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PRÓLOGO

Este Tomo aborda dois temas importantes e que tem forte vinculação 
com a natureza e o destino da Amazônia: a economia agrícola e a rela-
ção entre razão e espiritualidade. Ambos os temas foram apresentados 
por profissionais altamente gabaritados e verdadeiramente interessados 
em entender a Amazônia, essa região tão  complexa e enigmática, mas 
considerada como o maior estoque de carbono e a última grande fron-
teira agrícola do mundo, especialmente por causa da sua extensão e 
abundância de água e luz.

A economia agrícola diz respeito não somente à produção, transpor-
te, armazenamento e abastecimento de alimentos, mas também sua dis-
tribuição justa e equitativa, evitando a fome e combatendo o excesso de 
consumo. Além disso, ela também pressupõe a proteção dos solos, dos 
mananciais e do clima, já que essas são condições indispensáveis para 
o sucesso dos cultivares. Também diz respeito ao aproveitamento das 
plantas alimentícias não convencionais (PANCs), pois essas geralmente 
são nativas, de fácil acesso, resistentes a pragas e com alto teor nutriti-
vo, carecendo apenas de apoio à sua disseminação e aceitação por parte 
dos eventuais consumidores. Nesse sentido, a economia agrícola tam-
bém está relacionada com a mudança de hábito e isso tem implicações 
na educação e na cultura.

Razão e Espiritualidade são elementos típicos e definidores da natu-
reza humana: o primeiro é mais vinculado ao raciocínio, às deduções e 
à lógica, enquanto o segundo é mais vinculado à intuição, à abstração e 
imaginação. Além disso, esses dois elementos mantém estreita relação 
entre si e geralmente são interdependentes, operando juntos na com-
preensão da realidade externa e também da subjetividade, incluindo 
sentimentos, valores, propósitos, decisões e visões de mundo.

Tanto a alimentação adequada como o bem estar psíquico são fun-
damentais para a qualidade de vida, para a realização plena dos indi-
víduos e da sociedade em que vivem. Assim, entender o significado e 
alcance desses dois termos é o primeiro passo na escalada interminável 
de defesa e promoção da saúde integral, harmonia, justiça distributiva 
e da felicidade plena que é o sonho de todo ser humano.

O Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA) se sente gra-
tificado em fomentar esse debate com a participação direta de pessoas 
tão qualificadas e de um público bem formado e exigente. Igualmente 
gratificado em possibilitar que as ideias decorrentes desse debate sejam 
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disponibilizadas para um público bem maior, através da publicação de 
seu Caderno de Debates, que agora chega ao tomo XIII. 

Esperamos que as ideias aqui lançadas sejam lidas com atenção, con-
frontadas com prudência e incorporadas ao repertório dos leitores, pois 
somente assim o conhecimento se propaga e contribui, de fato, para o 
desenvolvimento da sociedade como um todo. É oportuno lembrar que 
esta é a principal missão dos cientistas, educadores, gestores, executivos 
e demais profissionais que lidam com a educação e compreendem que 
construir e disseminar o conhecimento é a melhor forma de aprender.
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ECONOMIA AGRÍCOLA: 
O PAPEL DA AMAZÔNIA
RESUMO

O presente capítulo trata da importância vital do alimento e das estra-
tégias e diretrizes nacionais e internacionais que vem sendo adotadas 
para que haja segurança alimentar. Isso pressupõe que haja produção 
compatível de alimentos para a população atual, em torno de 7,5 bi-
lhões e da estimada para 2050, em torno de 9,8 bilhões de pessoas. 
A economia agrícola pressupõe três medidas básicas: primeira, que a 
produtividade seja aumentada sem novos desmatamentos, contando 
apenas com as áreas já desflorestadas, bastando para isso a recupera-
ção e fertilização dos solos e a criação de cultivares melhor adaptadas 
a eles. Segunda, que a produção seja enriquecida com as plantas ali-
mentícias não convencionais (PANCs), pois geralmente são nativas, de 
fácil acesso, resistentes a pragas e com alto teor nutritivo, carecendo 
apenas de apoio à sua disseminação e aceitação por parte dos consumi-
dores. Terceira, que haja redução do desperdício e que a  produção seja 
distribuída de maneira mais justa e equitativa, evitando a falta por um 
lado e o excesso de consumo por outro, o qual geralmente tem levado 
à obesidade e outras doenças crônicas. Com o lema “não deixar nin-
guém para trás”, os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) 
promulgados pela ONU são divididos em quatro dimensões principais: 
social (relacionadas às necessidades humanas de saúde, educação, me-
lhoria da qualidade de vida e justiça social); ambiental (preservação 
e conservação do meio ambiente com ações que vão da reversão do 
desmatamento, proteção das florestas e da biodiversidade, combate à 
desertificação, uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos até a 
adoção de medidas efetivas contra mudanças climáticas); econômica 
(uso e esgotamento dos recursos naturais, produção de resíduos, con-
sumo de energia, entre outros); e institucional (relativas às capacida-
des de colocar em prática os ODS por parte dos estados-membros, no 
contexto da Agenda 2030 da ONU/FAO). Fome, guerra, pobreza e igno-
rância geralmente andam juntas; assim, a economia agrícola também 
implica enfrentar essas questões com tanto ou mais zelo e eficiência do 
que a produção e distribuição de alimentos.
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ALAN JORGE BOJANIC

Engenheiro agrônomo; Mestre em Economia Agrária e em Ciências 
Políticas;  PhD em Economia Ambiental; Diretor adjunto e Diretor 
Técnico no Centro de Investigação Agrícola Tropical (CIAT) de 
Santa Cruz, Bolívia; Assessor em desenvolvimento sustentável 
e recursos naturais do PNUD; Diretor executivo do Serviço 
Nacional de Sanidade Agropecuária e Inocuidade Alimentar da 
Bolívia; Representante da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) na Costa Rica, no Chile depois 
Brasil; Coordenador da Equipe Multidisciplinar da FAO para a 
América do Sul; Representante Regional Adjunto da FAO para a 
América Latina e o Caribe.

Na Cúpula das Nações Unidas (ONU) de 2015, os 193 países-mem-
bros se comprometeram com um plano de ação para erradicar a fome 
e a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a 
paz e a prosperidade. No âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), a agenda é composta por 17 objetivos, 169 metas 
e 231 indicadores que devem ser cumpridos até o ano de 2030, em um 
esforço conjunto dos países-membros da ONU.

Com o lema “não deixar ninguém para trás”, os ODS são divididos 
em quatro dimensões principais: social, que está relacionada às neces-
sidades humanas de saúde, educação, melhoria da qualidade de vida e 
justiça; ambiental, que trata da preservação e conservação do meio am-
biente com ações que vão da reversão do desmatamento, proteção das 
florestas e da biodiversidade, combate à desertificação, uso sustentável 
dos oceanos e recursos marinhos até a adoção de medidas efetivas con-
tra mudanças climáticas; econômica, que aborda o uso e o esgotamento 
dos recursos naturais, a produção de resíduos, o consumo de energia, 
entre outros; e institucional, que diz respeito às capacidades de colocar 
em prática os ODS.

No contexto da Agenda 2030, os trabalhos realizados pela Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) perpassam 
todos os ODS, todavia, estão diretamente relacionados com 6 dos 17 ob-
jetivos: ODS 1: erradicação da pobreza; ODS 2: fome zero e agricultura 
sustentável; ODS 6: água potável e saneamento; ODS 12: consumo e pro-
dução responsáveis; ODS 13: ação contra a mudança global do clima; 
ODS 14: vida na água; e ODS 15: vida terrestre. Além disso, a FAO ainda 
colabora com outras agências dando suporte a indicadores específicos do 



15GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

ODS 7 (energia limpa e acessível); ODS 10 (redução das desigualdades); 
e ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis).

A alimentação e a agricultura estão no centro das grandes questões 
humanas. A falta de uma alimentação adequada afeta o desenvolvi-
mento apropriado de crianças e adultos. A prática de uma agricultura 
não focada na preservação dos recursos naturais e com capacidade de 
mitigar e se adaptar às mudanças do clima, coloca em risco a produção 
futura de alimentos para atender a demanda mundial que exigirá cada 
vez mais. Neste contexto, a Amazônia, maior floresta tropical do mun-
do, tem um papel fundamental no cumprimento dos ODS até o ano de 
2030, principalmente quando destacamos sua função na mitigação das 
mudanças climáticas que causam danos também à agricultura e, conse-
quentemente, na segurança alimentar. 

Agricultura e emissões de gases de efeito estufa 

O aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) é o principal 
causador das mudanças climáticas. Estima-se que somente a agricul-
tura no âmbito mundial seja responsável por 20% das emissões totais. 
Além disso, novas estimativas da FAO sobre gases de efeito estufa mos-
tram que as emissões provenientes da agricultura, silvicultura e a pesca 
quase duplicaram nos últimos 50 anos, e que podem aumentar em 30% 
até 2050, se não houver esforços para reduzi-las.

Dentre as diversas atividades agrícolas, a pecuária é a que mais contri-
bui para as emissões de GEE, sendo responsável por 14,5% das emissões 
antropogênicas. O gado, tanto para a produção de carne como para a de 
leite, é responsável por dois terços dessas emissões. Já no Brasil, o desma-
tamento, mesmo em queda desde 2004, é a principal fonte de emissões de 
gases de efeito estufa. Somente o desmatamento da Amazônia contribuiu 
com 26% das emissões em 2016, segundo os dados mais recentes do Insti-
tuto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAAM).

Observa-se que as mudanças climáticas dificultam a produtividade agrí-
cola e os meios de subsistência rurais. Entre os anos de 2005 e 2015, 26% 
dos danos e perdas totais causados por desastres climáticos em países em 
desenvolvimento ocorreram na agricultura. Além disso, durante o mesmo 
período, as secas provocaram 30% das perdas agrícolas causadas por de-
sastres naturais. Outro dado alarmante é que a escassez da água já afeta 
mais de 40% da população mundial. A estimativa é que as mudanças 
climáticas sigam reduzindo a disponibilidade de água, intensificando as 
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pressões sobre bacias já empobrecidas e a competição de água em diferen-
tes setores e enfraquecendo a segurança hídrica das regiões.

Segundo projeções da FAO, caso os efeitos das mudanças climáticas 
não sejam contidos, deve-se esperar cenários em que a segurança ali-
mentar no mundo possa vir a enfraquecer: para 2030, 100 milhões de 
pessoas podem ficar abaixo da linha da extrema pobreza; e para 2050, o 
rendimento das culturas pode sofrer redução de 10 a 25% e até um bi-
lhão de migrantes decorrentes das mudanças do clima podem aparecer. 
Por isso, o papel da Amazônia na mitigação desses efeitos é fundamen-
tal para se atingir o ODS 13: ação contra a mudança global do clima.

Com 5,3 milhões de quilômetros quadrados, o ecossistema  amazô-
nico é essencial para o ciclo de sequestro de carbono do planeta: res-
ponde por 14% do carbono assimilado por fotossíntese e abriga 17% 
de todo carbono estocado em vegetação em todo o mundo. Além disso, 
a Floresta Amazônica absorve de 0,4 a 1 giga tonelada (Gt) de carbono 
por ano da atmosfera. O valor é equivalente à emissão anual de gás 
carbônico proveniente da queima de combustíveis fósseis na Europa 
Ocidental e de 5 a 12 vezes maior que as emissões de CO2 devidas à 
queima de combustíveis fósseis no Brasil.

O enfoque que a FAO defende no sentido de combater e se adaptar às 
mudanças do clima é, dentro do escopo do ODS 13, adotar uma abor-
dagem sustentável que pense no clima não como um elemento único, 
mas integrado diretamente à segurança alimentar das populações. Ao 
mesmo tempo em que a Amazônia presta serviços à atmosfera, median-
te a assimilação de carbono, deve-se pensar em políticas que comba-
tam práticas prejudiciais a esses serviços, como o extrativismo ilegal, 
uma das principais causas do efeito estufa. Práticas como essas podem 
causar problemas de curto, médio e longo prazo ao solo da Amazônia 
– compactação, empobrecimento, erosão, etc.

Os desafios das mudanças climáticas estão postos. A grande questão 
é: como continuar aumentando a produção de alimentos no mundo? 
Além das dificuldades relacionadas ao clima, há, ainda, a previsão de 
aumento populacional e a fome que voltou a crescer depois de uma 
década em declínio constante.

Cenário global

A segurança alimentar só é plena e efetiva quando todas as pessoas 
têm acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, 
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nutritivos e em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades 
nutricionais e assim poder levar uma vida ativa e saudável. Contudo, 
temos enfrentado inúmeros desafios neste contexto.

O mais relevante deles, atualmente, é que o número de pessoas em 
situação de insegurança alimentar no mundo, depois de uma década 
em declínio constante, aumentou para 815 milhões em 2016, em com-
paração com 777 milhões registrados em 2015. O motivo dessa elevação 
está ligado a conflitos armados, efeitos dos fenômenos naturais cada 
vez mais severos devido às mudanças climáticas, e à deterioração da 
economia de alguns países.

Dos 815 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, 
489 milhões vivem em países afetados por conflitos. A África subsaa-
riana continua a ser a região com maior prevalência de subalimentação. 
Em 2016, 22,7% da população (cerca de 243 milhões) se encontravam 
em situação de insegurança alimentar. A África Oriental registra a si-
tuação mais alarmante, onde cerca de um terço da população está su-
balimentada. Os dados apontam ainda 520 milhões de pessoas subali-
mentadas na Ásia, e mais de 42 milhões na América Latina e no Caribe.

Além desses desafios, sabemos, ainda, que existem várias formas 
de má nutrição no mundo, e há países que simultaneamente registram 
altas taxas de desnutrição infantil, anemia entre mulheres e obesidade 
adulta. O excesso de peso e a obesidade têm aumentado na maioria das 
regiões, principalmente em crianças e também em adultos.

O combate a esse cenário de ameaça à estabilidade da segurança ali-
mentar no mundo é a principal proposta apresentada no ODS 2: acabar 
com a fome, alcançar a segurança alimentar e uma melhor nutrição e 
promover a agricultura sustentável. Com a maior parte dos indicadores 
do ODS específico sob custódia sua, a FAO lidera os esforços no sentido 
de atingir a meta da fome zero.

Seguindo essa linha, a Amazônia obtém um papel de destaque no 
que diz respeito ao combate à fome e todas as formas de desnutrição. 
Embora não seja papel da Amazônia ser uma grande exportadora de 
alimentos, ela sobressai no esforço de produzir o suficiente para as 
populações que nela habitam. Junto com sua enorme biodiversidade, a 
região possui o potencial para ser pioneira e impulsora de estratégias de 
inovação no que tange à agricultura sustentável e métodos de produção 
alternativos que diminuam os impactos das mudanças climáticas.

Em outro paralelo, as projeções apontam que em 2050 a população 
será de 9,8 bilhões de pessoas, 29% a mais do número atual. Para 2100, 
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espera-se que o planeta se estabilize em torno de 11,2 bilhões de habi-
tantes. O crescimento maior será nos países em desenvolvimento e 70% 
da população será urbana. Os níveis de renda serão maiores do que os 
atuais. Esse aumento populacional vai demandar o aumento da produ-
tividade e uma pressão ainda mais forte sobre os recursos naturais. 

A produção de alimentos, para 2050, deverá aumentar em cerca de 
70%, de acordo com estimativas da FAO. Os estudos mais recentes mos-
tram que para o biênio 2016/2017, a produção global de cereais foi de 
2,6 bilhões de toneladas, sendo que a projeção mundial desse cultivo 
para o ano de 2026 é de 2,8 bilhões de toneladas. 

A atual conjuntura da segurança alimentar nos mostra que temos um 
longo caminho para percorrer até 2030 para atingir o ODS 2, em que 
mundo se comprometeu em acabar com a fome, em alcançar a seguran-
ça alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. 
A questão é como produzir mais sem pressionar o meio ambiente. 

Produção sustentável de alimentos e produtos 
florestais

Apesar de a Amazônia não ser um grande produtor de alimentos, ela, 
por meio do extrativismo, cumpre seu papel social e econômico para a 
região. Conforme dados do IPAAM, a extração de produtos florestais, 
por exemplo, rendeu cerca de R$ 3 bilhões em média, de 2015 e 2016, 
dos quais R$ 1,8 bilhão é oriundo da exploração de madeira e R$ 537 
milhões da extração do açaí.

Para que consigamos alcançar também o ODS 15 que busca “proteger, 
recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 
de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e re-
verter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade”, um dos 
caminhos que devemos percorrer é a busca por alternativas para uma 
produção de alimentos com baixas emissões de gases de efeito estufa.

A Amazônia apresenta também um grande potencial para a produção 
das plantas alimentícias não convencionais (PANCs). Elas são plantas 
comestíveis com valor nutritivo que podem ser consumidas e que sur-
gem de forma espontânea, em quintais, terrenos baldios e/ou canteiros. 

O alto valor nutricional, aliado a maior resistência – por serem espé-
cies locais, dispensam o uso de agrotóxicos -, tornou as PANCs com-
ponentes importantes na garantia da segurança alimentar. Estima-se 
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que existam 10 mil espécies dessas plantas com potencial alimentício 
no Brasil, destacando-se dentre elas, na Amazônia o feijão-de-asa, fei-
jão-de-metro, feijão-macuco, bertalha, cariru, espinafres africano, fei-
jão-moyashi, vinagreira, taioba, ariá, cubiu, maxixe-peruano, alfavaca, 
jambu, pimenta-murupi e vitória-régia.

O aproveitamento de recursos naturais provindos da própria Ama-
zônia, de uma maneira não agressiva ao ecossistema, como pode vir a 
indicar o uso das PANCs num futuro, atende não somente ao ODS 15, 
mas também ao ODS 12; o mesmo propõe atingir consumo e produção 
sustentáveis para 2030. Como mencionado anteriormente, deve-se pen-
sar em estratégias que permitam usufruir dos recursos que a floresta 
tem para oferecer, respeitando sempre as limitações da mesma, seu 
potencial produtivo e pensando em como integrar esse uso responsável 
com as técnicas de produção e os padrões de consumo atuais.

Outras formas de produção sustentável podem ser aplicadas na região 
Amazônica, como os Sistemas Agroflorestais que promovem a integra-
ção de lavouras, pecuária e florestas. Eles aperfeiçoam o uso da terra, 
conciliando a preservação ambiental com a produção de alimentos e, 
ainda, conservam o solo com a diminuição da pressão pelo uso da terra 
para a produção agrícola. Podem ser utilizados, ainda, para restaurar 
florestas e recuperar áreas degradadas. Além disso, pode-se investir em 
manejos de pastagens e em bioprospecção de espécies nativas, além de 
utilizar áreas degradadas.

No Brasil existem 60 milhões de hectares degradados com baixa pro-
dutividade que com investimentos poderiam ser recuperadas. Somente 
na Amazônia, há 10 milhões de hectares de pastagens abandonadas 
ou mal aproveitadas que poderiam ser utilizadas para a ampliação da 
produção de carne e grãos. Desde 2006, por exemplo, a área plantada 
com soja cresceu quase quatro vezes na Amazônia, devido à expansão 
sobre pastagens, segundo dados do IPAAM. Isso mostra que a agrope-
cuária pode continuar contribuindo para a economia produzindo em 
áreas degradadas.

No âmbito de produtos e métodos ligados à produção sustentável na 
Amazônia, não podemos esquecer a importância da pesca para a região. 
Somente o estado do Amazonas foi responsável pela captura de mais de 
200 mil toneladas de peixe em 2015, dos quais aproximadamente 78 mil 
toneladas foram destinadas para consumo próprio de seus moradores.

Pensar em métodos que permitam a manutenção de elevados níveis 
produtivos da atividade pesqueira ao mesmo tempo em que se deve 
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atentar para a preservação da vida na água condiz com o ODS 14: 
“conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável”. Uma das formas para 
promover tal meta passa diretamente pelo papel associado das florestas 
com a pesca: estudos confirmam que a conservação das áreas de flores-
tas adjacentes a rios e/ou lagos tem papel fundamental para a produção 
de peixes. O fornecimento de estruturas de proteção e fonte de alimen-
tos (insetos e plantas) são algumas das vantagens vindas dessa relação.

Além das estratégias mencionadas, é preciso que instrumentos eco-
nômicos, que são fortes meios para garantia de uma produção susten-
tável, sejam revisados e aprimorados. Portanto, eles precisam estar na 
pauta dos governos para que esses benefícios cheguem aos produtores, 
principalmente aos pequenos. Alguns exemplos desses instrumentos 
são ICMS Ecológico, Fundo de Participação dos Estados Verdes, Fundo 
Nacional do Meio Ambiente, Fundo de Direitos Difusos, Fundos Esta-
duais e Municipais, Royalties provenientes de recursos naturais e servi-
ços industriais, Isenção Fiscal para Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural, Protocolo Verde, Setor Bancário e Ajuda Internacional.

A FAO não enxerga a Amazônia como uma grande exportadora de 
alimentos, pois acredita que há regiões com melhores condições para 
cumprir esse papel. Além disso, a FAO identifica a Amazônia como pres-
tadora de um serviço ecossistêmico essencial para o funcionamento do 
planeta. E por desempenhar essa importante função, recomenda que é 
preciso concentrar esforços nas populações que vivem nesse território, 
principalmente os mais vulneráveis, como os ribeirinhos, caboclos e agri-
cultores familiares, este último responsável por 70% da produção dos 
alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. É necessário que eles 
tenham garantia de uma renda digna e consigam ter acesso a benefícios.

Mais que aumentar a produtividade da Amazônia, é preciso redistri-
buir, medir e vender melhor os serviços amazônicos para outras regiões 
e países, como aconteceu, por exemplo, com o açaí que é conhecido e 
consumido em todo o mundo. Vemos grandes potenciais para a Ama-
zônia, como a produção de madeira a partir de florestas manejadas e 
produção pesqueira.

A FAO reconhece que a Agenda 2030 exige a necessidade de uma 
gestão responsável e a conservação dos recursos naturais e da biodiver-
sidade – conforme explicitado na definição do ODS 15 de vida terrestre. 
Para que o futuro da humanidade possa ser viável, vamos precisar al-
terar os sistemas alimentares e a agricultura, adotar novos padrões de 
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consumo e produções diversificadas (ODS 12), melhorar a governança 
e contar com vontade política para garantir a implementação de medi-
das eficazes em direção a uma sociedade mais sustentável. Caso não 
haja investimento em agricultura sustentável e sistemas alimentares in-
clusivos, o cumprimento dos ODS pode ficar ameaçado e, consequente-
mente, o bem-estar do planeta.

É preciso integrar questões climáticas em processos setoriais, 
promover políticas de desenvolvimento rural, programas e planos de 
investimento que estabeleçam sinergias com iniciativas para a mudança 
do clima com foco nas pessoas empobrecidas e mais vulneráveis às 
alterações do clima. Além disso, é necessário promover abordagens de 
desenvolvimento rural territorial e reformas que incorporem estratégias 
de adaptação às mudanças do clima e fortalecer cooperativas e 
organizações de agricultores para aumentar sua resiliência e adaptação 
às mudanças climáticas.

Também é preciso melhorar o acesso a recursos, serviços, merca-
dos, tecnologias, conhecimento; acesso ao processo decisório para as 
populações rurais pobres, buscando, assim, mitigar os impactos das 
mudanças do clima e integrar cultivos e pecuária, agrossilvicultura e 
um melhor uso e gestão da terra mediante serviços de consultoria rural 
e escolas agrícolas no campo, também contribuem para uma produção 
mais sustentável.

Finalmente, é preciso encorajar e disseminar práticas sustentáveis 
na agricultura para melhorar a gestão de recursos naturais e melhorar 
o acesso ao emprego e oportunidades de geração de renda nas áreas 
rurais, particularmente para mulheres, jovens e populações indígenas, 
apoiando-os na adaptação às mudanças climáticas. Tal meta está de 
acordo com o estipulado pelo ODS 10: reduzir a desigualdade dentro 
e entre os países. Parte desse problema também vai ao encontro do 
proferido pelo ODS 11: tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Sabe-se que as cidades amazônicas enfrentam consideráveis pro-
blemas estruturais, dentre eles a contaminação, baixo acesso à água 
potável, ausência de sistemas de esgoto consolidados e, até mesmo, 
dificuldades com ar contaminado. Combater esses problemas corrobo-
ra diretamente por melhorar a gestão das cidades da região amazôni-
ca, cujas populações sofrem diretamente com a qualidade dos serviços 
prestados a elas. A FAO busca conscientizar acerca do problema, encon-
trar soluções e estratégias que ajudem a contornar e vencer o problema 
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da gestão e da distribuição de renda nas cidades. Desse modo, espera-se 
que até 2030 a Amazônia e suas populações também possam alcançar o 

desenvolvimento sustentável planejado e ao qual faz juz.

CHARLES ROLAND CLEMENT

As informações apresentadas pelo representante da FAO são muito 
interessantes e atuais. No entanto, não está levando em conta o au-
mento considerável da população mundial prevista para 9,8 bilhões em 
meados desse século e 11,2 bilhões para o seu final. Evidentemente, 
esses números devem ser devidamente apreciados, pois tem influência 
em todos os planos relativos à segurança alimentar.

Os “melhoristas” dos principais cultivos do agronegócio estão tendo 
menor retorno para seus investimentos porque a produtividade está 
chegando a um platô. Isto quer dizer que os aumentos de produtividade 
do século passado não podem ser esperados no século atual. Ultrapas-
sar este platô vai exigir muito investimento e isso parece que não está 
sendo contemplado nas previsões e projeções de dados da FAO. 

A produtividade também depende das práticas agrícolas. As melhorias 
de produtividade no Brasil ainda não chegaram ao platô mundial, porque 
a situação desse país era tão ruim em décadas atrás e continua ainda as-
sim em muitos lugares. Mas, o importante mesmo é levar em conta que é 
muito caro alcançar a produtividade máxima teórica e que muitos produ-
tores que atuam no Brasil não possuem os meios para este investimento.

Esses investimentos precisam ser bem dimensionados e levar em 
conta não apenas os valores necessários para reutilizar as atuais áreas 
degradadas, mas também para recuperar a qualidade de seus solos. 
Aliás, é justamente a infertilidade desses solos já explorados que levam 
muitos produtores a continuar desmatando a floresta primária, pois ali 
os solos são naturalmente mais férteis, sobretudo pela matéria orgânica 
que eles possuem na camada superior. 

Isso significa que é preciso levar em consideração todos esses fatores para 
fazer as projeções que o representante da FAO apresenta, mas também defi-
nir quem, afinal, irá pagar os custos de tais investimentos. Sem isso, podem 
ficar comprometidos os reais objetivos de desenvolvimento sustentável.

OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA

De acordo com os dados apresentados pelo representante da FAO, 
os objetivos da produção sustentável na Amazônia, devem estar vol-
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tados a “proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecos-
sistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 
biodiversidade”. Para isso, sugere a adoção de sistemas agroflorestais 
modernos, dentre os quais integração de lavouras, pecuária, piscicultu-
ra e florestas, além de manejo de pastagens, bioprospecção de espécies 
nativas da Amazônia, utilização e recuperação de áreas degradadas.

Reforço aqui alguns dados apresentados pelo palestrante e represen-
tante da FAO no Brasil para, em seguida, apresentar algumas recomen-
dações que julgo pertinentes e necessárias para se atingir os objetivos 
do desenvolvimento sustentável, com foco na Região amazônica:

1. Os agricultores deverão alimentar mais de 9,8 bilhões de pessoas 
no mundo em 2050. Especialistas apontam que existem diversas 
formas de alimentar essa população, sem necessidade de aumen-
tar o desmatamento;

2. O mundo deve reduzir suas emissões de carbono pela metade a 
cada década para frear o aumento da temperatura global. Atual-
mente, 7,5 bilhões de pessoas no planeta enfrentam o desafio de 
conduzir a terra por um caminho sustentável, de acordo com a 
Agenda 2030;

3. O mundo cruzou algumas “fronteiras planetárias”, limites chave 
para o desenvolvimento da civilização humana. As pessoas estão 
empurrando o planeta terra em direção a um território incerto e 
perigoso – ao elevar a temperatura global, desmatando as flores-
tas, despejando fertilizantes em rios e oceanos e levando animais, 
plantas e outros organismos à extinção;

4. É papel da Amazônia ser uma grande exportadora de alimentos, 
mas ela precisa produzir o suficiente para as populações que nela 
vivem. Ao mesmo tempo, a Amazônia tem de manter suas fun-
ções ecossistêmicas que são chave para o ambiente global.

Recomendações

a. Melhorar o acesso a recursos, serviços, mercados, tecnologias e co-
nhecimento bem como ao processo decisório para as populações 
rurais pobres. Isso é fundamental para se mitigar os impactos das 
mudanças do clima;
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b. Integrar cultivos e pecuária, agrossilvicultura e um melhor uso e 
gestão da terra mediante serviços de consultoria rural e escolas 
agrícolas no campo (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta);

c. Encorajar e disseminar práticas sustentáveis na agricultura para 
melhorar a gestão de recursos naturais;

d. Maximizar o acesso ao emprego e oportunidades de geração de ren-
da nas áreas rurais, particularmente para mulheres, jovens e popula-
ções indígenas, apoiando-os na adaptação às mudanças climáticas.

Considerações finais

Concluo minhas observações a propósito da questão tratada, transcre-
vendo dois artigos de minha coluna semanal do jornal A Crítica, que ex-
pressam pontos de vista que mantenho há anos e que, sob minha ótica, 
apontam caminhos que muito bem podem ser aproveitados por política 
agrícola para o estado do Amazonas e a Amazônia. Isto é, a partir do 
momento em que o governo entender a região como prioridade nacional.

Tanto o agronegócio quanto a agricultura familiar necessitam, para 
crescer, de plena disponibilidade dos fatores terra (questão fundiária); 
de capital (financiamentos rurais adequados); de constante fluxo de in-
vestimentos em tecnologia de ponta para manter e aumentar os índices 
de produtividade e de assistência técnica, que responde pela transferên-
cia de tecnologia de cultivo e manejo agropecuário ao produtor.

Fatores que precisam estar perfeitamente ajustados para poder pro-
duzir eficácia em relação à “nova matriz econômica” que tentativamen-
te o governo do Amazonas tenta consolidar. Do contrário, o programa 
falhará como falharam todos os outros, desde os tempos da borracha.

Convém salientar a propósito que, conforme explicitou o presidente da 
EMBRAPA, Maurício Antônio Lopes, em recente artigo publicado, “exce-
lência em pesquisa e desenvolvimento” será, cada vez mais necessária a 
capacidade de se produzir conhecimento e inovações e buscara  sinergia 
possível das diferentes áreas do conhecimento. Assim, “investimentos 
em infraestrutura de pesquisa devem atender a essa integração de domí-
nios científicos, para que se amplie a capacidade de resposta a problemas 
contemporâneos, cada vez mais multifacetados e complexos.

Despido destas pré-condições, nenhum programa de fomento ao se-
tor primário poderá alcançar êxito. Além do mais, há de se observar 
que não há registro na história da humanidade, de sociedade que haja 



25GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

se desenvolvido sem um setor primário economicamente hígido, robus-
to e socialmente justo. A produção de alimentos é exatamente por onde 
se inicia o processo de crescimento econômico.

A despeito do dinamismo do Polo Industrial de Manaus (PIM), a 
economia do Amazonas corresponde, segundo o IBGE, a 1,6% do PIB 
nacional. Baseia-se, preponderantemente, na indústria eletroeletrônica, 
de motocicletas, químico-farmacêutica, gráfica e relojoeira, indústria de 
transformação de minerais. Em plano muito inferior está o beneficiamen-
to de matéria prima vegetal, incluindo madeira e o extrativismo vegetal. 

Produção e processamento de petróleo e gás natural, envoltos em mis-
tério marciano, não decolam: o gás não chega sequer ao PIM, muito me-
nos aos lares da capital. A indústria petroquímica não é sequer cogitada 
nos planos do governo federal para o Estado. Mineração, piscicultura, 
agropecuária, fruticultura e ecoturismo seguem em ritmo muito lento.

Os segmentos implantados no PIM têm, contemporaneamente, redu-
zida margem de expansão. Trata-se de setores praticamente estagnados 
em termos de crescimento de oferta dada a inelasticidade da demanda 
(quando a mudança na procura de bens e serviços é menor do que a 
mudança nos seus preços) do mercado nacional, ao qual se restringe. A 
via das exportações limita-se a alguns segmentos como duas rodas e tele-
fonia, sobressaindo-se os concentrados para a indústria de refrigerantes. 

O maior gravame da economia estadual é o fato de que o Amazonas, 
diferentemente dos estados mais prósperos, não tem campo, setor primá-
rio, que possa compensar eventuais crises mercadológicas, como a que 
o Brasil vem enfrentando desde 2008. A produção do PIM, em tais cir-
cunstâncias, é afetada negativamente de forma contundente. Resultado 
direto dessa conjuntura adversa: desemprego, férias coletivas, redução de 
vantagens salariais, queda da arrecadação tributária e dos investimentos.

Por isso a necessidade premente, imprescindível de diversificar o mo-
delo industrial vigente. A dramaticidade do quadro conjuntural exige 
dose extra de responsabilidade política dos governantes em reconhecer 
que o PIM, hoje, é o setor tradicional. O novo, o futuro está em em-
preender esforços no sentido de conferir à exploração dos recursos da 
biodiversidade o papel de protagonista em relação ao conjunto da eco-
nomia amazonense. Simultaneamente, gerar condições favoráveis para  
o desenvolvimento da agropecuária como setor complementar, porém 
não menos importante que o industrial. Somente por esse caminho será 
possível corrigir as dramáticas distorções que, inexoravelmente, agra-
vam a economia estadual.
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Quanto aos recursos necessários ao fomento das cadeias produtivas 
alternativas, tem-se que, no Amazonas, apenas os recursos do Fundo 
Amazônia e BNDES, estão disponíveis, mas com recursos aqui arreca-
dados; os fundos de fomento do turismo; serviço e interiorização do 
desenvolvimento do Amazonas e fortalecimento das micro e pequenas 
empresas e desenvolvimento social do Estado e ao Fundo da Universi-
dade do Estado do Amazonas (UEA).

No período 2013 a 2018 montaram R$ 6.451.968,00, assim distribuí-
dos: FTI com R$ 3.787.968,00, FMPES com R$ 839.547,00 e UEA com 
R$ 1.824.453,00. Somados aos recursos da Lei de Informática recolhi-
dos pelas indústrias do PIM, e criteriosamente geridos, podem perfeita-
mente corrigir o déficit estrutural em relação à demanda de engenheiros 
e profissionais técnicos, além de viabilizar a consolidação de áreas de 
Matemática, Química, Bioquímica, Física, Eletricidade, Nanotecnolo-
gia, Mecatrônica, Biotecnologia, Engenharia Florestal e de Pesca, es-
senciais à consolidação de polos estaduais tecnológicos que levem em 
conta vocações e diversidades da economia estadual.

Para isso é necessário que se torne a empreender esforço hercúleo no 
sentido de promover a governabilidade do sistema local de PD&I. Desta 
forma, viabilizar a harmonização dos resultados aqui alcançados pela 
pesquisa, identificando alternativas tecnológicas, oferecendo serviços 
especializados de capacitação técnica e estímulo ao empreendedorismo 
e de atração de capitais nacionais e internacionais. Esta, como se há 
de inferir com toda segurança não é uma responsabilidade de governo, 
mas de Estado.

CARLOS ROBERTO BUENO

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, estabelecidos 
pela agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas so-
bre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, tem uma for-
te correlação temática com a Laudato Si, também publicada em 2015, 
na qual o Papa Francisco critica o consumismo e o desenvolvimento 
irresponsável; lamenta a degradação ambiental e o aquecimento global 
e conclama todas as pessoas do mundo a adotarem uma “ação global 
rápida e unificada”. A encíclica tem o subtítulo “Cuidando de nossa 
casa comum”, e traz uma importante questão: que tipo de mundo nós 
queremos deixar para as crianças que irão nos suceder?
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Dentre os dezessete objetivos estabelecidos pelos ODS, com muitas 
metas heróicas, o Brasil deve considerar que a erradicação da pobre-
za, transversalmente e em todas as suas manifestações, deverá constar 
como primeira prioridade nas iniciativas para o desenvolvimento sus-
tentável. Por outro lado, o Brasil também é signatário de outros acor-
dos, ajustes e convenções, com compromissos internacionais, como por 
exemplo, as reuniões do Rio-92, Rio + 20, CDB, Acordo de Paris, Con-
venção das Partes (COPs), entre outros, e que devem estar alinhados às 
prioridades identificadas no documento ODS.

Os efeitos do desmatamento da Floresta Amazônica são amplamente 
conhecidos e se traduzem em muito limitados ganhos sociais e econômi-
cos, muito menores que as perdas biológicas e ambientais. A clara exube-
rância da Floresta Amazônica, associada à disponibilidade de água, criou 
o entendimento de que os solos seriam igualmente ricos e apropriados 
para uma produção agropecuária ilimitada. Esse foi o principal argumen-
to para se tentar resolver os problemas fundiários e da produção de grãos 
do Brasil. O potencial agrícola dos solos amazônicos, como em qualquer 
ambiente, depende do tipo de atividade produtiva que se pretende im-
plantar, do nível tecnológico e da interação solo-clima.

Dados do projeto Terra Class - 2012 mostram que o passivo ambiental 
municipal de 319 municípios mais desmatados do bioma Amazônia indi-
cou que a maioria deles (74%) possui passivo ambiental, com uma área 
total de 14.782.284 hectares, correspondendo a 8% da área estudada. A 
análise detalhada por estado indica que Pará e Mato Grosso representam 
63% desse passivo ambiental municipal. Assim, é preciso desestimular o 
desmatamento e, ao mesmo tempo, apoiar o uso sustentável da floresta; 
buscar o reconhecimento e os incentivos positivos para conservação flo-
restal e compensar as melhores práticas agropecuárias. 

O conhecimento produzido por instituições de ensino e ciência no 
Brasil detém informações suficientes sobre como melhor utilizar a flo-
resta nativa.O desafio consiste em preparar-se para produzir de forma 
eficaz, eficiente e participativa um padrão de CT&I, fortalecendo a ca-
pacitação de recursos humanos altamente qualificados no contexto de 
uma economia verde.

Por outro lado, a produção da agricultura familiar ainda é desenvol-
vida com baixo padrão tecnológico, em que prevalece o extrativismo, a 
prática agrícola de “corte e queima” da cobertura florestal e a criação de 
gado, sistemas reconhecidamente caracterizados por alto custo ambien-
tal e, em geral, baixo produtividade. No entanto, uma parte significativa 
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dos alimentos que abastecem os centros urbanos na região provém da 
produção familiar.

Tudo isso, mesmo a despeito da falta de assistência técnica, baixo aces-
so a políticas públicas básicas como educação e saúde, ao crédito rural, à 
infraestrutura de estradas e transporte e  de estruturas de beneficiamen-
to, armazenamento e comercialização de produtos agrícolas. Em 2006, 
conforme o Censo Agropecuário realizado pelo IBGE, o setor respondeu 
por 43,6% do valor bruto da produção agropecuária na região Norte.

Em relação à biodiversidade amazônica, cerca de 1.200 novas espé-
cies de plantas e vertebrados foram descobertas apenas entre 1999 e 
2009. Relatório elaborado pelo WWF & Instituto Mamirauá de 2010 a 
2013, revelou que 441 novas espécies de animais e plantas amazônicas 
foram descobertas ao longo desses quatro anos. Recentes estudos sobre 
a diversidade da região mostraram que apenas nos anos 2014 e 2015, 
381 novas espécies foram descritas, sendo 216 de plantas, 93 de peixes, 
32 de anfíbios, 19 de répteis, 20 de mamíferos e uma de ave. Ou seja, foi 
descrita uma espécie nova a cada 1,9 dias, sendo que a descrição dos 
invertebrados não foi contabilizada nesse levantamento.

As queimadas representam uma grave ameaça à biodiversidade ama-
zônica, pois além de provocarem perda de espécies animais e vegetais, 
torna as florestas ainda mais suscetíveis ao fogo, em virtude do au-
mento da carga de combustível e seca do sub-bosque o que aumenta 
o poder de combustão da vegetação. Além disso, esses processos são 
acompanhados pela grande emissão de gases de efeito estufa como o 
metano e gás carbônico e que são  reconhecidamente envolvidos nas 
mudanças climáticas globais.

Muitas plantas largamente utilizadas por indígenas e caboclos no 
passado entraram em desuso ou já foram esquecidas. Essa tendência 
significa uma grande erosão cultural e perda de agrobiodiversidade. É 
um desperdício de riquezas, o que por vezes pode produzir algum re-
curso financeiro oriundo de patentes ou repartição de benefícios, mas 
o mais importante é que se conheçam seu valor e utilizem tal produto 
para seu próprio sustento, segurança alimentar e bem-estar.

O avanço dos conhecimentos sobre a Amazônia tem mostrado um ca-
minho possível para conciliar desenvolvimento e preservação da floresta. 
Para isso, de acordo com diversos projetos e trabalhos produzidos por re-
nomados cientistas da região, é prioritário valorar ambiental e economi-
camente seus recursos naturais. O novo modelo deve usar o patrimônio 
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natural sem destruí-lo, atribuindo valor à floresta para que os bens e ser-
viços produzidos a partir dela possam competir com outras commodities.

Nesse sentido, a inovação tecnológica tem um papel central neste de-
safio, tentando responder às demandas amazônicas e do país como um 
todo, principalmente nas dimensões associadas à segurança alimentar, 
uso da biotecnologia em processos produtivos, conservação e uso sus-
tentável da diversidade.

Dar acesso ao conhecimento já produzido se reveste da maior impor-
tância em um país como o Brasil, marcado por fortes desigualdades. 
Aliás isso não é novo, mas fruto de um processo histórico de exploração 
de recursos locais, distribuição desuniforme da riqueza, da terra, do 
acesso aos bens materiais e culturais e da apropriação dos conheci-
mentos científicos e tecnológicos, além da falta de oportunidades para 
desfrutar de bens e serviços produzidos pela sociedade moderna.

As diretrizes estabelecidas pela Estratégia Nacional de Ciência e Tec-
nologia até 2022 partem do princípio que a CT&I deve estar a serviço do 
homem e que a difusão do conhecimento gerado é vetor de progresso. 
No segmento agropecuário, deverão ser desenvolvidas soluções inova-
doras para problemas que ameaçam o agronegócio nacional, além de 
melhorar a produtividade e a qualidade da produção agropecuária. O 
desenvolvimento de bioprocessos deverá auxiliar na conversão da bio-
massa em energia e biocompostos de interesse para o desenvolvimento 
da química de renováveis nacional, bem como no emprego de novas 
matérias-primas provenientes da biodiversidade brasileira. A biotecno-
logia contribuirá ainda para o desenvolvimento de processos industriais 
mais sustentáveis, sobretudo na utilização de resíduos agroindustriais e 
urbanos para obtenção de energia e redução dos impactos ambientais.

Os modelos de desenvolvimento adotados ainda se apresentam in-
capazes de aproveitar as potencialidades naturais de forma eficiente, 
ocorrendo em passivos socioambientais de grande magnitude, desper-
dício de recursos financeiros e falta de comprometimento com interes-
ses regionais e nacionais. A reversão deste quadro impõe à CT&I um 
novo desafio para alcançarmos uma economia mais justa socialmente e 
ambientalmente saudável.

GERALDO MENDES DOS SANTOS

Ter acesso ao alimento que promove a saúde e mantém a existência 
é um direito universal do ser humano e um dever básico de todo e 
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qualquer governante. Isso parece de uma obviedade ululante, mas foi 
estabelecido pela primeira vez na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos em 1948 e continuamente fortalecido e atualizado no âmbito 
de diversos acordos internacionais como o Pacto Internacional sobre 
os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 1966; a Conferência 
Mundial da Alimentação, em 1974 e mais recentemente a ONU/FAO, 
através dos Objetivos Do Milênio (ODM), em 2000 e os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), em 2015.

Apesar desse direito universal e desses acordos e eventos marcantes, 
a fome, a subnutrição e a miséria continuam sendo uma das maiores 
causas de morte e um terrível flagelo da humanidade. Cerca de 3 mi-
lhões de crianças morrem por ano no mundo devido a essa causa, o 
que representa cerca de 15.000 crianças mortas por dia, uma a cada 
segundo. Além disso, 1 em cada 8 passa fome, o que representa quase 
900 milhões de pessoas, aproximadamente quatro vezes a população 
brasileira. Evidentemente, o grosso desses casos ocorre em países po-
bres e subdesenvolvidos.

Isso significa que essas mazelas ocorrem em conjunto, atuam mutu-
amente e na maioria das vezes são decorrentes da desigualdade social, 
da concentração de renda,  da falta de educação, da omissão das auto-
ridades e do conluio de corrupção entre políticos e empresários deso-
nestos que parasitam a nação.

A fome e a desnutrição não apenas arrasam a qualidade de vida, ini-
bem o desenvolvimento e matam indivíduos, mas também provocam 
instabilidade socioeconômica, conflitos e guerras entre nações. Trata-
se, portanto, de um grande desafio para os governantes nacionais e 
internacionais e também para a sociedade como um todo. É por isso 
que se faz necessária a cooperação de todos, incluindo as instituições 
representativas, como FAO e UNICEF, bem como as instituições nacio-
nais de ensino, pesquisa e promoção social.

Mesmo a despeito de toda essa expectativa positiva, do avanço da 
tecnociência, do aumento crescente da produção e da produtividade 
no campo, há evidências de que a fome e subnutrição irão aumentar; 
isso, por causa do aumento continuado da população, da redução dos 
recursos naturais e dos espaços produtivos, do esgotamento dos solos, 
da contaminação das águas, dos impactos ambientais de toda ordem e 
das mudanças climáticas globais.

Nesse cenário sombrio para o futuro da humanidade, a única saída 
é a cooperação; cooperar é preciso! Cooperação dessa natureza e com 
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esse objetivo não pode ser interpretada como um ato de generosidade e 
compaixão e muito menos como assistencialismo interesseiro, estraté-
gia de controle e dominação. Ela deve ser compreendida como um ato 
de emancipação humana, portanto um dever de todos os estados, de 
todos os órgãos públicos do mundo. 

Também por isso mesmo, os recursos alocados em prol de uma causa 
tão nobre como essa não pode ser usado na malandragem e na corrup-
ção. Muitos menos fazer dos pobres uma massa de manobra para aten-
der a interesses escusos, mesmo (e, sobretudo) em nome da geopolítica 
e da política partidária. Colaborar no combate aqueles males é simples-
mente e tão somente uma ação civilizatória e humanitária e ponto final. 

Objetivos do Milênio (ODM) e do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Nos ODMs, subscritos por quase 190 países, foram estabelecidas 8 
metas de desenvolvimento a serem atingidas por todos os países até 
2015, destacando-se dentre elas a redução pela metade, da percentagem 
da população que padece de fome. 

Não se sabe bem se tais objetivos foram alcançados, mas provavel-
mente não. Nos ODS, a meta é praticamente a mesma. Se ambos os 
objetivos foram plenamente atendidos, é esperado que a pobreza extre-
ma seja exterminada do planeta até o ano 2030. Não acredito, por uma 
simples questão de tempo; este prazo é muito curto, de apenas mais 
15 anos; no entanto, torço para que isso aconteça logo; o quanto mais 
rápido, melhor!

Curiosamente e em sentido contrário à fome, o mundo tem enfrenta-
do nas últimas décadas um sério problema relacionado aos alimentos, 
que é a superalimentação, ou melhor, a obesidade. Alguns dados suge-
rem que atualmente o percentual de pessoas obesas se tornou igual ou 
mesmo superior ao percentual de pessoas subnutridas, sendo essa uma 
situação nunca antes verificada na história da humanidade. Também 
curiosamente, parece haver uma tendência de aumento de obesos à 
medida que diminui o percentual de subnutridos.

A obesidade não é simplesmente um distúrbio estético por causa do 
excesso de gordura e aumento do peso, mas uma doença crônica que vem 
crescendo assustadoramente no mundo e, sobretudo nos países mais ricos, 
em que há mais oferta de comida e oportunidades para o sedentarismo. 
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A obesidade é uma epidemia que afeta grande parte da população 
mundial, incluindo as crianças. De acordo com estudo da Imperial 
College London e da Organização Mundial da Saúde, o número de jo-
vens obesos, com idade de cinco a 19 anos, aumentou dez vezes nas 
últimas quatro décadas, passando de 11 milhões em 1975 para 124 mi-
lhões em 2016; o problema vem sendo descrito como “uma crise mun-
dial de saúde”.

De acordo com as causas e também seus efeitos, essa doença geral-
mente acarreta danos físicos, como na diabetes mellitus e nos proble-
mas respiratórios, cardiovasculares, osteoarticulares e digestivos; danos 
psíquicos, como indisposição, alterações no comportamento alimentar, 
ansiedade, depressão e perda da autoestima; danos sociais, como pre-
conceito, discriminação, isolamento social e danos e econômicos, como 
a perda da produtividade e dispêndio de recursos públicos para comba-
ter esse conjunto de males. 

Recentemente, a OMS lançou o plano ending childhood obesi-
ty (acabando com a obesidade infantil), no qual apresenta recomendações 
para os países membros. Entre tais recomendações, se destaca a prática 
de atividades físicas e ingestão de alimentos saudáveis e redução do 
consumo de alimentos e bebidas açucaradas entre crianças e adolescentes.

Esses dados mostram claramente que as instituições responsáveis 
pela alimentação e saúde devem visar não somente o aumento da pro-
dução de alimento, o combate à fome, à subnutrição e miséria, mas 
também o combate à obesidade e todas as implicações nefastas que 
elas acarretam ao ser humano.

Competências na segurança alimentar

Quando se fala em segurança alimentar, duas ideias nos vem à mente: 
a produção abundante de alimento e a capacidade de guardar, de ter uma 
reserva ou estoque do mesmo, para atender às necessidades em períodos 
de escassez ou perturbações da ordem socioeconômica. A produção é 
originada no campo, é devida ao trabalho incessante dos agricultores e 
seus implementos tecnológicos, que vão da enxada a tratores e mais mo-
dernamente a máquinas sofisticadas com computadores de bordo. Quan-
to ao estoque, esse fica a cargo do governo e do Estado, pois a função 
desses é exatamente zelar pelo bem comum, pelo patrimônio social e 
coletivo, pelo atendimento às legitimas aspirações da sociedade. 
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Mas, afinal, quais as instituições, os mecanismos e as estratégias dispo-
níveis para o atendimento dessa tarefa grandiosa que é garantir a seguran-
ça alimentar do povo? Confesso não saber plenamente, mas gostaria de 
deixar aqui registrada essa minha indagação e que tem, ao mesmo tem-
po, um sentido de apelo para que ela seja não somente respondida, mas 
atendida a contento. Afinal, é isso que o povo precisa, as leis prevêem e 
também é a isso que instituições mundiais, como a FAO, se propõem. 

A indagação também vai em direção às leis, pois entendo que a se-
gurança alimentar jamais será mantida exclusivamente por meio de leis 
e muito menos por recomendações, já que não produzem alimento, 
apenas ditam normas, orientam, incentivam, regulam, punem; ou seja, 
dizem o que deve ser feito, mas pouco ou não fazem. Assim, também 
entendo que a economia, a livre iniciativa e as empresas de produção 
(incluindo ciência, tecnologia e inovação) devem estar envolvidas nes-
se contexto, devem ter atuação decisiva nesse processo. 

Não sei, exatamente, qual a melhor estratégia para garantir a segu-
rança alimentar para a humanidade, mas imagino que não seja apenas 
pela estocagem de alimento, por esse é facilmente perecível e ocupa 
imensos espaços; talvez seja mais eficiente estocar sementes ou propá-
gulos, para que sejam semeados em espaços adequados e em momento 
oportuno. Essa tarefa pode ser conduzida pelas instituições internacio-
nais, mas aqui também sobressai a importância das empresas privadas, 
pois são essas, de fato, que controlam as variedades e o potencial ge-
nético das sementes.

Não é preciso ser especialista em assuntos estratégicos ou comerciais 
para entender que as grandes corporações econômicas - por estarem 
sempre focadas no lucro -  costumam interferir na ordem política glo-
bal, criando impasses de toda ordem e às vezes trazendo malefícios e 
dificuldades ao progresso coletivo, aos direitos humanos e à segurança 
alimentar. Nesse caso, o grande desafio é compatibilizar os interesses 
das empresas que só visam o lucro e dos governantes, que tem a missão 
de orientar todas as iniciativas de combate à miséria e à fome 

De maneira geral, as grandes empresas trazem muitos benefícios à 
sociedade, contribuem enormemente para a produção de alimentos e 
assim contribuem para o combate à fome e à miséria, mas também 
trazem malefícios, pois elas estão focadas no lucro a qualquer custo. 
Assim,  elas geram emprego, mas também desempregam; favorecem 
o controle e a regularidade da oferta, mas também aumentam a de-
pendência e promovem a dominação; pressupõem a colaboração, mas 
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vivem de predação econômica; criam mais oportunidades para a segu-
rança alimentar, mas não tem interesse nisso, a não ser que lhes sejam 
assegurados os lucros que esperam e que costumam se denominados de 
simples vantagens competitivas.

Não raro, as grandes indústrias de alimento estão vinculadas a bancos 
de fomento e é evidente que esses também visam lucro. Em certas cir-
cunstâncias eles parecem investir no progresso dos pobres, mas no fundo 
elas estão simplesmente fornecendo os meios para que esses possam 
contribuir na promoção de seus lucros. Ou seja, é difícil operacionalizar e 
efetivar planos de combate à fome e à miséria sem incorrer nos percalços 
ou armadilhas da concentração de renda, da ganância e do egoísmo.

A grande indústria de alimentos não opera apenas com grãos, mas 
também com a água, os óleos, as gomas, as resinas e as essências das 
plantas. Ou seja, a fome não ocorre apenas em relação à comida, mas 
também à bebida e ao desejo atávico de beleza através da cosmética. 
A natureza vem sendo explorada há milênios para a prestação desses 
serviços e já demonstra sinais de exaustão. As florestas estão sendo di-
zimadas e as fontes de água límpida estão sendo poluídas de  maneira 
acelerada e global. É praticamente impossível manter a segurança ali-
mentar e assegurar a sustentabilidade numa situação brutal, impiedosa 
e imoral como essa.

Quando se fala em consumo de alimentos, geralmente se leva em 
conta apenas o ser humano; no entanto é preciso lembrar que os ani-
mais de estimação (pets), como cachorros, gatos, aves, peixes e outros 
também consomem alimentos e geralmente esses são feitos com os 
mesmos ingredientes que se usam para a alimentação humana. Não 
raro, os alimentos para esses bilhões de agregados humanos são feitos 
com os níveis mais elevados de boas proteínas e vitaminas, o que fazem 
deles grandes competidores com os seres humanos.

É necessário também somar a isso a enorme quantidade de alimentos 
consumidos por pragas e desperdiçados na produção, transporte, 
armazenamento e comercialização. Há poucos dados confiáveis sobre 
isso, mas se estima que sejam  perdidos por dia milhares de toneladas 
de alimentos que seriam suficientes para alimentar cerca de um terço 
da humanidade. 

É evidente que esse problema precisa ser atacado com o mesmo rigor 
e empenho que é aplicado na produção de alimentos. Há boas razões 
para que a FAO e outras instituições vinculadas ao setor comecem a 
incorporar esse tipo de informação em suas análises estatísticas; isso é 
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importante para as políticas da segurança alimentar e também para a 
adoção de comportamentos humanos mais condizentes com a realidade 
que vivemos no presente e viveremos no futuro.

Segurança alimentar & Sustentabilidade

Segurança alimentar e sustentabilidade são dois termos de uma mes-
ma equação, ou seja, ambas são interpenetráveis e mutuamente depen-
dentes. Isso significa que sustentabilidade não combina com fome ou 
vice e versa. A sustentabilidade também implica em aspectos relaciona-
dos à socioeconomia e ao meio ambiente. 

A sustentabilidade socioeconômica ou social está relacionada com a 
capacidade humana de auferir as condições necessárias para ter acesso 
ao alimento e outros bens indispensáveis à sobrevivência, como saúde 
e lazer; ela pressupõe a oportunidade de trabalho e aquisição de um 
salário capaz de proporcionar uma vida minimamente digna e decente. 

A sustentabilidade ambiental está relacionada com a capacidade de 
manter os biomas em equilíbrio dinâmico, o que significa manter as 
florestas e as fontes de água límpidas e promover a autodepuração dos 
ecossistemas alterados pelo ser humano. Ela está tão vinculada à eco-
nomia e à geopolítica que talvez se pudesse denominá-la também de 
sustentabilidade socioeconômica, já que a economia e a política são, 
por definição, a arte de manter a casa ou o planeta em ordem.

Ter direito à segurança alimentar é muito mais que poder saciar a 
fome do estômago; é também poder atender às legítimas aspirações hu-
manas, incluindo a liberdade de expressão, a cultura e o lazer. Eviden-
temente, tal direito está vinculado a uma sociedade politicamente orga-
nizada e a um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado.  

Nesse sentido, a segurança alimentar deve consistir não apenas em 
aumentar a capacidade de produzir, estocar e distribuir alimentos, mas 
também em promover a redução do desperdício; em criar tecnologias 
para aproveitamento das sobras que muitas vezes são muito mais ricas 
nutritivamente do que aquilo que é utilizado e em reeducar os hábitos 
de consumo. 

Outro fator determinante para a segurança alimentar, para a econo-
mia em geral e para a manutenção de boa qualidade de vida humana é 
o cuidado com o meio ambiente. Afinal, é nele que as pessoas vivem e 
atuam e é por ele que é assegurada a saúde, o bem-estar, a vida de boa 
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qualidade e a sustentabilidade. É lastimável e nefasta a situação dos 
cursos de água que banham as áreas transformadas em fazendas ou 
monocultura, quase todas elas assoreadas e com mata ciliar devastada; 
também e talvez ainda mais lastimável a situação dos cursos dágua que 
atravessam as cidades brasileiras, todos eles transformados em esgotos 
fétidos a céu aberto, repletos de lixo e  uma ameaça persistente à saúde, 
além de uma afronta à civilidade. 

O Brasil tem muitas instituições, leis, acordos e planos voltados para 
o tratamento e distribuição da água e destinação do lixo, mas prece ha-
ver um abismo entre as normas e as práticas, sendo a realidade trágica. 
Os últimos relatórios do IBG e do Instituto Trata Brasil (com base nos 
dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, apontam 
que mais da metade do esgoto gerado no país não passa por tratamento, 
ou seja, é despejada diretamente em fossas superficiais ou mais comumente 
em lagoas e rios. Isso corresponde a mais de 5 bilhões de metros cúbicos por 
ano, milhares de piscinas olímpicas de esgoto por dia. Até quando o planeta 
aguentará uma carga horrorosa, perversa e perigosa como essa?!

Levando em conta esse dado, além da deficiência da infraestrutura 
e do aumento da população, é provável que o Brasil só chegará à meta 
de universalização de tratamento de esgoto daqui a meio século, muito 
além dos prazos estabelecidos no Plano Nacional de Saneamento Bá-
sico (Plansab) e na convenção da Cúpula das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável. 

De todo modo, o mais importante é que o país possa chegar a esse 
ponto o mais rápido passível e para isso é indispensável a colaboração 
de todos, incluindo governos, instituições e, sobretudo, o povo. Nesse 
processo, a educação, o emprego e a renda são fundamentais. 
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RAZÃO E 
ESPIRITUALIDADE
Resumo

No presente texto é traçado um breve panorama histórico sobre o sig-
nificado de razão, indo dos antigos gregos, passando pela Idade Média e 
atingindo as correntes filosóficas modernas, culminadas com o cientifi-
cismo exacerbado. Em toda essa longa trajetória, a razão sempre foi um 
tema central, mas até hoje se mostra enigmática, já que é praticamente 
impossível estabelecer claramente seus limites de outras condições hu-
manas, como instinto, emoção, liberdade e vontade. Na Antiguidade e 
na Idade Média, o conceito de razão designava a capacidade de superar 
as relações centradas no próprio ser. Na filosofia moderna, o conceito 
foi reduzido, passando a designar aquilo que corresponde a certas re-
gras estabelecidas para o pensar correto, os argumentos que satisfazem 
às normas adequadas para  concluir dedutiva ou intuitivamente. No 
século V a.C., os poetas gregos cantavam a incapacidade de o homem 
obter conhecimentos confiáveis e isso parece ocorrer ainda hoje, uma 
vez que a razão e a ciência não conseguiram oferecer tudo aquilo que 
foi prometido em seus nomes. Ao contrário, muitos dilemas e mesmo 
a destruição ambiental parecem ter aumentado por causa de suas in-
fluências e seu instrumentalismo. Assim, talvez como desconfiança ou 
fuga de suas promessas, grande parcela da humanidade parece estar 
preferindo o hedonismo, a alienação, a magia, a astrologia, o ocultismo 
e as doutrinas religiosas de matizes totalmente incompatíveis com a 
ciência e até mesmo com a religiosidade tradicional. Atualmente, pare-
ce haver uma tendência de conceber a razão como base operacional e 
distintiva da tecnociência em oposição a outros campos do saber mais 
relacionados por sentimentos mais subjetivos, como emoção, prazer e 
vontade. Resta saber se também esses não são racionais.
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Introdução

A primeira definição filosófica do homem pode ser a de um ser vivo 
dotado do razão. Do ponto de vista objetivo, com o termo razão designa-
se, na filosofia, o princípio ou a causa formal de uma coisa (ration is ho-
minis, ratio entis); designa também o fundamento lógico ou ontológico 
de uma afirmação ou de um ser, respectivamente. Do ponto de vista sub-
jetivo, designa-se o conjunto das faculdades espirituais que possibilitam 
ao homem conhecer a verdade e orientar-se no mundo e na vida.

Aristóteles caracteriza o homem como zôonlogikón (animal racional) 
para distingui-lo de outros animais. Heráclito e Parmênides acredita-
vam ser a razão o fundamento da existência de todos os homens. Os 
estoicos, especialmente Sêneca, consideram a razão a fonte da verdade, 
exaltando a sua imutabilidade e universalidade. Segundo essa corrente, 
aos animais foi dado, como guia, o instinto, que os leva a conserva-se e 
a procurar o que é vantajoso. Aos homens foi dada a razão, como guia 
mais perfeito, de modo que, para eles, viver segundo a natureza signi-
fica viver segundo a razão. 

Para Cícero, “a razão é o instrumento pelo qual nos diferenciamos 
do bruto e por meio da qual podemos conjecturar, argumentar, rebater, 
discutir, levar a termo e concluir; é certamente comum a todos, diferen-
te em preparação, mas igual quanto a ser ela a faculdade de aprender”. 
Agostinho exaltava a razão humana como força criadora das artes e das 
ciências e de tudo quanto de belo e sublime o homem conseguir realizar.

Nos sistemas filosófico-teológicos medievais, ressalta-se a superiori-
dade da razão sobre o instinto animal, a ponto de tornar-se uma carac-
terística da cultura ocidental. Tal entendimento é posteriormente defen-
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dido por Descartes, Espinosa e Leibniz. No Iluminismo francês a razão 
divorcia-se totalmente do Absoluto, reduzindo-se sua função à crítica 
e à demolição de tudo que excede os limites do que seja puramente 
humano (antropocentrismo), voltando-se ao resgate do pensamento fi-
losófico pré-cristão. 

O pensamento dos antigos gregos e romanos considerava a razão 
uma faculdade especificamente humana, caracterizada pela dedução, 
relação e comparação. No entanto, o neoplatonismo passou a distinguir 
entre inteligência e razão, atribuindo superioridade à primeira, em vir-
tude de seu caráter intuitivo. Esta distinção foi assumida por Tomás de 
Aquino, que atribuiu à razão a faculdade do discurso ou raciocínio em 
oposição à inteligência, a quem atribuía a faculdade de apreensão ou 
intuição. Mas, como santo Agostinho, Tomás de Aquino afirma que não 
se trata de duas faculdades distintas. 

Kant inverteu a tradicional relação hierárquica, atribuindo à inteli-
gência (Verstand), a constituição da experiência pela união das catego-
rias com as impressões sensíveis. E, à razão (Vernunft), os princípios a 
priori: as ideias da alma, de mundo e de Deus, para organizar além da 
experiência, todos os conhecimentos em um sistema global e absoluto. 
Este absoluto não é objeto da ciência, mas de esperança, função da 
razão prática. 

Hegel identificou a razão com a autoconsciência da universalidade e 
objetividade do real em si e para si. A divinização hegeliana da razão 
provocou uma crise irracionalista, fazendo com que hoje se chegue a 
uma concepção mais humilde da razão humana, consciente não só de 
suas possibilidades, mas também de seus limites.

Hoje, a filosofia distingue-se em duas grandes correntes: a que toma 
como origem do conhecimento a experiência (empirismo) e a que afir-
ma ser a razão a origem do conhecimento (racionalismo). Esta chegou 
ao seu apogeu no Iluminismo, quando, a Revolução francesa de 1789, 
entronizou a “deusa razão”.

As ciências modernas desenvolveram uma dupla característica: ra-
cionalidade e objetividade. Por racionalidade, entende-se que o conhe-
cimento é constituído por conceitos, juízos e raciocínios. Os conceitos 
ou ideias podem combinar-se de acordo com regras lógicas, a fim de 
produzir novas ideias, implícitas nas premissas (dedução). Essas ideias 
ordenam-se em sistemas de ideias, ou seja, formam conjuntos ordena-
dos de proposições (teorias). O método científico trabalha sem a hipó-
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tese de Deus e não é privilégio de nenhuma instituição ou grupo social, 
nem de religião. Exige apenas competência por parte do cientista.

Como a ciência é produzida por homens, e toda ciência trata de ob-
jetos definidos, isto é, limitados, o conhecimento científico é fragmen-
tado. Além disso, a razão humana não é apenas instrumental ou cientí-
fica. O homem não deixa de ser racional quando ama, comunica-se ou 
crê em Deus. Por outro lado não é apenas razão, mas também coração, 
sentimento e emoção. Por isso, afirmou Blaise Pascal, “O coração tem 
razões que a própria razão desconhece”. A razão desenvolve-se no con-
tato com a complexidade da natureza.

De acordo com Franz Von Kutschera, a razão é “a capacidade e a dis-
posição de orientar-se no que objetivamente é certo”;  o que abrange o 
que é objetivamente verdadeiro, bom e belo. Por outro lado, quem tem 
a possibilidade de seguir o que é certo, tem a liberdade de decidir-se por 
aquilo que se reconhece como certo. Quem busca o certo, interessa-se 
pelo verdadeiro, bom e belo, para além das necessidades e preferências 
pessoais. Isso deve ser um interesse de compromisso, de engajamento, 
de responsabilidade, não apenas de curiosidade.

Na Antiguidade e na Idade Média, o conceito de razão designava a 
capacidade de superar as relações centradas no próprio eu. Na filosofia 
moderna, o conceito de razão foi reduzido: passou a designar racional o 
que corresponde a certas regras estabelecidas do pensar. Assim, são con-
siderados racionais os argumentos que satisfazem às normas de concluir 
dedutiva ou intuitivamente. Juízos racionais empíricos são aqueles ob-
tidos segundo o método das disciplinas científicas. Tal determinação de 
regras fundamenta-se no programa metodológico da filosofia moderna.

Francis Bacon e René Descartes tentaram colocar um novo funda-
mento para as ciências e garantir, de certa maneira, seu progresso pela 
racionalidade. A ciência moderna, no entanto, conseguiu sucesso sem 
se prender a essas regras. Demonstrou-se que a razão não se limita a 
regras, pois é criativa. Como afirma Karl Popper, vemos o mundo, ao 
menos na ciência, à luz de teorias; pertence à atividade da razão a ca-
pacidade de ver, ouvir e intuir (perceber). Há critérios racionais para 
argumentar, mas dificilmente para percepções. 

A consciência, a abertura ao mundo e a razão, caracterizam-nos como 
humanos. Essas capacidades não se deduzem nem se esclarecem a partir 
da natureza física. A física ocupa-se com os conteúdos e não com o su-
jeito das observações. As numerosas tentativas de encontrar explicações 
físicas ou biológicas para a consciência, o pensamento e o conhecimento, 
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partem de conceituação adaptada de tal maneira que os designados fenô-
menos se situam no âmbito da física ou da biologia. Considera-se, então, 
o conhecimento como simples produto da evolução natural.

De maneira semelhante, não se consegue explicar biologicamente a 
abertura para o mundo. A capacidade cognitiva transcende as necessi-
dades biológicas do homem. Nosso interesse cognitivo orienta-se para 
muitas coisas que biologicamente pouco ou nada nos ajudam. Também 
a razão permanece incompreensível do ponto de vista meramente bio-
lógico; transcende a si mesma para coisas indiferentes para o nosso 
bem-estar e nossa própria sobrevivência. 

José Ortega y Gasset afirmava que o homem não se contenta com o 
simples viver, mas busca o bem viver. O enigma do homem manifesta-se, 
justamente, na discrepância entre a sua natureza biológica e espiritual. 
A razão esclarece bem a grandeza e a miséria do homem. Permite-nos 
acesso a uma realidade maior da qual, em virtude de nossa abertura para 
o mundo, também participamos. O valor das coisas encontra-se não só 
nelas mesmas, mas também na maneira como nós as percebemos. Na 
consciência é manifesta a nós o mundo interior, a profundidade e a ri-
queza de nossos sentimentos e de nossas aspirações. A razão nos permite 
orientar por valores objetivos, nos engajando por metas que transcendem 
em muito nossas conveniências privadas e individuais.

É pela razão que adquirimos capacidade e disposição de nos 
orientarmos por aquilo que é objetivamente certo, de conhecer e 
reconhecer o certo onde se nos manifesta. Razão é capacidade de  ver 
e ouvir o que é. Por outro lado, são as grandes possibilidades da razão 
que revelam nossas carências de fato, nossos limites. O primeiro limite 
é a nossa ignorância e a dos outros. Além disso, percebemos a distância 
entre o que reconhecemos como certo e o que fazemos em nossa vida 
prática. Convivemos com dúvidas e incertezas inevitáveis. O conheci-
mento concentra-se sobre o que vale objetivamente, o que é objetiva-
mente verdadeiro e bom.

No século V a.C., os poetas gregos cantavam a incapacidade de o 
homem obter conhecimentos confiáveis. Para eles, só os deuses dispu-
nham de conhecimentos seguros, enquanto nós homens dependíamos 
de conjecturas e opiniões. Por isso seria inútil buscar o saber. Nosso sa-
ber, segundo eles, refere-se apenas às aparências, não passa de opinião. 

Com o florescimento da matemática, na qual são possíveis demons-
trações rigorosas e se constroem teorias a partir de axiomas simples e 
evidentes, parecia que os homens conseguiriam compartilhar o conhe-
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cimento com alguma certeza divina. Com isso desenvolveu-se certo 
otimismo quanto à capacidade humana de conhecer. Mas depois de 
Platão e Aristóteles, nunca faltaram dúvida e o ceticismo em relação ao 
conhecimento como tal ou, pelo menos, quanto aos seus limites. 

Nosso conhecimento sensível sempre é condicionado e limitado. Toda 
a visão do mundo é a visão de um sujeito. Todo ponto de vista é a vista 
de um ponto. Carecemos de proposições indubitáveis que possam servir 
de base para fornecer informações detalhadas sobre a realidade. O saber 
humano, aceito como certo hoje, amanhã ou depois poderá ser relativi-
zado. Se há incertezas permanentes quanto ao conhecer, maiores são 
as incertezas quanto ao agir. Vivemos mais da confiança que da certeza 
científica nas decisões diárias da vida. Na prática disse Hume, nossa ra-
zão é “escrava da paixão”, ou seja, de nossos interesses pessoais.

Na Constituição Gaudium et Spes, elucidando a vida do cristão no 
mundo de hoje, o Concílio Vaticano II, ressaltou a função da consciên-
cia moral: “Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. 
Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer. Obedecer a ela é a 
própria dignidade do homem que será julgado de acordo com essa lei. 
A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele 
está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz”. A razão, juntamente 
com a consciência, é a faculdade pela qual o homem conhece, julga e 
se conduz. Exerce uma função negativa e positiva: a) nos confrontos 
com as crenças infundadas e com os apetites ou paixões; b) dirigindo 
as atividades humanas de maneira uniforme e constante.

Espiritualidade &  transcendência

Não podemos compreender a realidade empírica a partir de si mes-
ma. Segundo o princípio da razão suficiente, deve haver uma razão me-
tafísica do mundo. Segundo Aristóteles, metafísica é “aceitar, para além 
da realidade empírica, o transcendente; é a filosofia primeira. Todo em-
pírico é contingente. O contingente não se explica razoavelmente por 
outro contingente. Logo, só o transcendente explica o contingente”.

O transcendente não é objeto de possível experiência sensível. Ou 
seja, a metafísica não se harmoniza com as teorias das ciências natu-
rais, pois estas dependem da referência à experiência sensível. Todavia, 
o experienciável não é somente o sensível, senão negaríamos a expe-
riência do belo, do religioso e do ético. Além disso, a relação com o 
mundo da experiência não precisa ser sempre de tipo causal, pois nem 
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todas as proposições precisam satisfazer os critérios de exatidão e do 
rigor científico para expressarem conteúdos e valores. Tais critérios di-
ferem de uma para outra ciência.

Os sistemas metafísicos tradicionais, como o estoicismo e o neopla-
tonismo, exercem em geral, o papel de uma compreensão de orientação 
para a vida. Essas concepções reivindicam a condição de teorias, mas seu 
efeito vem de imagens e metáforas; proporcionam uma imagem do mun-
do e não devem ser julgadas com os mesmos critérios do saber científico. 

As dificuldades para se formar uma visão metafísica do mundo e do ho-
mem, não nos permitem acomodar dentro de uma visão imanente, uma 
vez que as próprias ciências só funcionam à base de pressupostos metafí-
sicos. Não existe um lugar externo a partir do qual pudéssemos observar a 
natureza e a nós mesmos de maneira totalmente neutra. Tanto a natureza 
é irredutível ao idealismo, quanto o espírito é irredutível à matéria. 

Se a realidade física não é a realidade total, nada impede ao homem 
de conhecer o transcendente e falar sobre ele, de maneira que nosso 
discurso tenha um sentido que nos ajude compreender melhor o pró-
prio mundo físico. Cada grande religião apresenta uma visão do mundo, 
elabora uma concepção global das coisas e do homem; propõe valores 
e normas de conduta e oferece respostas a questões existenciais. Uma 
visão religiosa do mundo sempre é transcendente, situando o mundo 
empírico e nossa vida aberta para algo maior.

Metafísica e religião são diferentes. A linguagem da metafísica é des-
critiva, com o objetivo de fornecer informações sobre a realidade. Para 
isso precisa de conteúdos conceitualmente bem definidos. As proposi-
ções religiosas, em geral, não se preocupam com informações objetivas, 
mas querem trazer para a experiência aquilo de que falam. Uma cosmo-
visão religiosa não é uma teoria, mas oferece uma visão da realidade e 
uma atitude em relação a ela.

Teorias metafísicas são produtos da reflexão racional, enquanto para 
a religião, a verdade é garantida pela revelação divina. A religião afirma 
algo sobre o transcendente que por nós mesmos não saberíamos. Teorias 
metafísicas baseiam-se em fundamentação racional. Visões religiosas do 
mundo decorrem da revelação e da fé. A fé não se propõe pesquisar o 
divino, mas busca seu significado existencial e seu papel para nossa vida. 
O ato de conhecimento de Deus não é um saber sobre a essência e os 
atributos de Deus, mas a conduta de obediência para com ele.

A fé religiosa é muitas vezes vista como ilusão. Trata-se de uma ten-
tativa de desmascarar a religião, uma tentativa que, na história da filo-
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sofia, encontramos desde Crítias até Max, Feuerbach, Engels e Freud. 
Essa visão fundamenta-se na teoria da projeção: “A fé religiosa fun-
damenta-se de um desejo”. Para superar os limites empíricos da exis-
tência, considerando a discrepância entre aquilo que somos e o que 
desejaríamos ser, recorremos à fé num Deus onipotente. A fé em Deus, 
segundo a teoria da projeção, baseia-se na exigência de sentido. 

Para explicar porque tal teoria convenceu a tantos pensadores, diz 
que a fé em Deus é uma herança de cosmovisões míticas. Entretanto, 
análises históricas e psicológicas da fé, também não conseguem provar 
que o Deus no qual cremos, não existe. Convicções da fé são paradig-
mas de cosmovisões que se justificam pela comprovação na vida. A 
esperança é um apoio importante para a fé. 

Disso, contudo, não se conclui ser a fé produto do desejo. Aliás, isso 
seria pouco plausível, uma vez que a fé tem exigências nem sempre 
agradáveis. Por exemplo, “Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si 
mesmo, tome a sua cruz e siga-me”. A fé cristã está vinculada a uma 
conversão radical. Naturalmente há experiências que parecem contradi-
zer a fé, como a experiência da dor, cujo sentido dificilmente nós reco-
nhecemos. Mas a fé em Deus é, antes de tudo, confiança em Deus, falar 

a ele, sem compreendermos sua essência, suas metas e seus caminhos.

CARLOS ROBERTO BUENO

Esse tema, de aparente pouco interesse entre a categoria de pesqui-
sadores, tem uma importante permeabilidade em todas as atividades, 
tanto no aspecto profissional como  também em relação ao círculo pes-
soal e familiar.

O palestrante nos traz um alerta sobre o homem; por um lado, con-
siderando seu aspecto físico, materialista, consumista, egoísta, com ca-
racterísticas próprias da sua personalidade individual; por outro lado 
e como contraponto, uma imensa demanda da sociedade que preci-
sa cada vez mais fortalecer os aspectos sociais, com um olhar no de-
senvolvimento, com preservação ambiental do planeta, a casa comum 
onde moramos. 

Os resultados obtidos em ciência, tecnologia e Inovação, podem ser 
instrumentos fantásticos da criatividade humana, porém deve-se refle-
tir com muito cuidado ao relacionar esses resultados unicamente ao 
poder econômico, mas também devem estar relacionados aos aspectos 
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ambientais e sociais; por isso é preciso assegurar um debate científico e 
social que seja responsável e amplo, capaz de considerar e integrar toda 
a informação disponível.

O Papa Francisco, líder mundial da igreja católica lançou, em 2015, a 
encíclica Laudato si: cuidado da casa comum, onde fortalece a espiri-
tualidade cristã e encoraja um estilo de vida profético e contemplativo, 
capaz de gerar profunda alegria sem estar obcecado pelo consumismo, 
mas considera essencial o desenvolvimento tecnológico e inovador.

Essa liderança cristã, ao dirigir-se não só aos cristãos, mas a todos os 
habitantes do planeta Terra, invoca para uma solidariedade universal, 
unindo a todos na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. 
Os grandes temas discutidos nessa política espiritualista refere-se a po-
luição (gases na atmosfera, descargas de resíduos sólidos e líquidos, 
adubos e biocidas, entre outros), perda de biodiversidade, alimentação 
saudável em quantidade e qualidade, uso de energias alternativas, etc.

Assim, a Espiritualidade deve fazer parte integrante em todos os seg-
mentos de nossa gestão profissional, avançando até além da razão e da 
compreensão humana; levando- nos ao inusitado, já que frequentemen-
te são pensadas soluções inovadoras ou revolucionárias, que podem 
aperfeiçoar as atividades dos servidores.

Os resultados revelados pela pesquisa científica e tecnológica fazem 
parte de um processo dinâmico, vagaroso e permanente, em busca da 
verdade. A estratégia é como transformar esse conhecimento em instru-
mentos para o desenvolvimento regional.

A Espiritualidade deve nortear o pesquisador a realizar seu trabalho 
com o devido rigor cientifico em utilizar os materiais biológicos, sociais 
e culturais e utilizar metodologia adequada, mas também respeitar os 
direitos humanos e ambientais, associados a conceitos éticos e sociais.

A ciência deverá ter uma conotação social e estar a serviço da hu-
manidade como um todo, contribuindo para uma compreensão mais 
profunda da natureza e da sociedade, para uma melhor qualidade de 
vida de cada um, com um meio ambiente saudável e produtivo para 
gerações presentes e futuras.

A cultura da espiritualidade deve promover um profundo nível de vita-
lidade e inspiração, um sentido de emoção e criatividade, que tem como 
objetivo levar as energias mais profundas e dinâmicas para o trabalho.

O INPA atualmente passa por um vazio institucional, necessitando reto-
mar discussões em temas voltados ao profissionalismo e espiritualidade, 
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como potenciais soluções de encaminhamentos. Uma Instituição se faz 
com infraestruturas e facilidades, bons salários e ambiente saudável, mas 
também com pessoas felizes e dispostas a contribuir com seu trabalho 
para a sociedade. Esse é o coração, ou mais ainda, a alma da Instituição.

GERALDO MENDES DOS SANTOS

Praticamente todas as doutrinas religiosas e todas as correntes cien-
tíficas consideram o ser humano sendo formado por uma dimensão 
corporal ou material e outra psicológica ou psíquica, A primeira é es-
tudada por várias ciências particulares, como a Biologia e a Genética; 
a segunda pela Psicanálise e pela Psicologia. Algumas Ciências, como 
Antropologia, Sociologia e Filosofia tratam dessas dimensões em con-
junto. Todas elas, no entanto, se deparam com as questões relativas 
à razão e a espiritualidade, dois dos principais atributos humanos e, 
muito provavelmente também de outros animais.

Essa breve resenha, totalmente despretensiosa quanto a qualquer 
tipo de conclusão ou revelação de novidades, aborda esses dois temas 
e alguns de seus correlatos, como instinto, ciência, religiosidade e qua-
lidade de vida. Cada tema é apresentado em separado, sendo ao final 
tratado em conjunto.

Razão

Razão é um termo altamente polissêmico, isto é, com vários senti-
dos. No dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano foram empregadas 
quase sete páginas para defini-la, sem contar com os termos particulari-
zados ou adjetivados associados a ela, como razão suficiente, razão de 
estado, razões seminais e tantos outros.

A complexidade na definição da razão se deve principalmente ao 
fato de que ela sempre foi concebida como tendo quatro fundamentos 
ou fontes de explicação cognitiva: Primeiro, como substância, forma 
ou essência da coisa em si, motivo básico da sua existência. Segundo, 
como relação direta, inversa ou proporcional em termos matemáticos; 
terceiro, como argumento, prova ou justificativa do ser, na tentativa de 
justificar a verdade ou certeza sobre ele; quarto, como faculdade ou 
atributo própria do homem e que o distingue dos demais seres.

Nesta breve resenha, pretendo me fixar apenas no último fundamen-
to, pois no presente caso o termo razão está vinculado ao de espirituali-
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dade que lhe faz correlação e é isso, exatamente, a questão central que 
o título do capítulo trata e que pretendo analisar. 

Conforme esboçado acima e bem descrito pelo palestrante padre Pau-
lo, a razão é o referencial de orientação do homem em todas suas ati-
vidades nos mais diversos campos de atuação, incluindo suas decisões, 
escolhas e indagações. Nesse caso, a tradição grega, que vai dos pré-
socráticos até os neoplatônicos, concebe a razão como atributo essen-
cialmente humano e elemento-chave para a compreensão do mundo, 
através do raciocínio, argumentação, conjecturas e refutações. 

Nas origens de sua história no mundo grego, a razão foi apregoada 
como instrumento libertador dos mitos, dos preconceitos, da ignorância 
e até mesmo da falsa aparência das coisas. De forma complementar a 
isso, a razão acabou sendo assumida no universo da moralidade, como 
a força capaz de libertar o homem das suas inclinações naturais, das 
crenças comuns e, sobretudo dos instintos biologicamente herdados 
compartilhados com os demais animais.

Além dos personagens históricos apresentados pelo padre Paulo Pin-
to, gostaria de acrescentar David Hume , pois ele deu uma contribuição 
muito genuína para o conceito de razão e que parece preponderar nos 
dias atuais, sobretudo na área da ciência convencional. 

Além disso, ele fez uma distinção entre “relações de ideias” e “coisas 
de fato”, sendo que as primeiras são abordadas pela Geometria, Álgebra 
e Aritmética; estas lidam com proposições intuitivas ou demonstrativas 
e que não dependem de objetos ou coisas que existem no universo, 
mas unicamente da operação do pensamento ou juízo. Por outro lado, 
as segundas são abordadas pelas ciências particulares e que trabalham 
com objetos reais e bem definidos. 

Imannuel Kant apresenta um dilema crucial a tais ciências particu-
lares, pois pare ela as “coisas de fato”, sob competência das ciências 
particulares, são formadas por uma “essência” incapaz de ser conhe-
cida; nesse caso o que apreendemos delas é tão somente uma mera 
percepção de sua manifestação ou fenômeno. Ou seja, razão é aquilo 
que julgamos ter, sem ter certeza disso.

Instinto

O instinto é normalmente compreendido em duas concepções ligeira-
mente distintas, uma de caráter científico e outra, metafísico. Do ponto 
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de vista científico ele é resultante da programação genética e tem um 
caráter estável; é resultante do processo orgânico e evolutivo e que con-
diciona o indivíduo e à espécie a manterem seus padrões próprios de 
comportamento; ou seja, trata-se de um guia natural de condutas não 
escolhidas ou aprendidas, pouco modificáveis ao longo da vida e que 
são responsáveis pela sobrevivência e adaptação do indivíduo ao meio 
em que vive e atua. 

Do ponto de vista metafísico, o instinto é a força natural que assegura 
a concordância entre a conduta animal e a ordem do mundo no qual 
ele vive. Nesse caso é através do instinto que a natureza leva o animal 
a cuidar de si e a conservar-se, o quer acaba contribuindo para a manu-
tenção da ordem natural, a perfeição da natureza. Ambas as correntes 
pressupõem que a própria natureza o constitui de tal modo que ele 
cuida de si, fugindo das situações nocivas e perigosas, como inimigos e 
predadores e sendo atraído por situações favoráveis e vantajosas, como 
alimento, abrigo e procriação.

De acordo com Fritjof Capra, “os microorganismos categorizam os 
compostos químicos, classificando-os em “alimento” e “não-alimento”; 
em coisas pelas quais são atraídos e coisas pelas quais são repelidos. Do 
mesmo modo, os animais tem categorias para os alimentos, segundo suas 
qualidades; os ruídos que significam perigo, chamado pelos  membros 
de sua própria espécie, sinais sexuais e outros. Como diziam Humberto 
Maturana e Francisco Varela, o organismo vivo cria um mundo pelas dis-
tinções que faz nele; mundo de interrelações e mútuos conhecimentos.

Costuma-se afirmar que instinto é “um impulso inconsciente que leva 
os seres à realização de atos úteis ou benéficos à manutenção do indi-
víduo e à preservação da espécie. Trata-se de um fator inato de compor-
tamento que não envolve a reflexão e que independe de aprendizagem. 
Em Biologia, Ecologia e Etologia são conhecidos vários casos exemplares 
disso, como a migração de borboletas e peixes e a defesa de ninhos e 
filhotes por parte de répteis, aves e mamíferos e aves. No entanto, em 
casos mais complexos, sobretudo no comportamento dos símios, em que 
ocorrem estratégias de defesa de território ou mesmo perseguição a gru-
pos rivais, é difícil separar até onde vai o instinto e começa a razão.

O hábito é uma decorrência do instinto. Segundo Hume, a força do 
hábito é muito mais funcional e útil do que a força da razão. Mais 
que isso, ele afirma que também os animais possuem alguns traços de 
razão. Diz ele, textualmente “parece evidente que os animais, tanto 
quanto os seres humanos, aprendem muitas coisas a partir da experi-



53GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

ência, e inferem que os mesmos acontecimentos irão sempre seguir-se 
das mesmas causas”.

Para confirmar tal suposição, Hume indaga se não é a experiência que 
faz um cão temer a dor quando erguemos o chicote para surrá-lo. Inda-
ga ainda se não é igualmente a experiência que o leva a se aproximar 
ou afastar, conforme o chamamos de um modo carinhoso ou agressivo. 
Para ele, o cão está fazendo “inferências” a partir de situações distintas.

É curioso que Hume utiliza o termo “inferir” no sentido da capaci-
dade de tirar conclusão a partir de fatos efetivamente observados. Em 
outras palavras, este filósofo naturalista está afirmando que os animais 
fazem inferências acerca do ambiente em que atuam da mesma forma 
que ocorre com os humanos. Essa concepção de Hume está colocada 
no sentido de que a capacidade cognitiva dos humanos e dos demais 
animais tem a mesma natureza, variando apenas em grau.

Ainda segundo esse estudioso do comportamento, o principal instru-
mento de sobrevivência não é a razão, mas o instinto, a aprendizagem 
a partir do hábito, a experiência das regularidades dos eventos e a ca-
pacidade de estabelecer as relações causais entre eles. Para ele, a razão 
é muito variável, fraca e incerta, ao passo que o instinto é certeiro, in-
variável e forte e por isso ele é mais eficaz para o ato da  sobrevivência. 

Fato curioso é que Darwin, considerado o pai do materialismo cientí-
fico, advoga que os animais são dotados de instinto e que muitas vezes 
esse pode ser confundido com a razão. Ele supõe que os instintos sejam 
formados através da seleção natural de variações de ações instintivas 
que começam simples e depois se complexificam. Ou seja, para ele, a 
razão é um desdobramento natural e evolutivo do instinto e que ambos 
são altamente adaptativos e úteis para a conservação. Mais que isso, 
ele advoga que os animais também são dotados de razão; apenas em 
menor grau que nos seres humanos. 

De acordo com Fritjof Capra, os estudos sobre comportamento dos 
chimpanzés têm demonstrado que eles possuem as capacidades atribuí-
das à razão nos seres humanos. Que a diferenças entre a vida cognitiva 
e emocional dos seres humanos e a desses animais são mínimas; que a 
vida é um todo sem solução de continuidade, no qual as diferenças entre 
as espécies são gradativas e evolucionarias. Assim, a razão não é uma 
essência que nos separa dos outros animais; simplesmente nos coloca ao 
lado deles como descendentes comuns de um mesmo processo evolutivo.
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Razão & Ciência

Ao longo de toda sua formação como área do conhecimento, a Ci-
ência sempre se justificou com base no poder da razão. Razão como 
alicerce e instrumento do conhecimento verdadeiro. No transcurso de 
toda a modernidade, a humanidade tem vivido sob a égide da racionali-
dade científica e da tecnociência. Os positivistas sempre a conceberam 
como único instrumento de progresso e mesmo como tendência natural 
à maturidade humana e ao aperfeiçoamento da civilização e construção 
de um mundo melhor para se viver.

Nos tempos modernos tem havido uma crescente cobrança e também 
questionamento sobre as promessas feitas em nome da razão instru-
mentalista. Afinal, se ela foi responsável pelo sucesso das descobertas 
de novidades da vida; pela fabricação de remédios e vacinas; pelo do-
mínio da natureza e posse de riquezas, também foi ela a desencade-
adora de um perverso acúmulo de riquezas, de devastação do meio 
ambiente, contaminação dos alimentos, provocação de novas doenças 
e até de genocídios por parte da guerra química  e nuclear. 

Diante da diminuição dos recursos naturais, do aumento da popu-
lação e da poluição dos ecossistemas, há quase uma clara expectativa 
coletiva de que a situação só tenderá a piorar, mesmo a despeito (ou tal-
vez por isso mesmo) de que a tecnociência continue se desenvolvendo 
no mesmo ritmo ou mesmo num ritmo muito mais acelerado. 

Além desses problemas que podemos denominar de externalidades, 
há os problemas internos do ser humano, relacionados a essa situação: 
problemas da consciência, da profundidade da alma humana e até so-
bre as “razões” da dominação e da violência. No estágio atual da huma-
nidade, em que a tecnociência coloca em risco a própria sobrevivência 
humana por causa dos arsenais nucleares capazes de provocar o exter-
mínio em massa, o próprio sentido da razão passa a ser questionado.

Assim, talvez como desconfiança ou fuga de suas promessas, grande 
parcela da humanidade parece estar preferindo o hedonismo, a alie-
nação, a magia, a astrologia, o ocultismo e as doutrinas religiosas de 
matizes totalmente incompatíveis com a ciência e até mesmo com a 
religiosidade tradicional. Atualmente, parece haver uma tendência de 
conceber a razão como base operacional e distintiva da tecnociência 
em oposição a outros campos do saber mais influenciados pela emoção 
e sentimentos subjetivos. Resta saber se também esses não são racio-
nais. A resposta ainda não está totalmente pronta, mas certamente isso 
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competirá à razão em si mesma e a seus herdeiros que são todos nós e 
nossos descendentes, mesmo que esses um dia passarão a ser coman-
dados por chips e algoritmos. 

Espiritualidade & Religiosidade

Espiritualidade é um termo complexo e para compreendê-lo é preciso 
analisar o sentido de espírito, essa entidade tão sutil, largamente invo-
cada no mundo religioso, mas praticamente incompreendida ou mesmo 
não aceita pela Ciência. Assim, talvez a melhor maneira de abordar es-
piritualidade seja dar uma ligeira pincelada sobre a diferença entre espi-
ritualidade e religiosidade e partir imediatamente para o sentido prático 
da espiritualidade e que tem tudo a ver com a qualidade de vida.

Religiosidade é um termo que tem a ver com religião, um fenômeno 
relativo ao desejo de (re)ligação com o transcendente. Isso é fruto da 
noção que o ser humano tem de suas limitações e finitude, sendo que 
isso também está relacionado com a busca do homem pela figura de 
um Deus bondoso e que lhe concederá o paraíso eterno após seu fale-
cimento nesse mundo material. Isso significa que a religiosidade do ser 
humano é a busca pela sua transcendência ou existência além desse 
mundo fragmentado, transformativo e temporário. 

Religiosidade e espiritualidade normalmente se desenvolvem juntas, 
mas são fenômenos distintos. Diria que religiosidade é um modo par-
ticular da espiritualidade, baseada num conjunto de crenças e práticas 
pertencentes a uma doutrina compartilhada por um grupo de pessoas, 
através de cultos ou rituais próprios; é, portanto, uma instância de forte 
conotação social. 

Ao contrário da religiosidade, sempre vinculada a uma crença ou 
doutrina e também com forte caráter social, a espiritualidade é um sen-
timento existencial, profundo e livre e que pode operar sem crença ou 
doutrina; ou seja, geralmente se desenvolve em nível pessoal e de for-
ma autônoma, desapegada de religiões socialmente instituídas. No en-
tanto ela pode estar acoplada à religiosidade quando fundamentadas no 
amor, na bondade, na esperança, na ética e no respeito à vida em todas 
as suas manifestações e nesse caso ambas se fundem e se confundem. 

De maneira geral, tanto a religiosidade como a espiritualidade não 
necessitam de comprovação empírica para que possam ser vivenciadas. 
Aliás, geralmente ambas dispensam comprovação, estando limitadas à 
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fé religiosa ou a convicções íntimas. Tanto uma como a outra acreditam 
em algum “poder” considerado superior ou transcendente, tem uma as-
piração permanente e quase inconsciente pelo sagrado; ambas buscam 
o entendimento do sentido da vida e do mundo.

De acordo com Martsoff & Mickeley (1998), existem cinco atributos 
que estão intrinsecamente vinculados à noção de espiritualidade: 1- 
sentido (significado ontológico da vida); 2- valor (ideais altruístas e de 
sentido estético e moral, como beleza, justiça, verdade e sabedoria); 3- 
transcendência (percepção e apreciação de uma dimensão que vai além 
de si mesmo e da existência humana nesse mundo); 4- conexão (envol-
vimento ou relacionamento com a individualidade, com o outro, com 
Deus, com a outra dimensão a que normalmente se chama de eterno 
ou sagrado); 5- vir-a-ser (juízo de autoconhecimento, desdobramento 
da existência na qual estamos constantemente aprendendo, ensinando, 
vivendo, participando desse mundo e evoluindo com ele).

Tanto o senso de espiritualidade como de religiosidade se asseme-
lham a uma força vital que dá ânimo aos humanos; trata-se de uma 
força que vai muito além daquela enunciada pelo vitalismo e que está 
na base da constituição de todo ser vivo. Nesse caso, trata-se de uma 
força que confere poder de convencimento e de escolhas conscientes 
frente aos mais diversos desafios e sempre visando o aprimoramento 
intelectual, moral, ético e cultural.

Qualidade de vida

Quando o conceito de “qualidade de vida” foi instituído, logo após 
a Segunda Guerra Mundial, ele levava em consideração apenas ausên-
cia de doenças e a capacidade dos indivíduos de terem acesso a bens 
materiais. Daí em diante e aos poucos, o conceito foi sendo ampliado e 
atualmente integra vários outros aspectos da vida humana, como edu-
cação, lazer, cultura, cidadania e bem estar psicológico e social.

Qualidade de vida não diz respeito à ausência de doença ou apenas 
à saúde do corpo; ela diz respeito a um nível integrado de vigor físico 
com bem-estar psicológico e satisfação em viver. Isso está fortemente 
ligado â noção dos gregos antigos sobre o holismo, isto é, o todo, o 
inteiro, em oposição ao fragmentado.  Nesse sentido, o inteiro seria 
aquele dotado de integração, integridade, sadio ou com saúde plena; 
em oposição, doente seria aquele desintegrado, fragmentado, doente ou 
carência de algo fundamental.
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Alguns estudiosos apontam que a religiosidade pode contribuir com 
aspectos favoráveis ou não à saúde dos indivíduos. Uns argumentam 
que a religiosidade gera níveis patológicos de culpa, diminui a auto-
estima e fomenta ideologias voltadas para a repressão da raiva e das 
manifestações sexuais. Em contrapartida, outros defendem que o en-
volvimento religioso reduz a ansiedade existencial ao oferecer respostas 
que permitem uma organização de conflitos emocionais, estabelecem 
um sistema de orientação moral e ética, além de desestimular práticas 
consideradas destrutivas para a saúde de uma forma geral.

De todo modo, o senso de espiritualidade e religiosidade tem influên-
cia muito positiva no enfrentamento dos problemas quotidianos, prin-
cipalmente para aqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente 
com perseguições, doenças e  morte. Nesses casos, costuma prevalecer 
a noção de Deus como fonte de justiça e conforto e isso ajuda a superar 
limitações ou decepções profundas e que a ciências particulares ainda 
não conseguem resolver com sucesso e às vezes nem mesmo compre-
ender de forma precisa. 

Atualmente, a qualidade de vida não se reduz simplesmente a um 
conceito, mas a um paradigma significativo para a sociedade e objeto 
de muitas campanhas cívicas e também investigações por parte de vá-
rias áreas da saúde, incluindo nutrição e geriatria. Poder-se ia dizer que 
qualidade de vida passou a ser quase uma obsessão por parte de muitas 
pessoas e várias organizações.

Muitos estudos têm demonstrado que o senso de religiosidade e de 
espiritualidade tem forte implicação com a qualidade de vida, incluindo o 
amor-próprio ou cuidado de si. Além disso, (e também por isso mesmo), 
esse senso serve para embasar a autoconfiança e aumentar a capacidade 
humana de ter esperança num futuro melhor; de suportar dores e sofri-
mentos; de lutar por ideais e ajudar os mais carentes. Fica claro que qua-
lidade de vida é tudo aquilo que de melhor o ser humano merece e preci-
sa na sua infindável busca por felicidade, realização pessoal e plenitude.

Considerações finais

Por um longo período, houve a tentativa de manterem razão/ciência e 
espiritualidade/religiosidade em campos separados, quase opostos e com 
pouco diálogo entre si. No entanto, nas últimas décadas tem havido um 
sincero esforço de conectar esses setores para se ter um entendimento 
mais abrangente do ser humano e mesmo da realidade do mundo. 
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Já existem muitas linhas de pesquisa que tentam promover uma 
compreensão mais adequada da natureza desses fenômenos e também 
de suas influências mútuas. Mais importante de tudo, a maioria deles 
consideram o homem como um ser uno, íntegro e integrado ao mundo 
material em que vive.

Um simples, mas claro exemplo de interação do homem com o meio 
ambiente é apresentado por Fritjof Capra, ao descrever sobre a capa-
cidade de perceber as cores. Segundo ele, as cores não existem por si 
mesmas, mas pela interação entre os comprimentos de onda da luz re-
fletida no meio externo e os cones cromáticos da nossa retina, associa-
dos aos circuitos neuronais do nosso cérebro. Ou seja, todo o arcabouço 
das nossas categorias de cores (número delas, seus matizes e outros 
fatores) nasce das nossas estruturas neurais. Mais ainda: uma vez que 
as categorias cognitivas nascem da estrutura neural juntamente com a  
experiência corpórea, o mesmo vale para os nossos conceitos abstratos.

Esse mesmo autor também defende uma tese interessante sobre a 
razão, afirmando que ela é encarnada; ou seja, que o pensamento con-
ceitual, como um todo, se encontra fisicamente atrelado ao cérebro e 
ao corpo em geral. Para ele, “a razão humana, ao contrário da crença 
de boa parte dos filósofos ocidentais, não transcende o corpo, mas é 
fundamentalmente determinada e formada por nossa natureza física e 
nossas experiências corpóreas. Ou seja, a estrutura da razão é material, 
nasce e se desenvolve no nosso corpo; a mente humana, mesmo em 
suas manifestações mais abstratas, não é separada do corpo, mas sim 
nascida dele e moldada por ele”. 

Ainda segundo  Capra - com base nas teorias dos linguistas cogni-
tivos, George Lakoff e Mark Johnson - a maior parte dos nossos pen-
samentos é inconsciente e opera num nível inacessível para a atenção 
consciente normal. Esse inconsciente cognitivo inclui não somente to-
das as nossas operações cognitivas automáticas, como também todas 
as nossas crenças e conhecimentos tácitos. Sem que disso tenhamos 
consciência, o inconsciente cognitivo molda e estrutura todo o nosso 
pensamento consciente e também o abstrato, sendo que os conceitos 
abstratos são essencialmente metafóricos.

Esses autores vislumbrar um diálogo edificante entre a filosofia e a 
ciência da cognição. Assim, os cientistas precisam da filosofia para sa-
ber de que modo pressupostos filosóficos ocultos podem estar influen-
ciando as suas teorias. Os filósofos, por outro lado, não tem o direito 
de propor uma teoria séria acerca da natureza da língua, da mente e 
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da consciência sem levar em conta os recentes e notáveis avanços da 
compreensão científica a respeito da cognição humana. 

Ainda para Capara, o mais significativo desses avanços foi a cura 
gradual, mas constante da cisão cartesiana entre espírito e matéria e 
que tem afligido a Ciência e a Filosofia ocidentais há mais de trezentos 
anos. Chega-se atualmente à compreensão de que, em todos os níveis 
de vida, a mente e a matéria, o processo e a estrutura estão indissolu-
velmente ligados.

Por ter a mente encarnada e viver num mundo de interrelações, tor-
na-se evidente que o ser humano deve cuidar bem do seu corpo, da 
sua alma, da sua linguagem no trato com os outros e de seus próprios 
pensamentos; afinal, esses são reflexos da maneira como encaramos o 
mundo e da percepção ou consciência que dele temos. Nesse contexto, 
o respeito, a tolerância e o diálogo são fundamentais.

Alguns acreditam que a sociedade moderna é extremamente mate-
rialista, tecnicista, consumista e hedonista e por isso há pouco espaço 
para valores espirituais e até mesmo racionais. Prefiro acreditar no seu 
inverso, ou seja, que justamente por isso a espiritualidade se depara 
com um meio propício à sua efetividade e promoção. Afinal, o homem 
é um ser uno e tudo que se passa em seu corpo e em seu mundo deixa 
reflexos na sua razão. 

Assim, se tais excessos começam a  ser vistos como potencialmente 
prejudiciais para a boa qualidade de vida humana e também para a 
preservação do meio ambiente, por certo a própria razão se encarregará 
de descobrir e também optar por caminhos diferentes. Geralmente são 
esses caminhos que conduzam  a outros patamares e a uma situação 
diferente, geralmente melhor, pois é insensato até imaginar que a razão 
opte por situações futuras piores que as do presente e menos ainda do 
passado. Ou seja, tudo é uma questão de tempo e de amadurecimento, 
no interminável processo evolutivo e civilizatório em que vivemos. Vi-
ver é preciso, como dizia o poeta!
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