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PRÓLOGO

Este Tomo trata de temas altamente significativos para a Amazônia 
e que atuam de maneira conjunta, parecendo haver entre eles depen-
dências mútuas: floresta, domesticação, subdesenvolvimento, Ciência 
& Ética. Os temas foram tratados por especialistas gabaritados e ver-
dadeiramente interessados em entender a Amazônia, essa região tão 
grandiosa, complexa e de vital importância para o Brasil e o mundo.

No primeiro capítulo é feita uma panorâmica histórica da presença 
do homem na América do Sul e mais precisamente na Amazônia, tendo 
como foco sua interação com a floresta e a domesticação de plantas 
úteis para seu sustento. Nele são analisados alguns dados da Arqueo-
logia e da Paleobotânica e feitos alguns comentários sobre os fitólitos, 
atualmente muito em voga nos estudos antropológicos e na busca de 
entendimento sobre as mudanças na vegetação e no clima regional. 

Ao lado do passado indígena em que houve forte domesticação da 
floresta, também são tecidas considerações sobre o período colonial, no 
qual se tentou importar e impor modelos de desenvolvimento de outras 
regiões, sem levar em consideração a verdadeira vocação da Amazônia 
e os legítimos interesses de seu povo. Isso tem imprimido à região um 
permanente estado de subdesenvolvimento e que precisa ser revertido 
o quanto antes, tendo como base o desenvolvimento da Ciência, da 
Educação e de Políticas Públicas.

No segundo capítulo é traçado  um paralelo entre a natureza da Ética 
e da Ciência e da relação histórica, desejável e mesmo necessário entre 
uma e outra. Invoca alguns mitos para evidenciar a força dos impera-
tivos, interdições e afirmações sociais e para os quais não pode haver 
segredos. É evidenciada a importância da transparência, revelação e 
consenso para a harmonia na convivência coletiva e, por extensão, o 
interesse coletivo antes e acima dos interesses individuais. Também é 
invocada a metáfora da luz como signo da verdade e do conhecimento 
que deve nortear todas as ações humanas. 

De modo mais particularizado, são tratadas algumas questões éticas 
típicas da Ciência, como a aplicação prática do conhecimento, o dire-
cionamento da pesquisa, a formulação e avaliação de teorias científicas. 
Por fim, é questionado o papel do cientista nesse contexto, cabendo a 
ele a missão de ser luz num mundo em constante transformação e sem-
pre inclinado ao fanatismo e ao domínio.
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O Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA) se sente sa-
tisfeito e honrado em propiciar essa oportunidade de conhecimento e 
reflexão e poder compartilhar com um público maior, através da leitura 
desse Caderno de Debates que foi elaborado com o cuidado e carinho 
que os leitores merecem. Esperamos que ele seja lido com o mesmo 
sentimento e que o compartilhamento das ideias seja um passo im-
portante para potencializar e acelerar o tão sonhado desenvolvimento 
sustentável da região.
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DOMESTICAÇÃO 
DA FLORESTA & 
SUBDESENVOLVIMENTO 
DA AMAZÔNIA
Resumo

Este capítulo traça uma panorâmica histórica da presença do homem 
na América do Sul e mais precisamente na Amazônia, tendo como foco 
sua interação com a floresta e a domesticação de plantas úteis para 
seu sustento. Nele são analisados alguns dados da Arqueologia e da 
Paleobotânica e feitos alguns comentários sobre os fitólitos, atualmente 
muito em voga nos estudos antropológicos e na busca de entendimento 
sobre as mudanças na vegetação e no clima regional. Ao lado do passa-
do indígena em que houve forte domesticação da floresta, também são 
tecidas considerações sobre o período colonial, no qual se tentou im-
portar e impor modelos de desenvolvimento de outras regiões, sem le-
var em consideração a verdadeira vocação da Amazônia e os legítimos 
interesses de seu povo, o que tem imprimido à região um permanente 
estado de subdesenvolvimento e que precisa ser revertido o quanto 
antes, tendo como base o desenvolvimento da Ciência, da Educação e 
de Políticas públicas.
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Introdução

A floresta amazônica estimula a imaginação de pessoas de todo o 
mundo, sendo a comunidade científica sua principal interprete. Algu-
mas pessoas consideram a floresta como o maior símbolo da biodiver-
sidade do planeta, repositório de ecossistemas, espécies e genes ainda 
não descobertos ou catalogados. Outros a consideram como o maior es-
toque de carbono terrestre tropical, essencial para mitigar as mudanças 
climáticas ora em curso e seu futuro incerto. Outros ainda, a conside-
ram como abrigo de uma rica sociodiversidade, composto de centenas 
de povos indígenas, com línguas e conhecimentos diferentes, além de 
milhares de comunidades tradicionais que dependem da floresta para 
seu sustento e bem-estar, especialmente porque a floresta é em parte 
um legado de populações indígenas e tradicionais passadas. Outros a 
tem como recurso estratégico para a humanidade e por isso defendem 
sua conservação para um futuro repleto de incertezas. Além desses, há 
muitos que vivem nas cidades e que ignoram solenemente a floresta.

Mas há outros atores sociais que também são intérpretes das muitas 
formas imaginárias que a floresta assume, dentre eles os atores políti-
cos e governamentais, aos quais compete a responsabilidade de gerir o 
espaço sociopolítico, econômico e ambiental. Parte destes atores con-
sidera a floresta um empecilho ao desenvolvimento nacional, pois não 
tem valor econômico até a derrubada para dar espaço ao agronegócio, 
extração mineral, ou outra fonte de riqueza. Alguns desses até concor-
dam com parte da comunidade científica sobre a importância da flores-
ta em pé, mas enfrentam dúvidas oriundas da falta de oportunidades 
econômicas para alavancar a economia regional e nacional.

Todos esses atores concordam que o desenvolvimento é o estágio eco-
nômico, social e político de uma comunidade ou nação, caracterizado por 
altos índices de rendimentos dos fatores de produção, i.e., os recursos na-
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turais, o capital e o trabalho. Muitos concordam que a Amazônia é sub-
desenvolvida, apesar de ter abundantes recursos naturais e mão-de-obra. 
Outros argumentam que é importante entender a história para evitar repe-
tir erros do passado, especialmente erros associados ao desenvolvimento.

Pretendo aqui contar duas histórias: uma sobre o passado indígena, 
que domesticou a floresta para apoiar o desenvolvimento autóctone 
das sociedades que aqui viviam, e outra sobre o passado colonial, que 
tentou importar modelos de desenvolvimento de outras regiões sem 
considerar a população amazônida, nem a floresta, nem a biodiversida-
de e nem o carbono amazônico, gerando o resultado que temos hoje: o 
subdesenvolvimento da colônia amazônica do Brasil.

Ocupação da América do Sul

Os arqueólogos ainda não chegaram a um consenso sobre quando a 
espécie humana se fixou na América do Sul e novos dados aparecem 
regularmente para alimentar a discussão. Muitos deles, como Roosevelt 
(2013), concordam que humanos já estavam na Amazônia há 13.000 
anos antes do presente (AP). Outros, como Blench (2012), estimam isso 
em 20.000 AP. Essas duas datas são do Pleistoceno, quando o planeta 
era mais frio e na Amazônia o clima era um pouco mais seco, com o 
resultado que os ecossistemas eram mais abertos e um pouco diferente 
dos atuais (Mayle et al., 2004).

Se considerarmos a chegada de humanos nesse continente no inter-
valo entre 20.000 e 13.000 AP, é importante desconstruir logo um este-
reótipo: o do caçador-coletor. Essa é a figura humana que aparece nos 
livros escolares, inclusive nos de graduação universitária. O termo sugere 
que essas pessoas não modificaram os ecossistemas em que caçavam e 
coletavam, exceto com a eliminação de animais e plantas. No entanto, já 
há consenso de que humanos são engenheiros de ecossistemas e constru-
tores de nichos e foi isso que ocorreu na Amazônia em tempos passados.

Muitos arqueólogos defendem a ideia de que os primeiros huma-
nos chegaram na América do Sul atravessando o Istmo de Panamá.
Os grupos que chegaram certamente seguiram o litoral, que permite 
movimento mais rápido e oferece recursos marítimos para sustento, e 
assim podem ter adotado duas rotas: o litoral do Oceano Pacífico e o 
litoral do Caribe, chegando ao litoral do Oceano Atlântico. De acordo 
com Reich et al. (2012) e Aceituno et al. (2013), ambas as rotas foram 
usadas e resultaram em diferenças significativas entre as populações do 



16 GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

litoral Pacífico e dos Andes de um lado, e as das terras baixas a leste dos 
Andes de outro lado e que duram até hoje. 

Recentemente, o crescimento populacional dessa ocupação foi mode-
lado por Goldberg et al. (2016), usando como base o número de sítios 
arqueológicos em diferentes milênios desde o final do Pleistoceno. Devi-
do à escassez de sítios arqueológicos seguramente datados na Amazônia, 
esta metade do continente não foi incluída no modelo. Mesmo assim, 
esse tem correspondência com informações na Amazônia que permite 
supor que o crescimento populacional aqui seguiu curvas similares.

Entre 14.000 AP e 5.000 AP, o modelo segue uma curva logística, 
similar a curvas esperadas por outros animais ocupando novos territó-
rios. Entre 5.000 e 2.000 AP, o modelo segue uma curva exponencial, 
similar a curvas de crescimento de populações humanas que produzem 
a maioria de seus próprios alimentos. É consenso entre os arqueólogos 
que entre 5.000 e 3.000 AP as populações amazônicas se tornaram mui-
to mais sedentárias e a produção de alimentos passou a ser uma parte 
importante de sua subsistência (Roosevelt, 2013).

Goldberg et al. (2016) sugerem que “inicialmente humanos ocu-
param o continente rapidamente, mas permaneceram com pequenas 
populações por 8.000 anos, incluindo um período de 4.000 anos de 
crescimento e colapso que resultou em estabilidade. A suplementação 
da caça com cultivos e animais domesticados teve impacto mínimo na 
capacidade de carga populacional.” Embora estes autores não discutam 
a ocupação em termos de construção cultural de nichos, este cenário 
é o esperado, pois a domesticação de plantas e animais leva tempo e 
estes recursos novos são pequenas partes do sustento das populações 
envolvidas. Na Amazônia pode ter outro fator também: a maioria das 
plantas domesticadas, sobretudo palmeiras, é perene  e seus processos 
de domesticação levam mais tempo ainda.

Domesticação da Amazônia

Na Academia, a produção de alimentos é geralmente considerada 
em termos da agricultura. O termo vem do Latim, com o sentido de 
“cultivo dos campos”. A agricultura começa com a eliminação do ecos-
sistema original e sua substituição por populações de plantas anuais, 
geralmente semeadas a lance. Na Amazônia, a agricultura não existiu 
até recentemente; o que existia foi horticultura – o cultivo de jardins, 
onde as plantas são tratadas como indivíduos e não como populações 
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semeadas a lance (Clement et al., 2012). Num bioma dominado por 
florestas e com um grande número de plantas perenes domesticadas, a 
horticultura é combinada com arboricultura – o cultivo de árvores. Esta 
combinação é chamada de sistemas agroflorestais. 

Esses sistemas são comuns em todo o mundo, mesmo no Oriente Mé-
dio, o berço da agricultura, mas nos trópicos úmidos são mais importan-
tes do que em outras áreas. Na Amazônia, uma simples roça de mandio-
ca, que parece um sistema de horticultura pura à primeira vista, é um 
sistema agroflorestal quando examinado com atenção, pois entre os pés 
de mandioca tem pés de fruteiras e outras plantas perenes e que consti-
tuirão uma capoeira rica em recursos, quando a roça passa por pousio.

Como no resto do mundo também, outro sistema agroflorestal impor-
tante é o quintal, que tradicionalmente é uma combinação de jardim com 
lixeira. Darwin (1859) observou a importância da lixeira e seu jardim 
associado para a domesticação de plantas. Lathrap (1977) e Neves et al. 
(2003) observaram que a lixeira é, ao mesmo tempo, a origem do jardim 
associado e de terra preta de índio, um solo antrópico rico em nutrientes 
que é indicador de sítios arqueológicos em muitas partes da Amazônia.

Para entender esses sistemas de produção, é importante lembrar que 
os povos nativos da Amazônia não tinham ferramentas de metal (De-
nevan, 1992b). Para derrubar floresta e iniciar uma roça os humanos 
dispunham de machados e enxadas de pedra e, além disso, do fogo. 
Ferramentas de pedra são muito ineficientes e quebram com facilida-
de, especialmente quando usados para derrubar floresta madura, com 
árvores gigantescas. Fogo foi (e é) uma importante ferramenta, mas 
funciona melhor onde a vegetação seca com facilidade. 

Segundo Espírito-Santo et al. (2014), vendavais são frequentes na 
Amazônia e resultam em clareiras de tamanhos variáveis, de menos de 
um hectare até dezenas de hectares. Denevan (2012) supõe que as popu-
lações indígenas aproveitavam as clareiras abertas pela queda de uma ár-
vore grande ou usaram machados de pedra e fogo para matar uma árvore 
para acelerar a queda, e em seguida manejavam e expandiam gradual-
mente a clareira. Da mesma forma, aproveitaram as clareiras feitas pelos 
vendavais. Além disso, a retirada de plantas invasoras e manutenção das 
culturas dependiam de mão-de-obra intensiva. 

De acordo com Denevan (2012), os restos vegetais foram usados como 
cobertura morta ou queimados com frequência, provavelmente ainda úmi-
dos, deixando cinzas e restos semicarbonizados. É importante lembrar que 
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as clareiras foram transformadas em roças e as roças foram sistemas agro-
florestais, que poderiam amadurecer como florestas antropogênicas. 

Uma observação importante sobre este sistema de clareiras, roças e 
sistemas agroflorestais é que a ocupação da paisagem ao redor do assen-
tamento humano não era uniforme, porque dependia tanto de eventos 
casuais como de mão-de-obra disponível para desmatar. Assim, parece 
lógico supor que qualquer assentamento era cercado de um mosaico de 
paisagens domesticadas e que a intensidade de manejo diminuía com a 
distância do assentamento, da mesma forma como ocorre ao redor de 
comunidades tradicionais hoje, mesmo que as comunidades modernas 
tenham ferramentas de aço.

Tanto a domesticação de plantas e animais, como a domesticação de 
paisagens, são processos de interação entre humanos e a natureza na 
qual atuam. Assim, a seleção humana em fenótipos de plantas indivi-
duais produz uma resposta na população futura, que também é sujeita 
a seleção natural.

Quando plantas são tratadas como indivíduos durante sua propa-
gação e manejo, como na horticultura, a resposta à seleção humana 
é mais rápida e evidente que na agricultura. Esta é a razão pela qual 
muitos cultivos americanos apresentam modificações fenotípicas muito 
mais dramáticas do que a maioria dos cultivos do Oriente Médio, o 
berço da agricultura.

Pense numa espiga de milho da Mesoamérica e uma de trigo do Orien-
te Médio. Na primeira, a espiga moderna é dramaticamente (talvez mil 
vezes) maior que uma espiga silvestre e nem lembra essa em termos 
morfológicos. No segundo caso, as espigas são quase do mesmo tamanho 
e aparência, embora a domesticada tenha mais sementes com tamanho 
um pouco maior. No entanto, a domesticação de plantas e animais é um 
processo não linear, pois depende da variabilidade genética disponível 
para a seleção humana, das preferências dos humanos e da variabilidade 
ambiental onde será manejada ou cultivada a nova população.

Conforme enfatizado por Darwin (1859), estes elementos do contexto 
são variáveis no espaço e no tempo, o que significa que o processo pode 
avançar rapidamente, lentamente ou não avançar e ser abandonado. 
Mesmo com um processo não linear, é possível observar um continuo 
de mudanças na síndrome de domesticação que eu defino como do-
mesticação incipiente, semi-domesticação e domesticação; uma espécie 
com populações domesticadas também deveria conter populações de 
domesticação incipiente e semi-domesticadas. 



19GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

É esperado que qualquer grupo humano tenha mais espécies com po-
pulações de domesticação incipiente do que espécies com populações 
domesticadas, porque diferentes espécies terão diferentes abundâncias 
naturais na paisagem e diferentes variabilidades genéticas. Por outro 
lado, os humanos terão diferentes preferências, o que também traduz 
em diferentes importâncias atribuídas às espécies. 

A maioria das espécies perenes com populações domesticadas na 
Amazônia é de domesticação incipiente. Algumas ocorrem em baixa 
densidade na paisagem e outras são hiperdominantes. As espécies com 
populações plenamente domesticadas são naturalmente mais raras na 
paisagem natural e os humanos precisam trabalhar mais para garantir 
sua permanência na paisagem domesticada. Estas espécies são mais 
comuns em quintais e roças e desaparecem quando as roças são deixa-
das em pousio. Em contraste, as populações de domesticação incipiente 
mantêm todas de suas adaptações aos ecossistemas naturais e uma 
vez presentes na paisagem podem permanecer por muito mais tempo, 
inclusive séculos ou mais. De acordo com Levis et al. (2017), dentre as 
227 espécies perenes e hiperdominantes na Amazônia (ter Steege et al., 
2013), 20 tem populações de domesticação incipiente. Esta afirmação 
não quer dizer que todos os indivíduos dessas espécies na Amazônia 
foram plantados por humanos, mas que humanos contribuíram para 
suas abundâncias em um número desconhecido de localidades.

Segundo Morcote-Rios & Bernal (2001), um exemplo é a palmeira 
patauá (Oenocarpus bataua), que foi usado desde 9.250 AP pelas popu-
lações de Penãs Rojas, rio Caquetá, Colômbia. A abundância de restos 
arqueológicos de patauá aumenta gradualmente dos níveis mais pro-
fundos do sítio até níveis mais recentes, sugerindo que esta planta es-
tava sendo manejada ao redor do sítio para ser mais abundante. Outros 
estudos com outras palmeiras que possuem fitólitos diagnósticos em 
sítios arqueológicos mostram a mesma tendência.

No século passado, a ideia de que as sociedades humanas na Amazô-
nia foram limitadas pelas condições ambientais, especialmente os solos 
pobres, foi dominante na literatura sobre a ocupação da região. Como 
parte desse debate, a disponibilidade de proteína foi levantada como um 
fator limitante adicional (Gross, 1975), já que a caça rapidamente reduz 
populações de animais na terra firme e a pesca é mais difícil durante a 
enchente e nos igarapés. Pouco tempo depois, Beckerman (1979) ob-
servou que proteína vegetal é abundante e citou diversas espécies de 
palmeiras e árvores, hoje classificadas como hiperdominantes. 
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Com as estimativas de abundância e estimativas conservadoras sobre 
produtividade de algumas dessas espécies, é possível estimar a abundân-
cia de alimentos oriunda dessas espécies na Amazônia (Tabela 1). Além 
de produzir proteína, os frutos dessas espécies oferecem energia, vitami-
nas e minerais. No entanto, como a caça e a pesca, a produção de frutos 
é sazonal, o que pode limitar acesso durante algum período do ano.

Em sociedades que produzem seus alimentos, existem tecnologias de 
armazenamento para conservar os produtos de uma safra até a próxi-
ma, minimizando assim a importância da sazonalidade. Na Amazônia 
existem poucas etnografias que descrevem processos de conservação 
de frutos ou sementes durante a entressafra, embora os primeiros con-
quistadores relataram a abundância de cestas de milho e de farinha de 
mandioca armazenadas nas aldeias ao longo dos rios principais.

Na última década surgiu entre os arqueólogos a hipótese de que os 
povos nativos da Amazônia dependiam menos de cultivos anuais e 
mais de plantas perenes. Esta ideia já havia sido levantada em termos 
da Amazônia Ocidental (Patiño, 1963), mas outras partes da Amazônia 
talvez seguiram o mesmo padrão. Pelos poucos exemplos apresentados 
das espécies hiperdominantes (Tabela 1), é evidente que a ideia poderia 
ter validade geral. 

Quando complementado com as espécies domesticadas, como a pu-
punha (Bactris gasipaes), umari (Poraqueiba sericea), abacate (Persea 
americana) e outras fruteiras arbóreas - bem como as espécies perenes 
com populações semidomesticadas - é fácil considerar que esta hipóte-
se pode ter validade geral, especialmente que os primeiros conquistado-

Tabela 1. Estimativas conservadoras de produção de alimentos e proteína de seis 
espécies hiperdominantes da flora amazônica, por ordem de abundância (ter Steege 
et al., 2013) e seu equivalente em número de bois de 500 kg (que tem 42,5 kg de 
proteína). Em todos os casos, as menores estimativas de produtividade, de porcentagem 
de parte útil e de proteína na parte útil fresco foram usadas (Clay et al., 1999).  
t = toneladas métricas; M = milhões

Ordem Espécie Abundância Polpa (t) Semente (t) Proteína (t) Boi (M)

1 Euterpe precatoria 5,4 x 109 3,2 x 107 6,5 x 105 15,3

7 Oenocarpus bataua 3,6 x 109 2,3 x 107 7,6 x 105 17,8

8 Euterpe oleracea 3,6 x 109 2,2 x 107 4,3 x 105 10,1

22 Mauritia flexuosa 1,5 x 109 1,5 x 107 2,3 x 105 5,3

24 Theobroma cacao 1,4 x 109 2,0 x 106 5,9 x 104 1,4

178 Bertholletia excelsa 4,0 x 108 4,0 x 107 6,0 x 106 141,2
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res relataram que as aldeias foram cercadas de pomares; que florestas 
ricas em espécies úteis cercam sítios arqueológicos. Evidentemente, a 
produção de espécies perenes foi complementada com a produção de 
espécies anuais, considerando o número dessas domesticadas na Ama-
zônia e introduzidas de outras partes do Neotrópico, bem como de pei-
xe e caça.

A sociedade Marajoara, que ocupava a maior parte da Ilha de Marajó, 
no estuário do rio Amazonas, pode ser o exemplo mais claro disto. Na 
análise detalhada de numerosos sítios arqueológicos dessa sociedade, 
restos de milho foram escassos e mandioca não foi relatada. Numa aná-
lise mais recente, estes resultados foram confirmados e Schaan (2010, 
2011) concordou com Roosevelt que o açaí-do-pará (Euterpe oleracea) 
poderia ter sido a base vegetal da subsistência dessa sociedade, comple-
mentada, naturalmente, com peixe. Considerando que haja pelo menos 
10.000 km2 de açaizais no estuário, não faltam frutos e proteína para 
apoiar esta hipótese. 

É justamente no estuário que o açaí-do-pará apresenta populações 
de domesticação incipiente com morfologias distintas: açaí-branco,  
açaí-chumbinho e outras. À medida que os arqueólogos expandem suas 
pesquisas sobre a arqueobotânica, certamente outros exemplos apare-
cerão, embora seja provável que a maioria das sociedades dependia 
da complementação da extração com caça, pesca, manejo de florestas 
antrópicas, roças agroflorestais e quintais.

Do exposto, é evidente que a Amazônia contém uma abundância 
de alimentos, mesmo sem a produção humana, e que esta abundância 
foi complementada com a produção de alimentos oriundos de plantas 
domesticadas em diferentes graus. É importante lembrar que entre as 
espécies hiperdominantes existem 20 espécies com populações domes-
ticadas em algum grau, o que sugere que populações destas espécies 
também foram manejadas e cultivadas. Por exemplo, Watling et al. 
(2017) demonstraram que as florestas dominadas por bambu (Guadua 
spp) ao redor dos geoglifos no Acre foram enriquecidas com palmeiras 
ao longo de milhares de anos e provavelmente foram mais importantes 
na subsistência local do que a produção de cultivos anuais. 

Além das plantas nativas, os amazônidas tiveram uma abundância 
de espécies exóticas com populações domesticadas também. Em 1500 
d.C., pelo menos 138 espécies com populações domesticadas em algum 
grau estavam sendo cultivadas ou manejadas em sistemas produtivas 
na Amazônia. Destas, 55 são exóticas e 83 nativas; entre as nativas, 39 
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são de domesticação incipiente, 28 são semidomesticadas e 19 são do-
mesticadas (Clement, 1999). Levis et al. (2017) adicionaram mais seis 
espécies nativas, todas de domesticação incipiente. É importante notar 
que estes números são similares a outras regiões do trópico úmido, 
onde populações humanas manejaram florestas e produziram alimen-
tos para sustentar populações significativas.

População à época do descobrimento

Ninguém sabe quantas pessoas viviam na Amazônia na época da 
conquista europeia, mas números não faltam e variam de 1 a 15 mi-
lhões. William Denevan é um geógrafo que tem estudado essa ques-
tão por mais de 50 anos. Na década de 1970, ele tentou estimar um 
número, com base na capacidade de carga de diferentes ecossistemas 
amazônicos, incluindo as várzeas, savanas, florestas da terra firme, li-
toral, etc. Com este método, ele estimou 5,7 milhões de pessoas, mas 
com estudos mais profundos abandonou o método porque populações 
humanas tendem a se agregar em certos lugares e serem raras em ou-
tras; ou seja, não são distribuídas uniformemente nos ecossistemas. 
Uma das evidências dessa falta de ocupação uniforme de ecossistemas 
vem dos relatos dos primeiros conquistadores, que observaram grandes 
aldeias ao longo dos barrancos dos rios Solimões e Amazonas, às vezes 
próximas umas das outras, às vezes separadas por longas distâncias. 

Conforme comentário de Denevan (2014), o canal principal do rio 
pode ser próximo ou longe dos barrancos nos limites da planície de 
inundação, o que faria alguns barrancos mais atrativos do que outros. 
Ele comenta também que as sociedades que ocupavam estas aldeias po-
deriam falar diferentes línguas e ter relações de amizade ou inimizade 
com seus vizinhos. Quando as relações eram de inimizade, as distân-
cias tenderiam a ser maiores entre aldeias. Mesmo com essas dúvidas 
metodológicas, esse autor sugere que um valor como de 6 milhões é 
razoável para meio continente, mas recentemente introduziu um novo 
elemento na análise: a produção de alimentos em terra preta.

Desde o início do milênio, o interesse em terra preta tem aumentado 
na academia, tanto a nível brasileiro como internacional, com nume-
rosas reuniões, estudos, artigos e livros. Uma das reuniões ocorreu em 
Manaus e resultou no primeiro livro (Lehmann et al., 2003). Durante 
essa reunião e no livro, Sombroek et al. (2003) estimaram que poderia 
ter terra preta em 0,1 a 0,3 % da Amazônia. Como no caso da popu-
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lação pré-conquista da Amazônia, este é um chute, porque os arque-
ólogos têm visitado uma pequena fração dos sítios arqueológicos da 
região, principalmente perto de modernos centros populacionais e ao 
longo dos principais rios. No entanto, na comunidade que estuda terra 
preta, este chute é aceito.

Para incorporar terra preta às estimativas populacionais das pré-con-
quistas, Woods et al. (2013) usaram 0,2 % como média, considera-
ram que 10 % deste valor poderiam ser usados em qualquer ano para 
produzir milho ou mandioca; usaram produtividades baixas de ambas 
espécies e calcularam que 2 a 4 milhões de pessoas poderiam ser bem 
alimentados com essas produções, complementadas com peixe e outros 
alimentos, logicamente. 

Eles também aceitaram a estimativa de 6 milhões, feita por Denevan 
e chegaram a algo entre 8 e 10 milhões para a região. Se esses autores 
haviam considerado as estimativas de produção de alimentos das seis 
espécies hiperdominantes calculadas acima (Tabela 1), talvez teriam 
chegado a outro valor.Os primeiros cronistas da conquista europeia re-
lataram a abundância de peixe nos rios da região e também populações 
abundantes e bem alimentadas, o que concorda com a domesticação de 
plantas e florestas, descrita acima. 

Os primeiros cronistas também relataram sociedades complexas, que 
podiam organizar rapidamente expedições militares para enfrentar os 
invasores. Numa região com centenas de línguas nativas, as possibi-
lidades de brigar com os vizinhos foram abundantes. Quanto às lín-
guas - os falantes de Aruaque, Tupi e Caribe - podem ser consideradas 
expansivas, embora somente os Aruaque pareçam seguir o modelo de 
expansão baseada na produção de alimentos. Na época da conquista, 
os falantes de Aruaque foram encontrados desde Paraguai até Cuba e 
Hispaniola, onde encontraram com Cristóvão Colombo em 1492 d.C., 
e desde o sopé dos Andes até a foz do rio Amazonas, sendo a maior 
expansão nas Américas (Blench, 2012; Eriksen & Danielsen, 2014). 

Os falantes de Tupi começaram sua expansão um pouco mais tarde 
e foram encontrados desde o norte de Peru até a foz do rio Amazonas 
e ao longo do litoral Atlântico até o sudeste do Brasil. No nordeste do 
Brasil, encontraram com Pedro Alvares Cabral em 1500 d.C. A expansão 
Tupi foi mais bélica que a expansão Aruaque (Rebellato & Woods, 2012; 
Eriksen & Galucio, 2014).

A menção bélica é para lembrar que estamos falando de humanos 
modernos e que a Amazônia não era um paraíso. Os arqueólogos têm 
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encontrado abundante evidência de sítios ocupados por diferentes tra-
dições cerâmicas ao longo do tempo e que podem representar diferen-
tes grupos linguísticos. A expansão Tupi pode explicar algumas dessas 
mudanças (Rebellato & Woods, 2012). 

Ao longo dos 2.000 anos antes da conquista, o número e o tamanho 
de sítios aumentaram, certamente um reflexo do aumento da produção 
de alimentos que ocorreu no mesmo período. Quando humanos vivem 
em aglomerações, a proliferação de doenças pode se tornar importante. 
No milênio antes da conquista, alguns sítios mostraram retração de 
tamanho, sugerindo a possibilidade de doenças importantes (Moraes 
& Neves, 2012; Moraes, 2015). Também antes da conquista, a socie-
dade Marajoara passou de seu apogeu e certamente outras sociedades 
expandiram e contraíram ao longo dos milênios da domesticação da 
Amazônia, como ocorre em todo o mundo desde o início do Holoceno 
(Diamond, 2005). Todo disto mudou com a conquista.

A conquista europeia e o abandono das florestas

Em fevereiro de 1500 d.C., o espanhol Vicente Yáñez Pinzón e sua 
expedição foram os primeiros europeus a pisar na Amazônia, tomando 
posse em nome do rei de Espanha. Eles ficaram impressionados com a 
água doce adentrando no Oceano Atlântico e batizaram o rio de Santa 
Maria de La Mar Dulce. Também iniciaram a tradição europeia de con-
flito com os povos nativos e imediatamente capturaram 36 para levar de 
volta a Espanha. Logo em seguida, o também espanhol Diego de Lepe e 
sua expedição chegaram à foz de La Mar Dulce e foram imediatamente 
atacados pelos povos nativos, que já haviam brigado com Pinzón e sua 
expedição. Lepe mandou abrir fogo contra seus atacantes e o resultado 
foi o primeiro massacre indígena (Souza, 2009). 

A foz do rio de Santa Maria de La Mar Dulce estava ao oeste do me-
ridiano de Tordesilhas, o que legitimou as pretensões espanholas. No 
entanto, o rei espanhol não investiu neste novo achado, possivelmente 
porque Pinzón não conseguiu levar ouro de volta para Espanha e Lepe 
somente levou notícias, e nenhum espanhol voltou à foz do rio até a 
expedição de Francisco de Orellana, que chegou a ela, descendo o rio 
desde os Andes. Em abril de 1500, Pedro Alvares Cabral e sua expe-
dição descobriram o atual nordeste brasileiro, ao leste do meridiano 
de Tordesilhas, abrindo caminho para o estabelecimento da primeira 
colônia de Portugal na América do Sul, mais tarde chamado de Brasil.
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Em 1541, a expedição liderada por Francisco de Orellana desceu o rio 
Napo à procura de canela, uma das obsessões europeias na época, e da 
lendária cidade de El Dourado, baseada numa lenda indígena. Ao lon-
go do ano seguinte, a expedição de Orellana roubou comida, capturou 
e liberou informantes, batalhou com muitas comunidades indígenas, 
incluindo as famosas mulheres guerreiras chamadas das Amazonas, o 
que deu o nome atual do rio, até sair da Amazônia ao longo do litoral 
de Amapá, embora Orellana tenha morrido no estuário. 

O cronista dessa expedição foi o padre Gaspar de Carvajal, o primeiro 
a fazer um relato dos recursos naturais da região; no entanto, sem rela-
tar ouro, nem canela. Foi Carvajal que relatou a existência de popula-
ções numerosas, sadias e bem alimentadas, com aldeias grandes, próxi-
mas umas às outras, cercadas por pomares e abastecidas de alimentos. 
Este relato estimulou a imaginação europeia, mas não os investimentos 
espanhóis em colonizar a região.

Vinte anos depois de Orellana, a expedição de Pedro de Ursua foi 
a mais sanguinária do primeiro século da conquista, principalmente 
porque Lope de Aguirre assumiu a liderança, após assassinar Ursua 
e Fernando de Guzman. Enquanto a expedição de Orellana batalhou 
quando era necessário, a de Aguirre foi repleta de assassinatos de espa-
nhóis e de povos nativos ao longo de sua descida rápida do grande rio, 
em pouco mais de três meses. Tanto a expedição de Orellana, como e 
especialmente a de Aguirre, foram prenúncios do holocausto que estava 
prestes a ocorreu na Amazônia (Hemming, 1995).

Antes de Portugal começar sua conquista da Amazônia, outros países 
europeus, incluindo Inglaterra, França, Irlanda e Holanda, mandaram 
aventureiros e expedições, inclusive para iniciar a colonização da Ama-
zônia. Estes países nunca respeitaram o Tratado de Tordesilhas, pois o 
tratado somente incluiu Portugal e Espanha, e se sentiram livres para 
tentar encontrar seus próprios El Dourados ou estabelecer fortificações 
e colônias, especialmente França e Holanda. Neste período, a coroa 
portuguesa estava expandindo seus investimentos nas suas colônias ao 
longo do litoral, desde o atual Ceará até o Sul do atual Brasil. 

Uma das investidas mais importantes de outros europeus foi a con-
quista pelos franceses de São Luiz de Maranhão, um pequeno forte 
português no extremo norte da colônia quase no meridiano de Torde-
silhas. Em 1615, o governador-geral do Brasil mandou uma expedição 
para expulsar os franceses de Maranhão e a expedição continuou para 
expulsar os outros estrangeiros da região do estuário do rio Amazonas, 
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violando assim o Tratado de Tordesilhas, que considerava o estuário 
território espanhol. 

Esta é a primeira expansão portuguesa em direção à Amazônia. Em 
1616, a expedição fundou o que tornaria ser a cidade de Santa Maria de 
Belém e decidiram chamar a região dominada por ela de Feliz Lusitânia. 
Este evento é, ao mesmo tempo, o início da conquista portuguesa da 
Amazônia e o início da colônia nova, que teve diversos nomes ao longo 
de sua história conturbada.

Como a conquista e colonização espanhola, a conquista e coloniza-
ção portuguesa foi um desastre para os povos nativos da Amazônia. 
Diferente dos espanhóis que buscavam ouro e especiarias, os portugue-
ses queriam produzir alimentos e produtos para exportação, tanto em 
forma bruta como processada, pois na Europa estava iniciando – ainda 
timidamente – a Revolução Industrial.

Para produzir alimentos e outros produtos, os portugueses precisa-
vam de mão-de-obra. Já que o número de portugueses era muito peque-
no, procuravam mão-de-obra entre os povos nativos e logo descobriram 
que nenhum queria se submeter ao trabalho forçado ao estilo portu-
guês. Para conseguir mão-de-obra, o governo da nova colônia come-
çou a fomentar guerras entre os muitos e diferentes grupos indígenas, 
sempre oferecendo comprar escravos dos vencedores (Hemming 1995; 
Souza 2009; Mann, 2011).

Parece razoável considerar que a fundação de Belém é o início do 
holocausto na Amazônia. Diferente do holocausto europeu do século 
XX, o holocausto amazônico dos séculos XVII e XVIII não foi planejado 
como tal; começou com a procura de escravos por parte dos colonos 
portugueses, que receberam o apoio dos governos de Portugal e da 
colônia em expansão, quando esta se defendeu de ataques dos povos 
nativos que não desejavam ter europeus por perto, bem como quando 
fomentou guerras entre os grupos indígenas, tanto para ajudar a se de-
fender como para aumentar a oferta de escravos.

O holocausto expandiu com a disseminação de doenças europeias, 
favorecidas pelas condições subumanas em que os novos escravos fo-
ram mantidos. Estas doenças mataram mais pessoas do que as guer-
ras e tratamento sub-humana dos escravos, pois os povos nativos não 
possuíam nenhuma resistência natural a essas doenças. O processo foi 
completado quando os Jesuítas, a principal ordem católica na Ama-
zônia, tentou ajudar os povos nativos contra os colonos, já que eles 
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estavam horrorizados pelos maus tratos a que os escravos indígenas 
estavam submetidos.

Os Jesuítas estabeleceram missões, com apoio da coroa portuguesa, 
onde atraíram os povos nativos para serem protegidos e catequizados, 
e onde foram presas fáceis para as expedições escravagistas montadas 
pelos colonos. Com a combinação de doenças, escravização, guerras 
fomentadas e missões, estima-se que a dizimação populacional chegou 
a algo entre 90 e 95 % da população indígena, até o início do século XIX 
(Denevan 1992a, 2014).

Sem seus habitantes, as paisagens e florestas domesticadas da Ama-
zônia foram abandonadas à sua própria sorte e a agência da natureza, 
sempre muito presente, começou a transformar essas paisagens e flo-
restas em algo mais natural e menos antrópico. Foram essas novas pai-
sagens “naturais” que os primeiros naturalistas europeus descreveram 
a partir do fim do século XVIII, quando Alexandre Rodrigues Ferreira 
realizou sua famosa viagem filosófica.

Colônia do Grão-Pará

A primeira década de Feliz Lusitânia foi sangrenta, com os povos na-
tivos, principalmente os Tupinambás, contestando a presença portugue-
sa. Os líderes da nova colônia, neste momento essencialmente restrito 
à vila de Santa Maria de Belém, com seu forte, se defenderam como 
podiam e atacaram quando possível. Portugal mandou reforços ocasio-
nais, frequentemente via governo do Brasil, e gradualmente as forças 
da nova colônia conseguiram dominar tanto os povos nativos como os 
concorrentes europeus. Em 1624, o rei de Portugal criou o Estado de 
Maranhão e Grão-Pará, declarando que “se separe do Estado do Brasil 
sem dependência do governador dele”. Nesse momento, a Amazônia se 
torna colônia independente.

A primeira década do novo Estado de Maranhão e Grão-Pará foi san-
grenta, com ataques tanto dos Tupinambás, como de franceses e holan-
deses. Com apoio de Portugal, principalmente, o governo gradualmente 
dominou os desafios. Em 1637, o governador planejou a expansão da 
colônia e enviou Pedro Teixeira, com uma expedição forte, para subir 
o rio das Amazonas e o rio Napo até Quito, a capital da colônia espa-
nhola na América do Sul. Durante o retorno de Quito, mais ou menos 
na atual fronteira da Amazônia brasileira, Pedro Teixeira surpreende os 
membros de sua expedição e os espanhóis que o acompanhavam, ao 



28 GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

“tomar posse daquele sítio e mais terras, rios, navegações e comércios 
em nome do Rei Felipe IV, para a Coroa de Portugal”.

Com este ato, os limites do domínio português expandiram mais do 
que 2.500 km ao leste do meridiano de Tordesilhas, efetivamente aca-
bando com o Tratado. O governador do Estado de Maranhão e Grão-
-Pará, que havia ordenado Pedro Teixeira a tomar posse, foi destituído 
por conspirar contra o domínio espanhol, mas a posse foi mantida e a 
conquista da Amazônia pelos portugueses foi completa. Agora a tarefa 
era ocupar o espaço que foi conquistado.

Nas próximas décadas, o governo de Portugal se esforçou nessa tarefa; 
ofereceu benefícios aos “donatários” (cidadãos portugueses que haviam 
recebido doações de terras na colônia) para “descer” (um eufemismo 
para escravizar) os povos nativos para trabalhar nas suas terras. Alguns 
donatários foram cidadãos de outros países europeus, mas com contratos 
com a coroa portuguesa. O governo mandou ainda para a colônia um 
bom número de pessoas com problemas legais em Portugal, a maioria 
sem habilidades úteis. Mais importante, convidou as ordens religiosas 
europeias a participar da ocupação, incluindo especialmente os Jesuítas, 
que investiram recursos humanos e financeiros importantes para a tarefa.

As ordens religiosas foram orientadas a estabelecer missões e organi-
zar “agrovilas” com os povos nativos locais e atraídos de outras locali-
dades próximas, sempre usando tecnologias indígenas para a produção 
de alimentos e outros produtos. Esta produção complementava a extra-
ção das drogas do sertão, que o governo de Portugal sempre achou uma 
opção econômica primitiva e insegura. No entanto, os preços interna-
cionais para alimentos e a maioria dos produtos das roças das missões 
foram baixos, de forma que as drogas do sertão tiveram uma importân-
cia maior que o governo de Portugal queria.

Entre as drogas do sertão mais importantes estavam o cacau e a cas-
tanha, que vimos acima como espécies hiperdominantes e domesticadas 
em algum grau. O guaraná (Paullinia cupana) foi domesticado pelos Sa-
teré-Maué do baixo rio Madeira e o rio Amazonas adjacente e certamente 
o produto foi obtido de plantios desse povo. O urucum (Bixa orellana) 
foi outra planta domesticada, essa vez no sudoeste de Amazônia, e cer-
tamente foi obtido de plantios de diferentes povos nativos, pois as popu-
lações silvestres são pequenas e as sementes não possuem muito colorau 
(Atroch et al., 2009; Moreira et al., 2015). 

O pau-cravo (Dicypellium caryophyllaceum) possui casca e madeira 
aromática, com propriedades medicinais. Diferente das outras espécies 
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aqui mencionadas, não existe informação sobre domesticação, de for-
ma que este foi um produto extrativo na definição estrita. Este produto 
foi tão procurado que a espécie é atualmente classificada como em risco 
de extinção (Martinelli & Moraes, 2013). 

Outros itens importantes foram as plantas aromáticas e medicinais,  
e  também óleo de peixe-boi e de ovos de tartaruga. É evidente que 
algumas das drogas do sertão mais importantes não foram do sertão e 
sim de plantios e de florestas domesticadas pelos povos nativos, mas 
sua importância começou a declinar em meados do século XVIII, o 
que levou o Marquês de Pombal a reforçar as tentativas de expandir os 
sistemas de produção de alimentos e outros produtos para exportação.

A era do Marquês de Pombal (1757-1797), tanto em Portugal, como 
nas colônias, foi uma era de mudanças dramáticas, com tentativas de 
modernizar o reino. Ele expulsou os Jesuítas de Portugal e das colônias 
e vendeu suas missões e outros bens para a elite econômica e política 
das colônias. Ele levou o Santo Ofício (a Inquisição) para as colônias, 
onde o usou para tentar “desalojar o legado das culturas indígenas do 
inconsciente dos colonos”, conforme citado por Souza (2009). 

Como parte deste esforço – que hoje chamamos de aculturação – 
as línguas indígenas, em especial a Nheengatu (uma língua franca da 
Amazônia baseada em Tupi-Guarani), foram banidas das atividades co-
merciais e dos governos, bem como da elite da colônia. Como parte des-
sa proibição, até os nomes das vilas e cidades foram mudadas, elimi-
nando qualquer referência indígena. Todas as formas de curandeirismo 
também foram banidas, mesmo que não tivesse substituto.

No mesmo período, o Grão-Pará foi dividido, com a criação da Capi-
tania do rio Negro, cujo capital foi Barcelos, novo nome para a antiga 
aldeia Mariuá. No entanto, o rio Negro já estava entrando em decadên-
cia, pois sua população indígena estava dizimada. O padre Jesuíta João 
Daniel afirmou que três milhões de pessoas foram “descidos” à força do 
rio Negro antes da expulsão dos Jesuítas.

Mesmo com esta dizimação, o tuxaua Ajuricaba conseguiu organizar 
uma coalizão indígena contra os Portugueses, mas foi derrotado em 
1728. Outras rebeliões se seguiram, cada vez menos expressivas, mas 
o rio Negro estava esvaziado e as tentativas de Pombal de expandir os 
sistemas de produção deixados pelas missões não deram resultados.

A capital da Capitania foi transferida para o Lugar da Barra do rio 
Negro, atual Manaus, em 1791. Com o fim da era pombalina, a colônia 
estava razoavelmente próspera, baseada na produção e exportação de 
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açúcar (Saccharum officinarum), algodão (Gossypium hirsutum), anil 
(Indigo ferasuffruticosa) e cacau. No entanto, a colônia era restrita a 
algumas cidades ao longo dos principais rios da região, com muito pou-
co ocupação nos interflúvios. Essa aparente tranquilidade terminou no 
início do século XIX, com a invasão de Portugal pelos exércitos de Na-
poleão, com apoio espanhol e a fuga do corte para Rio de Janeiro.

Independência do Brasil e Colonização da Amazônia

O fim do século XVIII foi o período das revoluções, primeiro na Fran-
ça e em seguida nas colônias americanas de Inglaterra e Espanha. O 
governo de Grão Pará e Rio Negro tentou evitar a disseminação destas 
novas ideias, especialmente porque incluíam incitação à abolição da es-
cravidão, tanto africano como indígena. Quando o governo da colônia 
enviou forças militares para Caiena, Guiana Francesa, em apoio à guer-
ra contra França, colocou estes jovens em contato íntimo com as ideias 
revolucionárias, que voltaram para a colônia com os soldados em 1817. 

Nos próximos anos, as ideias revolucionárias se espalharam em Be-
lém e outras cidades da colônia, com alguns desejando independência 
de Portugal e outros desejando relações com o grupo revolucionário em 
Porto, ao norte de Lisboa, onde ideias liberais ganharam força. No final 
de 1822, chegou em Belém a notícia de que Dom Pedro de Bragança 
tinha declarado a independência do Brasil. O grupo liderado por João 
Batista Campos, que desejava independência, derrubou o governo da 
colônia de Grão Pará e organizou eleições para um governo provisório.

Em agosto de 1823, chega a Belém o navio de guerra “Maranhão”, 
com um capitão inglês, enviado pelo novo governo do Império do Bra-
sil. Suas ordens eram para afrontar o governo paraense, inclusive com 
a ameaça de bloqueio naval e bombardeio da cidade. Batista Campos 
ensaiou uma reação, mas foi imediatamente reprimido. O capitão inglês 
apoiou um grupo de portugueses que assumiram lealdade ao novo Im-
pério do Brasil. Neste momento, a colônia saiu da zona de influência 
portuguesa para ser colônia do Brasil. Esse quase continuísmo, com 
líderes portugueses submetidos a um governo distante, deixou grande 
parte da população insatisfeita e a nova colônia do Brasil entra num 
período de turbulência. 
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Cabanagem: 1835-1840

As primeiras décadas do novo Império do Brasil foram turbulentas, 
com rebeliões pipocando de norte a sul contra o novo governo. Talvez 
a rebelião maior, mas menos conhecida, foi a da Amazônia, conhecida 
como a Cabanagem. A primeira década da colônia anexada pelo Brasil, 
o Grão Pará, foi de estagnação econômica e turbulência política, com 
as ideias revolucionárias sempre presentes, mas sem líderes capazes de 
organizar a população efetivamente frente à repressão do governo do 
Império. Isto não quer dizer que não tinham líderes, pois não faltavam 
candidatos, incluindo Batista Campos. O mais importante, no entanto, 
foi Eduardo Nogueira, popularmente conhecido como Eduardo Ange-
lim, considerado a figura mais importante da Cabanagem. 

O capital de Grão Pará continuava com todas as desigualdades da 
velha colônia portuguesa, agora acentuada pela estagnação econômica 
que acompanhou a anexação pelo Brasil. As ideias revolucionárias in-
centivaram a abolição da escravização dos povos nativos e os poucos 
africanos comprados nas décadas anteriores. Diferente do Nordeste do 
Brasil, os grandes plantios de cana de açúcar nunca vingaram na Ama-
zônia e, portanto, não tinha demanda tão grande para escravos africa-
nos. No entanto, os escravos africanos presentes foram tão ávidos para 
sua liberdade como qualquer outro na colônia e já haviam escapado em 
grande número, formando os quilombos em áreas longe do poder dos 
governos da colônia e, agora, do Império. 

A existência dos quilombos e as ideias revolucionárias de abolição 
mantiveram todos os escravos da colônia prontos para qualquer opor-
tunidade de fugir ou rebelar, o que deixou as elites isoladas. O governo 
da colônia também estava rachado por facções políticas, com um grupo 
apoiando a anexação da colônia ao Império e outros com diferentes 
ideias, especialmente o grupo de Eduardo Angelim. O grupo dominante 
teve controle absoluto do cofre do governo, mesmo que quase vazio, o 
que acentuou a corrupção sempre presente. 

Em 1835 esse caldeirão explodiu e a rebelião iniciado pelo grupo de 
Eduardo Angelim espalhou pela colônia de Belém a Barcelos. A reação 
do Império foi imediata, embora as mensagens sobre a rebelião levas-
sem meses para chegar ao Rio de Janeiro e as tropas enviadas pelo Im-
pério levaram mais meses para chegar a Belém. Ao longo dos próximos 
cinco anos, estima-se que 40 % da população da colônia foram mortos. 
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A maioria dos escravos que não foi morto durante a rebelião fugiu 
para as aldeias e os quilombos, deixando os donos das fazendas e ou-
tras propriedades sem mão-de-obra. A estagnação econômica iniciada 
antes da anexação se aprofundou, deixando a nova colônia pobre e sem 
atrativos para investidores do Império ou de Europa. Pior, as lideranças 
com ideias inovadoras foram mortas ou exiladas, deixando a colônia 
nas mãos dos políticos leais ao Império, o que manteve a insatisfação 
da maioria da população que sobreviveu à repressão do Império. 

Ciclo da borracha

A borracha era um produto de exportação antes da conquista euro-
peia, pois Cristóvão Colombo a encontrou em Haiti durante sua segun-
da viagem, sendo usado para fazer bolas miraculosas que desafiavam a 
lei da gravidade. Detalhe: Hevea não foi encontrada em Haiti na época. 
Na Amazônia, o povo Omágua, do rio Solimões, a chamava de “hevé” 
e fabricava diversos produtos, inclusive bolas.

Os Portugueses permitiam pequenas fábricas de produção de diver-
sos produtos (sapatos eram especialmente populares), mas o comércio 
era restrito devido à política portuguesa de manter os portos de suas 
colônias fechados a navios estrangeiros. No início do século XIX, a ex-
portação de produtos de borracha da Amazônia – a maioria clandestina 
– já abastecia a curiosidade dos europeus e norte-americanos. 

Este mercado cresceu gradualmente, mas somente ganhou expressão 
econômica com a abertura dos portos do rio Amazonas em 1866 e a es-
tiagem centenária no Nordeste do Brasil entre 1877 e 1879. O primeiro 
evento liberou as exportações, embora os europeus e norte-americanos 
não estivessem muito satisfeitos com os produtos artesanais das peque-
nas fábricas na Amazônia; eles queriam mesmo era a matéria-prima. 
O segundo evento forneceu o mão-de-obra necessário para extrair bor-
racha dos seringais nativos, pois a população da Amazônia não havia 
recuperada o suficiente dos massacres da Cabanagem para atender esta 
demanda. Pelo menos 65.000 cearenses e muitos outros nordestinos 
chegaram à Amazônia fugindo da estiagem e sonhando em ganhar sua 
vida com a extração de borracha. No entanto, a elite econômica da re-
gião, especialmente a parte radicada em Manaus, teve outras ideias e 
logo escravizou os nordestinos via o sistema de aviamento. 

Embora os novos migrantes fornecessem a maioria da mão-de-obra 
para a extração de borracha, muitos pequenos produtores e moradores 
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das vilas e cidades da colônia de Grão Pará abandonaram suas posses 
rurais e urbanas para também extrair borracha. Como os novos migran-
tes, foram presos no sistema de aviamento. Esta fuga para os seringais 
teve um impacto importante na economia da região: a produção de 
alimentos despencou ao mesmo tempo que a extração de borracha ace-
lerou. O atual Estado do Amazonas ainda sente o efeito deste colapso 
da economia produtiva.

Com a expansão das exportações de borracha, a elite econômica e 
política da região se enriqueceu enormemente. A maioria dessa nova 
riqueza foi investida em obras públicas e em ostentação particular. Em 
Manaus e em Belém, a elite construiu seus teatros, usando arquitetos, 
artesãos e materiais importados. Os governadores organizaram as duas 
cidades e instalaram uma infraestrutura que era inovadora para a épo-
ca. No entanto, nem a elite econômica, nem a política planejaram para 
um futuro sem borracha, mesmo sabendo que uma economia baseada 
na extração de matérias-primas não podia durar para sempre.

O início do fim do ciclo de borracha ocorreu em 29 de maio de 1876, 
quando o inglês Henry Wickham levou 70.000 sementes de Hevea brasi-
liensis a bordo do navio “Amazonas”, de Belém para Londres, atendendo 
a uma encomenda do atual Jardim Botânico de Kew (Gonçalves & Fontes, 
2009). Embora no imaginário amazônico este evento seja considerado 
biopirataria, os oficiais da alfândega em Belém cooperaram para liberar 
a remessa rapidamente para evitar perdas de germinação. Em apenas 40 
anos, a borracha dos plantios asiáticos entrou no mercado e eliminou as 
vantagens econômicas da produção extrativa de borracha, resultando no 
colapso do ciclo. O colapso foi sentido um pouco menos no leste do Pará, 
porque o governo do estado havia investido parte da riqueza na abertura 
da zona Bragantina, onde estimulou a produção de alimentos e outros 
produtos. No Amazonas, no entanto, o colapso foi quase total e, na gíria 
popular, a cidade de Manaus voltou a ser um “porto de lenha”.

Borracha versus café

Ao mesmo tempo em que a borracha estava contribuindo para a eco-
nomia da colônia amazônica, o café (Coffea arabica) estava contribuin-
do para a economia dos estados centrais do Brasil, especialmente São 
Paulo e Minas Gerais. O café havia sido introduzido nas colônias portu-
guesas, via Belém, mas não estava bem adaptado à umidade da região. 
No Sudeste do Brasil as condições climáticas são mais favoráveis e a 
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região se tornou a maior produtora e exportadora de café no fim do 
século XIX e início do século XX.

A expansão da cafeicultura foi tão exuberante que começou a reduzir 
o preço no mercado internacional e as lideranças dos estados produ-
tores organizaram o Plano de Valoração do Café para estocar parte da 
safra para evitar a queda de preços. Logo o governo federal colaborou 
com este plano, que foi muito bem-sucedido e foi reeditado três vezes, 
entre 1906 e 1924. Sabendo da existência deste plano, as lideranças de 
Belém e de Manaus solicitaram apoio do governo federal para um plano 
similar quando o mercado de borracha começou a sentir os efeitos da 
produção asiática em 1912.

O Plano de Defesa da Borracha foi o resultado, mas o governo federal 
nunca investiu muitos recursos e os governos do Pará e Amazonas esta-
vam sem caixa devido ao colapso dos preços de borracha. O resultado 
foi a continuação da expansão da importância do café e o desapareci-
mento das exportações brasileiras de borracha até a 2ª Guerra Mundial, 
quando o governo dos Estados Unidos apoiou o governo do Presidente 
Getúlio Vargas para ressuscitar a extração e exportação de borracha 
(Souza, 2009).

Por que o governo federal apoiou o café e abandonou a borracha?  
– Márcio Souza oferece uma observação intrigante sobre as relações 
entre o Brasil e a Amazônia na época de borracha: “Um ditado, comu-
mente repetido pelos representantes da elite amazonense, dizia que os 
seus interesses econômicos estavam na Bolsa de Londres, seus interes-
ses culturais na França e, para o Brasil, ficavam os respeitos da pátria.” 
Ou seja, não havia relações políticas e econômicas fortes entre o centro 
e sua periferia, para usar o jargão da sociologia da análise do sistema 
mundial. Sem essas relações pessoais, políticas e econômicas, o poder 
central não sentiu nenhuma urgência em apoiar sua colônia.

A elite econômica da colônia amazônica ainda apostou suas fichas 
na continuação do extrativismo. No período entre o colapso do ciclo de 
borracha e a Lei de Proteção da Fauna (1967), as exportações de peles 
e couro de fauna amazônica foram os principais itens da pauta, exceto 
durante a 2ª Guerra Mundial, quando borracha retornou com força, 
apoiado pelos Estados Unidos.

O apoio dos EUA para retomar a extração de borracha levou um novo 
contingente de imigrantes para o interior da Amazônia, especialmente 
Amazonas e Acre, onde os “soldados de borracha” sangraram as serin-
gueiras durante parte do ano e caçaram para exportação durante o resto 
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do ano. Além de apoiar a extração de borracha e peles, os EUA foram os 
principais compradores de ambos os produtos, ajudando a esvaziar os 
ecossistemas amazônicos de sua megafauna. Com o segundo colapso 
de borracha após a 2ª Guerra Mundial, a extrativismo de fauna domi-
nou a pauta de exportações e também dominou o Produto Interno Bruto 
da colônia amazônica até 1950, quando outras atividades econômicas 
começaram a contribuir mais para o PIB (Homma, 1993).

Amazônia Legal - Colônia Moderna

A Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazô-
nia (SPVEA) foi criada em 1953 pela Lei no. 1.806, com a finalidade de 
promover o desenvolvimento da produção agropecuária e a integração 
da região à economia nacional. Essa agência foi criada pelo governo fe-
deral para planejar o desenvolvimento social e econômico de um novo 
conceito geopolítico: Amazônia Legal.

Este conceito foi desenhado para reunir regiões com problemas econô-
micos, políticos e sociais similares, não para definir uma região geográfi-
ca ou política no sentido mais comum de “geopolítica”. Ou seja, foi uma 
criação burocrática desenhada para facilitar o planejamento a partir do 
centro de poder, inicialmente no Rio de Janeiro e em seguida em Brasília. 
Como qualquer outro planejamento controlado pelo poder central, suas 
ações acabaram beneficiando mais os atores extra-regionais, sem gerar 
benefícios para a maioria da população amazônica.

Embora, a priori, a SPVEA teria a disposição “3% da renda tributária 
da União, dos Estados e municípios amazônicos” para serem aplicados 
“num plano de valorização da região” (Batista, 2007), o governo federal 
contingenciou sua proporção e somente o Pará contribuiu ocasionalmen-
te, deixando a SPVEA com muito menos recursos do que planejado. Mes-
mo assim, esse autor identificou um conjunto de aspectos positivos da 
atuação da agência, embora o conjunto de aspectos negativos dessa atu-
ação fosse maior. Entre as atuações positivas foi o primeiro levantamento 
das necessidades da região, o que permitiu a elaboração do primeiro 
Plano Quinquenal (1955-1960) e a construção da rodovia Belém-Brasília, 
considerado um grande passo para a integração nacional.

Entre as negativas dessas ações esteve a criação de uma máquina 
burocrática que dificultou a atuação da agência, limitando sua eficácia. 
Sem muitos investimentos federais e quase nada dos governos dos esta-
dos da Amazônia Legal, a SPVEA contribuiu pouco para o desenvolvi-
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mento e foi substituída pela Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (SUDAM) no início do regime militar (1964-1985).

Como a SPVEA, a SUDAM teve seus escritórios centrais em Belém, 
embora fosse controlada de perto por Brasília. Diferente dos governos 
democráticos envolvidos com a SPVEA, o governo militar investiu pe-
sado na SUDAM e nos seus outros projetos para a integração e o desen-
volvimento da Amazônia. O fascínio militar com rodovias resultou no 
desenho de uma rede de rodovias para conectar a Amazônia ao Nordes-
te (a Transamazônica) e ao Sudeste (via Centro Oeste) e viabilizar todos 
os projetos de desenvolvimento agropecuário, mineral, energético etc. 

Embora a rede de rodovias não tenha sido completada como previsto, 
todos os governos, desde essa época, contribuíram com investimentos, 
muitas vezes incompletos ou incompetentes, mas com impactos socio-
ambientais importantes. Duas das coisas mais importantes que resulta-
ram desse foco em rodovias é que as florestas da terra firme da Amazô-
nia ficaram à mercê dos projetos agropecuários, enquanto a maioria das 
cidades tradicionais da Amazônia ficou isolada, pois estavam ao longo 
dos rios. Esta decisão militar mostrou, mais uma vez, o descaso com 
as necessidades da população humana que vive na colônia amazônica.

Em Brasília, também ficou evidente que a Amazônia Ocidental não 
foi suficientemente “integrada”, pois não tinha produção primária após 
o colapso da borracha e das peles. A resposta foi a criação da Zona 
Franca de Manaus em 1967. Embora originalmente desenhada para pro-
cessar produtos da Amazônia, a nova Superintendência da Zona Franca 
de Manaus (SUFRAMA) logo descobriu que não tinha matéria prima 
para ser processada, pois a produção agrícola e florestal não existia 
como resultado do ciclo de borracha, e as ineficiências do extrativismo 
não permitiam garantir matéria-prima de qualidade e conforme exigido. 
Como consequência, o Polo Industrial da Zona Franca foi transformado 
na versão brasileira das maquiladoras mexicanas, importando patentes, 
peças e outros insumos para serem montados pela mão-de-obra barata 
que emigrou dos interiores para o capital.

O desenvolvimento imposto pelo poder central geralmente foi aceito 
pelas elites políticas e econômicas de Belém e Manaus, mesmo que não 
tenham sido consultadas, porque conseguiram tirar algum proveito das 
atividades dos migrantes, principalmente do Sudeste do Brasil, embora 
também do exterior. Estes migrantes aproveitaram os incentivos fiscais 
e acesso à nova infraestrutura, mesmo que geralmente incompleta, para 
se estabelecer.
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Mesmo que o governo federal tenha fortalecido os centros da atual 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Museu Para-
ense Emílio Goeldi e  Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA), nunca procurou entender a história da Amazônia; nem de seus 
muitos povos indígenas e comunidades tradicionais, para tentar dese-
nhar um desenvolvimento apropriado para as fragilidades e as riquezas 
da região. Em lugar disto, importou modelos e atividades de outras 
regiões e outros países, muitos dos quais inapropriados para as fragi-
lidades da região e/ou que somente gerou benefícios para seus donos, 
geralmente em outras regiões. 

Este planejamento foi especialmente eficaz em importar problemas 
de outras regiões, como listado por Tavares (2011): o processo de con-
centração fundiária já presente foi consolidado; um intenso fluxo mi-
gratório para a região foi estimulado, sem nunca capacitar os migrantes 
para a sua nova realidade. Isto causou o inchamento dos núcleos urba-
nos antigos e o surgimento de novos, especialmente ao longo das no-
vas rodovias. Como consequência, aumentaram os índices de pobreza 
urbana e rural e surgiram conflitos entre os novos e os antigos atores. 
Como consequência da concentração fundiária também ocorreram flu-
xos migratórios e a pobreza crescente estimulou a emergência de con-
flitos pela posse da terra, frequentemente sob a bandeira do Movimento 
dos Sem Terra. Esta lista de problemas é típica do tratamento dado pe-
los países centrais aos países periféricos no sistema mundial. É também 
típica do tratamento dado a uma colônia interna pelo poder central. 
Um dos exemplos mais claros da colonização interna é o planejamento 
energético dos governos militares e seus sucessores democráticos para 
a Amazônia Legal. 

Um dos resultados do Projeto RadamBrasil foi o levantamento dos 
recursos naturais da Amazônia, inclusive os recursos hídricos. Este le-
vantamento permitiu ao Ministério de Minas e Energia desenvolver um 
plano para gerar energia hidroelétrica para abastecer algumas cidades 
da Amazônia e exportar energia para o resto do país (Eletrobras, 1987). 
A primeira barragem de grande porte a ser implantada foi Tucuruí, no 
rio Tocantins em Pará, cuja energia foi vendida a preços subsidiados 
para Albrás (inicialmente controlada por empresas japonesas e atual-
mente por norueguesas) e pouco sobrou para Belém. Esta barragem foi 
a primeira a ter um Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) que 
poderia ser analisado criticamente pela comunidade científica nacional, 
embora o governo militar ignorou solenemente as críticas. 
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Durante o início do período pós-militar o ritmo de construção dimi-
nuiu devido aos programas econômicos falidos dos governos dos Presi-
dentes José Sarney e Fernando Collor de Melo e a recuperação iniciado 
pelo Plano Real teve outras prioridades. No entanto, no governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Plano Avança Brasil retomou 
este planejamento, sem alterar o viés de comando e controle a partir de 
Brasília, e no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Progra-
ma de Aceleração do Crescimento (PAC) acelerou este planejamento. 

Como no caso de Tucuruí, os RIMAs das novas barragens foram cri-
ticados pela comunidade científica nacional e as críticas foram ignora-
das. Diferente de Tucuruí, as barragens do PAC são desenhadas para 
exportar energia para o centro econômico do país, deixando um pouco 
para os estados da Amazônia. Com a ligação das principais cidades da 
Amazônia à rede nacional, essas cidades estão sujeitas às instabilidades 
do sistema e às tarifas impostos pela falta de água nos reservatórios de 
outras partes do país. Esta ligação permite aos governantes afirmar que 
a Amazônia é integrada ao Brasil, mesmo que a maioria das vantagens 
deste complexo energético flui para o centro econômico do país.

Outro exemplo da colonização interna é a expansão agropecuária na 
Amazônia, que é o principal motivo de desmatamento desde os planos 
da SPVEA. A SUDAM usou incentivos para empresas e indivíduos na-
cionais e estrangeiras para implantar projetos agropecuários em toda a 
Amazônia, mas especialmente no Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre 
(o tristemente famoso arco de desmatamento), resultando em mais des-
matamento do que produção.

Em Mato Grosso, principalmente, uma parte dos pastos foi trans-
formada em campos de soja (Glycine max); a maioria dos estados da 
Amazônia Legal também tem algumas áreas plantadas com esta espé-
cie. Atualmente a Amazônia Legal tem mais boi (60 milhões) do que 
humanos (30 milhões) e é um grande exportador de carne e soja.

Enquanto a balança comercial brasileira é apoiada pela carne e soja 
da Amazônia, o índice de desenvolvimento humano (IDH) na região 
continua baixo, embora no arco de desmatamento seja mais alto do que 
no centro e norte da bacia. No arco de desmatamento, municípios pro-
dutores de soja têm IDHs mais altos do que municípios produtores de 
carne. No entanto, mesmo que o IDH cresce no arco de desmatamento, 
o índice de Gini, que estima a desigualdade em renda numa população, 
não diminui na mesma taxa que o IDH cresce (IBGE, 2014).
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Por que essa expansão agropecuária representa colonização interna? 
– Porque a expansão foi criada com subsídios para atrair empresas e 
pessoas de fora da Amazônia e a maioria dos lucros financeiros flui 
para outras partes do Brasil, deixando a degradação ambiental aqui 
e contribuindo pouco para o bem-estar da população amazônida em 
geral, algo facilmente previsto desde o início. Isto é exatamente como 
os países centrais interagem com os países periféricos na escala global.

Outra forma de examinar colonização interna é via investimentos fe-
derais em atividades que apoiam o desenvolvimento humano na Ama-
zônia, mas que são distintos do IDH. No mundo moderno, para uma 
região ter participação equitativa na tomada de decisões sobre seu des-
tino, precisa ter massa crítica intelectual própria.

É bem conhecida a desigualdade na formação de recursos humanos 
na Amazônia versus estados do centro de poder político-econômico, 
tanto na graduação como na pós-graduação. A mesma desigualdade 
ocorre na produção de novo conhecimento, tanto nas universidades 
como nas instituições de pesquisa e desenvolvimento. O Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o principal 
financiador de pesquisa no país, afirma ter uma política de destinar 
40 % dos recursos de seus editais de apoio à pesquisa para as regiões 
Norte, Nordeste e Centro Oeste, como forma de corrigir desigualdades 
históricas, mas em 2017 este apoio alcançou apenas 34 %, sendo que 
apenas 6 % foram para a região Norte.

O contraste entre este último investimento e o Produto Interno Bruto 
(PIB) é ilustrativo: a região Norte gera ao redor de 8 % do PIB brasileiro 
(SUDAM, 2016), mas recebe apenas 6% dos investimentos do CNPq na ge-
ração de novos conhecimentos. Uma das conclusões deste contraste é tam-
bém ilustrativa: a Amazônia paga para outras regiões do Brasil fazer P&D.

Considerando que essas desigualdades em investimentos em educação 
e geração de novos conhecimentos têm uma longa história, sem uma 
clara tendência de serem modificados, parece evidente que o poder cen-
tral não tem uma prioridade de entender e investir no desenvolvimento 
da Amazônia. Em outras palavras, como falou o General Eduardo Villas 
Bôas, então Comandante Militar da Amazônia, em palestra ao Grupo de 
Estudos Estratégicos Amazônicos do INPA em 2012, “... o Brasil ainda 
não estruturou um pensamento de estratégia nacional centrada na Ama-
zônia, ao contrário do que já foi feito para outras regiões do país.” (Villas 
Bôas, 2012). Ou seja, o status de colônia interna continua.
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Perspectivas

Desta curta análise da Amazônia como colônia, creio que fica eviden-
te a dependência da região na tomada de decisões por outros - seja no 
centro do poder do Brasil ou nos centros de poder mundial. Isso limita 
severamente as oportunidades de desenvolvimento na região e ajuda 
entender porque boas ideias levantadas pela academia nacional e regio-
nal, por políticos e empresários regionais não resultam em mudanças 
significativas. Quando estes atores se juntaram para desenhar o Plano 
de Defesa da Borracha, não receberam apoio do poder central. Quando 
se juntaram à SPVEA para desenhar o primeiro Plano Quinquenal, o po-
der central contingenciou os recursos disponíveis. Durante o regime mi-
litar, estes atores não se juntaram e geralmente foram ignorados quan-
do agiram isoladamente, como também ocorreu durante o desenho do 
Avança Brasil, do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

No governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estes atores fo-
ram convidados para participar do desenho do Plano de Amazônia Sus-
tentável, mas novamente os recursos disponíveis foram insuficientes 
para viabilizar seus objetivos. Como argumenta Becker (2011), o Estado 
Brasileiro deveria ter um atuação positiva na região, mesmo perante a 
afirmação do General Villas Bôas citada acima.

No entanto, não é isto o que se observa. Então, se a massa crítica in-
telectual, econômica e política da região não é valorizada, vale pergun-
tar se os outros recursos da região são valorizados. Como mencionado 
na Introdução, estes recursos incluem a biodiversidade, a sociodiversi-
dade e o carbono.

Durante a 3ª reunião do Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos 
do INPA em 2008, eu e Cláudio Ruy Vasconcelos avaliamos os princi-
pais usos de biodiversidade na Amazônia, considerando que este recur-
so está sempre presente no imaginário acadêmico sobre o desenvolvi-
mento da Amazônia. Os principais usos na época, que não mudaram 
até hoje, foram (em ordem de importância) agricultura e pecuária, ma-
deira, ecoturismo e produtos florestais não madeireiros (PFNM).

Baseado na análise do PIB amazônico, realizado pelo Ministério do 
Meio Ambiente durante a elaboração do Plano Amazônia Sustentável 
(Brasil 2008), estimei que a biodiversidade nativa da Amazônia repre-
sentava 7,8 % do PIB regional e 0,57 % do PIB brasileiro. Esta fração 
pequena é oriunda principalmente do setor madeireiro, onde a maioria 
da madeira é extraída de forma predatória e ilegal, do setor pesqueiro, 
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da agricultura familiar e da extração de PFNM. Desde aquela análise, o 
PIB da Amazônia aumentou de 7,3 % (2003) para 8,4 % (2012) como 
proporção do PIB brasileiro, estimulado por um aumento importante no 
setor agropecuária, especialmente soja e boi. 

O único componente da biodiversidade nativa que contribuiu de for-
ma importante para a expansão do PIB amazônico foi o açaí, principal-
mente do Pará (Euterpe oleracea), mas também de outros estados, com 
destaque para o Amazonas (E. precatoria). A maioria dessa expansão 
é do extrativismo, pois os açaís são produtos florestais não-madeireiros 
(PFNM), como a seringa da época de borracha. No entanto, uma pro-
porção crescente vem de plantios, especialmente no Pará. 

Vale lembrar que a criação da moda nacional e mundial para o açaí 
foi de um grupo de empreendedores e não dos institutos de P&D, mas 
a expansão atual deste mercado tem um forte componente de P&D no 
estado do Pará (Homma et al., 2014). Dada a enorme biodiversidade 
amazônica, vale perguntar porque somente o açaí. A razão é simples: 
– os açaizais do estuário do rio Amazonas, que são parcialmente um le-
gado dos povos indígenas daquela região, estavam prontos para atender 
à nova demanda dos empreendedores. As outras florestas antrópicas, 
como os castanhais, são menos densas, mais espalhadas na região e, 
portanto, requerem muito mais organização para alcançar o mercado. 
Mais importante: os empresários brasileiros perderam a concorrência 
com os empresários bolivianos, que hoje dominam o mercado interna-
cional de castanha da Amazônia.

O setor madeireiro é o segundo componente do setor primário no PIB 
amazônico, mas a maioria da madeira extraída é ilegal. Considerando 
que a floresta amazônica é de enorme importância para a regulariza-
ção do clima do planeta e, portanto, para a mitigação das mudanças 
climáticas e que o Projeto RadamBrasil determinou que a madeira em 
pé naquela época tinha um valor aproximado de um trilhão de dólares, 
algumas prioridades que eu e Niro Higuchi sugerimos há mais de uma 
década para que a floresta continue contribuindo para sua própria con-
servação e uso merecem ser lembradas: a) moratória ao desmatamen-
to; b) zoneamento econômico-ecológico; c) regularização fundiária; d) 
investimentos na indústria florestal para adotar tecnologias de ponta 
na produção e processamento florestal; e) certificação; f) P&D flores-
tal e biotecnológica para gerar mais conhecimento e identificar outros 
usos. Desde aquela análise, o IBAMA continua a ser enfraquecido pelo 
governo federal, o Código Florestal ignora essas recomendações, in-
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vestimentos não aparecem, nem regularização fundiária avança, e o 
desmatamento continua a responder a demandas de mercado, não às 
agências ambientais.

Programas sobre biodiversidade não recebem investimentos do go-
verno federal, muito menos ainda os programas sobre sociodiversidade. 
Além de seus direitos declarados na Constituição de 1988, os povos 
nativos têm direitos oriundos de acordos internacionais de que o Brasil 
é signatário, mas todos esses diretos estão sendo ignorados atualmente. 

Cada grupo étnico possui um acervo de conhecimento próprio sobre 
os ecossistemas em que vive, bem como visões do mundo que ofere-
cem alternativas à visão hegemônica do mercado capitalista e da ciên-
cia ocidental. Este conhecimento poderia ter valor de mercado, caso a 
academia e as empresas nacionais trabalhassem com estes povos para 
identificar e desenvolver alternativas de mercado. Também, as Terras 
Indígenas são mais eficientes em evitar desmatamento do que o Sis-
tema Nacional de Unidades de Conservação na Amazônia e, portan-
to, têm muito a contribuir para manter a floresta em pé e mitigar as 
mudanças climáticas. No entanto, nenhuma dessas oportunidades está 
sendo aproveitada, e muito menos com as outras comunidades tradi-
cionais na região.

Uma das ideias para salvar a floresta é o pagamento por serviços 
ambientais oriundos da floresta em pé, conforme defendido por Fearn-
side (2008). Alguns ensaios estão em andamento, mas, pelo fato de o 
governo federal ainda não ter uma política coerente, existem dúvidas 
sobre sua eficácia e futuro. Com o colapso das economias dos países 
centrais em 2008 e 2009, o mercado de carbono sofreu severas perdas, 
que ainda não estão totalmente recuperadas. Este mercado é a base 
de ideias como REDD (redução de emissões de desmatamento e de-
gradação evitados). Após a recuperação fraca do mercado mundial, a 
economia brasileira entrou em colapso, o que tem um forte impacto em 
projetos como estes. Pior, o governo do presidente Michel Temer tem 
permitido o enfraquecimento de políticas ambientais. Neste momento, 
as perspectivas para o carbono não são promissoras.

A realidade na Amazônia é preocupante hoje. Quando o Estado Brasi-
leiro se faz presente, frequentemente age de forma a piorar as perspecti-
vas futuras. Uma parte do problema é que os tomadores de decisão nem 
reconhecem o fato de que a Amazônia é tratada como colônia interna, 
pois existe um mito de integração nacional. As palavras do General 
Eduardo Villas Bôas, citadas acima, mostram que a integração é um 
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mito de fato. Neste contexto, propostas para uma 4ª Revolução Indus-
trial fincada na Amazônia, conforme proposta de Nobre et al. (2016) pa-
recem irreais, pois exigiriam uma massa crítica intelectual, empresarial 
e política digna do 1º mundo, e não a realidade de uma colônia interna 
com uma longa história de subdesenvolvimento. 

Enquanto isso, as florestas domesticadas continuam a contribuir com 
produtos florestais não madeireiros, alguns importantes, como o açaí. 
No entanto, requerem os humanos para continuar a produzir, mas as 
políticas públicas de desenvolvimento e de inclusão social contribuem 
para o êxodo rural, deixando as florestas vazias, o que é um convite 
para a grilagem e a expansão do agronegócio. Este é um cenário de 
“business as usual”, que contribui para o PIB, mas não para o IDH com 
redução do coeficiente de Gini, muito menos para a conservação das 
florestas e sua biodiversidade.

GERALDO MENDES DOS SANTOS

Evidências sobre a domesticação da floresta amazônica vêm se acen-
tuando nos últimos anos, graças aos vários estudos de paleobotânica e 
arqueologia, sendo que um dos achados mais espetaculares foram os 
geoglifos. Nos últimos anos, os pesquisadores já encontraram mais de 
oitocentos deles no Brasil, sendo que mais da metade deles na Amazô-
nia, especialmente nos estados do Acre e Rondônia.

Os geoglifos encontrados na Amazônia são geralmente monumentos 
geométricos circulares ou quadrados de grandes proporções e feitos em 
escavações no solo, com até onze metros de largura e dois a quatro 
metros de profundidade. De acordo com a pesquisadora Ivanda Ram-
panelli, eles configuram vestígios de populações humanas que viveram 
nessa região entre 2.500 e 650 anos atrás, ou seja, muito bem antes da 
chegada dos primeiros colonizadores europeus. 

Vendo as ilustrações dos geoglifos da Amazônia, a primeira impres-
são que se tem é que eles se assemelham aos grandes anfiteatros da 
Grécia Antiga e que serviam para jogos e cultos. Curiosamente, a maio-
ria dos estudiosos da cultura amazônica defende a ideia de que esses 
monumentos tinham exatamente a função de servir de palco para ritu-
ais religiosas e cerimônias atléticas e artísticas, principalmente a dança.

Há, no entanto, uma tremenda diferença em relação a esses dois 
mundos. Ou melhor, diferença de concepções e de visões estratégicas, 
a respeito de ambos, sobretudo por parte das autoridades. Enquanto os 
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palcos da Grécia continuam atraindo milhões de turistas para aprecia-
rem o legado das gerações passadas, os palcos dos indígenas amazôni-
cos continuam abandonados na floresta ou desmanchados pelas patas 
dos bois e pelas potentes máquinas agrícolas. É provável que as plan-
tações de soja e milho acabem de vez com os vestígios desses grandes 
monumentos deixados pelos índios brasileiros. Um verdadeiro atestado 
de incompetência. Uma verdadeira agressão à criatividade e desrespeito 
à história de nossos antepassados. 

Outro importante elemento físico que tem servido à interpretação da 
colonização indígena na Amazônia são os fitólitos, também denomina-
dos silicofitólitos ou opala biogênica. Como o nome indica, trata-se lite-
ralmente de “pedra de planta” Mais precisamente e conforme descrição 
de Piperno (2006), trata-se de grãos minúsculos de sílica hidratada e 
que ficam incrustados nas células e nos espaços intercelulares de folhas 
e caules de certas plantas e são deixados inertes no solo após a morte e 
decomposição dos tecidos vegetais. 

A análise desses elementos no solo e sua confrontação com os de 
plantas que atualmente ocorrem no mesmo ambiente tem revelado uma 
radical mudança na composição florística, indicando que muito prova-
velmente isso decorreu da interferência indígena na região. Devido à 
grande resistência que possuem, os fitólitos vêm-se constituindo tam-
bém como importante ferramenta de interpretação histórica das mu-
danças climáticas e de gênese de solos, especialmente nas terras-pretas 
de índio. Graças a eles, tem-se agora uma melhor compreensão da na-
tureza e extensão do impacto da ação humana sobre as florestas e os 
ecossistemas amazônicos.

É importante assinalar aqui o valor da Ciência como instrumento de 
revelação da realidade do mundo e elemento fundamental na elabora-
ção de hipóteses capazes de reconstruir a história do homem e demais 
seres que vivem ou viveram num passado remoto. Caso ela não existis-
se e não contasse com instrumentos tecnológicos, também dela deriva-
dos, coisas diminutas e semelhantes a esses fitólitos jamais seriam co-
nhecidas. Agora, como antes e mais ainda no futuro, a Ciência continua 
sendo a melhor ferramenta para se conhecer e descrever a realidade do 
mundo, além de dar suporte contínuo à tecnologia.

A pré-história amazônica ainda é muito pouco conhecida, mas a sim-
ples presença dos geoglifos e fotolitos servem para elucidar o fato de 
que a floresta amazônica já foi manipulada por populações numerosas 
e complexas e que a atual composição florística é resultado de suas for-
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tes intervenções nesse ecossistema. Eles também servem para desmisti-
ficar a visão de muitos biólogos e ecólogos que sempre consideraram a 
floresta como essencialmente prístina, primária ou intocada. 

Os dados apresentados por Charles Clement vêm confirmar que a 
floresta amazônica foi largamente manuseada e intercalada por cultiva-
res indígenas. Também outros estudos têm demonstrado que cerca de 
uma centena de espécies de plantas que ocorrem na Amazônia foram 
domesticadas pelos povos pré-colombianos, destacando-se dentre elas 
as alimentícias como açaí, cacau, castanha-do-brasil, açaí, bacaba, ma-
pati, patauá e pupunha.

De todo modo, é fascinante a capacidade dos indígenas de terem atu-
ado na domesticação da floresta com tanta eficiência, sobretudo quan-
do se leva em conta que antes do descobrimento eles não dispunham 
de instrumentos agrícolas metálicos, tendo que trabalhar apenas com 
artefatos de pedra, madeira e outros produtos naturais incomensuravel-
mente menos eficientes do que machados e serras de aço.

A domesticação da floresta amazônica não se deu apenas com os 
indígenas. Ao longo dos últimos quatro séculos ela teve continuidade 
com a intervenção dos migrantes que vieram de todas as partes do Bra-
sil e também dos países vizinhos. Também dos caboclos que passaram 
a colonizar a região, a partir das entradas por rios e em seguida pela 
conquista dos interflúvios.

Nos últimos anos, esse poder de domesticação provavelmente tenha 
aumentado, devido a fatores facilitadores, como meios de transporte 
mais rápidos e eficientes e também às novas tecnologias envolvidas no 
cultivo da terra. Isso mostra claramente que os processos evolutivos 
que não param de ocorrer por forças genuinamente biológicas também 
são reforçados pela ação da cultura, levando à coevolução. Ou seja, a 
floresta e os seres humanos que nela vivem há milhares de anos evo-
luem em conjunto.

Em certo sentido, a cultura também é um elemento originário da pró-
pria natureza. Os indígenas parecem compreender isso de maneira mais 
profunda e factual do que os colonizadores brancos: ao contrário desses 
que historicamente concebem a natureza como um mero depósito de re-
cursos a serviço do homem, aqueles a concebem como algo sagrado e 
constituinte basal de sua própria origem, vivência, dependência e destino.

Apesar e além da domesticação, a floresta tem um vigor latente, uma 
capacidade fantástica de recuperação. Toda clareira nas proximidades 
da floresta se regenera num prazo relativamente curto. Evidentemente, 
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o prazo é maior para muitas plantas seculares, mas é possível se obter 
uma cobertura florestal de tamanho mediano e com alta densidade em 
torno de dez anos. Pastagens abandonadas que são rapidamente do-
minadas por vegetação pioneira e de crescimento rápido e comumente 
denominada “juquira” comprovam bem isso.

A capacidade de regeneração natural da floresta é interessante e pode 
nortear toda e qualquer ação voltada para a recuperação de áreas de-
gradadas na Amazônia e que não mais sirvam para a agricultura ou 
pecuária. Ou seja, para a regeneração da floresta, basta deixar a terra 
“descansar”; a partir daí aparecerão novas plantas e assim, ao longo 
do tempo, a floresta perdida será substituída naturalmente por uma 
floresta jovem, com a vantagem de que essa tem maior capacidade de 
absorver o carbono da atmosfera, responsável em grande parte pelo 
danoso efeito estufa.

Subdesenvolvimento

O tema também faz alusão ao subdesenvolvimento. A consideração 
mais direta e óbvia a ser feita é sobre o fato dessa região ter abrigado ao 
longo de milhares de anos uma cultura indígena tão marcante, a ponto 
de ser capaz de domesticar uma floresta tão grandiosa, mas que ainda 
continua à margem do processo civilizatório e subjugada pela tutela do 
Estado que por muito tempo considerou os indígenas despossuídos de 
razão e de capacidade administrativa. Em larga escala, os benefícios do 
desenvolvimento conquistado pela sociedade humana ainda não estão 
disponibilizados aos indígenas. Por outro lado, esses são vítimas das 
mazelas desenvolvimentistas, a começar pela invasão de suas terras e 
pela poluição das águas que passam em seus territórios.

Tudo leva a crer que o massacre indígena patrocinado a ferro e fogo 
pelos primeiros colonizadores, continua até o presente, tendo mudado 
apenas algumas facetas dos instrumentos e métodos de dominação. 
Ignorância, preconceito, prepotência e descaso também são armas de 
violência e dominação e essas continuam marginalizando e matando 
indígenas tanto ou mais que antes.

O subdesenvolvimento e a carência dos benefícios do desenvolvimen-
to conquistado pela sociedade humana não atingem apenas os indíge-
nas, mas também o caboclo que vive nas cidades, vilas e comunidades 
do interior. A pobreza é a maior aliada ou mesmo a causa primeira do 
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subdesenvolvimento e não raro vem acompanhada da fome, falta de 
educação e de oportunidade de trabalho.

Muitos costumam relacionar o subdesenvolvimento da Amazônia à 
falta de visão e de um programa governamental de longo prazo voltado 
para os reais interesses e consonante com a vocação econômica da re-
gião. Isso faz sentido, mas não explica tudo. Também há que considerar 
os aspectos de ordem cultural e mais especificamente a falta de “per-
tencimento”. Muitas pessoas que vivem na região não valorizam os ele-
mentos regionais e não assumem o protagonismo que deveriam assumir, 
como filhos da terra. Há muitos que até se envergonham de pertencer a 
determinadas etnias ou de se alimentar de certos produtos nativos. Até 
no esporte essa mazela pode ser observada, sendo comum a torcida ser 
feita para times de fora quando esses vêm jogar contra times locais. 

Outro aspecto cultural negativo é a noção de opulência ou abundância 
inesgotável dos recursos naturais. Muitos acreditam que a floresta e as 
águas na Amazônia são tão abundantes que o ser humano jamais terá con-
dições de esgotar ou mesmo estragar. Talvez por isso, também apresentam 
certo desprezo ou falta de cuidado com tais recursos, sendo o hábito de 
jogar todo tipo de lixo nos igarapés uma das mais claras evidências disso.

Em certo sentido, a educação tem contribuído bastante para uma 
percepção diferente e para uma maior valorização da natureza e dos 
elementos nativos, mas a cultura é um processo bem mais abrangente 
e que demanda muito tempo para ser modificada; geralmente só ocorre 
com as futuras gerações. Assim, é de se esperar que essas possam deter 
uma visão mais realista da importância que a Amazônia tem para o 
Brasil. De todo modo, é importante que isso possa ocorrer num futuro 
não muito distante, pois até lá muitos recursos podem desaparecer e 
outros que restam podem estar tão danificados que sua recuperação se 
torna impossível ou cara demais. Assim, enquanto as gerações futuras 
não chegam, é dever intransferível e inadiável da geração atual fazer a 
sua parte, deixar o melhor legado possível.
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ÉTICA & CIÊNCIA: PAPEL 
SOCIAL DO CIENTISTA
RESUMO

Este capítulo traça um paralelo entre a natureza da Ética e da Ci-
ência e da relação histórica, desejável e mesmo necessária entre uma 
e outra. Invoca alguns mitos para evidenciar a força dos imperativos, 
interdições e afirmações sociais e para os quais não pode haver segre-
dos. É evidenciada a importância da transparência e consenso para 
a harmonia na convivência coletiva e, por extensão, para o interesse 
coletivo antes e acima dos interesses individuais. Também é invocada 
a metáfora da luz como signo da verdade e do conhecimento que deve 
nortear todas as ações humana. De modo mais particularizado, são 
tratadas algumas questões éticas típicas da Ciência, como a aplicação 
prática do conhecimento, o direcionamento da pesquisa, a formulação 
e avaliação de teorias científicas. Por fim, é questionado o papel do 
cientista nesse contexto, cabendo a ele a missão de ser luz num mun-
do em constante transformação. 
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“Os monstros são filhos do segredo”

Em alemão, a palavra “gehaimnisrat”, o contador de segredos, desig-
na o professor. Desvendar segredos e contar o que sabemos é a essência 
moral de nossa missão de cientistas.

A arte de desvendar segredos é encontrada nas mais diversas culturas 
e está associada, por vezes, aos mitos de origem de nossa existência, de 
corpos celestes ou de seres reais ou imaginários que povoam o mundo 
ou a fantasia em que vivemos. Eis um exemplo da mitologia Tikuna:… 
uma jovem, todas as noites, era visitada em sua rede por um jovem que a 
namorava no escuro e antes do amanhecer se retirava. Incomodada com 
o fato de não saber quem era o jovem, certa noite espalhou em suas mãos 
tinta de genipapo e quando o jovem a abraçou ela apertou suas mãos nas 
costas dele, marcando-o sem que ele o percebesse. No mesmo dia ela re-
conheceu o jovem na aldeia; era seu proprio irmão! ....Ela contou o fato 
aos anciãos da aldeia e estes expulsaram o jovem,  enviando-o para o céu 
onde o encontramos todas as noites.Ele deu origem à Lua.

Não se deve namorar parentes, conta a história, que trata do tabú 
do incesto, norma moral cuja infração é castigada com o vagar pelas 
noites, longe no céu, sem luz propria, lamentando seu triste destino.

Tabus e interdições, imperativos e afirmações compõem o universo 
do que cada cultura determina ser permitido ou proibido na convivên-
cia coletiva. Eles também determinam que se deve contar isso para 
todos. Não há segredos nos principios morais. Não há ética sem luz. Fa-
zer a luz e iluminar significa revelar, mostrar a verdade. É nos critérios 
de verdade que encontramos as chaves da Ética em tempos e lugares, 
culturas e histórias de gentes e seus ambientes. Ela serve para validar 
proposições, estabelecer critérios que permitam distinguir uma afirma-
ção verdadeira de uma falsa.
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Explicar ou comunicar o que sabemos exige compartilhar critérios de 
validação. Sejam eles critérios de autoridade, narrativos ou factuais, expe-
rimentais, materiais ou imateriais; o que determina a verdade é o consen-
so entre as partes, entre quem afirma ou desenha e quem ouve,vê ou lê.

Os mitos remetem a historias dos tempos em que os seres humanos 
falavam e se entendiam com os animais. O critério de verdade era, na-
quele tempo, se comunicar, ser entendido pelo outro.

As ciências físicas limitaram o universo da verdade às afirmações 
que podem ser comunicadas através de uma linguagem formalizada e 
verificadas através de experiências, segundo protocolos que todos pos-
sam repetir. A Ciência se limita a descrever fenômenos recorrentes na 
natureza. Ela, como também o mito, não pode prescindir da crença dos 
interlocutores nos critérios de verdade, previamente e publicamente 
pactuados entre eles.

Em nossos tempos de intensa influencia da economia e do “mercado” 
nos laços e valores que permeiam a vida social é, a meu ver, importante 
preservar os princípios de visibilidade e transparência dos critérios de 
validação das afirmações de verdade, o domínio público dos fatos da 
natureza a quem essas verdades se referem. Se os testes clínicos que 
validam a eficácia de um medicamento forem secretos – por razões de 
interesse comercial por exemplo – como poderei saber se de fato o me-
dicamento é eficaz?

Os interesses da economia de mercado se confundem em nossos tem-
pos com os interesses de poder. Os imperativos da visibilidade e dos 
critérios de verdade são hoje dominados pelo segredo do poder econô-
mico e político. O domínio público é cerceado, questionado. Não é o 
exame público dos critérios de consenso que regula o ‘contrato social’. 
Insisto: não se trata de princípios éticos absolutos, independentes de 
um consenso social que guarda as marcas da sua história. Trata-se de 
uma avaliação ética de cada caso, informada e visível, que a sociedade 
deve fazer, para tratar das permissões e interdições ‘morais’ que afetam 
suas relações de poder, equilíbrios e consensos.

Vejamos outro aspecto da mesma questão ética, vista agora de modo 
trágico. A escolha entre os males de diferentes origens: em agosto de 
1939, Albert Einstein enviou ao presidente dos Estados Unidos uma 
carta alertando-o sobre a possibilidade de os alemães estarem desen-
volvendo uma bomba que poderia liberar uma grande quantidade de 
energia, extraída dos núcleos atômicos do urânio. 
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A informação essencial que ele transcrevia na carta era de que a Ale-
manha poderia produzir uma bomba de imensa capacidade destrutiva, 
decisiva no desfecho de uma grande guerra e que envolveria os Estados 
Unidos. Sobre a competência alemã para construí-la, também a infor-
mação dada por Einstein era reveladora. Einstein, Szilard e Fermi, que 
o acompanhavam na redação, conheciam de perto os físicos alemães 
possivelmente envolvidos no projeto, seu talento e determinação.  Eles 
haviam trabalhado juntos até poucos anos antes.

Construir uma bomba nuclear nos Estados Unidos antes dos alemães e 
equilibrar assim um desequilíbrio no poder destrutivo do inimigo. Opção 
trágica, escolher entre dois males (construir uma bomba atômica antes 
que os alemães a construíssem). Em épocas de guerra cada sociedade 
estabelece princípios e lealdades, valores, define crimes e castigos através 
de consensos estabelecidos de acordo com interesses próprios, muitas 
vezes opostos aos dos inimigos. Neste caso a dependência do consenso 
social, historicamente e localmente determinado é dominante.

Para os cientistas que construíram a bomba, a experiência foi dupla-
mente trágica, uma vez que eles imaginavam poder interferir na deci-
são de utilizá-las contra alvos civis. Oppenheimer, Szilard e Einstein 
haviam sugerido que a bomba não fosse lançada sobre Hiroshima e Na-
gasaki, mas apenas produzindo uma explosão demonstrativa em uma 
ilha deserta. Não foram ouvidos pelos comandantes militares; Oppe-
nheimer apenas conseguiu que uma das bombas não fosse lançada so-
bre Kyoto, cidade monumento que ele pedia, perdidas as esperanças de 
uma explosão demonstrativa, fosse preservada.

Esta questão nos remete a outro acontecimento relevante na história 
dos segredos e da corrida armamentista entre Rússia, Estados Unidos e 
Inglaterra, que ocorreu antes da explosão das primeiras bombas atômi-
cas. Conta-se que Niels Bohr (um dos mestres da geração de físicos que 
desenvolveu a física nuclear e abriu o caminho para o desenvolvimento 
de bombas atômicas, em 1944).

Preocupado com a possível corrida armamentista nuclear que certa-
mente ocorreria após a guerra, procurou W. Churchill, chefe do gover-
no britânico e sugeriu a ele compartilhar os segredos nucleares com 
os soviéticos, evitando assim os desgastes de uma competição insana, 
carregada de falsos segredos. Falsos, porque ele conhecia a competên-
cia dos físicos soviéticos que haviam sido seus alunos, e não duvidava 
que eles chegassem aos mesmos resultados dos físicos anglo-ameri-
canos também seus alunos em sua grande maioria. Churchill não lhe 
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deu ouvidos, chegou mesmo a tratá-lo como um estudante primário,um 
“school boy”, como Bohr registrou ao sair da audiência. Churchill não 
queria cooperação nuclear, queria confronto nuclear, apesar de pouco 
conhecer os segredos da física atômica.

Não se passou muito tempo, depois da guerra terminada para os 
soviéticos explodirem suas primeiras bombas atômicas. A corrida arma-
mentista nuclear quase leva o planeta à destruição total. A ‘guerra fria’ 
dominou o mundo e tornou instável a vida na Terra durante cinquenta 
anos. Instabilidade que ainda hoje persiste.

O segredo, quando levantado, permite que as questões éticas domi-
nem a discussão pública das diferenças e a verdade seja discutida e 
ponderada. Para isso ela deve ser despida de seu conteúdo de poder e 
arbítrio, seus segredos.

Ainda hoje, uma associação de cientistas responsáveis, reunidos ao 
redor do Bulletin of Atomic Scientists, revista de política cientifica e 
de defesa do desarmamento nuclear, criada por Leo Szilard e outros 
em 1946, sinaliza, através dos ponteiros de um relógio, a avaliação da 
ameaça de hecatombe nuclear nos tempos correntes. Fixando a meia 
noite como instante da catástrofe, os ponteiros indicam hoje que faltam 
apenas dois minutos para que ela ocorra. Coréia do Norte e Estados 
Unidos ameaçam resolver com bombas atômicas os instáveis equilí-
brios da política e do poder no mundo.

Vejamos agora outro exemplo emblemático da Ética na Ciência; no 
caso, nas ciências biológicas. Examinemos a possibilidade de clonar o 
ser humano. Experiências e pesquisas que permitam a clonagem devem 
ser permitidas ou proibidas? 

Em uma celebre conferência dedicada ao tema pela UNESCO, em torno 
do ano 2000 (a ovelha Dolly nasceu em 1996), se pretendia defender a 
interdição de experiências com o propósito de clonar o ser humano. Em 
determinado momento um cientista hindu presente, observou que na 
Índia a questão há muito tempo já estava resolvida, uma vez que todos 
os hindus são clones da deusa Vishnu. A conferência perdeu significado.

E no caso de ser possível produzir um ser hibrido homem-macaco? 
O híbrido deveria ser proibido? E se este híbrido se revelar importante 
para testes de uma vacina contra um vírus devastador para a saúde 
humana?  A sociedade ainda assim resistiria a liberar a sua produção?

Um último tópico que quero incluir nesta breve exposição: - o papel 
da carta magna de um país, sua Constituição. Trata-se de um documen-
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to de referência ética para os princípios, direitos e deveres consensuais, 
que moldam o contrato de convivência social civilizada de uma nação. 
Vejamos o que diz a nossa Constituição no Artigo 217, dedicado à Ci-
ência: “A pesquisa cientifica básica receberá tratamento prioritário do 
Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da Ciência”.

A Constituição admite duas referências para os princípios éticos que 
orientam o fazer científico: o bem público, a função social discutida 
abertamente para alcançar consensos sobre seu significado e uma se-
gunda, que menciona o progresso da Ciência e, portanto, razões ‘inter-
nas’: a consistência de suas teorias, hipóteses e explicações. A verdade 
e seus critérios de validação, consensuais nos círculos públicos ou res-
tritos dos especialistas. Ocorre assim uma tensão permanente entre o 
bem comum e a explicação a todos do que a pesquisa cientifica básica 
produz, descobre, descreve; os critérios de verdade e validação próprios 
de cada área específica, alheia aos imperativos éticos enquanto se refe-
rem a fatos da natureza que a principio escapam de juízos de valor. São 
o que são, não há como revogá-los.

As fronteiras entre a pesquisa básica e a descoberta dos fenômenos 
naturais e suas leis e as aplicações de uso na vida social são tênues. A 
produção de armas é um exemplo emblemático. As descobertas científi-
cas alimentam a produção de armamentos e determinam as relações de 
poder no quadro político local ou internacional. Como enfrentar este di-
lema? Como regular através de consensos e princípios morais o uso dos 
resultados da pesquisa para fins aplicados e evitar que sejam utilizados 
para finalidades condenáveis?  Ou ainda usados em aplicações não con-
trolados pelas “conferências de consenso” pelos debates públicos dos 
limites éticos das descobertas da Ciência e seus usos?

No segredo que envolve a fabricação de armas ou de produtos de 
“mercado” encontra-se a questão ética central: quem desvenda se-
gredos da natureza, aplicáveis ou não, deve dar publicidade às suas 
descobertas sob pena de ser cúmplice no seu uso indevido. Deve ter 
consciência que os fatos da natureza são de domínio público, e neste 
contexto devem ser discutidos. Assim, cabe à sociedade verificar se a 
descoberta anunciada é verdadeira e avaliar as consequências éticas de 
suas possíveis aplicações. Se o segredo prevalecer os “gritos de terror” 
ocuparão os laboratórios de pesquisa científica básica ou aplicada. Se o 
domínio público dos dados e fatos da natureza não prevalecer, o “com-
plexo industrial cientifico militar” determinará os rumos da Ética no 
uso da Ciência. É o que está acontecendo nos últimos cinquenta anos.
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O controle social para evitar o uso da Ciência para finalidades secre-
tas, contrarias às cartas de consenso que regulam a vida pacifica entre 
nações, é motivo de permanente preocupação entre cientistas e nos 
espaços públicos de debate dos consensos. 

Evitar o segredo, promover o debate público, defender o domínio 
público do conhecimento, em um mundo dominado pelos “interesses 
de mercado” é missão quase impossível.  Para que isso possa ocorrer 
como dever constitucionalmente determinado, e não apenas como op-
ção individual, deveríamos incluir na Carta Magna um artigo, entre os 
princípios fundadores, um que garante aos cidadãos o direito de acesso 
aos dados básicos que caracterizam os fenômenos naturais, o “Habe-
as data naturae”. Dados de domínio público, que não poderiam assim 
alimentar segredos. Um direito semelhante ao “Habeas corpus” que 
protege o princípio de inocência do cidadão enquanto sua culpa não 
for comprovada, ou o “habeas data” que garante o acesso aos dados de 
interesse individual em poder do Estado.

Este artigo contraria os princípios que regem a economia de mercado 
e protegem os interesses dos donos do poder econômico e financeiro.
Resta à Ciência reconhecer sua incômoda dependência e aos cientistas 
promover a divulgação dos resultados de suas pesquisas, antes que o 
‘mercado’ deles se aproprie. Se os monstros são filhos do segredo, para 
evitar os monstros devemos combater os segredos.

FERNANDO HÉLIO ALENCAR

A região amazônica representa um espaço estratégico, por ser deten-
tora da maior sociobiodiversidade do planeta; é imensurável o seu esto-
que genético e detém uma das maiores reservas hídricas do planeta, o 
que representa para o Brasil um potencial estratégico muito relevante, 
além de representar um patrimônio de inestimável valor tanto econô-
mico como social.

Em termos de segurança alimentar, a Amazônia é detentora de uma 
enorme diversidade de peixes e frutas, representando uma abundante 
oferta e disponibilidade de proteínas de boa qualidade biológica, calo-
rias, vitaminas, minerais; isso pode viabilizar um excelente padrão de 
saúde, nutrição e de qualidade de vida para os seus diferentes grupos 
populacionais. 

Por desconhecimento ou má utilização das suas riquezas naturais – 
em decorrência da falta de uma base científica, tecnológica e ambiental 
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adequada, da sua complexidade de interação química, do modo de dis-
tribuição espacial e utilização dos seus recursos dentro dos diferentes 
ecossistemas –, o homem amazônico ainda não conseguiu usufruir ple-
namente do potencial que esta região oferece.

Este histórico descompasso científico e tecnológico, fruto da carência 
de produção e divulgação das informações cientificas referentes à sua 
exuberante biodiversidade, justifica a precariedade dos níveis de saúde 
registrados na Amazônia: elevada incidência de endemias, doenças in-
fecciosas, parasitárias e processos carenciais. Como fator agravante des-
ta situação, constata-se na dieta do amazonense o baixo consumo de 
micro e macronutrientes, curiosamente abundantes em sua natureza, 
como é o caso das proteínas fartamente encontradas no seu exuberante 
potencial pesqueiro, bem como das vitaminas e minerais fartamente 
presentes nas frutas regionais. 

Corroborando com esta deplorável realidade a análise evolutiva das 
pesquisas desenvolvidas na região nas últimas décadas sugere a persis-
tência e agravamento de um quadro de fome crônica, evidenciado por 
elevadas prevalências de desnutrição infantil, anemia ferropriva, hipo-
vitaminose-A, além da alta frequência de parasitose gastrintestinal e 
endemias. Torna-se então evidente que a realidade social e econômica, 
bem como o quadro de precariedade da saúde e nutrição registrados na 
região, contrastam, frontalmente, com a riqueza da sua biodiversidade. 

Impõe-se, portanto, investigar o comportamento das variáveis com-
ponentes do bioma Amazônia quanto à sua heterogeneidade, complexi-
dade de interação química, fragilidade e fertilidade do seu solo, modo 
de distribuição espacial, utilização dos nutrientes dentro dos diferentes 
ecossistemas, uso de agrotóxicos bem como do mercúrio depositado 
no solo e ambientes aquáticos em decorrência da lavra do ouro nos 
garimpos da região. O entendimento e resolução desta complexa equa-
ção obviamente devem ser estruturados em critérios de preservação e 
sustentabilidade bem como nos princípios da Ciência, Tecnologia e da 
Inovação tecnológica, obviamente que obedecendo às normas éticas 
referentes às leis do mercado e sustentabilidade do meio ambiente.

A observância a estes determinantes científicos viabilizará a geração 
de metodologia analítica adequada com reprodutibilidade de dados, o 
que possibilitará o domínio, difusão e expansão do conhecimento per-
tinente à sistemática de produção agrícola, processamento, controle de 
qualidade, embalagem, conservação, distribuição, agregação de valor 
ao produto regional, com reflexos imediatos na economia local.
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Para isto é imprescindível à expansão e dinamização da execução de 
projetos de pesquisa básica e aplicada para se estudar as condições de 
saúde, segurança alimentar, com detalhamento mais específico da compo-
sição dos frutos regionais: sua caracterização físico-química, identificação 
dos seus potenciais energético, proteico, lipídico, vitamínico, mineral e 
impactos da sua utilização na recuperação de processos carenciais.

Também devem constar na pauta de pesquisa a investigação da ca-
pacidade antioxidante dos frutos regionais, sua resposta glicêmica e 
ocorrência de compostos bioativos, levando-se em consideração a sua 
demanda futura como elementos preventivos das doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT), tão graves e por demais prevalentes na atuali-
dade em decorrência da transição nutricional e estilo de vida adotado 
pela população brasileira. Por último, merece reflexão científica conti-
nuada as recentes preocupações quanto às alterações climáticas globais 
e suas possíveis alterações decorrentes na cadeia de produção e compo-
sição biológica dos alimentos.

A geração destas informações possibilitará a implantação de progra-
mas de gestão mais coerentes nas áreas de nutrição, educação, agricul-
tura, marketing e exportação, devendo-se priorizar sempre o retorno 
social das informações oriundas destas pesquisas científicas para a po-
pulação. Consequentemente, isso viabilizará a melhoria da qualidade 
de vida do homem na Amazônia. Entendo ser este o papel social do 
cientista na Amazônia. 

GERALDO MENDES DOS SANTOS

Tanto a Ética como a Ciência sempre foram áreas fortes e dinâmicas 
da Filosofia, desde a antiguidade grega. No entanto, na época moderna 
elas se constituíram em ciências autônomas, sem, contudo, deixar de 
manter entre si uma relação complementar e necessária. Afinal, a Ética 
trata do comportamento, do hábito e das ações dos homens entre si e 
com os demais seres, sempre buscando o equilíbrio, o bem-estar, a boa 
qualidade de vida. Por sua vez, a Ciência serve para conjecturar, refutar, 
conhecer e descrever a realidade. Dito de outra forma: a Ciência lida 
com objetos, fatos e fenômenos tangíveis ou materiais; a Ética serve de 
parâmetro para o bem agir, o comportamento mais adequado diante das 
mais diversas situações. 

A Ética pode prescindir da Ciência, embora ela se desenvolva bas-
tante com a aquisição de novos conhecimentos científicos. A Ciência 
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pode não prescindir da Ética, mas é esta que lhe confere coerência e 
rumo. Assim sendo, é sempre e muito desejável que ambas trabalhem 
juntas, uma colaborando ou fecundando a outra. Afinal, todo conhe-
cimento adquirido pela Ciência só tem sentido, quando bem aplicado 
eticamente. Por outro lado, a Ética é sempre fortalecida, quando novos 
conhecimentos são colocados à sua disposição.

Os problemas epistemológicos da Ética e da Ciência têm sido abor-
dados tanto por filósofos da Ciência, como por cientistas filosofantes 
e interessados em Ética, mais precisamente em Bioética. Sendo assim, 
tanto um como outro se deparam continuamente com problemas e tam-
bém com soluções comuns ou complementares. Isso significa que todo 
estudo científico deve ter a ética como orientação e também como reta-
guarda. Por outro lado, a Ética nunca pode descuidar das descobertas 
científicas; ela se aprimora com essas.

Dentre tantos problemas epistemológicos historicamente tratados 
no âmbito da Ciência – sobretudo as ciências biológicas –, três deles 
se destacam, pois estão no cerne das abordagens científicas e afloram 
quase sempre na convergência dessas duas disciplinas quando se leva 
em conta a interface da Ciência com a Tecnologia e com a sociedade: a 
aplicação prática do conhecimento, o direcionamento da pesquisa e a 
formulação e avaliação de teorias científicas.

À primeira vista, parece haver uma nítida linha divisória entre co-
nhecimento científico, enquanto tal, e sua aplicação prática, geralmente 
em forma de tecnologia. O conhecimento em si mesmo tem um caráter 
de neutralidade, isto é, destituído de valor moral. Além disso, desde 
os gregos antigos, criadores das primeiras noções de Filosofia, Ciência 
e Ética, o conhecimento puro detinha um valor absoluto e intrínseco, 
incomensuravelmente maior do que a aplicação que pudesse ter. 

Por definição, “filósofo” era o termo que os filósofos gregos utili-
zavam para designar as pessoas que amavam o saber.  A respeito dis-
so, Aristóteles deixou no livro I da Metafísica uma definição exemplar: 
“[...] e quanto às Ciências, igualmente, aquilo que é desejável por si 
mesmo e com vistas apenas ao conhecimento, é mais próprio da sabe-
doria do que aquilo que é desejável com vistas aos seus resultados.”.

No entanto, há que se levar em consideração dois fatos relativos a 
isso: primeiro, que todo conhecimento é passageiro; novos conheci-
mentos surgem continuamente, muitas vezes sobrepujando ou mesmo 
descartando conhecimentos anteriormente adquiridos. Segundo, que 
aquilo que a Ciência descobre, quase sempre constitui em instrumen-
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to desencadeador de novas maneiras de perceber ou atuar no mundo. 
Curiosamente, é sobre essas descobertas e seus usos que a Ética desen-
volve seus campos de atuação. Ou seja, a Ciência descobre e a Ética 
tenta dar o melhor rumo à utilização de tais descobertas.

O caso da fissão nuclear que pode levar ou não à guerra atômica, citado 
pelo palestrante, se constitui num exemplo clássico disso e que apresenta 
quatro estágios distintos e crescentes de complexidade em função do teor 
ético que ele pode assumir: o primeiro é a simples descoberta da exis-
tência e das propriedades do núcleo atômico; segundo, é o eventual uso 
desse conhecimento para fazer um reator nuclear, visando a produção 
de energia para o bem-estar da sociedade; terceiro, é o uso desse mesmo 
conhecimento para fabricar bomba atômica; quarto é a decisão de deter-
minados grupos em lançar tal artefato num contexto de luta política.

Obviamente, os dois primeiros estágios são cientificamente positivos, 
trata-se de descobertas maravilhosas e que atestam a capacidade huma-
na de criar, descobrir e inventar, obter conhecimento e isso não deve 
passar pelo crivo da avaliação e muito menos da condenação moral. Os 
dois últimos, ao contrário, devem passar pelo crivo da avaliação e da 
condenação moral.

O exemplo acima pode ser historicamente clássico, mas se torna rela-
tivamente controverso no momento atual, porque os valores do mundo 
grego antigo sofreram transformações profundas ao longo do tempo e 
em regiões distintas. Ou seja, embora a figura do filósofo grego – mais 
interessado no conhecimento do que no seu eventual uso – ainda seja 
um referencial interessante, o que se observa na prática (e mesmo na 
teoria de muitos) é que o uso tem mais importância do que o conheci-
mento em si mesmo. Na verdade, na maioria dos casos, a possibilidade 
de uso é condição determinante na escolha e financiamento de projetos 
e programas de pesquisa na maior parte do mundo.

O problema do direcionamento da pesquisa se refere ao fato de que 
todo conhecimento provém de algum tipo de investigação e essa não 
ocorre mais de forma furtiva ou totalmente livre, mas induzida por in-
teresses de diversos matizes políticos, estratégicos e socioeconômicos. 
Na verdade, a ciência não é mais, como antigamente, um empreen-
dimento individual, mas coletivo. De modo idêntico, ela não mais se 
restringe às escolas técnicas, universidades e academias, mas também 
se desenvolve em agências de governos, empresas e outras instituições 
formalmente constituídas.
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Também é preciso lembrar que não existe pesquisa gratuita.Toda ela 
depende de recursos para ser bem conduzida e gerar conhecimentos que 
se deseja ou se fazem necessários em determinados setores do empreen-
dimento humano, seja tecnológicos, religiosos ou culturais. Ou seja, toda 
pesquisa é fomentada por contextos socioeconômicos e alicerçada por in-
teresses que não são exatamente o conhecimento puro ou por si mesmo.

Enquanto prática institucionalizada, a Ciência não está isolada do 
resto da sociedade. Ao contrário disso, o direcionamento e os rumos da 
pesquisa científica não são nem devem ser ditados pelo próprio saber 
científico, e sim por pessoas com interesses diversos, e até mesmo con-
flitantes. Normalmente, é no jogo desses interesses que costuma sair as 
ideias mais criativas e as iniciativas mais interessantes. Isso significa 
que o diálogo e a transparência são os melhores meios de se conhecer 
a natureza e os resultados da Ciência.

Mais que operar no meio social, a Ciência opera em rede, incluindo 
não apenas os pesquisadores, mas também gestores, financiadores, po-
líticos, empresários e todos seus apoiadores. Ao final de contas, todos 
esses agentes assumem certo grau de responsabilidade sobre os des-
tinos da Ciência, incluindo os gastos empregados em seu desenvolvi-
mento e, especialmente, o bom ou mau uso de seus resultados.Um bom 
exemplo disso ocorre com as pesquisas em biotecnologia no setor da 
agricultura e mais especificamente na produção de transgênicos. 

O exemplo da fissão nuclear acima citado, também se aplica aqui. 
Ou seja, a descoberta da transgenia é um fato eticamente neutro e cien-
tificamente positivo, no entanto os eventuais malefícios que isso pode 
desencadear nos seres humanos, no equilíbrio ecológico e no meio am-
biente devem assumir uma conotação moral de grande relevância. Isso 
significa que essa conotação moral deve recair não somente sobre os 
usuários dessa tecnologia, mas também sobre os tomadores de decisão 
e sobre os pesquisadores diretamente envolvidos nela.

Isso significa também que a Ciência é uma atividade revestida de 
potenciais implicações éticas, especialmente nos dias atuais em que 
ela está intrinsecamente vinculada com uma tecnologia cada vez mais 
agressiva, no sentido de poder provocar impactos e modificações drás-
ticas no ambiente, nas relações entre os seres e no comportamento 
humano. Significa, ainda, que hoje, mais que nunca, as iniciativas cien-
tíficas devem ser acompanhadas pela sociedade, visando a que tanto os 
benefícios como também os eventuais malefícios ou riscos delas advin-
das sejam devidamente compartilhados.
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O problema da formulação e avaliação de teorias científicas é deriva-
do do atávico desejo humano – sobretudo dos cientistas - de formular 
teorias, ou seja, de explicar e prever os fenômenos que ocorrem na 
natureza. Isso significa uma busca de explicação para determinados 
fenômenos e a previsão de fenômenos iguais ou semelhantes, dadas as 
mesmas ou semelhantes condições iniciais.

De maneira idêntica ao que ocorre com o direcionamento da pesqui-
sa, também há o direcionamento para as teorias. Evidentemente, esse 
último caso á mais difícil de ser detectado e corrigido, mas também ele 
tem implicações éticas, especialmente quando tais teorias são lançadas 
no campo da educação e mesmo religioso, levando a atos psicológicos, 
tomada de decisão ou mesmo adoção de certos hábitos, dogmas, pre-
conceitos ou ideologias que derivam delas.

Todas as ideologias fazem um tremendo mal à Ciência e também à 
Ética, por uma razão simples: elas são calcadas em dogmas e doutrinas 
e isso é por natureza anticientífica, pois na Ciência não existe verdades 
absolutas e eternas. Tudo aquilo que pretende ser científico deve estar 
submetido ao crivo das conjunturas e refutações, conforme bem defen-
dido por Karl Popper, eminente filósofo da Ciência. Mesmo – e sobretu-
do! - a ideologia da Ciência, comumente conhecida como cientificismo 
tem seus defeitos natos, jamais pode ser científica.

Com base nos postulados acima descritos, fica claro que toda adesão 
dogmática ou fanática a qualquer ideologia, seja ela de caráter metafí-
sico, político, teológico ou moral é temerária, pois geralmente conduz 
a propostas teóricas inadequadas, inconseqüentes, perigosas e até noci-
vas. Assim, deve competir à Ciência e especialmente à Ética as medidas 
paliativas ou mesmo corretivas, visando colocar no eixo da pesquisa 
e da conduta humana o permanente senso da análise, da reflexão, da 
prudência e do verdadeiro amor ao conhecimento sempre aberto às 
novidades e ao futuro.

Por certo é difícil se implantar a imparcialidade absoluta nas ativi-
dades científicas, que vão da formulação de perguntas, passando pelo 
encaminhamento de projetos, daí à interpretação dos resultados e até 
a concepção de teorias. Entretanto, esse deve ser o balizamento de tais 
atividades e também o campo de atuação da Ética. Por certo isso deve 
merecer uma constante atenção, apoio e aderência de todos que lidam 
com essas áreas do conhecimento, a começar pelo próprio cientista e 
estudioso da Ética.
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Ciência, Ética e Sustentabilidade

A Hipótese de Gaia, apresentada por James Lovelock e segundo a 
qual o planeta terra funciona como um superorganismo autoregulável e 
onde tudo interage, à semelhança dos órgãos e tecidos, serve para evi-
denciar a estreita relação entre os princípios da Bioecologia e da Ética. 
Afinal, ambas propugnam pela relação estreita entre os seres e o cuida-
do responsável (e a responsabilidade cuidadosa) que o homem deve ter 
para manter esse equilíbrio dinâmico entre todos os seres. 

O ser humano habita a terra por apenas algumas dezenas de milhares 
de anos, enquanto os primeiros vertebrados surgiram há cerca de meio 
bilhão e os organismos unicelulares há mais de quatro bilhões de anos. 
Em termos comparativos: se a vida na terra tivesse a duração de um 
ano, a existência dos seres humanos não passaria de um mero instante, 
algo semelhante a um relâmpago. Isso significa que foram necessários 
bilhões de anos de existência dos seres unicelulares para que os pri-
meiros vertebrados e por último o homem aparecessem na terra, sendo 
todos eles resultantes de um permanente processo evolutivo. 

Quando os humanos surgiram na face da terra, os seus antecessores 
vertebrados já haviam adquirido todas as principais adaptações bioló-
gicas envolvidas nos processos vitais básicos. Por exemplo, os peixes, 
surgidos no período Ordoviciano, há mais ou menos quinhentos milhões 
de anos, já possuíam as estruturas vinculadas à visão, digestão, excreção, 
sexualidade e outros atributos básicos da vida dos vertebrados modernos, 
incluindo o ser humano. Em outras palavras, nós humanos ganhamos de 
presente aquilo que os seres primitivos tiveram que adquirir e construir 
ao longo de bilhões de anos de existência e tentativas evolutivas. Ou seja, 
humanos e não humanos fazem parte da mesma cadeia da vida.

Não somente as ciências biológicas, mas todas as Ciências deveriam 
reconhecer a interação, ou melhor, a interdependência entre todos os 
seres. Por ser mais inteligente que os demais, o ser humano deve reco-
nhecer a relação umbilical que tem com a natureza e zelar pela preser-
vação das demais formas de vida.

A idéia de ética tem muito a ver com “saber viver”, uma relação res-
peitosa, com o “outro” e com o ambiente em que se vive e atua. Nesse 
sentido, ela é um misto de atenção, cuidado e zelo na maneira de vi-
ver em sociedade, tendo como pressuposto que a sociedade comporta 
não apenas os humanos, mas todos os seres a ele associados, inclusive 
aqueles que lhe servem de apoio, lirismo e alimento. 
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É comum falar-se de ética médica, ética profissional, ética da mídia, 
etc. mas a ética permeia todos os atos e atitudes humanos. A ética é a 
essência do legítimo sentimento humano, aquele que carrega a vontade 
de explorar ao máximo possível com a necessidade de explorar o má-
ximo sustentável.

De certo modo, parece paradoxal compatibilizar crescimento econô-
mico com justiça social e preservação do meio ambiente, mas não o 
é, só depende de mudança radical de percepções, hábitos e costumes, 
tanto em nível individual, governamental e coletivo. Isso implica em 
melhor aproveitamento dos recursos naturais, combate à poluição e ao 
desperdício e melhor distribuição do lucro e dos benefícios, principal-
mente aqueles patrocinados pela natureza. 

Sustentabilidade é um termo meio vago, mas subentende a busca de 
um modelo sócio econômico e cultural, capaz de utilizar os recursos no 
presente de tal maneira que não venham faltar para as gerações futuras. 
Atualmente, o termo vem sendo utilizado até com certo exagero, às ve-
zes como apanágio para políticas, projetos e ações escusas e, portanto, 
totalmente desvinculadas de seu sentido autêntico, mas é importante 
adotá-lo como balizamento e mesmo como utopia. Sem utopia, a Ci-
ência perde sua função, a Ética atrofia e a própria vida humana perde 
sentido. Sonhar é preciso, como dizia o poeta!
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