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Quem vos escreve é um velho amigo companheiro das lutas indígeno-campesinas de 
América Latina, em particular e com muito orgulho na Bolívia. Álvaro Garcia Linera 
haverá de se lembrar do compromisso que arrancamos de autoridades brasileiras, ainda 
em outubro de 2005, de apoiar politicamente a nacionalização dos hidrocarburetos em 
reunião que tive a iniciativa de propor. À época pude expor ao então candidato a Vice-
Presidente as lutas que travávamos junto com os camponeses e indígenas de Pando em 
defesa das terras/territórios dos contrafortes andino-amazônicos enfrentando o sinistro 
narco-senador Leopoldo Fernandes de triste memória,e hoje felizmente preso.   
 
Foi ali em Pando pela primeira vez que ouvi, em 1992, "no queremos tierra, queremos 
território", mudança paradigmática de uma lógica camponesa - terra, crédito, assessoria 
técnica - para uma lógica onde a terra tem que ter um sentido para se estar nela - seja 
como quechua, como aymara, como seringueiros - enfim politizaram a cultura e a 
natureza. Território para eles é igual a natureza + cultura através das relações de 
poder. Foi das "terras baixas" do Oriente (e da Amazônia) que, em 1990, partiu a 
Grande Marcha pela Dignidade e pelo Território (também no Equador partiu da 
Amazônia uma grande Marcha com o mesmo nome.  
 
1990 - esse é o verdadeiro marco de uma nova conflitividade em toda América 
Latina/Abya Yala. A Dignidade entra no léxico político como jamais havia entrado, 
consigna que é mais que diferença e igualdade, sendo ambas. Não foi “en la Sierra”, ou 
no Altiplano, com toda sua força política, que a questão indígena foi pautada na agenda 
política nacional. Trinidad, no Beni, é um patrimônio histórico que não pode ser 
malbaratado, pois foi daí que partiu a Grande Marcha boliviana de 1990. O katarismo, 
como corrente teórico-política, tentou ser uma síntese revolucionária desse encontro das 
lutas camponesas com as lutas indígenas. Álvaro Garcia Linera e Felipe Quispe, dois 
dos seus melhores próceres, bem que deveriam por de lado suas diferenças e se 
colocarem a altura do momento que a história coloca em seu colo. Não lhes falta 
compreensão do que está em curso. 
 
O ambiental, ou com o alguns gostam de reduzir, o ecológico, a minha assessoria junto 
a Chico Mendes me ensinou, tornou possível que as lutas sociais de primeira hora 
contra a desterritorialização, e os velhos grupos sociais que as protagonizaram, 
ganhassem a cena política justamente porque sempre lutaram contra a 
desterritorizalização, ou seja, sua separação das condições naturais de existência (e não 
somente de produção, valha-me Deus ou a Pachamama). Desde os anos 1960 que se 
trava uma grande luta em todo o mundo pela reapropriação social da natureza (Leff), 
cerne da questão ambiental, e que coloca o indígena e o camponês no centro do debate 
político contemporâneo. Não olvidemos que desde os anos 1960 presenciamos ao 
extenso e intenso processo expropriatório que a humanidade jamais presenciou e a 
resistência indígeno-campesina se coloca contra essa separação dos homens e mulheres 
e suas comunidades da natureza. O TIPNIS reúne no seu próprio nome tudo isso. É uma 
Terra Indígena e um Parque Nacional e tal como a Reserva Extrativista, criação dos 
seringueiros brasileiros liderada intelectual e politicamente pelo comunista Chico 
Mendes, desmonta a idéia de unidade de conservação sem gente tal e como o paradigma 



eurocêntrico que separa natureza e cultura. Não é qualquer coisa que está em jogo no 
TIPNIS. 
 
A luta de TIPNIS é um  recado que a Bolívia lança ao mundo: é tão importante como a 
eleição do primeiro líder que vem de dentro do movimento indígena e diz que é "preciso 
descolonizar o Estado". Se a Bolívia não consegue entender o que é único, singular 
tanto na cultura indígena como na especificidade endêmica de uma região 
geográfica como o contraforte andino amazônico, quem o fará? Essa é a região de maior 
diversidade biológica do mundo, junto com a Serra Lacandona, em Chiapas, e o Petéin, 
na Guatemala, que têm a mesma configuração geológica-climática-botânica e uma 
história de construção de conhecimentos e de cultura ancestral condição sem a qual a 
defesa desse lugar perde sentido, pelo menos desde outros horizontes de sentido como 
diz nosso grande amigo Aníbal Quijano. É preciso manter ligado esse canal que liga 
Trinidad-TIPNIS a Xapuri, no Acre (Chico Mendes), à luta zapatista de Lacandona, em 
Chiapas, à luta dos camponeses-indígenas da Guatemala no Petéin. 
 
Enfim, no TIPNIS há uma cultura que construiu um conhecimento com esta condição e 
é tão importante para o mundo como a diversidade biológica que o primeiro mundo 
tanto se interessa. Quem deveria valorizar esse lado deveria ser o governo boliviano 
respeitando o princípio Chico Mendes de que "Não há defesa da floresta sem os povos 
da floresta" afirmando o "Não há defesa dos contrafortes andino-amazônicos sem os 
povos andino-amazônicos", assim como no Brasil os camponeses do cerrado estão 
falando "não há defesa do cerrado sem os povos do cerrado", os ribeirinhos dizendo o 
mesmo dos rios, os catadores de caranguejos dizendo o mesmo dos humedales, dos 
mangues (Movimento Mangue Beach do saudoso músico Chico Science, de 
Pernambuco). O reclamo dos cocaleros não precisa ser atendido contra os indígenas. A 
quem interessa essa clivagem. A que ela remete historicamente? Por que o trecho 1 e 3 
foi construído sem negociar antes o trecho 2? Que tática é essa? A que isso remete em 
termos históricos? Quem sempre agiu assim? Não tem nada de novo nisso, amigos, 
nada! Os índios são minoria? Que conceito é esse? São minoria ou são únicos? Com 
qual dos dois conceitos ficamos, com quem ficamos ao ficar com cada conceito? 
Quando o embaixador estadunidense Mario Rocha declarou que queria "cero de coca" 
na Bolívia, Evo Morales sacou a melhor síntese do novo bloco histórico que haveria de 
se formar na Bolívia: disse ele à época: "Cero de coca, es lo mismo que cero de 
quechua, de cero de aymara". Somente assim, o cocalero deixou de ser simplesmente 
cocalero para ser a ascentralidade que une o povo boliviano em torno de um eixo desde 
abajo: o indígena se torna o eixo do nacional boliviano. O tempo longo entrou na 
história da conjuntura. O cocalero como tal jamais alcançaria isso se não fosse capaz de 
escapar da lógica criminalizadora da coca e só o fez porque deixou de ser corporativo e 
se tornar nacional e o nacional emancipatório da Bolívia se faz desde o indígena. 
Evo resumiu bem nessa frase antológica nesse momento contra La Embajada e que 
haveria de levá-lo à Presidência. Negar TIPNIS é desonrar essa história. São os mesmos 
protagonistas que estão implicados. La Embajada deve estar sorrindo. Não tem porque 
não encontrar uma saída lateralizando a carretera nas lindes do parque e oferecendo aos 
cocaleros os seus reclamos. Quanto custa isso em relação aos valores que estão sendo 
afirmados. Afinal, estamos falando de valores ou de outros horizontes de sentido para a 
vida? Imaginem o recado que está sendo dado ao Brasil, país que tem 0,4% de sua 
população como indígena (contra mais de 60% na Bolívia), país onde são faladas mais 
de 180 línguas indígenas diferentes (contra 32 na Bolívia)? Enfim, temos muitos 



TIPNIS, mas se nem na Bolívia os indígenas são respeitados onde o serão? 
Não é qualquer coisa que está em jogo, amigos, Não é.  
Todos aqueles que vivemos e lutamos ao lado do povo boliviano não vemos porque 
atualizar a pior clivagem histórica com a qual os colonizadores sempre nos dividiram. 
Assim como os cocaleros sabem que seu líder maior só se tornou líder de todos ao 
capitanear um bloco histórico que se constrói em torno da ancestralidade indígena. É o 
indígena que sacraliza a coca e empresta a ela a dignidade que faz com que Evo Morales 
seja respeitado com toda a autoridade que as civilizações indígenas oferecem à 
humanidade com sua relação de outro tipo com a natureza num momento em que 
civilização ocidental-capitalista-produtivista nos oferece a desordem ambiental a 
diferentes escalas. Do contrário a coca se rebaixa aos piores níveis morais e sociais, 
sabemos, quando reduzida não a valores, mas a preços. Escapar disso implica saber 
respeitar um bloco histórico que assenta outros horizontes de sentido para a vida. 
Que a Pachamama ilumine os bolivianos! 
 
Carlos Walter 


