
Por tudo isso e muito mais devemos continuar avançando na nossa luta cabana para plantar 
mais agroflorestas biodiversas, para partilhar técnicas e saberes com o nosso povo, para 
restaurarmos nossa saúde integralmente e para nos unirmos e ficarmos mais fortes e 
resilientes.

 Bora plantar na roça, no quintal, no jirual, na laje e na janela e vamos apoiar de verdade 
quem planta comida para alimentar nossa vida!

 Vamo que vamo, povo cabano lutador. Não vamos esperar o paneiro secar pra correr atrás do
pirão!

 MOVIMENTO CABANO 
 Educação, saúde, união e muita plantação!



UMA MARCHA DO CORAÇÃO DA FLORESTA PARA O CORAÇÃO DO MUNDO. 

 "Para voltarmos a amar de verdade, precisamos voltar a viver de verdade. E vida de verdade não 
existe sem natureza de verdade. Precisamos proteger a natureza, precisamos voltar a viver." 
                           ( Sabedoria Cabana )

Era uma quarta-feira de começo do verão amazônico, dia 15 de junho, quando, iluminados pela lua, 
iniciamos a Marcha pelo Bem Conviver na Floresta . Éramos quase uma centena pessoas entre 
indígenas e não indígenas marchando pela memória e pela vida da Amazônia. 

Marchamos pela memória do nosso amigo e grande tuxá guerreiro Sarapó, membro do conselho 
autônomo indígena ka'apor e chefe da guarda de auto-defesa ka'apor, genial estrategista que foi 
envenenadado e morto a pouco mais de um mês pela ganância sem escrúpulos de madeireiros, 
fazendeiros e garimpeiros que almejam invadir o Território Indígena do Alto Turiaçu (no Maranhão, 
fronteira com o Pará) e explorar, envenenar e destruir com os belos rios e a mágica floresta 
amazônica que ainda restam por lá para poder aumentar os seus criminosos lucros.

Marchamos durante toda a manhã, cantamos e fizemos memória da resistência e da luta ka'apor. 
Entidades do Pará e do Maranhão estiverem presentes e somaram forças e solidariedade nesse 
momento desafiador para os ka'apor e para todos os povos tradicionais do Brasil.

Desde o primeiro dia em que chegamos até o último em que ficamos, fizemos aquilo que é mais 
importante para cuidar da vida. Ajudamos a dinamizar as agroflorestas ka'apor, ouvimos, apoiamos, 
brincamos, sorrimos, choramos, reunimos, avaliamos, nós reorganizamos e lutamos juntos, 
reafirmando em nossos corações o compromissos de união e ação para ajudar na resisitência e na 
luta pelo Bem Conviver na Floresta.  Já estamos cansados de tanta morte, destruição e violência 
contra quem mais protege e preserva a natureza, os nossos povos ancestrais.

Depois de oito dias intensos de ações e emoções muito fortes deixamos o território e saímos de lá 
com um desejo ardente no peito de ajudar mais ainda na luta do povo Ka'apor. Pois agora, mais do 
que nunca, a vida deles e a vida da floresta irão depender da nossa capacidade de nós unirmos e 
cuidarmos e protegermos a vida.

E a nossa vontade de lutar pela vida de nosso povo e pela vida de nossa mãe natureza vai depender
de nossa conexão com eles. Por isso, gostaríamos que, por alguns instantes, cada pessoa desse 
país e desse planeta pudesse ter estado lá. Que cada pessoa pudesse sentir a dor, o amor e a 
alegria que esse povo carrega em seus olhos. Que cada pessoa pudesse carregar uma criança 
indígena nos braços, que pudesse mergulhar nas águas gélidas dos Igarapés da mata, que pudesse
partilhar os alimentos e os sorrisos puros e verdadeiros desse povo, que pudesse dormir no ventre 
quente de uma rede e acordar na madrugada com o clarão mágico da lua brilhando entre as árvores 
enormes, que pudesse ser despertado com os primeiros raios de luz e com o grito animador das 
araras sobrevoando a mata e saudando o sol e o milagre da vida e do amor que ainda habitam esse 
mundo.

Assim, conectados, seria bem mais fácil e bem mais simples nós unirmos para defender a Amazônia
e toda a natureza que ainda restam neste país e nesse mundo.

Quando você vive um pouco da vida do outro, quando você ouve o outro com o coração humilde e a 
mente aberta, você constrói uma ponte de amor entre você e o mundo. Quando você está abraçado 
a sua mãe, você não vai permitir que ninguém a maltrate.

Se desconecte mais do celular e se conecte mais as pessoas. Se desconecte mais da vida artificial e
se conecte mais ao mundo natural. 

Olho no olho
Coração no coração



Pés na terra 
mãos no chão
Sorriso de menino
Abraço de irmão!

Com educação, saúde, união e ação vamos ajudar o mundo a ser um lugar mais fraterno, natural, 
saudável, justo, livre e sustentável. 

 Vamo que vamo povo cabano lutador! 

 MOVIMENTO CABANO 
 Um movimento para cuidar da vida!

 Pará, Amazônia, planeta Terra
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