/05/99)

Muito bom. Você já leu, escreveu e desenhou neste
livro.
Agora é hora de dá-lo de presente ao seu pai, amigo,
autoridade ou outra pessoa que você acha que precisa
saber o que aconteceu em Roraima e tudo que você
registrou aqui.
As crianças e jovens de Roraima aprenderam a lição. E você,
vai esperar um desastre como o que aconteceu lá para ficar
esperto e ajudar a prevenir?
Um futuro melhor está em suas mãos. Ser responsável é ser
inteligente.

Este livro é para:
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Escolas que participaram desta iniciativa:
]Escola Estadual Santa Luzia - município de Amajari;
]Escola de Ensino Fundamental Dr. Arnaldo Brandão - município de Cantá
(assentamento Confiança II);
]Escola de Ensino Fundamental Antônio Augusto Martins - município de
Cantá (assentamento Confiança III);
]Escola Estadual Mário Homem de Melo - município de Cantá
(assentamento Serra Grande I);
]Escola Raimundo Carlos Mesquita - município de Cantá (assentamento
Serra Grande II);
]Escola Estadual Profº José Antônio Silva - município de Cantá
(assentamento Serra Grande II primeiro T)
]Escola Estadual Francisco Julião da Silva - município de Mucajaí
(assentamento Tamandaré);
]Escola Estadual José Pereira de Araújo - município de Mucajaí
(assentamento Roxinho);
]Escola do Mauxiuthëri - Área Indígena Yanomami (Missão Catrimani)

Obs.: Os textos dos estudantes aqui utilizadas são transcrições fiéis dos originais, sendo que
foram feitas somente correções ortográficas pela org anizadora desta publicação. Todos os
originais encontram-se de posse desta. Para comentários ou informações a respeito desta
publicação entre em contato com:
SOCIEDADE CIVIL MAMIRAUÁ
Universidade Federal do Pará
Laboratório de Antropologia - CFCH
Guamá
Belém - PA - 66075-970

Para Bianca, Liana e Priscila

