
(Texto: Ewerthon Tobace)

ESPECIALISTA EM COBRAS, O FRANCÊS DIDIER MARAVAL 
ESPALHA PELOS QUATRO CANTOS DO PLANETA OS 
ENSINAMENTOS QUE APRENDEU NA FLORESTA AMAZÔNICA

“O mundo

O 
português já não sai mais fluen-
te. O forte sotaque francês se 
sobrepõe sobre as palavras e 
complica a comunicação. Mas o 
carinho que Didier Maraval, 47, 

tem pelo Brasil, principalmente pela flores-
ta Amazônica, é mais do que claro. O entu-
siasmo é tanto que a con-
versa dura horas. E quem 
vê essa gana e força de 
vontade toda de mostrar 
ao mundo as lições que 
ele aprendeu com o povo 
brasileiro e com a própria 
floresta, não imagina que 
ele chegou um dia a per-
der o rumo da vida. “Perdi 
minha mãe e nossa casa. 
Não tinha para onde ir. 
Então, resolvi ir estudar 
as cobras da Amazônia”, 
lembra. Didier morou por 
cerca de 10 anos no Bra-

não está saudável”

sil, com passagens pela Guiana Francesa 
e Suriname. A viagem mudou comple-
tamente a vida deste francês, que hoje 
divulga pelo mundo as lições que apren-
deu com os índios da Amazônia e com os 
brasileiros. 

Formado em jornalismo, Didier se decep-
cionou com a carreira e começou a trabalhar 
como guia de crianças em acampamentos e, 
depois, como instrutor de caiaque e rafting. 

Viajou para Zimbábue, África 
do Sul e Canadá, antes de 
se apaixonar pelo Brasil. Ele 
sempre gostou do contato 
direto com a natureza e, 
desde então, desenvolve 
trabalhos ligados a educação 
ambiental e desenvolvimen-
to sustentável. Também se 
dedica às artes e cria obras 
que mostram a degradação 
do planeta pelas mãos do 
homem. Agora, ele trabalha 
numa série com o tema 
Amazônia brasileira e procu-
ra por patrocinadores para Fo
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SE NÃO 
MUDARMOS 

RAPIDAMENTE NOSSOS 
PÉSSIMOS HÁBITOS 
DE CONFORTO, QUE 
VÃO CONTRA O QUE É 
NATURAL, O MUNDO 
ESTARÁ REALMENTE 
CONDENADO”

entrevista



ver de perto uma anaconda 
(conhecida também como 
sucuri, no Brasil).

Como é esta conexão com 
as cobras?
Desde pequeno, sempre 
ouvi dizer que cobras eram 
perigosas. Só histórias 
ruins. Certa vez, estava na 
estrada, atrás de um carro, 
e vi quando o motorista saiu 
para o acostamento apenas 

para passar em cima de uma 
cobra. Naquele momento tive 
um choque e fiquei com raiva. 
Parei o carro, peguei o animal 
machucado e fui procurar ajuda. 
Mas todos diziam para matá-la. 
Até que achei um especialista 
que colaborou no tratamento 
e também me ensinou muito 
sobre esses répteis. Desde 
então, quis aprender mais sobre 
eles e, por isso, veio a ideia de 
ir para a Amazônia.

Já foi picado alguma vez por 
alguma cobra venenosa?
Sim, duas vezes. Uma na 
África e outra na Amazônia. 
Não tive nenhuma sequela, 
mas é preciso sempre ter muito 
cuidado ao lidar com víboras. 

Quais as lições que você 
aprendeu no Brasil?
Viver na floresta não é fácil. 
Ela pode te oferecer tudo, 
mas é preciso respeitar as 
regras. É preciso ser humilde 
para aprender tudo o que 
ela está disposta a ensinar. 
Aprendi a fazer minha 
cabana, a caçar, pescar, fazer 
fogo, coletar água potável e 
caminhar pela floresta. Minha 
vida mudou completamente 
depois desta experiência. 
Não há limite para aprender 
quando se vive na Amazônia.

Nos dias de hoje, com 
a facilidade no acesso à 
informação, você acha que 
as pessoas ainda não sabem 
o que elas poderiam fazer 
para conservar o planeta?
As pessoas são preguiçosas 
quando se fala de educação 
ambiental. Elas não querem 
mudar seus hábitos, muitos 
deles ruins para o planeta, 

O especialista ensina criança sobre as cobras

levar a exposição para várias 
partes do mundo. Confira os 
melhores trechos do bate-papo 
com Diedier, que atualmente 
mora na Malásia, mas esteve 
no Japão recentemente, pela 
terceira vez:

Por que Brasil? Como foi a 
decisão da escolha do local 
onde queria morar?
Na França, morava com 
a minha mãe e, por anos, 
lutamos para manter a nossa 
casa depois do divórcio dela 
com meu pai. Mas por má fé 
do advogado, o patrimônio 
acabou parando nas mãos da 
máfia e perdemos. Depois 
que minha mãe morreu, fui 
fazer uma exposição de arte 
e quando voltei a casa estava 
fechada e todas minhas 
coisas estavam para fora. Foi 
uma fase muito difícil. Estava 
totalmente sem esperança e 
então veio a ideia de ir para a 
floresta Amazônica, na parte 
da Guiana Francesa. Sempre 
tive uma forte conexão com 
as cobras e meu sonho era 
aprender a capturá-las e Passeio no rio, acompanhado de um réptil
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Anaconda na Amazônia

Didier com crianças recolhendo garrafas 
plásticas abandonadas na floresta de vontade para aprender a 

coletar aquilo que você precisa.

Na Malásia o que você faz 
atualmente?
Trabalho com algumas 
organizações sem fins 
lucrativos e ajudo a divulgar o 
conceito de desenvolvimento 
sustentável, principalmente 
sobre reutilização de 
materiais e conservação do 
meio ambiente. 

O Japão é conhecido pelo 
alto índice de reciclagem 
e também se mostra 
muito preocupado com as 
questões da natureza. Você 
concorda?

O Japão é um bom exemplo 
sim para o mundo. As 
pessoas aqui são muito 
mais conscientes sobre seu 
papel na conservação do 
planeta quando se compara 
com outros países. O único 
problema para mim aqui é o 
uso exagerado do plástico. 

Fale um pouco do seu 
trabalho como artista.
Trabalho com arte desde os 
17 anos. Sempre procuro usar 
papéis reciclados, materias 
usados e pó de chá para 
colorir. E meu tema preferido 
é a natureza. A ideia é sempre 
passar uma mensagem sobre o 
futuro do planeta caso a gente 
não tomar uma atitude agora. 
O conceito do meu trabalho é: 
o mundo não está saudável. 
Por isso, minhas pinturas 
não são corretas. Quando a 
natureza voltar a ficar saudável, 
então vou consertar meu 
trabalho também.

De todos os lugares onde 
viveu até hoje, qual o que te 
deixou mais à vontade?
O Brasil, claro. Além do povo 
hospitaleiro, a comida e a 
cultura são maravilhosas. Se 
tivesse a chance, voltaria a 
morar lá. a

como por exemplo o simples 
uso de sacolas de plástico. É 
tão simples e prático adotar 
uma sacola ecológica, que 
você pode levar todas as 
vezes que for fazer compras. 
E se você esquecê-la em 
casa, pode ainda carregar 
com as mãos. A ideia que 
essas pessoas passam é que 
são dependentes da sacola 
de plástico. Parece que 
sem ela não é possível levar 
comida para casa. 

Você viveu na floresta 
e também em grandes 
cidades. Qual a principal 
diferença?
O dinheiro. Na cidade, sem 
dinheiro, você não é ninguém 
e não faz absolutamente 
nada. Na floresta, você tem 
tudo de graça, basta ter força 
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