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O GEEA NO CONTEXTO 
DO INPA, DA CIÊNCIA E 
DA AMAZÔNIA
GERALDO MENDES DOS SANTOS

Graduado em História Natural e em Filosofia; Mestrado e Doutorado 
em Biologia de Água doce e Pesca Interior; Pesquisador titular e 
Professor no Programa de Pós-Graduação do INPA; Secretário-executivo 
do GEEA.

Prólogo

No começo de 2007 fui convidado pelo Dr. Adalberto Luis Val, recém 
empossado diretor do INPA, para uma conversa em seu gabinete. Assim 
que me recebeu, retirou da gaveta uma folha com nomes de alguns pes-
quisadores, professores e outros intelectuais e me disse desejar formar 
com eles um Grupo Especial de Altos Estudos para debater relevantes 
questões amazônicas e estreitar a relação do INPA com as universi-
dades, centros de pesquisa e outras instâncias da sociedade. Naquele 
momento convidou-me para ser o Secretário-geral e iniciar o trabalho.

Depois de algumas semanas, já tínhamos montado todo o esquema 
para o funcionamento do grupo, incluindo a oficialização de seu nome 
e logomarca; a agenda de reuniões para os próximos meses e a formata-
ção de um livro destinado a ser o canal de divulgação dos resultados de 
suas ações. Em 09 de maio de 2007 foi realizada a primeira reunião para 
apresentar o esquema elaborado e debater o primeiro tema da série, re-
ferente ao aquecimento global e mudanças climáticas, um assunto que 
estava em voga, em todo o mundo.

A partir daquele instante até o início da pandemia da Covid-19, no 
começo de 2020, o GEEA operou regularmente, tendo realizado dezenas 
de reuniões e montado uma significativa série do Caderno de Debates. 
O presente opúsculo constitui o Tomo XX, uma obra destinada a nar-
rar a trajetória desse Grupo, incluindo seus objetivos no contexto do 
INPA, da Ciência e da Amazônia; o significado de sua logomarca e de 
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sua atuação; sua estrutura e funcionamento, bem como sua produção 
intelectual e acadêmica.

Também são feitas considerações sobre lacunas e adaptações, na ex-
pectativa de que elas possam servir de lição para mudanças de rumo e 
aprimoramento. Ao final são apresentados os depoimentos dos dois úl-
timos diretores do INPA (Dr. Luiz Renato de França e Dra. Antonia Ma-
ria Franco), nos quais eles ressaltam o papel do GEEA nas estratégias 
deste instituto e sua interface com a sociedade, a ciência e a Amazônia.

Contextualização e objetivos

O foco de atuação do GEEA é a Amazônia, uma região que abrange 
aproximadamente sete milhões de quilômetros quadrados; envolve áre-
as de nove países, ocupa mais da metade do território brasileiro; inclui 
mais da metade das florestas tropicais remanescentes e 20% das reser-
vas de águas doces; apresenta diferentes fisionomias e ecossistemas e 
abriga a maior biodiversidade do planeta. Por todos essas condicionan-
tes, é um bioma que representa fator determinante no equilíbrio ecoló-
gico e fonte incalculável de produtos, processos e serviços ambientais, 
destacando-se entre eles a manutenção do clima global, incluindo a 
temperatura, a umidade, as chuvas e todos os fatores a eles relaciona-
dos. Isso significa que os principais dilemas enfrentadas pela Amazônia 
não se referem à carências ou limitações, mas à grandeza de seu territó-
rio e especialmente à complexidade de seus ecossistemas e à opulência 
de seus recursos naturais.

Tendo por princípio que os principais dilemas se originam da enor-
midade dos recursos naturais e das riquezas e oportunidades que eles 
oferecem, fica evidente que os maiores desafios para governantes, ges-
tores, cientistas e a sociedade como um todo, é empreender duas fren-
tes complementares de atuação: uma, de combate à ignorância, ganân-
cia, irresponsabilidade e displicência de seus usuários; a outra frente 
diz respeito à promoção de um processo de desenvolvimento que seja 
plenamente sustentável.

A ignorância diz respeito à escassez de conhecimento sobre os com-
ponentes da biota, suas intrincadas relações ecológicas e a influência 
que a Amazônia exerce sobre o restante do continente e do mundo, 
notadamente sobre o regime de chuvas e o clima em geral. A ganância 
diz respeito à exploração predatória dos recursos naturais, como se a 
região fosse um baú a ser explorado a todo custo e de qualquer forma 
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pela população amazônica, antes que apareçam outros candidatos. A 
irresponsabilidade diz respeito ao fato dos recursos naturais da região 
serem quase sempre considerados sem dono e de que a solução aos pro-
blemas enfrentados pela região é de competência única dos governan-
tes e não pelo restante da sociedade. A displicência diz respeito à falta 
de cuidado, comprometimento e ação coletiva em prol da preservação 
dos ecossistemas. Em termos gerais, há falta de uma política adequada 
e à altura da grandeza ambiental e socioeconômica da região. 

Seria injusto afirmar que não haja políticas específicas para a Ama-
zônia. A região se tornou vitrine e vedete para o mundo inteiro, mas 
quase todas essas políticas são pontuais, desarticuladas e atendem a 
interesses isolados, mesmo quando de origem externa. É evidente que 
a região é muito extensa e diversificada quanto às águas, ao solo, aos 
recursos naturais e ao clima, no entanto é desejável que as políticas 
traçadas para a região sejam conduzidas de modo articulado, visando 
à participação coletiva, à otimização dos investimentos, à soberania 
nacional e à integração regional.

Participação coletiva se refere ao envolvimento do maior número 
possível de atores públicos e de comunidades que vivem na região, le-
vando em conta que ela é integrada basicamente pela bacia hidrográfica 
e pela floresta tropical, com diversos matizes biogeográficos. Isso sig-
nifica que toda ação provocada na bacia de um rio acaba repercutindo 
no restante do sistema aquático que desemboca no Atlântico. Exemplo 
disso é a construção de represas num determinado rio, para a produção 
de hidroeletricidade e que acaba impedindo a migração de centenas de 
espécies de vertebrados aquáticos ou a implantação de garimpo que 
acaba destruindo a floresta, assoreando o leito e contaminando os pei-
xes e até os seres humanos que deles se alimentam. 

Otimização dos investimentos significa que a aplicação de recursos 
públicos devem se estender para além das pessoas ou grupos diretamente 
beneficiados. Também significa que os benefícios a determinados gru-
pos ou pessoas não devem ser à custa de perdas ou sacrifício de outros. 
Exemplo disso é a exploração de minérios que geralmente beneficiam 
conglomerados de empresas internacionais, à custa da poluição ou mar-
ginalização dos que literalmente vivem à margem do empreendimento. 

Soberania nacional diz respeito à autonomia de um país em relação 
aos demais; ao direito de autodeterminação que deve ser feito em nome 
de uma nação, de um povo. Evidente que há uma organização mundial 
cada vez mais globalizada e assentada em interesses econômicos e ge-
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opolíticos, mas a soberania ainda continua sendo o sonho e a meta de 
toda nação minimamente civilizada. Assim, mesmo frente à cobiça e 
interesses internacionais transparentes ou camuflados, a Amazônia bra-
sileira pertence ao Brasil, assim como a Amazônia colombiana pertence 
à Colômbia e assim por diante, da mesma forma que as Montanhas 
Rochosas pertencem aos Estados Unidos da América e ao Canadá. Cada 
um desses países tem seu quinhão e autonomia administrativa sobre 
esses monumentos naturais e como tal devem ser respeitados.

Integração regional significa que os governantes de vários estados ou 
países devem se esforçar para traçar políticas públicas que sejam condi-
zentes com as características, vocações e interesses da região, como um 
todo. Nesse caso, trata-se de uma colaboração multilateral e que deve ser 
incentivada e efetivada com total transparência, respeito mútuo e zelo 
pela preservação da biota e dos ecossistemas compartilhados. Exemplo 
disso é a rede de transportes, de comunicação e outros setores da infraes-
trutura que vem sendo estabelecida nos países sul-americanos.

Participação coletiva, otimização de investimentos, soberania nacio-
nal e integração regional só podem ser bem planejadas e conduzidas 
com sucesso mediante o diálogo e os mais adequados instrumentos 
da geopolítica. Diálogo diz respeito ao real envolvimento de todas as 
partes envolvidas ou interessadas e não no mero domínio do mais forte 
culturalmente ou do mais rico, em termos de dinheiro, ciência ou tec-
nologia. Nesse processo colaborativo, tanto os que detêm conhecimen-
to e poder como os que detêm dúvidas e direitos legítimos devem ser 
ouvidos com o mesmo grau de interesse e respeito. Para ambos, a busca 
e o compartilhamento do saber e das experiências são imprescindíveis.

Tendo em vista os pressupostos acima esboçados, é evidente o papel 
de destaque que cabe às instituições de pesquisa e ensino, como centros 
geradores e irradiadores do conhecimento. Elas precisam estar à frente e 
ao lado do processo de desenvolvimento, sempre capacitando, orientan-
do e colaborando com as políticas públicas traçadas para a região. 

O mesmo deve ser dito quanto às instâncias governamentais criadas 
na mesma linha de propósitos, como as universidades, os centros de 
desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, e os órgãos repre-
sentativos do governo e das classes profissionais. Nesse contexto, com-
pete papel relevante ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA), criado no Governo de Getúlio Vargas pelo Decreto Nº 31.672 de 
29/10/1952 e tendo como objetivo “estudar cientificamente o meio físico 
e as condições de vida na região amazônica, tendo em vista o bem-estar 
humano e os reclamos da cultura, da economia e da segurança nacional”.
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Ao longo do tempo e através de vários planejamentos estratégicos, 
os objetivos vêm sendo adaptados à dinâmica da gestão pública e da 
sociedade e à própria realidade da região, sendo que nos termos da Lei 
nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 
5.563, de 11 de outubro de 2005, eles foram redefinidos para “gerar e 
disseminar conhecimentos e tecnologia, bem como capacitar recursos 
humanos para o desenvolvimento da Amazônia”.

A criação do GEEA se insere neste contexto, pois foi concebido e vem 
sendo executado por uma instituição científica, tendo a participação 
de profissionais de diversas áreas do conhecimento e com o propósito 
de constituir-se num fórum permanente de debates sobre as grandes 
questões amazônicas e a partir daí elaborar a obra Caderno de Debates 
com subsídios às políticas públicas e ideias criativas para o bom apro-
veitamento das potencialidades da região amazônica. 

Logomarca

Há uma discussão técnica no setor de comunicação e marketing so-
bre o exato significado de logomarca de uma empresa, organização ou 
qualquer outra entidade social. Aqui, adotamos o termo Logomarca 
como sendo constituído pelo logotipo (tipos gráficos ou símbolo visual) 
e pela marca (conceito, ideais e valores associados). Nesse sentido, a 
logomarca vai além da representação gráfica, sendo ela, como um todo, 
a própria identidade da entidade em questão.

A logomarca do Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA) 
foi criado pelo designer gráfico Eric Rebelo, a partir de uma conversa 
comigo, a respeito do perfil e propósitos do Grupo. A criação foi quase 
instantânea e certamente contou com a força da arte e da inspiração. 

A logomarca (Figura 1) é composto pela sigla GEEA, associada a um 
círculo, com três segmentos distintos mas contíguos; cada segmento 
é formado por uma pequena esfera na porção interna e um traço com 
duas ramificações afiladas, sendo uma voltada para o interior da figura, 
tocando sutilmente a ponta das demais e a outra voltada para a linha 
da circunferência.

O círculo representa a ideia de perfeição, algo que nunca se encontra, 
mas que deve ser sempre buscado. Os três segmentos representam a 
ideia de grupo heterogêneo e polivalente, formado por pessoas de dife-
rentes instituições e áreas de atuação, mas que trabalham com objetivo 
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comum e de forma colaborativa. Os três semicírculos representam a 
mente humana, a racionalidade, a solidariedade intelectual, a busca 
de conhecimentos e a comunhão de propósitos. O traço bifurcado re-
presenta os braços como extensão do corpo e como instrumento de 
trabalho em equipe. A sutileza do toque entre as ramificações internas 
representa a atenção, o respeito e a delicadeza que se deve ter diante 
das diferentes ideias e opiniões apresentadas e debatidas. A sutileza do 
toque entre a ponta da ramificação externa e a origem do segmento se-
guinte representa o consenso, a tomada de posição conjunta, a interface 
do grupo com a sociedade. As três diferentes cores da figura também 
representam a diversidade do grupo e além disso, a alegria em compar-
tilhar conhecimentos, ideias e sentimentos entre si e com a sociedade, 
através de sua publicação seriada denominada Caderno de Debates. 

O Caderno de Debates (Figura 2) também tem um viés simbólico que 
não foi descrito no Tomo I, mas que sempre esteve em minha mente, 
desde o momento da concepção do formato dessa obra. Ele foi assim 
denominado, porque, ao contrário de Livro que representa uma instância 
inflexível e onde parece reinar verdades prontas e acabadas, o Caderno 
representa uma instância flexível e onde prevalece verdades provisórias, 
visões de mundo mutantes e dúvidas metódicas. O Caderno de Debates 
não é uma obra formalmente científica, mas é embasada na Ciência e 
tem como objetivo disseminar suas informações, métodos e valores.

Figura 1. Logomarca
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Estrutura e funcionamento

O GEEA nasceu de uma ideia e não de projeto formalmente institu-
ído. Assim sendo, ele nunca contou com recursos financeiros próprios 
e nunca teve necessidade de prestação de contas nos moldes do forma-
lismo administrativo ou acadêmico. Toda sua estruturação e funciona-
mento se deveram a atos voluntários e de colaboração entre pessoas e 
instituições de ensino, pesquisa, desenvolvimento e extensão. 

O grupo foi constituído inicialmente a partir de uma lista que me 
foi apresentada pelo diretor do INPA. A partir dela foi enviada carta-
convite às pessoas nela relacionadas, tendo a maioria delas aceitado e 
participado das primeiras reuniões. Com o passar do tempo, a compo-
sição foi mudando, por diversas razões, mas ela sempre contou com 
profissionais de diversas formações acadêmicas, incluindo pesquisa-
dores, professores, gestores, artistas, militares, religiosos, escritores e 
inventores e estudantes. 

O grupo foi instituído formalmente por meio da Resolução 010/2010, 
folha 01, assinada pelo Dr. Adalberto Luis Val, diretor do INPA à época 
e que estipulava em cinco curtos artigos quais eram os objetivos, a 
composição e o principal canal de divulgação dos trabalhos do GEEA, 
depois de tecer considerações iniciais sobre a relação deste Grupo com 

Figura 2. Exemplares do Caderno de Debates
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a missão do Instituto e afirmar que ele já se encontrava consolidado 
depois de três anos de efetiva atuação. 

Todos que proferiram palestras (tabela 1) e todos que aceitaram o 
convite para participar do Grupo foram considerados membros-efeti-
vos. Embora o número de membros tenha se expandido bastante ao 
longo de sua trajetória, as reuniões quase sempre contaram com cerca 
de 20 a 35 participantes, o que nos parecia muito adequado para um 
efetivo trabalho de grupo e não apenas uma reunião para ouvir um 
palestrante ilustre. 

A convocação para as reuniões era feita através de correio eletrôni-
co (e-mails), geralmente com 15 dias de antecedência e uma segunda 
convocação às vésperas da mesma. Uma parte dos convidados calava 
e outra parte se manifestava, sendo essa respondida com boas-vindas; 
alguns que confirmavam presença não apareciam e outros que nada 
diziam apareciam e esses eram muito bem-vindos.

As reuniões do grupo (Figuras 3 a 6) ocorriam geralmente a cada 
dois meses, na sede do INPA, quase sempre num pequeno auditório da 
Diretoria, começando às 8h 30min e terminando por volta do meio dia. 

Figura 3. Reunião em 16/03/2011: palestra do poeta Thiago de Mello sobre Ciência a 
serviço da esperança. (Arquivo Ascom/Inpa).
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Figura 4. Reunião em 27/04/2016: palestra da Dra. Maria Cecília Minayo sobre 
violência urbana: causas e consequências (Arquivo Ascom/Inpa).

Figura 5. Reunião em 02/08/2016: palestra do Dr. Wilson L.B.Périclo sobre Economia 
industrial na Amazônia: fatos e perspectivas. (Arquivo Ascom/Inpa). 
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Figura 6. Reunião em 22/05/2019: palestra do Dr. Moacyr Medri sobre Literatura & 
Ciência: conexão possível, talvez necessária. (Arquivo Ascom/Inpa).

Em cada reunião era apresentado um tema por um (ocasionalmente 
dois) especialistas e a partir disso era feito o debate pelos presentes. 
Ao final, o palestrante fazia suas considerações finais, com base nas 
perguntas e comentários do grupo. 

Todas as falas foram gravadas. Inicialmente, elas eram degravadas 
para composição de textos destinados à publicação, no entanto depois 
de algum tempo essa obra passou a contar com os textos apresentados 
diretamente pelo palestrante. Os textos deram origem a uma coleção de 
livros denominados Caderno de Debates do GEEA, tendo como organi-
zador o secretário-executivo, com o aval dos três diretores que estive-
ram à frente do INPA nos últimos 14 anos. Todos os tomos do Caderno 
de Debates foram editados pela Editora INPA e amplamente divulgados 
pela Assessoria de Comunicação e Biblioteca, através da intranet e in-
ternet. A relação dos temas, dos palestrantes, dos tomos e dos autores 
encontra-se o item seguinte. 



17GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

Produção

A principal produção do GEEA está consubstanciada em três ins-
tâncias ou produtos: as reuniões, onde eram feitas as apresentações e 
debates; a série do Caderno de Debates e as notas jornalísticas publica-
das na mídia sobre as reuniões e as publicações. A série dos Cadernos 
de Debates inclui 19 tomos já publicados e disponibilizados na página 
eletrônica do INPA, no item publicações/GEEA, sendo que os sete pri-
meiros também foram publicados em papel. O presente Tomo XX é o 
último da série e também o fechamento de um ciclo que considero co-
memorativo e indicador de novos rumos. 

Ao todo, foram realizadas 69 reuniões, apresentados e debatidos 69 
temas, com a participação de 67 palestrantes (Tabela 1), além de cerca 
de uma centena de depoentes e que resultou em 19 Tomos do Caderno 
de Debates do GEEA, com vários autores (Tabela 2).

Cada tema foi apresentado por um palestrante, exceto Aquicultura 
e Biodiversidade amazônica, que tiveram dois palestrantes cada. Por 
outro lado, dois palestrantes apresentaram dois temas distintos: Charles 
Clement (Biodiversidade e Domesticação da floresta & subdesenvolvi-
mento) e Ennio Candotti (Às margens da Educação e Ética & Ciência). 
Dez palestrantes não apresentaram textos de suas palestras e por isso a 
coluna com o número do tomo que deveria corresponder a ele aparece 
vazia (Tabela 1)

Os temas debatidos foram variados e de uma potencialidade e ri-
queza impressionantes, incluindo água, clima, biodiversidade, pesca, 
aquicultura, literatura, poesia, papel do estado, comunicação, doenças 
tropicais, impactos ambientais, tecnologias sociais, ética e educação, 
dentre tantos outros.  Cada um deles abrange questões particulares, 
mas também questões que se complementam com os demais, forman-
do um mosaico cognitivo e desafiador que bem expressa a diversidade 
natural, cultural e política da Amazônia.

Tabela 1. Relação dos temas, em ordem alfabética, com indicação do nome do 
palestrante, data da palestra e número do Tomo em que foi publicada.
Nº Tema Palestrante (*) Data Tomo

1 A água no mundo moderno: estratégias 
para conservação e consumo Maria Teresa F. Piedade 11/09/07 I

2 A Ciência contemporânea e o 
conhecimento indígena Luiza Garnelo 09/09/08 II

3 Agricultura na Amazônia: o futuro é 
plantar sem derrubar Alfredo K. O. Homma 13/08/10 IV
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Nº Tema Palestrante (*) Data Tomo

4
Agricultura na várzea da Amazônia 
Central: potencialidades e 
vulnerabilidades

Henrique S. Pereira 28/11/19 XVII

5 Aquecimento global, mudanças 
climáticas e o futuro da Amazônia Antônio Ocimar Manzi 09/05/07 I

6 Aquicultura no Brasil e Peru, com ênfase 
na Amazônia

Christian J.  Méndez & Luis 
Eugénio C. Conceição 08/11/18 XVIII

7 Arquitetura e urbanismo na Amazônia Melissa Alves Toledo 18/10/17

8 Às margens da Educação na Amazônia Ennio Candotti 17/09/10 IV

9 Biodiversidade amazônica: valor, 
potencialidades e riscos

Charles Roland Clemente 
& Cláudio Ruy V. Fonseca 05/12/07 I

10 Bioma Cerrado e interface com a 
Amazônia Geraldo Wilson Fernandes 21/10/16 XI

11 Biotecnologia em Piscicultura Luiz Renato de França  25/02/15 VIII

12 Células-tronco de pluripotência induzida Stevens Kastrup Rehen 12/05/11 V

13 Ciclos médicos na Amazônia Antônio José S. Loureiro 22/06/17 XII

14 Ciência & Literatura: conexão possível, 
talvez necessária Moacyr Eurípedes Medri 22/05/19 XIX

15 Ciência a serviço da esperança Thiago de Mello 16/03/11 IV

16 Ciência e Religião Luiz Soares Vieira 01/12/11 V

17 Ciência, Tecnologia e Inovação na 
Amazônia Carlos Eduardo S. Braga 29/11/13 VII

18 Comunicação na Amazônia Luis Augusto P. Batista 14/08/15 VIII

19 Crimes ambientais na Amazônia Alexandre S. Saraiva 24/01/20

20 Cultura na Amazônia Robério S. P. Braga 18/10/18

21 Déficit de soberania na Amazônia Guilherme C. Theophilo 06/11/15 IX

22 Doenças tropicais: uma abordagem 
amazônica Heitor Vieira Dourado 09/12/09 II

23 Domesticação da floresta & 
subdesenvolvimento da Amazônia Charles Roland Clement 29/03/17 XIV

24 Economia agrícola: o papel da 
Amazônia Alan Jorge Bojanic 13/12/17 XIII

25 Economia industrial na Amazônia: fatos 
e perspectivas Wilson L. B. Périco 02/08/16 XI

Tabela 1. Continuação
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Tabela 1. Continuação

Nº Tema Palestrante (*) Data Tomo

26 Ecopolítica na Amazônia Luiz Castro A. Neto 28/02/13 VI

27 Estresse antropogênico nos maiores rios 
do mundo: o caso amazônico Naziano Filizola 18/09/19 XVIII

28 Ética & Ciência: papel social do cientista Ennio Candotti 18/05/17 XIV

29 Ética e cidadania: para onde vamos? Sérgio E. Castriani 23/02/16 IX

30 Evolução Biológica Mário C. C. de Pinna 22/11/12 VI

31 Fome no mundo: desafios do século XXI Gaitano L. P. Antonaccio 13/09/18 XVI

32 GEEA: Estrutura e funcionamento Geraldo Mendes Santos 09/05/07 I

33 GEEA: Por que e para quem Adalberto Luis Val & 
Geraldo Mendes Santos 09/05/07 I

34 Geodiversidade: a experiência do 
Amazonas Daniel Borges Nava 13/08/09 III

35 Gerontologia: fatos e perspectivas do 
envelhecimento humano Cláudia H. Bandeira 14/08/19

36 Hidrelétricas na Amazônia: entre o 
pragmatismo e a utopia Luiz Pinguelli Rosa 17/04/12 VI

37 Hidrelétricas na Amazônia: impactos e 
tomadas de decisão Philip Martin Fearnside 22/08/12 VI

38 Humanismo e Educação Tapio Varis 25/09/12 VI

39 Igapós da Amazônia Jochen Shongart 31/10/19

40 Igarapés: natureza, desafios e 
potencialidades Jansen A. S. Zuanon 11/03/14 X

41 Literatura amazônica: de Carvajal a 
Bacellar Allison Leão Silva 08/06/16 X

42 Música e poesia na Amazônia Celdo Braga 06/11/13 VII

43 Navegação na Amazônia Antonio Carlos Frade 03/07/12

44 Panamazônia: aspectos culturais e 
geopolíticos Belisário Arce 28/02/18

45 Papel do Estado Brasileiro no 
desenvolvimento da Amazônia Bertha Koiffmann Becker 15/10/10 IV

46 Pesca na Amazônia: oportunidades e 
desafios Carlos Edwar C. Freitas 05/12/18 XVI

47 Plantas alimentícias não convencionais Valdely F. Knupp 15/08/13 VII

48 Plantas medicinais Juan D. Revilla Cardenas 16/09/15 X
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Tabela 1. Continuação

Nº Tema Palestrante (*) Data Tomo

49 Plantios agroflorestais na Amazônia Johannes van Leeuwen 04/04/19

50 Processo cultural da Amazônia Márcio G. Bentes de Souza 29/05/13 VII

51 Razão e Espiritualidade Francisco Paulo Pinto 07/12/16 XIII

52 Recursos genéticos e Biotecnologia Maria Fátima Grossi Sá 14/09/11

53 Recursos pesqueiros amazônicos: uma 
análise conjuntural Efrem J.G. Ferreira 09/05/08 II

54 Segurança Nacional na Amazônia Eduardo D. C. Villas Bôas 23/02/12 V

55 Setor energético na Amazônia: 
oportunidades e desafios Rubem César R. Souza 18/11/10 IV

56 Setor madeireiro e desenvolvimento 
sustentável na Amazônia Niro Higuchi 13/05/09 III

57 Silvicultura como instrumento para o 
desenvolvimento sustentável Gil Vieira 08/02/19

58 Sociedade: identidades coletivas na 
Amazônia Alfredo Wagner B. Almeida 13/11/09 III

59 Socioeconomia na Amazônia Osiris Messias A. Silva 08/07/15 VIII

60 Sustentabilidade e Desenvolvimento Luiz Antonio Oliveira 31/07/18 XV

61 Tecnologia Social: fatos e perspectivas Denise M. D. Gutierrez 03/07/19 XVII

62 Terra Preta de Índio Newton Paulo S. Falcão 25/05/18 XV

63 Toxinas: explorando a biodiversidade 
para o bem e para o mal Célia Regina. R. S. Carlini 27/09/13 VII

64 Transporte hidroviário na Amazônia Claudomiro Carvalho 28/03/18

65 Transportes na Amazônia Lauro A. A. Pastor 27/10/11 V

66 Turismo na Amazônia: fatos e 
perspectivas

Cristiane Barroncas M. C. 
Novo 18/08/17 XII

67 Urbanização na Amazônia: o local e o 
global José Aldemir Oliveira 23/03/10 III

68 Viajantes-cronistas na revelação da 
Amazônia Auxiliomar Silva Ugarte 03/08/11 V

69 Violência urbana: causas e 
consequências Maria Cecília S. Minayo  27/04/16 IX

*: Mini currículo dos palestrantes que contribuíram com textos para a composição dos Cadernos de 
Debates (em ordem alfabética).
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ADALBERTO LUIS VAL

Graduado em Biologia; Mestrado e Doutorado em Biologia de 
Água Doce e Pesca Interior; Pós-doutorado em Fisiologia de peixes; 
Pesquisador titular e diretor do INPA; Membro da Academia Brasileira 
de Ciências; Agraciado com a Ordem Nacional do Mérito Científico. 
Desenvolve pesquisas e estudos nas áreas de adaptações biológicas às 
mudanças ambientais naturais e experimentais. 

ALAN JORGE BOJANIC

Graduado em Engenharia agronômica; Mestre em Economia Agrária 
e em Ciências Políticas; PhD em Economia ambiental; Assessor 
em desenvolvimento sustentável e recursos naturais do PNUD; 
Representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO) na Costa Rica, Chile e Brasil.

ALFREDO KINGO OYAMA HOMMA

Graduado em Agronomia; Mestrado e Doutorado em Economia Rural. 
Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental; Professor da Universidade 
do Estado do Pará; Prêmio Nacional de Ecologia; Prêmio Prof. Edson 
Potsch Magalhães; Prêmio Frederico Menezes da Veiga, Prêmio Jabuti 
e Prêmio Prof. Samuel Benchimol. Atua no setor Economia agrícola, 
extrativismo vegetal, desenvolvimento agrícola, história da agricultura 
e política ambiental da Região Amazônica.

ALFREDO WAGNER BERNO DE ALMEIDA

Graduado em Antropologia; Mestrado e Doutorado em Antropologia 
Social; Pesquisador sênior da Universidade Estadual do Maranhão e 
Universidade do Estado do Amazonas. Atua em setores vinculados 
a povos tradicionais, etnicidade, movimentos sociais, processos de 
territorialização e cartografia social.

ALLISON MARCOS LEÃO DA SILVA

Graduado em Pedagogia; Mestrado em Sociologia; Doutorado em 
Letras e Literatura Comparada. Professor de literatura brasileira e 
teoria literária no Programa de pós-graduação da Universidade do 
Estado do Amazonas.
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ANTÔNIO JOSÉ SOUTO LOUREIRO

Graduado em Medicina, especialista em Reumatologia; Historiador 
e Escritor; Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas 
(IGHA), da Academia Amazonense de Letras (AAL) e da Academia 
Amazonense de Medicina (AAM); membro correspondente da 
Academia Nacional de Medicina.

ANTONIO OCIMAR MANZI

Graduado em Física; Mestre em Meteorologia; Doutorado em Física 
da atmosfera. Pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais. Atua principalmente em pesquisas sobre a interação entre 
biosfera e atmosfera e modelagem dos processos físicos que ocorrem 
na parte inferior da atmosfera

AUXILIOMAR SILVA UGARTE

Graduação em História; Especialização em História social da 
Amazônia; Doutorado em História social; Professor adjunto da 
Universidade Federal do Amazonas; atua na área de História, com 
ênfase em História da América; conquista europeia; imaginário de 
povos indígenas.

BERTHA KOIFFMANN BECKER

Graduada em Geografia e História; Doutorado em Geografia; Pós-
doutorado em Geografia e Gestão; Professora emérita da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro; Membro da Academia Brasileira de Ciências 
e Doutora Honoris Causa pela Universidade de Lyon III. Consultora 
de várias instituições científicas; membro de conselho editorial de 
editoras nacionais e internacionais; atua nas áreas de Geografia 
política e políticas públicas.

CARLOS EDWAR DE CARVALHO FREITAS

Graduado em Engenheiro de Pesca; Mestrado em Biologia de Água 
Doce e Pesca Interior (INPA); Doutorado em Ciências da Engenharia 
Ambiental (USP); Posdoutorado em gestão pesqueira; Professor 
Titular da UFAM. Atua nas áreas de Ecologia aplicada, dinâmica de 
populações, avaliação e manejo de estoques pesqueiros.



23GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA

Graduado em Engenharia; Empresário; Senador da República. Ocupou 
todos os cargos de relevo no Estado do Amazonas, começando como 
Vereador de Manaus, depois Deputado Estadual; Deputado Federal, 
Prefeito de Manaus e Governador do Estado.. 

CELDO BRAGA

Licenciado em Letras; poeta, escritor, palestrante e cantor; membro 
da União Brasileira de Escritores; ex-secretário de cultura do 
Município de Benjamim Constant, AM. Todas suas obras abordam 
traços significativos da cultura amazônica e tem como característica 
singular a capacidade de extrair da própria floresta os elementos com 
que trabalha a música e a poesia.

CÉLIA REGINA RIBEIRO DA SILVA CARLINI

Graduada em Bióloga, modalidade médica (Biomédica); Mestrado 
e Doutorado em Biologia Molecular, com especialização em química 
de proteínas; pós doutorado na área de biomedicina; professora da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; professora e pesquisadora da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; membro da Academia 
Brasileira de Ciências. 

CHARLES ROLAND CLEMENT

Graduado em Biologia; Mestrado em Biologia com ênfase em Genética; 
Doutorado em Horticultura, com ênfase em Genética; Pesquisador 
titular do INPA. Professor colaborador da Universidade Federal do 
Amazonas e Universidade Federal de São Carlos; atua nas áreas 
de pesquisas sobre origem e domesticação de cultivos amazônicos, 
ecologia histórica, recursos genéticos e fruteiras amazônicas, com 
ênfase em pupunhas e sustentação econômica.

CHRISTIAN JESÚS MÉNDEZ

Graduado em Engenharia de Aquicultura; Mestrado em Ecossistemas 
e Recursos Aquáticos; Pesquisador do Instituto de Investigações da 
Amazônia Peruana (IIAP); atua na área de Aquicultura, com ênfases 
em nutrição, larvicultura e fisiologia de organismos aquáticos.
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CLÁUDIO RUY VASCONCELOS DA FONSECA

Graduado em Ciências Biológicas; Mestrado em Entomologia; 
Doutorado em Zoologia; Pesquisador titular do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia; Professor da Universidade do Estado do 
Amazonas e da Rede de Biodiversidade e Biotecnologia; atua nas 
áreas de Entomologia, com ênfase em Biodiversidade e Taxonomia de 
insetos da ordem Coleoptera.

CRISTIANE BARRONCAS MACIEL COSTA NOVO

Graduada em Turismo e Administração; Mestrado em Geografia 
Humana;  Doutorado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade; 
integrante do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Cultura 
Amazônica e do Núcleo de Etno-ecologia na Amazônia Brasileira, 
ambos da UFAM.

DENISE MACHADO DURAN GUTIERREZ

Graduada em Psicologia; Mestrado em Psicologia da Saúde; 
Doutorado em Saúde da Mulher e da Criança; Professora associada da 
Universidade Federal do Amazonas; atua na área de Psicologia, com 
ênfase em Psicologia Clínica, especialmente em cuidados da saúde 
na família; intervenções com famílias e crianças nas instituições; 
coopera com o INPA na difusão científica.

EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BÔAS

Graduado em Engenharia. Militar; General de Exército; Comandante 
do 1º Batalhão de Infantaria de Selva; Chefe da Assessoria Parlamentar 
do Exército; Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; 
Chefe da Assessoria Especial de Gestão e Projetos do Estado-Maior 
do Exército; Comandante Militar da Amazônia; Comandante de 
Operações Terrestres; Adjunto do Adido junto à Embaixada do Brasil 
na República Popular da China; Comandante do Exército Brasileiro.

EFREM JORGE GONDIM FERREIRA

Graduado em Engenharia de Pesca; Mestrado e Doutorado em Biologia 
de Água Doce e Pesca Interior; Pesquisador titular do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia; atua em ensino e pesquisa na área de 
Ecologia, com ênfase em ecossistemas aquáticos, biodiversidade e 
recursos pesqueiros amazônicos. 
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ENNIO CANDOTTI

Graduado em Física, com especialização em Física matemática, 
relatividade e sistemas dinâmicos. Professor de Ciências e Matemática. 
Doutor honoris causa pela Universidade Federal de Campina Grande. 
Foi secretário regional, conselheiro, presidente e presidente-de-honra 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Membro 
do Conselho de Editores da revista Ciência Hoje. Diretor do Museu da 
Amazônia (MUSA), em Manaus.

FRANCISCO PAULO PINTO

Graduado em Direito, Filosofia, Teologia e Ciências do comportamento 
humano. Pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. Padre, vigário 
da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, bairro Parque 10 de Novembro em 
Manaus, AM. Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano 
de Manaus. Assessor Jurídico de Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Amazonas. 

GAITANO LAERTES PEREIRA ANTONACCIO

Graduado em Contabilidade e Direito; historiador, escritor, poeta e 
ensaísta; membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, da 
Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas e da Associação 
dos Escritores do Amazonas.

GERALDO MENDES DOS SANTOS

Graduado em História Natural e Filosofia; Mestrado e Doutorado 
em Biologia de Água doce e Pesca Interior, com especialização 
em Ictiologia. Pesquisador titular e professor no programa de pós-
graduação do INPA; secretário-executivo do GEEA; atua nas áreas de 
Biologia e Ecologia Aquática e Filosofia da Ciência. 

GERALDO WILSON FERNANDES

Graduado em Biologia; Mestrado e Doutorado em Ecologia. Pós-
doutorado em gestão ambiental; Professor titular da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Coordenador do Laboratório de Ecologia 
Evolutiva e Biodiversidade da UFMG; atua nas áreas de Ecologia 
evolutiva, Biodiversidade e Conservação da vida silvestre.
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GUILHERME CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA

Doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior 
de Exército (ECEME); General-de-Exército; serviu no Departamento 
Geral de Pessoal e no Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República e no Grupo de Trabalho do Instituto de 
Desarmamento e Pesquisa da ONU.

HEITOR VIEIRA DOURADO

Graduado em Medicina, com especialização em doenças tropicais; 
Professor na Universidade Federal do Amazonas e Universidade 
Federal do Pará; Condecorado com várias medalhas e com seu nome 
associado ao Hospital e Fundação de Medicina Tropical de Manaus

HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

Graduado em Agronomia; Mestrado e Doutorado em Ecologia; 
Professor-titular da Faculdade de Ciências Agrárias e do Centro de 
Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas; atua na 
área de Agronomia, com ênfase em Agricultura Familiar, manejo de 
recursos naturais, extrativismo e políticas de gestão ambiental.

JANSEN ALFREDO SAMPAIO ZUANON 

Graduado em Ciências Biológicas; Mestrado em Biologia de Água 
Doce e Pesca Interior; Doutorado em Ecologia; Pesquisador titular do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; professor e orientador 
em vários cursos de pós-graduação nas áreas de Ciências biológicas, 
Ecologia e Pesca.

JOSÉ ALDEMIR DE OLIVEIRA

Graduado e Doutorado em Geografia Humana; Professor Titular da 
Universidade Federal do Amazonas. Diretor-Presidente da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas; Secretário de 
Estado de Ciência e Tecnologia; Reitor da Universidade do Estado do 
Amazonas; atua nas áreas de Geografia Urbana, principalmente em 
tópicos relacionados a cidades, moradias e saúde coletiva.
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JUAN DAVID REVILLA CARDENAS 

Graduado em Ciências Biológicas; Mestrado e Doutorado em Ciências 
Biológicas, com especialidade em Botânica Tropical; atua em pesquisas 
e estudos sobre hortas caseiras e medicinais, corantes naturais, 
apontamentos para a cosmética com base em plantas amazônicas.

LAURO AUGUSTO ANDRADE PASTOR ALMEIDA

Graduado em Engenharia e Administração; Especialização em 
equipamentos de terraplenagem, saneamento básico e pavimentos 
rígidos em rodovias; Mestrado em Operações Militares; Doutorado 
em Ciências Militares; Coronel reformado; Assessor de História do 
Comando Militar da Amazônia.

LUIS AUGUSTO PIRES BATISTA

Graduado em Comunicação Social e em Educação Física; Mestre 
em Ciências da Comunicação; jornalista e repórter; assessor de 
imprensa; participante do projeto “Brasil 500”, da Rede Globo; editor 
de jornalismo da Rede Amazônica de Rádio e Televisão nas afiliadas 
da Globo na Região Norte. 

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

Graduado em Agronomia; Mestrado e Doutorado em Ciências do Solo; 
Pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; 
vice-diretor do INPA; atua em ensino e pesquisa nas áreas de Ciências 
agrárias; nutrição de plantas, microbiologia e bioquímica do solo.

LUIZ CASTRO ANDRADE NETO

Graduado em Direito; prefeito de Envira-AM em dois mandatos; 
presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM) e do 
Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal (ICOTI); Secretário 
de Estado da Produção agropecuária, pesca e desenvolvimento rural 
integrado (SEPROR). Deputado estadual em quatro mandatos. 

LUIS EUGÉNIO CASTANHEIRA CONCEIÇÃO

Pesquisador da Universidade do Algarve, campus de Gambelas, Faro, 
Portugal; executivo da empresa Sparos Ltda; desenvolve pesquisa na área 
de recursos pesqueiros e Aquicultura, com ênfase em nutrição de peixes
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LUIZ PINGUELLI ROSA

Graduado em Física; Mestrado em Engenharia Nuclear; Doutorado 
em Física; professor emérito da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro; Diretor do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós Graduação e 
Pesquisas de Engenharia (COPPE); presidente da Eletrobras; membro 
do Painel Intergovernamental sobre mudanças climáticas (IPCC) e da 
Academia Brasileira de Ciências (ABC).

LUIZ RENATO DE FRANÇA

Graduado em Medicina Veterinária; Mestrado e Doutorado em Biologia 
celular; pós-doutorado em Fisiologia da reprodução; professor titular 
da Universidade Federal de Minas Gerais; diretor do INPA; atua nas 
áreas de Biologia celular e Fisiologia da reprodução de vertebrados, 
com ênfase em peixes e mamíferos.

LUIZ SOARES VIEIRA

Graduado em Filosofia e Teologia; Bispo em Macapá; Arcebispo 
metropolitano de Manaus; vice-presidente da CNBB; membro 
delegado pela CNBB da Quinta Conferência Geral do Episcopado 
Latino-americano e Caribenho.

LUIZA GARNELO

Graduada em Medicina e em Filosofia; Mestrado em Ciências Sociais; 
Doutorado em Ciências Sociais e Antropologia; Pesquisadora titular 
do Instituto Leônidas & Maria Deane/Fiocruz, em Manaus; atua em 
ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Saúde Coletiva, Antropologia 
e Ttnologia Indígena.

MARIA CECÍLIA DE SOUZA MINAYO

Graduada em Sociologia. Mestrado e Doutorado em Antropologia 
Social. Pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz / Escola 
Nacional de Saúde Pública. Editora científica da revista Ciência & 
Saúde Coletiva da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Presidente 
da Comissão Nacional de Políticas de Prevenção de Acidentes e 
Violências. Agraciada com o prêmio “medalha mérito Oswaldo Cruz, 
conferido pelo Ministério da Saúde.  Atua na área de violência urbana 
e seus reflexos no setor de saúde pública.
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MARIA TERESA FERNANDEZ PIEDADE

Graduada em Ciências Biológicas; Mestrado e Doutorado em Ecologia, 
com especialização em Botânica; Pós-Doutorado em ecologia de áreas 
alagáveis. Professora da Universidade Federal do Acre e Pesquisadora 
titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; Coordenadora 
da cooperação Brasil-Alemanha entre o MCTIC-INPA e a Sociedade 
Max-Planck; atua em ensino e pesquisa nas áreas inundáveis, com 
ênfase em macrófitas aquáticas

MÁRCIO GONÇALVES BENTES DE SOUZA

Graduado em Ciências Sociais; Escritor, jornalista, historiador; 
dramaturgo, professor, gestor, crítico de cinema. Diretor do 
Departamento Nacional do Livro; Presidente da Fundação Nacional 
de Arte (FUNARTE).

MÁRIO CESAR CARDOSO DE PINNA

Graduado em Biologia; Doutorado em Biologia evolutiva; Livre-
docente na Universidade de São Paulo; Professor titular do Museu 
de Zoologia da Universidade de São Paulo; Pesquisador Associado do 
American Museum of Natural History e da Smithsonian Institution; 
atua na área de Zoologia, com ênfase em Ictiologia e Sistemática.

MOACYR EURÍPEDES MEDRI 

Graduado em Ciências Biológicas; Mestrado e Doutorado em Botânica, 
com especialização em Anatomia ecológica e Ecofisiologia; Professor 
associado e aposentado pela Universidade Estadual de Londrina; 
Romancista e Palestrante.

NAZIANO FILIZOLA

Graduado em Geologia; Mestrado em Geologia Regional; Doutorado 
em Hidrologia & Geologia; Professor do Departamento de GeoCiências 
da Universidade Federal do Amazonas; atua principalmente nas áreas 
de Dinâmica & Geomorfologia Fluvial e Gestão de Recursos Hídricos 
na Amazônia.
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NEWTON PAULO DE SOUZA FALCÃO

Graduado em Agronomia; Doutor em Agronomia; Pós-doutorado em 
Ciência dos Materiais; Pesquisador titular do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia; atua em pesquisas e estudos sobre fertilidade 
do solo, nutrição e adubação de espécies frutíferas e florestais 
cultivadas na Amazônia.

NIRO HIGUCHI

Graduado em Engenheiro Florestal; Mestrado em Engenharia Florestal; 
Doutorado Pós-doutorado Recursos florestais; Pesquisador do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia; Membro titular da Academia 
Nacional de Engenharia e da Academia Brasileira de Ciências; atua 
nas áreas de Recursos Florestais e Engenharia Florestal, com ênfase 
em Inventário e Manejo Florestal. 

OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA

Graduado em Economia; especialista em desenvolvimento regional; 
jornalista, escritor e consultor de empresas; secretário de economia e 
finanças da Prefeitura de Manaus; Secretário da Indústria, Comércio 
e Turismo e da Secretaria de Fazenda do Amazonas; produtor rural 
no ramo da citricultura.

PHILIP MARTIN FEARNSIDE 

Graduado em Biologia; Mestrado em Zoologia; Doutorado em Ciências 
Biológicas; pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia; laureado com o prêmio da Fundação Conrado Wessel na 
área de Ciência aplicada ao meio ambiente; atua no ensino e pesquisa 
na área de Ecologia, com foco em serviços e impactos ambientais, 
capacidade de suporte de agro-ecossistemas tropicais na Amazônia.

RUBEM CÉSAR RODRIGUES SOUZA

Graduado em Engenharia Elétrica e Tecnologia Eletrônica; Mestrado em 
Engenharia Mecânica; Doutorado e Pós-doutorado em Planejamento 
de Sistemas Energéticos; Professor Titular da Universidade Federal 
do Amazonas; atua nos setores de planejamento, geração de energia 
elétrica e regulação de mercado de energéticos.
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SÉRGIO EDUARDO CASTRIANI

Graduado em Teologia; Arcebispo Metropolitano de Manaus; 
Secretário da Regional Norte1da CNBB; Presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a ação missionária e cooperação intereclesial; 
Membro delegado da CNBB na 5ª Conferência geral do episcopado 
latino-americano e caribenho; agraciado como cidadão do Amazonas 
pela Assembleia Legislativa do Amazonas. 

STEVENS KASTRUP REHEN

Graduado em Ciências Biológicas; Mestrado e Doutorado em Ciências 
Biológicas; Pós-Doutorado em Neurociências; Professor Titular da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; Membro Afiliado da Academia 
Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências da América Latina, 
da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento e da 
International Society for Research on Psychedelics. 

TÁPIO VARIS

Presidente do Programa Educação Virtual Global da UNESCO; professor 
de Educação em Mídia da Universidade Tampere (UTA) da Finlândia; 
Professor visitantes em universidades da Europa, América do Norte e 
América do Sul; ex-reitor da Universidade pela Paz em Costa Rica.

THIAGO DE MELLO

Poeta, Escritor, Conferencista e Tradutor.

VALDELY FERREIRA KNUPP

Graduado em Biologia; Mestrado em Botânica e Doutorado em 
Fitotecnia e Horticultura; Professor do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Zona Leste 
(IFAM– CMZL); Docente e orientador no Programa de Pós-Graduação, 
área de concentração em Botânica do INPA.

WILSON LUIS BUZATO PÉRICO

Graduado em Economia; Presidente do Sindicato das Indústrias 
de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares; vice-presidente 
da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM); 
presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (CIEAM); 
economista do ano 2010 pelo Conselho Regional de Economia.
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Tabela 2. Relação dos Tomos, em ordem numérica decrescente, com indicação do ano 
de publicação, autores e número das página de seus textos
Tomo Ano Autor Página

XIX 2021
Geraldo Mendes Santos 11-43

Moacyr Medri 11-43

XVIII 2021

Christian Jesús Méndez 14-26

Geraldo Mendes Santos 26-50; 66-72

Naziano Filizola 56-66

XVII 2020

Denise M. D. Gutierrez 14-27

Geraldo Mendes Santos 27-29; 51-52

Henrique Santos Pereira 34-50

XVI 2020

Carlos Edwar C. Freitas 11-22

Geraldo Mendes Santos 22-29; 45-49

Gaitano L. P. Antonaccio 36-45

XV 2019

Newton Paulo S. Falcão 14-23

Geraldo Mendes Santos 23-29; 47-52

Luiz Antonio Oliveira 37-46

Gaitano L. P. Antonaccio 46-47

XIV 2019

Charles Roland Clement 13-43

Geraldo Mendes Santos 43-47; 63-69

Ennio Candotti 56-63

Fernando Hélio Alencar 61-63

XIII 2019

Alan Jorge Bojanic 13-22

Charles Roland Clement 22

Osiris Messias A. Silva 22-26

Carlos Roberto Bueno 26-29

Geraldo Mendes Santos 29-36; 50-59

Francisco Paulo Pinto 42-48

Carlos Roberto Bueno 48-50

XII 2018

Cristiane B. M. C. Novo 14-21

Geraldo Mendes Santos 21-29; 79-86

Antônio José S. Loureiro 36-79

XI 2018

Wilson L. B. Périco 14-29

Osiris Messias A. Silva 29-32

Geraldo Mendes Santos 32-36; 57-60

Geraldo W. Fernandes 42-57

Wilson Beiroz 42-57

Milton Barbosa 42-57

X 2017

Jansen A. S. Zuanon 14-38

Moacy Neves Freitas 38-41

Adalberto Luis Val 41-43

Celdo Braga 43-47; 104-105



33GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

Tomo Ano Autor Página

X 2017

Ilse Walker 47

José Nestor P. Lourenço 48

Geraldo Mendes Santos 48-53; 79-87; 108-111

Juan D. Revilla Cardenas 58-68

Mara Gazzana 68-70

Mário Silva Costa 70-71; 106

Cláudio Ruy Vasconcelos 71-73

Newton Paulo S. Falcão 73-77

Luiz Antonio Oliveira 77-79

Allison Marcos L. Silva 92-104

Carlos Roberto Bueno 106-107

IX 2016

Guilherme C. Theophilo 14-24

Efrem J. G. Ferreria 24-25

Luiz Antonio Oliveira 25-27

Luiz Renato de França 27-28

Petrônio Pinheiro Filho 28-29

Ires Paula A. Miranda 29-32

Carlos Roberto Bueno 32-35

Sílvio Rodrigues Caldas 35-37

Mário Silva Costa 37-38; 67-68

Geraldo Mendes Santos 39-42; 69-74; 119-124

Sérgio E. Castriani 48-63

Deodato Ferreira Costa 63-66

Luiza Magalli P. Henriques 66-67

Daniel Nava 69

Maria Cecília S. Minayo 78-116

Denise M. D. Gutierrez 116-117

Fernando Hélio Alencar 118

VIII 2016

Luis Renato de França 14-23

Samyra M.S. N. Lacerda 14-23

Guilherme Mattos J. Costa 14-23

Cesar Chirosa Horie 23-25

Geraldo Mendes Santos 25-28; 74-77; 116-122

Osiris Messias. A. Silva 34-55

Denise M. D. Gutierrez 55-57

Mário Silva Costa 57-59

Sandra Magni Darwich 59-61

Johannes van Leeuwen 61-64

Joaquim Fonseca Gouveia 64-67

Tabela 2. Continuação
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Tomo Ano Autor Página

VIII 2016

Carlos Roberto Bueno 68-70

Fernando Hélio Alencar 70-72

Ilse Walker 72-74

Luis Augusto P. Batista 82-109

Deodato Ferreira Costa 109-114

Luiza Magalli P. Henriques 114-116

VII 2014

Márcio G. Bentes Souza 16-27

Philip Martin Fearnside 27

Maria Socorro G. Santos 28; 129-130

Deodato Ferreira Costa 28-32; 95-96; 134-135

Geraldo Mendes Santos 32-36; 68-71; 98-99; 136-138; 179-184

Valdely Ferreira Knupp 42-56

Adalberto Luis Val 56-58; 96-97; 177-179

Charles Roland Clement 58-59

Denise M. D. Gutierrez 59-62

Cesar A. Chirosa Horie 62-64

Mário Silva Costa 64-65

José Celso O. Malta 65; 131-133

Carlos Roberto Bueno 66-67; 133-134

Célia R. R. S. Carlini 77-93

Osiris Messias A. Silva 94

Ilse Walker 94-95

Celdo Braga 106-129

Guilermo Grisales Cardona 130-131

Carlos Eduardo S. Braga 144-165

Ennio Candotti 165-166

Osiris Messias A. Silva 166-169

Alexandre Kadota 169-170

Luiz Antonio Oliveira 170-172

Mariano Colini Cenamo 172-174

Odenildo Sena 173-175

Valdemar Sjlender 175-177

Neliton Marques 177

VI 2013

Luiz Pinguelli Rosa 16-25

Ennio Candotti 25; 105-106

Renato Vaz 26

Lauro A. P. Pastor 26-27

Guilermo Cardona Grisales 27-28; 74-75; 147-149

Osiris Messias A. Silva 28-29; 71-74; 140-142; 190-192

Jansen A.S. Zuanon 29-30

Philip Martin Fearnside 30-32; 46-67; 146-147

Tabela 2. Continuação
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Tomo Ano Autor Página

VI 2013

Adalberto Luis Val 32-33
Maria Teresa F. Piedade 33-35; 75-78
Geraldo Mendes Santos 35-41; 84-87; 112-116; 153-158; 194-200
Daniel Borges Nava 67-68; 110-111
Thiago de Mello 68-71
Ilse Walker 71; 108; 140
Charles Roland Clement 78-79
Efrem J. G. Ferreira 79-81
Deodato Ferreira Costa 81-84; 106-107; 151-153; 188-189
Carlos Roberto Bueno 84
Tapio Varis 96-105
Vera Maria F.A. Val 107-108
Mário da Silva Costa 109-110; 149-151; 189-190
Luiza Magalli P. Henriques 111-112
Mário Cesar C. de Pinna 122-140
Johannes van Leeuwen 142-146
Luiz Castro Andrade Neto 162-181
Basílio Vianez 181
Ires Paula A. Miranda 182-183
Luiz Antonio Oliveira 183-185
Thiago de Mello 185-188
José Nestor P. Lourenço 192-194

V 2012

Stevens Kastrup Rehen 14-38
Adriana Malheiro 38
Mário Silva Costa 38-39; 70; 136-138; 178-179
Vivaldo Moura Neto 39-40
Eliana Feldberg 40-41
Sidineia A. Amadio 41
Geraldo Mendes Santos 41-42; 72-82; 122-123; 144-146; 184-188
Adalberto Luis Val 42-45; 118-119; 188-191
Lauro A. A. Pastor 50-70; 142-143
Maria Teresa F. Piedade 70-72
Auxiliomar Silva Ugarte 86-116
Charles Roland Clement 116
Mário Cohn-Haft 116-117
Ilse Walker 120; 136;
Osiris Messias A. Silva 120
Guilhermo Cardona Grisales 120-121; 141-142
Luiz Soares Vieira 128-136
Deodato Ferreira Costa 138-141; 179-181
Nelly Falcão Souza 141
Hiroshi Noda 143

Tabela 2. Continuação
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Tabela 2. Continuação

Tomo Ano Autor Página

V 2012

Lucille M. K. M. Antony 143-144

Eduardo D. C. Villas Bôas 152-174

Ennio Candotti 174-175

Daniel Borges Nava 175-176

Philip Martin Fearnside 177

José Nestor P. Lourenço 177-178

Carlos Roberto Bueno 181-183

Spartaco Stolfi Filho 183-184

IV 2011

Alfredo K. O. Homma 17-39

Sérgio Fonseca Guimarães 39-40; 126-127

Maria Teresa F. Piedade 40-41

Luiz Antonio Oliveira 41-42

Ilse Walker 43

José Nestor P. Lourenço 43-46

Johannes van Leeuwen 46-53

Antonio dos Santos 53-55; 127-129

Rodemarck Castelo Branco 55-57

Osiris Messias A. Silva 57-58; 95-96; 214

Geraldo Mendes Santos 58-64; 98-105; 133-137; 180-184; 214-217

Ennio Candotti 69-86

Antonio dos Santos 86-89; 178-180

Nely Falcão Souza 89

José Francisco Gonçalves 89-92

Mônica S. F. Nozawa 92-94

Suely Costa 94-95

Adalberto Luis Val 96-98; 201-203

Bertha K. Becker 109-123

Dauster Sá Gonçalves 123-124

Mário Silva Costa 124-126; 172-174

Philip Martin Fearnside 129-131; 206; 

Fernando Hélio Alencar 132-133; 175-176

Rubem C. R. Souza 141-172

Marcela A. Cavalcanti 174-175

Carlos Roberto Bueno 176-178; 203-204

Rubens Tomio Honda 180

Thiago de Mello 187-200

Guillermo Cardona Grisales 204-205

Daniel Borges Nava 207

Adriano Premebida 207-208

Deodato F. Costa 208-214
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Tabela 2. Continuação

Tomo Ano Autor Página

III 2010

Niro Higuchi 15-29

Sylvio M. Puga Ferreira 29-30; 135-136

Elizabete Brocki 30-31

Carlos Renato S. Frota 32-33; 136-137

Guillermo Cardona Grisales 33-35; 130-131; 173-175

Ilse Walker 35-37; 70-71; 128

Luiza Magalli P. Henriques 37-38

Charles Roland Clement 38-39; 76-78; 178-179

Geraldo Mendes Santos 39-44; 78-85; 137-142; 179-186

Adalberto Luis Val 44-46; 85-88; 142-143; 166-168

Daniel Borges Nava 51-66

Antonio dos Santos 66-70

Vera Maria F. A. Val 71-72; 123-125

Maria Teresa F. Piedade 72-74; 128-130; 176-177

Sandra Patrícia Zanotto 74-75

Nely Falcão de Souza 75-76

Alfredo Wagner B. Almeida 91-123

Ana Carla Bruno 125-126

Mário Silva Costa 126-127

Sérgio Fonseca Guimarães 131-135

José Aldemir de Oliveira 147-166

Tatiana Schor 147-166

Roberto Monteiro 168-170

Rodemarck Castello Branco 170-173

Ires Paula A. Miranda 173-176

II 2009

Efrem J. G. Ferreira 19-33

Sylvio M. Puga Ferreira 33-34; 88

Sérgio Fonseca Guimarães 34-37

Alexandre Kemenes 37-38

Philip Martin Fearnside 38-39; 130

Maria Teresa F. Piedade 39-41; 138-139

Rodemarck Castelo Branco 41-42

Mário Silva Costa 42-43

Antônio dos Santos 43-46

Vera Maria F. Silva 46-50

Carlos Renato S. Frota 50-51

Carlos Edwar C. Freitas 51-53

Geraldo Mendes Santos 53-63; 101-107; 142-145

Adalberto Lis Val 63-66; 107-111; 145-146

Luiza Garnelo 67-84



38GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

Tabela 2. Continuação

Tomo Ano Autor Página

II 2009

Gilton Mendes Santos 67-84

Charles Roland Clement 84-85

Ilse Walker 85-87

Nelson Matos Noronha 89-90

Guillermo Cardona Grisales 90-92; 139-141

Rogério Gribel S.Neto 92-95

André Luiz Martini 95-100

Bruce Walker Nelson 100

Heitor Vieira Dourado 115-130

Sandra Patrícia Zanotto 130-132

Vera Maria F. A. Val 132-133

Wanderli Pedro Tadei 133-137

Elizabete Brocki 137-138

José S. S. A. Carvalho 141-142

I 2008

Adalberto Luis Val 19-25; 31-32; 76-77; 80-81; 120-125; 126; 
177-181

Geraldo Mendes Santos 19-25; 26-28; 70-76; 81-83; 117-120; 172-
177; 181-182

Antônio Ocimar Manzi 32-46

Thiago de Mello 46-50; 92-94; 152-154

José Alberto C. Machado 51-52; 96-97

Guillermo Cardona Grisales 52-53; 107-109; 162-164

Maria Teresa F. Piedade 54-55; 83-92; 160-162

Isa Assef dos Santos 56

Marcelo B. S. A. Carvalho 56-58

Charles Roland Clement 58-61; 127-152

Vera Maria F. A. Val 61-63

Rogério Gribel S. Neto 63-66; 115-117

Sylvio M. Puga Ferreira 66-67

Wanderli P. Tadei 67-68

Ilse Walker 68-70; 109-110

Alexandre Kemenes 95-96

Rubens Tomio Honda 99-101; 169-170

Luciana M. Valente 101-105; 154-155

Rodemarck Castelo Branco 105-106

Nely Falcão de Souza 110-112

Antônio dos Santos 112-114; 165-169

Cláudio Ruy V. Fonseca 127-152

Luiz Frederico M. Arruda 155-160

Ires Paula Miranda 170-172
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Lacunas e adaptações

A concepção do GEEA, como instância multidisciplinar de estudos 
e debates das grandes questões amazônicas, foi realmente oportuna, 
acertada e gratificante. O planejamento foi bem elaborado e conduzido, 
com resultados altamente positivos, o que me enche de satisfação e 
orgulho, como secretário-executivo do Grupo, organizador das reuniões 
e da série dos Cadernos de Debates. Como costuma ocorrer em empre-
endimentos dessa natureza, nem tudo funcionou exatamente como pro-
gramado, havendo algumas lacunas ou limitações ao longo do processo 
e que aqui deixo registradas como atestado histórico de tudo que o 
GEEA experimentou ao longo desses 14 anos e que possa servir de lição 
para seu aprimoramento ou de dicas para formação de grupos similares 
a este em instituições públicas, notadamente vinculadas à pesquisa, 
ensino e divulgação.

Inicialmente, era intenção gravar todas as falas da reunião para servir de 
base para a elaboração dos textos do Caderno de Debates. As gravações fo-
ram feitas em todas as reuniões, mas a degravação das falas só ocorreu até 
determinado momento, entre os tomos V e VII, quando os textos passaram 
a ser elaborados diretamente pelo palestrante, cabendo aos organizadores 
apenas a sua revisão e ajuda no aprimoramento. 

Em certos casos, a degravação facilitava e até motivava o autor a 
elaborar o texto final, mas em outros, parecia que atrapalhava, pois as 
expressões em uma fala quase sempre se distanciam demais do rigor 
necessário a um texto escrito. Essa foi a razão principal do abandono 
das degravações mesmo sabendo do risco de não se poder contar com 
o texto final por parte do palestrante, o que de fato ocorreu algumas 
vezes, apesar de todo o esforço feito pelos organizadores, para que a 
palestra proferida fosse devidamente aproveitada, como as demais. 

Conforme assinalado no Tomo I, havia a intenção de utilizar o Caderno 
de Debates como uma base de referência para “a elaboração de docu-
mentos secundários, em forma de cartilha, redigida em linguagem mais 
simples e destinada ao ensino fundamental e um público mais leigo, bem 
como em forma de resumo executivo, destinado a gestores e formulado-
res de políticas públicas”. Na verdade, isso não foi feito, por várias ra-
zões, sendo a principal delas o fato de acreditar que os próprios Cadernos 
de Debate já atenderam grande parte dessas expectativas, especialmente 
por terem adotado uma linguagem simples e de fácil entendimento por 
parte do público leito e também porque a partir do Tomo II foi incorpora-
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do um resumo no início de cada capítulo. Além do Resumo, também foi 
incorporado um pequeno currículo do palestrante, a partir do Tomo VI. 

Os tomos inicias, até o número X, foram formados por 3 a 5 temas/
capítulos e a partir daí, até o último, foram formados por apenas 2 ou 
1. As principais razões para isso foram as seguintes: tornar mais legí-
vel o nome dos capítulos na capa do Caderno de Debates; agilizar a 
publicação e facilitar a leitura, já que obras muito volumosas acabam 
desestimulando usuários não bem familiarizados com a arte da leitura. 

Evidentemente, a redução do número de temas ou capítulos em cada 
Tomo também contribuiu para a redução do número de seus autores, os 
quais eram de 15 a 30 até o tomo X e de apenas 2 a 7, a partir do tomo 
XI. Soma-se a isso uma evidente diminuição do interesse pela escrita, 
talvez por causa do tédio trazido pela excesso de textos fornecidos pela 
internet e pelo modismo da proliferação de ideias através de vídeos, tex-
tos esquemáticos, figurinhas em forma de código emojis ou emoticones.

Apesar dos percalços (e também por causa deles!), várias adaptações 
foram feitas, o que certamente contribuiu para a continuidade do Grupo 
e para o aprimoramento e sucesso do Caderno de Debates. Chegar ao 
14º ano de existência e regularidade e tendo publicado 20 Tomos é uma 
marca importante e que me enche de contentamento e orgulho na con-
dição de seu secretário-executivo desde o primeiro ao último instante 
dessa jornada que agora fecha seu primeiro ciclo. 

Se em algum momento houve algum desânimo, em muitos outros 
houve forte motivação e dentre esses destaco os gestos de solidariedade 
e reconhecimento por parte de alguns membros do GEEA, da direção 
do instituto e até de pessoas externas a ele. De modo especial, destaco 
como eminentemente motivador o hábito da Dra. Ilse Walker, uma pes-
quisadora com mais de 90 anos de idade, que costumava ir até minha 
sala para saber qual o dia da próxima reunião do Grupo, sempre alegan-
do que preferia me procurar, por que tinha dificuldade em lidar com seu 
computador. Ela também me entusiasmava toda vez que trazia um tex-
to redigido à mão, pedindo que eu o transformasse em texto apropriado 
ao Caderno de Debates. O texto dela era sempre curto, mas recheado 
de ideias originais e de extremo zelo com a vida do caboclo amazônico.

A gentil aceitação dos convidados para palestrar ou simplesmente 
participar das reuniões, sempre foi tido por mim como demonstração de 
prestígio ao INPA e de solidariedade aos ideais do GEEA; naturalmente, 
isso também sempre foi motivo de satisfação e comprometimento com 
a continuidade do Grupo. As ausências às reuniões, quando gentilmen-
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te justificadas, também sempre foram motivo de satisfação e demons-
tração de solidariedade e gentileza.

A publicação de cada tomo do Caderno de Debate sempre foi motivo 
de orgulho e alegria. A primeira, a do Tomo I, foi feita por ocasião das 
comemorações do 54º aniversário do INPA, tendo ampla divulgação na 
mídia. Todas as outras publicações também contaram com notas jorna-
lísticas emitidas pela Assessoria de Comunicação do INPA, com ampla 
repercussão na mídia a ela associada.

Inicialmente, quando os tomos eram elaborados em papel (tomo I a 
VII), costumávamos enviar exemplares para algumas instituições, espe-
cialmente Universidades e órgãos governamentais. Muitas delas agra-
deciam e se mostravam entusiasmados com a atuação e as perspectivas 
do Grupo e isso também era motivo de satisfação e orgulho. Depois que 
os tomos passaram a ser publicados apenas digitalmente, o trabalho de 
divulgação e distribuição passou a ser mais facilitado. Tive conheci-
mento de muitas pessoas que baixaram essas obras em seus computa-
dores, facilitando sua leitura e redistribuição entre colegas e isso indica 
claramente que a obra está cumprindo a missão para a qual foi feita.

Perspectivas

A Ciência é maravilhosa e capaz de facilitar e melhorar as condições 
da vida humana e do meio ambiente; no entanto, por mais que isso 
seja verdadeiro, ela sozinha não “dá conta do recado”, isto é, não con-
segue entender e muito menos resolver todas as questões enfrentados 
pela humanidade ou tão somente pela Amazônia. Além disso, nenhu-
ma ciência se desenvolve isoladamente; cada uma depende do desen-
volvimento das demais, mesmo que concorrentes ou com abordagens 
aparentemente distintas. 

A Ciência é uma atividade social e por isso sempre contou e conti-
nuará contando com o suporte da sociedade e governantes, incluindo 
não apenas recursos financeiros, infraestrutura e logística, mas também 
reconhecimento, confiança e solidariedade. Evidentemente, para que 
esses três elementos ocorram é imprescindível um jogo de mão dupla, 
ou seja, que a sociedade seja bem informada sobre o fazer científico e 
que a ciência esteja atenta às reais necessidades do povo. 

Essas considerações são esboçadas para afirmar que a Ciência e as 
instituições científicas, como o INPA, não podem nem devem ocupar-se 
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apenas com seus objetos específicos de estudos e pesquisas sem levar 
em conta as impressões e demandas da sociedade, alvo final de suas 
ações. Mais que isso: - é desejável que o espírito científico possa per-
mear as correntes do universo político, religioso, cultural e artístico e 
ao mesmo tempo deixar-se fecundar por elas, para que o conhecimento 
seja um conjunto de forças transformadoras e capazes de potencializar 
o desenvolvimento sustentável, com base na conservação dos recursos 
naturais, na qualidade de vida e na justiça social.

O desenvolvimento sustentável não se aplica somente ao campo socio-
econômico e ambiental, mas também aos campos da cognição, da cidada-
nia e da liberdade e para que isso se efetive de maneira duradoura e har-
mônica, é fundamental o diálogo aberto, a troca de experiências e visões, 
a aprendizagem mútua. Isso significa que a sociedade deve aprender com 
a Ciência, mas também a Ciência com a sociedade. Ambas tem muito a 
ensinar, mesmo quando em forma de dúvidas sinceras e metódicas. 

A promoção do conhecimento científico pode ser desenvolvida de 
várias formas, mas todas elas convergem para duas grandes verten-
tes: uma, a verticalização, por meio da pesquisa científica, inovação 
tecnológica e especialização técnica dos recursos humanos; outra, a 
horizontalização, por meio da educação universal e de boa qualidade. 
A promoção das bases legais e éticas deve estar solidamente vinculada 
ao processo educacional como um todo e em todas as vertentes. 

Por outro lado – e ao mesmo tempo – é fundamental a instalação de 
uma adequada rede de infraestrutura nos setores da saúde, segurança, 
transporte, moradia, energia e mobilidade urbana e sempre tendo como 
pressuposto de que tudo isso pode e deve ser feito em combinação com 
a preservação do meio ambiente. Isso significa que os passivos ambien-
tais devem ser sempre computados na relação custo/benefício de todo 
empreendimento industrial, comercial ou de infraestrutura projetado 
para a região. 

Embora a responsabilidade com tais pressupostos seja de todos, ela 
deve recair com mais força sobre as autoridades, a quem foi dado o po-
der de governar, bem como sobre os acadêmicos e artistas, isto é, aque-
les que lidam diretamente com o conhecimento e a arte e exercem forte 
influência sobre várias parcelas da sociedade. Na verdade, é desses que 
se esperam as críticas mais embasadas sobre o que vem sendo feito de 
forma errada ou injusta; o estímulo constante às ações corretas; as pro-
postas de alternativas inovadoras; as diretrizes teóricas aos programas 
de crescimento e às políticas verdadeiramente públicas. 
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Pelas razões expostas, fica evidente o compromisso que as institui-
ções e as pessoas vinculados à Ciência devem ter com a disseminação 
do conhecimento por toda a sociedade e não apenas nos meios acadê-
micos e tecnológicos, onde ele é produzido, analisado ou usado imedia-
tamente. Afinal, o conhecimento é um bem socialmente construído e 
como tal deve ser compartilhado por todos que dele dependem ou por 
ele são influenciados. Nesse sentido, a divulgação do conhecimento 
científico não deve competir apenas a cientistas, técnicos ou profes-
sores, mas a todo governante, bem como a todo cidadão instruído e 
engajado na construção social. 

As ponderações acima servem para ilustrar a importância de órgãos 
de pesquisa, como o INPA e de fóruns de debates, como o GEEA para 
a compreensão das grandes questões amazônicas. Ambos lidam com o 
conhecimento científico, sendo esse o alicerce de toda fundamentação 
teórica e prática para o uso sustentável dos recursos naturais amazô-
nicos que ocorrem em ecossistemas imensos, mas também frágeis. Ao 
lado disso, ambos também lidam com as implicações legais e éticas que 
servem de parâmetro para a erradicação ou conciliação dos dilemas 
artificialmente construídos entre preservação e desenvolvimento. Am-
bos são faces da mesma moeda; cada um depende do outro. Ou seja, o 
dilema ético entre os atos de preservar e desenvolver deve ser descons-
truído para dar lugar ao desenvolvimento verdadeiramente sustentável. 
Isso significa que a Ciência e a Cidadania são parâmetros fundamentais 
nesse processo. Nesse contexto, tanto o GEEA, como o INPA e demais 
instituições parceiras têm um papel relevante a exercer.

Considerações finais

O foco de atuação do GEEA é a Amazônia, uma região estratégica 
para o Brasil e para o mundo devido às suas fabulosas riquezas natu-
rais, mas que vem enfrentando sérias dificuldades de ordem ambiental, 
ecológica, cultural e socioeconômica. Evidentemente, o desenvolvimen-
to sustentável sempre advogado para essa região depende fundamen-
talmente de uma boa compreensão dessa situação e isso só é possível 
através de estudos científicos e de debates participativos com vários 
setores da sociedade.

O GEEA não é uma entidade científica, mas foi criado no âmbito e por 
uma instituição dedicada à Ciência e que tem como objetivo a geração 
e disseminação de conhecimentos para promover o desenvolvimento da 
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Amazônia. Isso significa que o GEEA é uma instância da Ciência e lhe pres-
ta serviço a partir da análise e debate franco das grandes questões amazô-
nicas, com a participação de profissionais eminentes e de diversos áreas do 
conhecimento e com a elaboração de obras destinadas à sociedade. 

O GEEA não foi criado para propalar verdades ou impor vontades, 
mas para provocar reflexão, despertar consciências, aprender em con-
junto e compartilhar com a sociedade sua visão coletiva, a partir de um 
sólido embasamento teórico e cientifico. Nesse sentido e em grande 
medida, o GEEA é uma extensão do INPA e uma ponte entre o cientista 
e o cidadão, entre a ciência e a sociedade. Trata-se de uma instância 
amigável e polivalente, onde pessoas vinculadas às ciências, à religião, 
à política, à cultura e às artes se juntam para debater com total liberda-
de e sem interesse subalterno as grandes questões amazônicas e tendo 
sempre em vista o benefício da sociedade, a defesa do meio ambiente e 
a promoção da vida em seu sentido amplo.

O GEEA sempre teve como princípio e fundamento a importância do 
compartilhamento entre valores da ciência e da sociedade, a necessidade 
que ambas caminhem de mãos dadas, cada uma respeitando a identida-
de, os pressupostos e também as limitações da outra. Nenhuma Ciência 
poderá se sustentar sem essa combinação e nenhum desenvolvimento 
poderá ser verdadeiramente sustentável se não pautar por tais princípios.

O GEEA é produto e promotor dessa visão utópica e ao mesmo tempo 
pragmática da vinculação da Ciência com a sociedade. Isso é claramen-
te demonstrado por dois elementos complementares: a composição de 
seu quadro e a natureza dos temas debatidos. Seu quadro, formado por 
uma plêiade de intelectuais de várias instituições e que incluem pesqui-
sadores, professores, religiosos, militares, políticos, escritores, poetas, 
educadores, gestores, executivos e outros profissionais, todos eles pro-
fundos conhecedores da Amazônia e empenhados em seu desenvolvi-
mento combinado com preservação. A relação dos temas debatidos e 
aqui apresentada ilustra bem isso.

O principal meio e instrumento de propagação das ideias e ideais do 
GEEA é o seu Caderno de Debates, uma obra redigida em linguagem 
simples e acessível a todo leitor minimamente instruído. Ela não tem o 
padrão dos artigos ou outras publicações científicas, sempre recheadas 
de citações bibliográficas. Ela prioriza a liberdade de pensamento, as 
ideias originais e o testamento de experiências pessoais. 

Além disso, mesmo tendo como arcabouço a conceição científica, o 
Caderno de Debates também cede espaço e vez aos poetas e literatos, 
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interessados em estreitar suas relações com a Ciência e nela se inspirar. 
De igual modo, ela cede vez e espaço aos cientistas, gestores e outros 
tecnologistas, interessados em estreitar suas relações com a poesia e 
a cultura geral e também nelas encontrar inspiração. O conhecimento 
humano é uno, mesmo estando fragmentado e às vezes encastelado em 
diferentes departamentos.

Além de servir de elo e mecanismo para a integração dos saberes, o 
Cadernos de Debates contêm uma infinidade de ideias criativas e inova-
doras a respeito dos recursos materiais, energéticos e socioculturais da 
Amazônia e por isso podem oferecer subsídios interessantes a gestores, 
políticos, governantes, tomadores de decisão ou qualquer cidadão inte-
ressado em políticas públicas para a Amazônia.

Evidentemente, as ideias, proposições e visões-de-mundo manifesta-
das no Caderno de Debates não são infalíveis nem esgotam o assunto. 
Ao contrário disso, elas são provocativas e quase sempre suscitam mais 
dúvidas e questionamentos; no entanto é exatamente esse o objetivo da 
obra e do Grupo. 

É fato que as ideias mudam e evoluem, como tudo o mais na vida, 
mas como a Amazônia é grandiosa e ainda se encontra em grande parte 
intocável e as necessidades básicas dos seres humanos não mudam 
radicalmente, também é fato que elas continuaram sendo válidas por 
um longo período de tempo, talvez perenemente. De uma forma ou de 
outra, as ideias estão ali guardadas e disponibilizadas nesse vasto e 
também perene universo do conhecimento e por isso elas podem servir 
a muitos, em diferentes tempos. 

Mais que ideias e proposições lançadas em seu Caderno de Deba-
tes e destinadas a seus leitores, o GEEA deixa um profundo legado de 
convivência fraterna entre seus membros, especialmente nas reuniões, 
conversas, risadas e merendas (coffee break), à base de pão de queijo, 
caldo de peixe e suco de frutas. Isso, aliado à riqueza das palestras e 
debates, tornaram os encontros como momentos especiais, altamente 
reflexivos e edificantes, algo raro no mundo tão apressado e árido em 
que vivemos atualmente. 

Além da convivência agradável e da produção de material para seu 
Caderno de Debates, as reuniões do GEEA podem ser vistas como exem-
plo motivador de que é possível e também desejável debater de forma 
franca, tolerante e harmoniosa os assuntos potencialmente conflitantes, 
desde que cada um respeite o ponto-de-vista dos outros e leve em con-
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ta que é na diversidade de ideias que o conhecimento se propaga e ao 
mesmo tempo se aprofunda. 

Além de debater grandes questões amazônicas com base nos postu-
lados científicos, compartilhar ideias e subsidiar políticas públicas, o 
GEEA sempre foi espaço de vivência e de estreitamento das relações en-
tre o INPA, instituições de pesquisa e ensino superior; órgãos de segu-
rança nacional, representantes da Política, Indústria, Poesia, Literatura, 
Igreja e sociedade em geral. Seguramente, instâncias como estas são de 
fundamental importância para o avanço do conhecimento, a divulga-
ção cientifica, a governança, a harmonização dos interesses sociais e a 
busca da cidadania plena.

O GEEA foi criado e mantido sob o signo da amizade intelectual e 
da esperança. A amizade intelectual diz respeito ao abnegado compar-
tilhamento de ideias e ao debate franco e respeitoso, tendo como alvo 
o conhecimento verdadeiro e o crescimento pessoal e profissional de 
todos. A esperança diz respeito à confiança naquilo que se faz, aspira e 
planeja, sempre levando em conta o bem comum, incluindo os recursos 
naturais indispensáveis à boa qualidade de vida do homem e demais 
seres que com ele convivem na Terra.

Ao longo de todo esse tempo à frente do GEEA posso testemunhar 
que a esperança permeou todas as reuniões, todos os debates e todos 
os textos produzidos por esse Grupo, mesmo quando aparecem eivados 
de dúvidas metódicas ou de críticas ferrenhas. Espero que esse senso 
de esperança possa levar o GEEA a lugares cada vez mais iluminados 
e também a lugares cada vez mais escuros, pois a missão que lhe foi 
confiada é exatamente a de levar luz onde houver escuridão.
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LUIZ RENATO DE FRANÇA

Graduado em Medicina Veterinária; Mestrado e Doutorado em 
Biologia celular; Pós-doutorado em Fisiologia da reprodução; Professor 
titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais; Diretor 
do INPA no período de 14/07/2014 a 13/07/2018.

Ser diretor do INPA é um enorme desafio e responsabilidade que 
requerem muito comprometimento no cumprimento de importantes 
compromissos e rituais inerentes ao honroso cargo e dentre miríades de 
funções exercidas, algumas delas são altamente gratificantes, do ponto 
de vista profissional, humanístico e mesmo pessoal. Neste sentido, as-
sim que cheguei a Manaus para dirigir desse Instituto, tomei conheci-
mento de várias instâncias e atividades que aí ocorriam, dentre as quais 
o Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA) que vinha sendo 
coordenado pelo idealista pesquisador Geraldo Mendes dos Santos. Na-
quele momento, ele me apresentou e presenteou com os volumes até 
então publicados do Caderno de Debates, o qual agora em seus quase 
quinze anos de existência atinge plena maturidade, sendo a prova disso 
a publicação desse Tomo XX, sobre o histórico do Grupo.

Num desses Tomos do GEEA, Geraldo Mendes gentil e elegantemente 
escreveu uma dedicatória a mim com os dizeres “...compartilhando o 
histórico, os desafios e as perspectivas do GEEA/INPA...). Assim, com 
este belo cartão de visitas, o meu debut no GEEA aconteceu natural-
mente e me tornei um assíduo participante e incentivador, ao longo do 
período de meu mandato.

A deferência e o enorme prazer de participar do GEEA não se deram 
apenas pela grande importância dos encontros e dos temas debatidos, 
mas também pelo fato do Geraldo ter tido sempre a gentileza e o esme-
ro de consultar as possibilidades da minha agenda de diretor, antes de 
marcar as reuniões do Grupo. Assim, sempre me senti particularmente 
honrado por ter tido a oportunidade de colaborar para o engrandeci-
mento desse Grupo, inclusive como palestrante e sempre interessado 
em sugerir nome de importantes pessoas para serem convidados para 
ali também palestrar.

Conforme se depreende naturalmente das publicações impressas e 
online, o GEEA tem como particular característica a apresentação e o 
debate de temáticas amazônicas muito abrangentes e relevantes, inclu-
sive para a soberania e segurança, em todos os sentidos, de nosso país. 
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O GEEA também representa um excelente fórum para se conhecer e 
interagir com ilustres e entusiasmados pesquisadores e autoridades de 
variadas áreas do conhecimento e atuação.

Pela enorme importância de muitos debates ali realizados, percebi 
que este fórum poderia se estender por horizontes mais amplos, não só 
na Amazônia como em todo o Brasil. A título de ilustração, provavel-
mente esse meu pensamento e percepção tenham sido a fonte de inspi-
ração para a sugestão e realização, com grande sucesso e sob a minha 
coordenação, de palestra e mesa redonda intitulada “A Amazônia e a 
sociedade brasileira”, ocorridas em 2017 na cidade de Belo Horizonte, 
durante a 69ª Reunião Anual da SBPC e com a participação de renoma-
dos apresentadores e debatedores. 

Do alto de seus quase setenta anos, o INPA é uma instituição madura 
e que certamente já sabe o que deseja para si no contexto do desempe-
nho de sua nobre missão. Vivemos agora num mundo totalmente glo-
balizado e interconectado em tempo real, onde a Amazônia, como nova 
e talvez última fronteira, é o coração vivo e pulsante do planeta. Assim, 
para dar sequência natural aos caminhos já vislumbrados e trilhados 
pelo INPA, na sua missão de geração contínua de ciência e demais ati-
vidades que visem promover o bem-estar humano e o desenvolvimento 
socioeconômico regional, aí inserido o real aumento do IDH, o instituto 
deveria captar, em sintonia com a esfera governamental e compromis-
sadas e sérias instituições, recursos nacionais e internacionais de gran-
de monta e que permitam, num ciclo virtuoso, expandir a sua liderança 
regional e internacional em políticas envolvendo a biologia tropical e a 
biodiversidade. Além de permitir o desenvolvimento efetivo de políticas 
globais e grandes convênios integrados, tanto na esfera pública quanto 
na privada. Pois, certamente, chegará o momento em que a Amazônia 
não mais se desenvolverá de forma necessária, ou mesmo resistirá por 
si só, sem se libertar de si e de seus preceitos estabelecidos. Ou seja, há 
de se integrar os olhares de dentro para fora com aqueles que perscru-
tam e descortinam de fora para dentro. 

Desta forma, o INPA, que já é uma estação de pesquisa atuante e 
com incalculável potencial técnicocientífico, biotecnológico, social, e 
mesmo humanístico, poderá, através de ações mais ousadas, atrair e 
entusiasmar ainda mais jovens pesquisadores e aqueles que já se en-
contram estabelecidos - tanto da região amazônica, quanto de outras 
regiões do Brasil e mesmo de outros países - que queiram contribuir de 
forma ímpar e efetiva com o desenvolvimento da Amazônia. Desenvol-
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vimento este que certamente se refletirá positivamente nas populações 
que nela residem. Desta forma, quem sabe num futuro muito próximo, 
num olhar à distância, o Brasil e a Amazônia, em suas imensidões, dei-
xem de ser considerados tão vulneráveis e carentes. 

Este tão esperado e almejado desenvolvimento nos permitirá, as-
sim, seguirmos adiante e desempenhar o real papel de liderança e de 
referência que se espera de um país de intrínseca grandeza natural 
como o Brasil. Sem deixar, no entanto, de se ter sempre em mente que 
pouco disto terá sentido se o indivíduo e a natureza não forem o foco 
principal das ações e dos benefícios gerados pelo desenvolvimento 
científico e tecnológico. 

Finalmente, pelo fato de simbolicamente ilustrar e representar o meu 
pensamento, gostaria de aqui colocar a poesia “Amazônia” que escrevi 
recentemente, mas que foi concebida durante a minha gestão como 
diretor do INPA: “Sou totalmente apaixonado pelas causas amazônicas. 
Não aquela paixão ingênua, mas paixão sincera que brota espontânea 
e facilmente do fundo d´alma. E de quem quer ver o nosso grandioso 
Brasil harmônico e justo, além de vê-lo ocupar seus naturais destino e 
posição de grande nação. Pois um dia me disseram, num enigmático so-
nho, que o mundo só é pequeno ou grande quando quer. E a Amazônia 
certamente não é a salvação do planeta, já estaria de bom tamanho se 
fosse a salvação de si mesma. Pois, apesar de sua gigantesca biodiver-
sidade e imensidão em água, a Amazônia tem sede, sede de progresso. 
Assim, maior do que a Amazônia são os nossos sonhos e idealismo de 
vê-la desenvolvida e em equilíbrio consigo mesma e com o planeta que 
com singular afeição a abarca e abriga”. A frase final desta poesia foi o 
último trecho do discurso feito pelo General Guilherme Cals Theóphilo 
Gaspar de Oliveira, no momento de sua despedida como comandante 
do Comando Militar da Amazônia, localizado em Manaus. 

Ilustrando a abrangência e relevância do GEEA no contexto acima 
expressado, o General Theóphilo foi também ilustre palestrante do 
GEEA, discorrendo sobre o importantíssimo tema “Soberania e segu-
rança na Amazônia”.

Como minhas palavras finais, parabenizo o pesquisador Geraldo 
Mendes dos Santos por ter conduzido e ter dado vida ao GEEA de forma 
tão brilhante e dedicada, nestes já quase 15 anos de existência. Como 
ex-diretor do INPA, agradeço pela oportunidade de participar deste nú-
mero de celebração e comemoração.
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ANTONIA MARIA RAMOS FRANCO PEREIRA 

Graduada em Ciências Biológicas, com especialização e Mestrado 
em Biologia Parasitária; Doutorado em Biologia Celular e Molecular; 
Professora, pesquisadora titular e diretora do INPA desde 12/2018.

O Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos – GEEA tem como prin-
cipal objetivo gerar ideias e informações para uma reflexão mais consis-
tente sobre os povos e as comunidades amazônicas, seus saberes e seus 
costumes, suas dificuldades e necessidades; um pensar e agir de como o 
desenvolvimento sustentável pode retornar e se transformar em riquezas 
para o povo da floresta. Ao longo de seus 14 anos, esse Grupo cumpriu 
bem suas funções e isso significa que ele contribuiu para o desenvolvi-
mento da Amazônia, fornecendo subsídios à sociedade e aos tomadores 
de decisão, sob o ponto de vista, social, econômico, cultural e ambiental.

Além de todas essas possibilidades que nos permitem discutir e refle-
tir conjunta e estrategicamente as questões importantes para o bioma 
Amazônia e para a qualidade de vida da sociedade como um todo, essa 
liberdade e força de expressão num espaço aberto, a criação como é 
feito pelo Grupo, também possibilita momentos de profundo exercício 
de cidadania, de exploração de conceitos, sejam eles sociais, científicos 
e culturais, que além de temas que até podem ser controversos, podem 
também ser muito suaves, poéticos e prazerosos, de trocas de experi-
ência e companheirismo, com toques de saudosismo e de homenagens.  

A propósito das grandes áreas tão impactantes e prioritárias a serem 
discutidas para a Amazônia, de temas tão diversos, mas que ao mesmo 
tempo são tão oportunos e de propriedade, devemos focar em assun-
tos que, a exemplo, envolvam: o conhecimento tradicional dos povos da 
Amazônia; o uso sustentável dos recursos regionais e da Bioeconomia; 
do desenvolvimento sustentável e a transformação em trabalho e renda; 
do desenvolvimento de fármacos e da cosmética; do ecoturismo; das tec-
nologias sociais e da inovação em prol de melhoria da qualidade de vida 
do povo amazônico; da importância para o desenvolvimento e soberania 
de uma nação quanto ao incentivo ao desenvolvimento cientifico e tec-
nológico e dos diversos níveis conceituais que se estendem em escalas 
que vão desde os princípios da ciência básica até o desenvolvimento 
futuro, podendo ter possibilidades de aplicabilidade, ultrapassando as 
barreiras do nível de maturidade tecnológica de um produto ou processo; 
dos estudos climáticos e da biodiversidade; dos ciclos hidrobiológicos; da 
popularização da ciência; dos estudos das doenças tropicais e dos seus 
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patógenos; da necessidade regional do conhecimento em Aquicultura e 
de tantos outros, até as formas mais simples de se compreender o quanto 
o conhecimento é necessário ao desenvolvimento de um povo, para sua 
qualidade de vida e para a conservação do planeta. Mas sempre com o 
toque de informar e conscientizar a sociedade quanto ao melhor uso e 
aplicação do conhecimento gerido pelos profissionais da ciência e do 
papel social que essa ciência nos possibilita interagir com o outro. Esses 
são alguns dos muitos temas já apresentados e discutidos no GEEA e que 
conseguimos perceber o quanto a ciência ainda precisa estar mais pró-
xima da sociedade com uma linguagem tênue e perceptível, do dia a dia 
das pessoas e de sua valorização e sentido.

Chamo a atenção para o fato de que as enormes dificuldades pe-
las quais passamos só serão superadas tendo a Ciência e Tecnologia 
como um de seus maiores alicerces, haja visto que, quando nos de-
paramos pelo histórico de todos os países prósperos, verificamos ser 
essa a realidade. O GEEA nos possibilita ter esse senso de atualidade, 
entretanto, precisamos muito mais do que apenas debates, precisamos 
tirar de todos esses saberes uma estratégia nacional para a Amazônia.

Com o advento da pandemia de coronavirus desde março de 2020, as 
reuniões do GEEA, que sempre foram presenciais, não ocorreram, pois 
foi necessário intensificar os cuidados em prol da saúde individual e co-
letiva, evitando-se assim o contágio e a disseminação do vírus que com 
o colapso da rede de saúde e ainda o reduzido número de imunizações 
faz com que tenhamos um cenário que reflete uma realidade crítica 
necessitando da atenção emergencial da população quanto a contribui-
ção na redução da doença e da circulação do vírus, como resultado na 
prevenção e controle no número de novos casos.

Com a necessidade de distanciamento fez-se necessário o home-of-
fice e uso de novos instrumentos/métodos de trabalho, com reuniões 
e encontros virtuais marcando este novo hábito de comunicação, de 
comportamento e interação, apesar do distanciamento esse novo adi-
tivo cultural aproximou virtualmente as pessoas e marca uma nova 
época. Ainda assim, sinto a falta das reuniões e debates do GEEA, mas 
também da transformação desses diálogos, reflexões e das trocas de 
experiências em propostas de ações, e quem sabe se muitas dessas não 
poderiam se transformar em políticas públicas em prol da sociedade e 
de melhorias de sua qualidade de vida. 

Vida longa ao GEEA, que de certa forma pode se desafiar a continuar, até 
que tudo retorne, virtualmente, com o intuito de dar seguimento à sua fina-
lidade, em busca de divulgar ideias e saberes estratégicos para a Amazônia.
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Epílogo (Geraldo Mendes dos Santos)

A pandemia da Covid-19, que se instalou no Brasil a partir do come-
ço de 2020 e se estende até hoje, com elevados níveis de hospitalização, 
sequelas e mortalidade, tem provocado também profundas mudanças 
nas atitudes, sendo uma delas o distanciamento e o isolamento social. 
Nesse contexto, as reuniões presenciais foram banidas ou tomadas de 
tantas precauções, que acabaram perdendo seu caráter de genuína es-
pontaneidade e liberdade de ação. Afinal, reunir várias pessoas num 
mesmo espaço, para debater abertamente com a boca amparada por 
máscara, é algo realmente desagradável e desmotivante.  

Considerando que a antiga “normalidade” dificilmente será retomada 
num futuro próximo, uma vez que ela só será viabilizada mediante a 
vacinação em massa e essa é demorada, por causa das limitações no 
fornecimento de vacinas e também do tamanho da população brasilei-
ra, fica claro que as reuniões do GEEA não serão possíveis, ao menos 
nos moldes em que elas costumavam ser feitas, isto é, presencialmente 
e com total liberdade de fala e postura. Assim, considero esse momento 
duplamente marcante na vida do GEEA: por um lado, os efeitos nefas-
tos da pandemia e por outro, o fato de ter chegado a quase 15 anos de 
existência e à publicação do Tomo XX do seu Caderno de Debates. Isso 
significa que este Grupo tem muito mais a comemorar que lastimar.   

Metaforicamente, sempre considerei o GEEA como cacho de uva, em 
que cada fruta representa um dado científico, uma informação relevan-
te ou uma ideia genuína. Usando outra metáfora, considero esse Grupo 
como Samaumeira, pelo fato dessa árvore ser grandiosa, ocorrer em 
diferentes ambientes e resistir firmemente aos períodos de chuva e de 
seca. No verão, ela perde totalmente as folhas, mas logo em seguida 
tem sua folhagem recomposta e pouco tempo depois está lançando aos 
ares suas delicadas sementes envoltas em paina, uma fibra branca e 
resistente, semelhante ao algodão. 

A metáfora da samaumeira é bastante oportuna e inspiradora, por-
que denota o vigor do GEEA em ter resistido a quase quinze anos de 
atuação, ter chegado ao Tomo XX de seu Caderno de Debates e agora 
poder abrir-se a um novo ciclo. Ou seja, uma trajetória vitoriosa que 
deve orgulhar a todos que participaram dela. Como secretário-executivo 
do GEEA, desde seu nascimento até o momento atual, posso assegurar 
que esse Grupo foi primoroso no que fez e por isso deixa um legado 
valioso de conhecimentos e reflexões sobre a Amazônia, o qual poderá 
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servir de orientação e estímulo a professores, estudantes e outros es-
tudiosos da Amazônia, bem como de subsídio aos governantes dessa 
região complexa, rica e ainda pouco conhecida. 

A série dos 20 tomos desse Caderno, publicada pela Editora INPA 
e disponível no repositório da Biblioteca e da página eletrônica desse 
Instituto faz parte daquilo que o físico e epistemologista Carl Popper 
designava como mundo 3, fadado à perenidade, ao contrário dos dois 
outros, naturalmente passageiros. Isso significa que as obras do GEEA 
continuarão lançando painas e sementes, ou seja, conhecimentos, ex-
periências, ideias criativas, visões de mundo. Afinal, essa é a missão 
do livro, sobretudo aquele que carrega a ideia de Caderno, isto é, algo 
totalmente aberto a críticas e reconstruções por parte de seus leitores. 
Que este e todos os demais Cadernos de Debates sejam lidos com entu-
siasmo, esperança e apreço, pois foi exatamente assim que eles foram 
concebidos e feitos. Boa leitura! Boa sorte ao GEEA!
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res, que abordam temas deba-
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“escada do céu” por vários povos 
nativos. O epílogo também abor-
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mentos, instituições e fatos da vida 
- estão inseridos. Que ela seja lida 
com estima e apreço, pois assim foi 
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