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As siglas e abreviaturas empregadas no texto encontram-se na página 8.
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PRÓLOGO
A presente obra aborda três temas palpitantes e sumamente
estratégicos para a Amazônia: o primeiro trata de biotecnologias
envolvidas na reprodução de peixes e que apresentam enorme
potencial para a piscicultura. O segundo trata da socioeconomia, uma
visão ampla sobre o enorme potencial da região, especialmente sua
biodiversidade. O terceiro trata da evolução histórica e tecnológica da
comunicação. Aparentemente distintos, esses temas tem em comum a
realidade amazônica, formada por uma diversidade muito mais ampla
que a puramente biológica e na qual sobressai o ser humano, com suas
atividades transformadoras, sua noção de progresso e seus sonhos.
Com ela, o Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA) lança
novas luzes para a compreensão deste universo complexo e fascinante
que é a Amazônia. Nesse sentido, lançar luz não é simplesmente trazer
à tona novos dados científicos, mas interpretá-los de maneira coerente
e torná-los acessíveis a todo cidadão, tendo como pressuposto básico
uma linguagem simples e uma visão de conjunto. Esperamos que ela
seja útil e agradável e possa contribuir para o desenvolvimento da
região, a começar pelo entendimento de seus desafios e, sobretudo, uso
adequado de suas imensas potencialidades.
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SIGLAS E ABREVIATURAS
AC		

Estado do Acre

AIDS		

Síndrome da imunodeficiência adquirida

AM		

Estado do Amazonas

CEPLAC		

Comissão executiva do plano da lavoura cacaueira

CMA		

Comando militar da Amazônia

CNA		

Confederação nacional da pecuária e agricultura

CO2		

Gás carbônico

CT&I		

Ciência, tecnologia e inovação

DEIP		

Departamento estadual de imprensa e propaganda

DNA		

Deoxiribonucleic acid (ácido desoxirribonucleico)

EB		

Exército brasileiro

EMBRAPA

Empresa brasileira de pesquisa agropecuária

ENEN		

Exame nacional do ensino médio

ET		

Espermatogônia-tronco

FAO		
Organização das ações unidas para agricultura e
		alimentação
FAPEAM		
Fundação de amparo à pesquisa do Estado do
		Amazonas
FTP		

File transfer protocol

FUNAI		

Fundação nacional do índio

GEEA		

Grupo de estudos estratégicos amazônicos

GFP		

Proteína fluorescente verde

Ha		

Hectare

Hab		

Habitantes

IBAMA		
Instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais 		
		renováveis
IBGE		

Instituto brasileiro de geografia e estatística

ICMbio		

Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade

ICMS		

Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços

ICT		

Instituto de ciência e tecnologia

IDH		

Índice de desenvolvimento humano

IES		

Instituições de ensino superior

IFAM		

Instituto federal de educação, ciência e tecnologia

INCRA		

Instituto nacional de colonização e reforma agrária

INPA		

Instituto nacional de pesquisas da Amazônia

INPI		

Instituto nacional da propriedade industrial

MMA		
Ministério do Meio Ambiente, recursos hídricos e da
		Amazônia Legal
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ONU		

Organização das nações unidas

PB		

Estado da Paraíba

PIB		

Produto interno bruto

PIM		

Polo industrial de Manaus

PNUMA		

Programa das nações unidas para o meio ambiente

PUC		

Pontifícia universidade católica

RR		

Estado de Roraima

SBMT		

Sociedade brasileira de medicina tropical

SBPC		

Sociedade brasileira para o progresso da ciência

SISFRON		

Sistema integrado de monitoramento de fronteiras

SIU		

Southern Illinois University

SP		

Estado de São Paulo

SUFRAMA

Superintendência da zona franca de Manaus

TCU		

Tribunal de contas da união

TV		

Televisão

U$		

Dólar americano

UC		

Unidade (área) de conservação

UEA		

Universidade do Estado do Amazonas

UFAM		

Universidade federal do Amazonas

UFGO		

Universidade Federal de Goiás

UFMG		

Universidade Federal de Minas Gerais

UHE		

Usina hidrelétrica

UHE		

Usina hidrelétrica

UNESCO		

Organização das nações unidas para a educação, ciência e cultura

USA		

Estados Unidos da América do Norte

ZEE		

Zoneamento econômico e ecológico.
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BIOTECNOLOGIA EM PISCICULTURA

BIOTECNOLOGIA EM
PISCICULTURA
RESUMO
A possibilidade da manipulação genética in vitro de organismos
revolucionou o entendimento acerca dos processos biológicos e moleculares,
criando-se extraordinárias oportunidades nas ciências básicas e aplicadas.
Neste contexto, a transgenia ocupa um papel de destaque nos avanços
recentes da biotecnologia. O transplante de espermatogônia-tronco (ET) tem
propiciado o desenvolvimento de abordagem inovadora para a produção de
animais transgênicos; assim, considerando-se que uma única ET dá origem
a um grande número de espermatozóides, o transplante dessas células
geneticamente modificadas implica na produção de gametas modificados
durante toda a vida reprodutiva do animal receptor, cujo genoma pode ser
repassado para a progênie, gerando indivíduos transgênicos por longo período.
Esta abordagem experimental elimina as dificuldades que normalmente estão
associadas à micromanipulação e transformação de oócitos recém fertilizados,
além da indesejável geração de indivíduos mosaicos. Neste alvissareiro
cenário, o potencial da geração de animais transgênicos via transplante de ETs
modificadas tem sido agora explorado para peixes teleósteos; particularmente
em espécies que possuem reconhecido valor na geração de populações
geneticamente superiores para a produção e como reatores biológicos. Em
relação a isso e a título de ilustração, pode ser citada a geração de animais que
apresentem maior resistência a doenças, maior ganho de peso ou que minoram
a poluição ambiental em sistemas de criação, possibilitando, assim, a correta
produção de alimentos.
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Os peixes teleósteos correspondem mais ou menos à metade das
cerca de 50 mil espécies de vertebrados conhecidas, exibindo grande
variedade em sua morfologia, biologia e ecologia. Filogeneticamente,
os teleósteos abrangem 96% de todos os peixes existentes, incluindose mais de 25.000 espécies distribuídas em 4.064 gêneros, 426 famílias
e 38 ordens, constituindo-se no maior e certamente mais diversificado
grupo de vertebrados do planeta. Na região amazônica existem mais
de 2.500 espécies de peixes, o que representa quase 10% de todas as
espécies do mundo.
Os teleósteos são dotados de características especializadas para a
respiração, locomoção, nutrição e, principalmente, a reprodução, que
se caracteriza pela ampla variação estratégica. A liberação dos gametas
para a fertilização externa, os níveis de cuidado parental e a migração
14
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reprodutiva - seja por piracema ou acompanhada por grandes modificações
osmóticas - exemplificam a complexidade reprodutiva desse grupo.
Devido a esta enorme gama de variedade e riqueza biológica, várias
espécies de teleósteos são modelos biológicos experimentais largamente
utilizados na área da reprodução, genética e melhoramento. Exemplos
disso são o zebrafish (Danio rerio), o medaka (Oryzias latipes), a
truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) e a tilápia nilótica (Oreochromis
niloticus). Esses peixes têm propiciado importantes investigações,
envolvendo a biologia comparada dos vários sistemas constituintes dos
organismos vertebrados.
Em decorrência do enorme potencial econômico da piscicultura no
mercado mundial de alimentos, particularmente na região amazônica,
torna-se necessário conhecer as peculiaridades relacionadas à biologia
reprodutiva desses animais, visando com isso atender a um mercado
também em expansão em todo o mundo.
A organização estrutural do testículo dos peixes é comum à de todos
os demais vertebrados. Assim, este órgão exerce as funções de produção
de gametas (espermatogênica) e endócrina (esteroidogênica), possuindo
para tais finalidades dois compartimentos principais: o compartimento
tubular ou germinativo e o compartimento intertubular ou intersticial.
No compartimento germinativo desenvolve-se a espermatogênese que
é um processo cíclico, altamente organizado e coordenado, no qual
as espermatogônias diplóides se dividem e se diferenciam para formar
espermatozoides maduros.
Este processo tem como base as espermatogônias-tronco (ETs); elas
são cruciais para a transmissão das informações genéticas para as
próximas gerações. É justamente essa recombinação gênica que ocorre
durante a duplicação do DNA na fase meiótica da espermatogênese que
propicia a variabilidade genética entre indivíduos da mesma espécie, o
que é fundamental para a adaptação e sobrevivência dos mesmos. No
entanto, diferentemente de mamíferos, nos peixes a espermatogênese
ocorre no interior de estruturas denominadas cistos espermatogênicos,
que se formam quando uma espermatogônia indiferenciada é
completamente envolvida pelos prolongamentos das células somáticas
ou de Sertoli. Células estas que, à semelhança do que ocorre em
outros vertebrados, são fundamentais para a sobrevivência das células
da linhagem gametogênica masculina, cuja progressão e integridade
funcional são influenciadas por fatores ambientais, como, por exemplo,
a temperatura da água.
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

15

À semelhança do que ocorre em outras populações de célulastronco adultas, as ET são capazes de se auto-renovar e também de
gerar células comprometidas com o processo de diferenciação e
cujo produto final é o espermatozóide. Além de serem as únicas
células capazes de sobreviverem fora do corpo animal, estas células
apresentam características peculiares no animal sexualmente maduro,
devido à sua capacidade de transmitirem informações genéticas para
as gerações subsequentes. Estudos na última década têm demonstrado
que as ETs podem ser reprogramadas em células-tronco pluripotentes,
apresentando a capacidade de se diferenciarem em tecidos somáticos.

Transplante de espermatogônias
O transplante de espermatogônias-tronco é uma abordagem
experimental que consiste na remoção de células-tronco do testículo
de um animal doador e a transferência das mesmas para o testículo
de um receptor, onde estas células são capazes de se desenvolver e,
continuamente, formar espermatozoides maduros com características
genéticas do doador. Esta promissora metodologia foi inicialmente
desenvolvida em camundongos e representa uma abordagem funcional
única para se investigar a biologia e a fisiologia das ET. Essa tecnologia
tem se tornado não apenas uma valiosa abordagem para se investigar
a fisiologia das ET, como também tem proporcionado enormes
avanços nos estudos das interações entre células de Sertoli e células
germinativas. Além disso, tem propiciado contribuições significativas
na área de produção animal, preservação de espécies ameaçadas de
extinção, medicina reprodutiva e a produção de animais transgênicos.
Um dos importantes avanços propiciado por esta técnica foi o
sucesso na produção de gametas férteis a partir do transplante
xenogênico (transplante entre duas diferentes espécies) de ETs de rato
para camundongo, bem como de hamster para camundongo. Células
germinativas de coelhos, cães, gatos, suínos, bovinos, equinos e primatas
(babuíno, macaco rhesus, e humanos) foram também transplantadas
para testículos de camundongos imunodeficientes. No entanto, estes
transplantes têm demonstrado clara limitação filogenética. Embora estas
células fossem capazes de se estabelecer nos testículos dos animais
receptores, as mesmas não progrediram além da meiose e, portanto,
não formaram espermatozoides.
Mesmo a despeito dessa limitação, em espécies filogeneticamente
próximas - em especial roedores de laboratório, como ratos, camundongos
16
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e hamsteres - essa tecnologia tem se tornado uma valiosa abordagem
para se investigar a fisiologia da ET no testículo. Também tem servido
para caracterizar os nichos ou ambientes altamente especializados de
espermatogônias e verificar os efeitos da deficiência de diversos fatores
que regulam suas funções.
Numa outra importante vertente, estudos bem-sucedidos, envolvendo a
manipulação genética e o transplante de ETs modificadas de camundongos,
caprinos, suínos e cães já foram reportados na literatura. Os métodos
usualmente utilizados para se modificar as ETs de mamíferos são baseados
em vetores virais, com destaque para os lentivirus que são capazes de
transferir o DNA de interesse (transdução) com maior eficiência para
células que apresentam divisão lenta em sistemas de cultivo.
Na mesma linha dos estudos desenvolvidos em mamíferos, o
transplante de ET foi também desenvolvido com sucesso em peixes
teleósteos testados em nosso Laboratório de Biologia Celular na
Universidade Federal de Minas Gerais Nesses estudos, todos os
procedimentos necessários para o transplante neste grupo de vertebrados
foram padronizados utilizando-se a tilápia nilótica como modelo
experimental. Desta forma, foi demonstrado que as ETs transplantadas
nos testículos (através da papila urogenital) de receptores adultos
tratadas com a droga quimioterápica busulfan são capazes de sobreviver,
colonizar e proliferar nos túbulos seminíferos dos receptores, gerando
espermatozoides funcionais e prole normal, apresentando o genótipo
e fenótipo dos animais doadores. Protocolos para a criopreservação de
ETs de tilápia nilótica e a geração de espermatozoides derivados das
células criopreservadas também foram desenvolvidos, com a finalidade
de permitir que esta técnica seja aplicada para a conservação de espécies
de peixes ameaçadas de extinção.
Estudos desenvolvidos no Japão com trutas arco-iris (Oncorhynchus
mykiss) tem utilizado técnicas distintas para o transplante de células
germinativas primordiais (CGP), que são precursoras embrionárias das
oogônias e espermatogônias. Nestes estudos, CGPs carreando gene
codificador para proteínas fluorescente verde (GFP) foram isoladas e
transplantadas na cavidade celomática de larvas recém-eclodidas da
mesma espécie. A verificação posterior de células GFP positivas nas
gônadas dos receptores indicou que as CGPs dos doadores migraram para
as gônadas dos peixes receptores, proliferaram e se diferenciaram em
espermatozoides ou oócitos, dependendo do sexo genético do indivíduo
receptor. Além disso, quando ovos de trutas selvagens foram inseminados
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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com o sêmen de machos transplantados, embriões apresentando genótipo
do peixe doador (carreando o gene GFP) foram produzidos normalmente.
Em estudo posterior, foi demonstrado o sucesso do transplante
xenogênico de CGPs de trutas arco-íris para o salmão masu (O. masou).
Assim, foi evidenciado que salmões são capazes de produzir gametas
normais de trutas após o transplante de CGPs. Em outros estudos
CGPs de zebrafish (Danio rerio), pearldanio (Danio albolineatus),
goldfish (Carassius auratus) e dojô (Misgurnus anguillicaudatus)
foram transplantadas em embriões de zebrafish e ficou demonstrado
que a eficiência de migração e colonização das células germinativas
transplantadas não está relacionada com a distância filogenética entre
as espécies doadoras e receptoras. Espermatozóides normais de goldfish
e dojô foram produzidos nos testículos de zebrafish após o transplante
de CGPs. Ainda, CGPs de enguias japonesas (Anguilla japonica) foram
capazes de colonizar as gônadas de zebrafish.
Em função do sucesso alcançado com o transplante de CGPs, foi
também investigado se as ETs se comportariam funcionalmente como
as CGPs após o transplante. Dessa forma, ETs isoladas de truta arco-íris
GFP adulta foram injetadas em larvas da mesma espécie. Ao atingirem
a maturidade sexual, observou-se que, nos receptores machos, as ETs
transplantadas migraram, colonizaram a gônada em desenvolvimento
e, posteriormente, se diferenciaram em espermatozoides GFP. Ainda de
forma mais surpreendente, nas fêmeas receptoras, as ETs transplantadas
também foram capazes de migrar, diferenciar e se desenvolver em
oócitos GFP maduros. Os espermatozoides e oócitos derivados de ETs
transplantadas geraram descendentes normais.
Estes importantes resultados demonstram a grande plasticidade e
bipotencialidade sexual, isto é, capacidade de formar gametas tanto
masculinos quanto femininos das ETs em peixes, mesmo após os machos
terem atingido a maturidade sexual. Estudos posteriores demonstraram
ainda que oogônias isoladas de fêmeas maduras e transplantadas em
receptores machos se transdiferenciam nos testículos receptores e são
capazes de produzir espermatozóides funcionais. Em outra investigação,
trutas foram geradas a partir do transplante xenogênico de ETs em larvas
de salmões triplóides, que usualmente são inférteis, permitindo assim
a produção de espermatozóides somente dos doadores. Utilizando
procedimento cirúrgico, a produção de gametas xenogênicos após o
transplante de ETs de peixe-rei (Odontesthes bonariensis) diretamente
nos testículos de peixe-rei da patagônia (O. hatcheri) também foi
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GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

evidenciada. Ainda usando as mesmas espécies, confirmou-se também
o sucesso do xenotransplante de ETs através da papila urogenital em
receptores adultos.
O transplante xenogênico de ETs também é aplicável a teleósteos
marinhos. Espermatogônias de roncadeira-japonesa (Nibea mitsukurii)
foram microinjetadas em larvas de cavalas do Pacífico azul (Scomber
japonicus). Nestes estudos, as avaliações feitas mostraram que o
microambiente somático das gônadas receptoras foi capaz de permitir
com sucesso a colonização e proliferação de células germinativas
exógenas. Mais recentemente, metodologias necessárias para potenciais
transplantes xenogênicos foram estabelecidas para o linguado do
Senegal (Solea senegalensis) e esturjão-siberiano (Acipenser baerii) e
também para tilápias em nosso laboratório.
Diferentemente do que ocorre nos mamíferos, parece existir nos
peixes uma grande plasticidade no ambiente testicular, propiciando
o sucesso do transplante de ETs também entre espécies com grande
distância filogenética. Assim, pode ser inferido que o transplante de
ETs em peixes propicia um cenário bastante mais amplo e promissor
nas áreas de biotecnologia e produção em aquicultura, incluindo-se
a preservação do germoplasma de espécies de peixes ameaçadas de
extinção, bem como daqueles de alto valor genético e/ou comercial.
Considerando-se que no testículo uma única ET dá origem a um
grande número de espermatozoides potencialmente capazes de gerar
descendentes, estas células-tronco vêm se tornando alvo atraente para a
manipulação genética, principalmente pelo fato do transplante permitir
a produção de progênie carreando genes provenientes de ETs isoladas
do doador.Assim, com a finalidade de se gerar animais transgênicos, a
modificação genética dessas células - seguida do transplante - representa
uma excelente tecnologia alternativa à modificação de células embrionárias
e oócitos recém fertilizados para a produção de animais transgênicos.
Além de ser mais simples e barata, esta via de engenharia genética
com a utilização de ETs apresenta enorme potencial de uso em animais
que ainda não possuem a tecnologia de modificação das células-tronco
embrionárias desenvolvida, disponível ou mesmo eficiente. Ademais,
outro aspecto positivo é o fato da recombinação gênica que ocorre nas
células germinativas permitir alta variabilidade genética de indivíduos
da mesma espécie. Estudos envolvendo a manipulação genética e o
transplante de ETs modificadas foram reportados na literatura com
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sucesso em diversas espécies de mamíferos, tanto domésticos quanta
àqueles rotineiramente usados em condições de laboratório.
Recentemente, experimentos visando desenvolver um sistema eficiente
de cultivo e transfecção de ETs de tilápias estão sendo desenvolvidos.
Assim, com o auxílio de marcadores moleculares específicos, excelentes
resultados estão sendo obtidos no enriquecimento e amplificação do
número de ETs de tilápia in vitro. Neste contexto, o cultivo celular
permite, agora, investigar importantes aspectos funcionais e regulatórios
das ETs de peixes, principalmente através da manipulação genética
dessas células.

Produção de peixes transgênicos
Em aquicultura, o termo transgênico refere-se ao animal cujo genoma
foi intencionalmente modificado, tendo isso sido feito por inserção,
alteração ou supressão de um gene. Para isso são utilizadas técnicas
de engenharia genética, o que o difere substancialmente das mutações
espontâneas que ocorrem naturalmente e são importantes para a
evolução biológica. Dessa forma, novas características geneticamente
determinadas podem ser incorporadas no genoma do organismo
receptor e, eventualmente, transmitidas para as gerações seguintes.
Os primeiros estudos sobre a produção de peixes transgênicos
surgiram em meados da década de 1980, período no qual foi inicialmente
reportada a microinjeção de sequência de DNA clonada em ovos
de truta arco-íris (O. mykiss). Posteriormente, ovos de goldfish (C.
auratus) foram microinjetados com sequencias do gene do hormônio
de crescimento. Atualmente, estudos envolvendo a transgenia já foram
realizados em mais de 35 espécies de teleósteos, a maioria das quais
são importantes para aquicultura e diferentes técnicas de entrega gênica
estão disponíveis.
De maneira geral, essas metodologias foram desenvolvidas com o
objetivo de se aumentar a eficiência da integração do transgene ao
genoma receptor ou para produzir, simultaneamente, um grande número
de indivíduos geneticamente modificados. Além da microinjeção em
ovos recém fertilizados, para a entrega de genes as células-alvo de peixes,
já foram descritas técnicas utilizando, por exemplo, eletroporação, na
qual poros são formados na membrana da célula através da aplicação de
campo elétrico, lipídeos catiônicos, proteínas conjugadas à poliamina,
elementos transponíveis e vetor retroviral. Embora alguns desses novos
métodos de transferência de genes estejam ganhando importância
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devido aos resultados encorajadores relatados, a microinjeção da
sequência de interesse em ovos recém fertilizados é ainda a técnica
mais utilizada.
A técnica de microinjeção em ovos de tilápia nilótica já foi realizada
para a introdução dos genes do hormônio de crescimento e da
proteína fluorescente verde (GFP). Entretanto, nas últimas décadas,
diversos pesquisadores têm relatado que a microinjeção se trata de
uma metodologia muito lenta e laboriosa, além de resultar numa
alta mortalidade de ovos e numa porcentagem muito baixa de peixes
expressando o transgene de forma permanente. A título de comparação,
as taxas de integração da sequência de interesse no genoma hospedeiro
são ainda menores que as taxas observadas em mamíferos.
A produção de peixes transgênicos por microinjeção produz, quase
que invariavelmente, indivíduos mosaicos. Dessa forma, caso não haja
integração no genoma das células germinativas, a transmissão do gene
inserido, denominado transgene, para a descendência é impossibilitada.
Mais recentemente, na tentativa de se aumentar integração do transgene
no DNA genômico, segmentos de DNA capazes de mudar de posição
dentro do genoma (elemento transponível Tol2) unido à GFP, foram
microinjetados em ovos recém fertilizados de tilápia nilótica, permitindo
assim a obtenção de 30% de animais sobreviventes de GFPs positivos.
Apesar do significativo progresso, as taxas de transmissão para as
células da linhagem germinativas permaneceram ainda baixas.
Uma vez que a manipulação genética in vitro permite a realização
de estudos para se compreender de maneira mais ampla os processos
biológicos e moleculares que ocorrem nos mais diversos tipos de
organismos vivos, a produção de animais transgênicos constitui um
dos grandes progressos recentes das pesquisas biotecnológicas.
Além dos enormes benefícios à ciência básica, a transgenia em
peixes também representa valiosa abordagem para obtenção de maior
ganho em produtividade através da geração de populações potencial e
geneticamente superiores para produção de carne, resistência a doenças,
temperatura, salinidade, etc. Além disso, propicia a geração de espécies
biorreatores, isto é, animais geneticamente modificados que apresentam
a capacidade de produzir substâncias de interesse farmacêutico,
dirigidas principalmente à saúde humana. Por apresentar diversos
atributos positivos, tais como, por exemplo, tamanho conveniente, boa
adaptação, rápida maturação e crescimento, baixo custo de produção e
reprodução ao longo de todo ano, a tilápia nilótica se apresenta como
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importante modelo para a manipulação genética. Assim, desde 1988 há
um crescente esforço na tentativa da produção de linhagens de tilápias
nilóticas transgênicas com a principal finalidade de se aumentar a taxa
de crescimento desta espécie.
Pelo fato das ETs serem capazes de promover espermatogênese de
forma contínua, a manipulação de uma única ET propicia a obtenção
de número bastante elevado de gametas geneticamente modificados,
permitindo, portanto, gerar rapidamente prole transgênica de forma
muito mais eficiente do que técnicas que empregam, por exemplo, a
microinjeção. A produção de animais transgênicos através de alteração
de informação genética nas ETs apresenta também como vantagens a
formação de transgênicos não-mosaicos, nos quais todas as células do
indivíduo carreiam o transgene, e ainda a obtenção de animais com
características desejáveis, sem a necessidade de vários cruzamentos.
A estabilidade genética e epigenética das ETs (que não ocorre através
do DNA) possibilita ainda a aplicação da mutagênese de células
germinativas em uma ampla variedade de animais.
A introdução do DNA exógeno (transfecção) em ETs cultivadas
utilizando-se métodos convencionais tem-se mostrado um procedimento
bastante complexo. Conforme já comentado, os métodos usualmente
utilizados para se modificar as ETs in vitro são baseados em vetores
virais, principalmente lentivirus, são esses que transduzem com maior
eficiência células que apresentam divisão lenta, como essas acima
referidas. No entanto, por questões de biossegurança, a busca por
metodologias que aperfeiçoem a transfecção celular constitui uma
importante barreira a ser superada. Portanto, novas metodologias mais
eficientes de modificação das ETs são necessárias e, dentre aquelas
potencialmente relevantes, pode ser citada a nanotecnologia, que lida
com estruturas de dimensões minúsculas.
Recentemente, conseguimos demonstrar, pela primeira vez em
peixes, que nanotubos de carbono de paredes múltiplas são capazes
de promover a entrega gênica em ETs de tilápia com boa eficiência. Ou
seja, isso resulta num maior nível de produção da proteína de interesse
se comparado a métodos convencionais de introdução gênica (tais
como lipídios catiônicos ou eletroporação), ocasionando ainda baixa
taxa de perda ou morte celular.
Ainda que essas células exibissem expressão transiente do gene
inserido (gene da proteína cianofluorescente) foi possível confirmar
que ETs de tilápia podem ser geneticamente modificadas, mantendo
22

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

o padrão de expressão gênica característico de células germinativas.
Desta forma, estes achados promissores permitem presumir que, após o
transplante, ETs de tilápia geneticamente modificadas se diferenciem em
oócitos e espermatozoides nas gônadas receptoras e esses últimos, após
a fertilização, produzam uma prole com indivíduos transgênicos. Além
da modificação das ETs em tilápias, protocolo eficiente de nucleofecção
de espermatogônias de carpa indiana (Labeo rohita) foi estabelecido
recentemente, utilizando-se o gene repórter GFP.
Embora na última década a infraestrutura para pesquisa na
Amazônia tenha avançado de maneira significativa, o desenvolvimento
de novos bioprodutos com alto valor agregado ainda é incipiente. Na
área animal, trabalhos de determinação de cariótipos e de análise
genética de populações de peixes têm sido realizados. No entanto,
maiores investimentos para o melhoramento genético, visando o
desenvolvimento da aquicultura são necessários. A engenharia genética
possui um futuro promissor na produção animal devido à possibilidade
de se manipular o código genético, o que permite o desenvolvimento
de criação de espécimes com características e especificações desejadas
pelo mercado.
Neste promissor cenário, existem boas razões para se considerar
que, num futuro próximo, devido aos vários aspectos positivos já
mencionados, as ETs provavelmente se tornarão alvo preferencial para
a transgenia em muitas espécies de peixes. A utilização das tecnologias
desenvolvidas certamente trará inúmeros benefícios para a piscicultura
nacional e para a sociedade moderna. Podendo ser citadas, por exemplo,
a geração de animais apresentando maior resistência a doenças, maior
ganho de peso, ou mesmo daqueles que minoram a poluição ambiental
decorrente dos sistemas de criação, possibilitando, assim, a produção
de peixes ecologicamente sustentável.
CESAR CHIROSA HORIE
A aquicultura mundial continua a crescer, embora em ritmo mais
lento que o observado desde os anos de 1980. A taxa de crescimento
diminuiu de 10,8% entre 1980-1990 para 9,5% no período da última
década de 1990 e 6,2 % na primeira década de 2000. Em 2012 a pesca
e a aquicultura forneceram alimento para 7,1 bilhões de pessoas no
planeta e a aquicultura se destacava por possuir a mais eficiente taxa
de conversão alimentar, quando comparada a bovinos, suínos e aves de
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granja. Ainda assim, frente à pescaria, atividade em declínio desde a
década de 1990, a aquicultura aumenta sua participação na produção
total de pescado com cerca de 42,2% (Bourne Jr., 2014; FAO, 2014).
De acordo com Pauly & Zeller, 2016, é possível que essa diferença
seja maior devido à falta de informação oficial sobre o desembarque
pesqueiro. Estimativas de diferenças entre dados de desembarque
marinho oficiais e os não reportados, destacam a subestimação da
pesca artesanal, de subsistência e recreativa nas estatísticas pesqueiras
mundiais que considera principalmente a pesca industrial. De
todo modo, a aquicultura vem assumindo um importante papel na
alimentação mundial.
O Brasil estabeleceu como meta para aquicultura passar das 476 mil
toneladas em 2013 para mais de dois milhões de toneladas em 2020. Além
disso, prevê o investimento de 125 milhões de reais no desenvolvimento
da aquicultura em águas de domínio da União. De acordo com Brabo et
al., 2013, isto significa que deverão ser incentivadas e implementadas
áreas aquícolas em reservatórios de hidrelétricas, principalmente nas
bacias dos rios Paraná, Tocantins, São Francisco e do Amazonas.
Na região Norte do Brasil, o represamento de rios para a geração
de energia elétrica tem sido uma constante e isso vem provocando
uma série de modificações socioambientais, além de processos de
fragmentação ambiental que provocam diminuição da biodiversidade.
Nesses reservatórios, a ictiofauna é particularmente afetada, com
processos de perda de populações migradoras e aumento de populações
de carnívoros predadores, como piranhas e tucunarés, que, por exemplo,
tiveram considerável aumento populacional nos primeiros anos do
reservatório de Tucuruí. Em Balbina ocorreu o mesmo fenômeno e em
1991, dois anos após o enchimento do reservatório, teve início a pesca
comercial artesanal (Santos & Oliveira Jr., 1999).
O declínio das pescarias torna a vinda da aquicultura uma promessa
de alternativa de renda. O plano nacional de desenvolvimento da
aquicultura diz que o uso das águas de domínio da União: “auxilia a
corrigir um problema que foi a perda de áreas produtivas pela agricultura,
por meio de um resgate cultura e territorial, como forma de reintrodução
produtiva para as populações atingidas por essas obras”. Isso pode ser
positivo para as comunidades de pescadores artesanais que residem no
entorno do reservatório da UHE Balbina, visto que a pesca comercial
do tucunaré vem apresentando declínio desde a primeira década de sua
implementação. No entanto, devem-se considerar algumas questões
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antes de buscar a conversão de pescadores em piscicultores. Uma delas
é a dificuldade na aquisição de insumos, precariedade de assistência
técnica e obstáculos na comercialização são os principais motivos para
o fracasso da atividade de tanques rede em reservatório.
A falta de iniciativa empreendedora entre pescadores e piscicultores
demanda capacitação e isso gera uma dependência financeira
constante de órgãos oficiais e concessionárias do setor elétrica, além da
necessidade de maior atenção aos processos de cessão de uso de águas de
domínio público e do licenciamento ambiental. O processo burocrático
depende de diversas instituições, com suas respectivas deficiências e a
legalização de empreendimentos novos e existentes torna-se uma tarefa
hercúlea. Também é preciso comprovar que a piscicultura em pequena
escala seja rentável, visto que no reservatório da UHE de Tucuruí os
indicadores econômicos desestimularam a implantação de novas áreas
aquícolas não onerosas, destinadas a inclusão social. Apesar do alto
potencial para crescimento da aquicultura em grandes reservatórios, há
a necessidade de considerar questões técnicas e comerciais, de forma a
evitar o fracasso dos empreendimentos.
Segundo Bourne Jr.(2014) e Ostrensky et al. (2008), os sistemas
de produção intensiva, como os tanques-rede, podem promover
impactos como a eutrofização da água, principalmente pelo aporte
de nitrogênio e fósforo, devendo ser limitados a uma capacidade de
suporte e distribuídos de forma a evitar a ocorrência de conflitos entre
os múltiplos usos do reservatório.
Diante disso, é necessário estabelecer uma cadeia produtiva estruturada
e organizada, com a presença de agentes econômicos em todos os elos,
concentrando a produção de insumos e o processamento da produção em
uma mesma região. Para o reservatório da UHE Balbina, o potencial para
aquicultura é proporcional ao desafio de sua consolidação.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
Biotecnologia é a manipulação de células vivas ou microorganismos
para a produção de alimentos, fármacos, cosméticos ou outros produtos
úteis ao homem e ao ambiente em que vive. Trata-se de um segmento
tecnológico estratégico e que tem desenvolvido de forma exponencial
nos últimos anos em todas as partes do mundo, notadamente nos
setores da agricultura, veterinária e medicina.
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Em alguns setores, a biotecnologia tem-se desenvolvido a partir de
técnicas muito sofisticada e somente é viável em indústrias de ponta,
no entanto, em outros setores ela ocorre de forma simplificada, quase
artesanal. Basta lembrar que há milhares de anos ela já era empregada
para a fermentação do pão e a produção do iogurte, vinho e cerveja.
De qualquer modo, a biotecnologia é sempre bem vista e desejada por
praticamente todos os setores da indústria e da economia.
A grande vantagem da biotecnologia é que ela tem propiciado
incrementos fantásticos nos níveis de produção e produtividade e
como consequência disso o aumento da rentabilidade e maior oferta
de produtos. Além disso, tem levado a inovações surpreendentes.
Atividades que há poucas décadas se apresentavam quase como ficção
científica e enfrentavam reações negativas ou de espanto nos meios
sociais, hoje aparecem incorporadas ao quotidiano, proporcionando
grandes avanços em todos os setores em que opera. Hoje, a produção
de uma tonelada de qualquer produto agrícola é muito mais vantajosa
com o emprego de tecnologias inovadoras do que no antigo sistema
artesanal e em que os gastos com fertilização do solo, combate de
pragas e transportes inviabilizaram quase por completo esse segmento.
A biotecnologia se expandiu de forma admirável no setor do
agronegócio a ponto de desencadear uma disputa acirrada e só acessível
a grandes empresas do ramo. Ou seja, somente empresas fortes e bem
estruturadas são capazes de competir com sucesso. Os pequenos
produtores que não tem acesso ou não podem bancar seus custos acabam
sendo eliminados ou marginalizados do processo produtivo. Para esses,
a única alternativa é comprar para consumir, a não ser que contem
com os constantes e sempre questionáveis subsídios do governo. Sem
biotecnologia, mesmo países com grandes extensões territoriais e solos
férteis não conseguem competir no mercado globalizado, sempre mais
exigente em termos de qualidade e regularidade dos produtos agrícolas.
Há que se considerar também o fato de que as práticas agrícolas
com avançada biotecnologia têm produzido alimentos cada vez mais
baratos, mesmo à custa da deterioração de sua qualidade. Essa é uma
das razões principais que tem levado a agricultura artesanal ao quase
completo aniquilamento. Não fosse a melhor qualidade de seus produtos
por causa da ausência ou baixo uso de agrotóxicos, ela praticamente
já havia se extinguido em países ricos, onde há grande domínio das
biotecnologias. Curiosamente, no entanto, a produção artesanal vem
ganhando novo status, sendo muito apreciada por grandes parcelas
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da população interessada em produtos de melhor qualidade o que
repercute em melhor qualidade de vida.
O avanço da biotecnologia geralmente acarreta impacto social,
reduzindo a mão de obra. Por exemplo, os milhares de trabalhadores
que atuavam na produção de grãos foram substituídos por poucos
operadores de máquinas que fazem o mesmo trabalho em muitíssimo
menor tempo. Por outro lado, ela favorece a qualificação profissional.
Isso significa que o desenvolvimento das biotecnologias ocorre
paralelamente com o avanço cultural das empresas e das pessoas que
nelas trabalham.
A biotecnologia também é largamente aplicada na aquicultura,
estando aqui mais focada na produção e melhoramento da qualidade
do pescado e isso normalmente se dá pela utilização de linhagens
estéreis ou monossexuais, uma vez que um dos sexos alcança tamanhos
maiores que o outro; por outro lado, também se evita a maturação
sexual precoce, a fim de não gastar energia com o ato reprodutivo e
cuidados à prole, o que acaba comprometendo a produção de carne,
que é o produto final e interessante para o consumidor.
A biotecnologia no setor da piscicultura também vem sendo utilizada
para permitir o uso de peixes exóticos artificialmente estéreis, objetivando
sua introdução na natureza para combate de larvas e outros tipos de
pragas no ambiente aquático. Outra grande vantagem da esterilidade é
que ela evita a proliferação de espécies introduzidas e a consequente
pressão sobre as populações locais ou nativas.
A técnica de controle de fertilidade em piscicultura geralmente se
dá através do controle do sexo em indivíduos jovens e cujas gônadas
ainda se encontram em estado rudimentar de formação. Para isso,
normalmente se aplica hormônios esteróides através do alimento
ou imersão em água. É exatamente o uso desses hormônios para a
produção de peixes revertidos sexualmente que tem gerado polêmicas,
já que pode trazer riscos à saúde humana.
Alguns estudos mostram que o esteróide utilizado na reversão sexual
dos alevinos (17 a-metiltestosterona) é metabolizado e eliminado ao final
do tratamento, cerca de três semanas após a aplicação. Isto significa
que quando o peixe é consumido já teria eliminado todo o resquício do
hormônio recebido ao alcançar o tamanho comercial; no entanto, ainda
pairam algumas dúvidas, pois os malefícios dependem da dosagem e da
frequência com que esse produto é utilizado e o consumidor quase sempre
não tem informações precisas sobre isso. Além do mais, o mercado de
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produtos alimentícios nem sempre é inteiramente confiável e por isso o
consumidor nunca está seguro quanto a eventuais riscos à sua saúde.
Até mesmo a simples aplicação da ração para crescimento dos peixes
vem trazendo transtornos à piscicultura, pois muitos consumidores
afirmam que o pescado fica com textura e gosto ruim e muito diferentes
do que se dá com peixes provenientes da natureza. A razão parece
simples, pois enquanto a ração é feita normalmente com soja, restos de
proteína animal e alguns outros ingredientes, a alimentação na natureza
é composta por itens mais variados e saudáveis. Estudos feitos com a
dieta do tambaqui indicam que esta espécie consome dezenas de frutos
da floresta alagada, além de uma grande variedade de plâncton.
Além disso, o uso de substâncias artificiais pode acarretar risco à
própria saúde do peixe. Por exemplo, quando a reversão sexual não é
totalmente concluída pela aplicação de hormônios, isso pode resultar
em anomalias nas gônadas dos indivíduos adultos. Nesse caso, o sêmen
masculino e os oócitos femininos retidos na mesma gônada do indivíduo
podem obstruir a saída dos gametas funcionais. Em muitos casos, isso
provoca inchaço na barriga, o que é prejudicial à aceitação do mercado
ou mesmo levando o peixe a uma morte prematura. Evidentemente,
isso representa prejuízo ao piscicultor.
Outra modalidade usual na aquicultura é a modificação genética
para produção de super machos e aí também reside a questão desses
indivíduos escaparem das condições controladas em viveiros e invadirem
os ambientes naturais, podendo aí desestruturar as populações locais
desta mesma espécie ou de espécies concorrentes, provocando o
desequilíbrio ecológico.
Essas questões servem para ilustrar o fato de que ainda há muito a ser
estudado e debatido quanto ao emprego de biotecnologia na aquicultura
brasileira. Se, por um lado, algumas técnicas já são amplamente
utilizadas - como é o caso da produção de plantel de um só sexo, com o
emprego de esteróides – muitas outras técnicas, como a transgenia, são
conhecidas, mas pouco utilizadas. A razão disso é que elas são caras e
com efeitos ambientais não totalmente conhecidos. Os aquicultores e a
sociedade como um todo devem sempre ter em mente que os desastres
ocasionados pelo mau uso de biotecnologias não ocorrem apenas no
ambiente terrestre, mas também aquático e que a saúde humana pode
ser afetada por todos eles.
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Introdução
De acordo com Paul Samuelson (economista de vanguarda, docente em
Harvard e consultor de vários chefes de Estado), a Economia é o estudo da
maneira pela qual os homens selecionam o emprego de fatores da produção
escassos ou limitados (terra, trabalho, bens de capital e tecnologia), a fim
de produzir diversas mercadorias ou serviços (trigo, carne, computadores,
aviões, foguetes intercontinentais, tratores, automóveis, brinquedos e
outros) e distribuí-los para consumo da sociedade.
A Socioeconomia é a vertente da Economia mais diretamente ligada à
dinâmica social e às relações humanas, compreendendo levantamentos
e estudos sobre as populações de uma determinada área. Ela trata
da identificação de situações reais ou potenciais de conflito, censo
demográfico, estudos sobre hábitos, história e cultura local, além dos
impactos de atividades tradicionais como caça, coleta, pesca, cultivos,
criação de animais e outras. De maneira geral, a Socioeconomia leva
em conta as pressões exercidas pelo crescimento econômico sobre as
populações que, de forma cada vez mais intensa, têm sido objeto de
intervenções específicas.
Os deslocamentos humanos ensejados pelo crescimento econômico
têm gerado transformações nos modos de vida, nas redes sociais e nas
estratégias de sobrevivência, culminando em perdas substanciais de
qualidade de vida. Assim, a inserção da socioeconomia nas discussões
acerca da definição de novas dimensões do crescimento econômico
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torna possível transformá-lo em possibilidades de desenvolvimento
sustentável, considerando variáveis-chave na melhoria social e
econômica destas populações.
De acordo com Pablo Guerra, os aspectos geopolíticos se limitam a
dotação de aspectos geográficos, como população, território, riquezas
naturais do subsolo. Entretanto, a capacidade para explorar riquezas e a
sua distribuição para a sociedade funciona como problemáticas centrais
quando se deseja fazer de um Estado uma potência capaz de realizar pleno
uso e emprego desta dotação. Por isto, a fisionomia socioeconômica de um
Estado torna-se mais importante do que aspectos puramente geográficos.
De nada adianta uma população intensa, se a riqueza é concentrada
e não existe a criação de mercado interno. Do mesmo modo que não
adianta território extenso e com recursos naturais disponíveis, se não
há tecnologia para exploração e nem capital financeiro e humano para
realizar empreendimentos. Assim, na Amazônia, como no Congo,
na Índia, na Austrália, no Irã e outras partes do mundo, o problema
é basicamente o mesmo: realizar investimentos produtivos que, sob
ângulos e setores variados, visem à geração de emprego, renda, riqueza
e, principalmente, bem-estar social às populações humanas.
Com 25 milhões de habitantes, a Amazônia ainda tem alguns dos piores
indicadores de desenvolvimento do país. Em 1990, 48% da população da
região viviam em situação de pobreza. Quase 20 anos depois, em 2009, o
percentual ainda era de 42%, segundo pesquisa do Instituto do Homem e
do Meio Ambiente da Amazônia. Segundo este Instituto, os indicadores
sociais na Amazônia melhoraram ligeiramente, porém não acompanharam
o resto do país. A combinação entre crescimento da economia e programas
sociais não será suficiente para reduzir a pobreza na região.
Os programas são importantes, mas está provado que na Amazônia eles
têm menos força que em outras regiões, seja porque a população é muito
rarefeita, seja porque nas grandes cidades há uma grande população com
problemas graves. Desta forma, o maior desafio da Amazônia será atrair
investimentos em setores com excelente potencial de geração de emprego
e renda.
A base do atual modelo econômico da Amazônia ainda é formada
por setores que geram poucos postos de trabalho, como a mineração,
pecuária e agricultura extensiva. Torna-se urgente estimular setores que
apresente maior potencial de capilaridade na geração de renda e emprego.
Aqui se encontram atividades econômicas “de base florestal e de base na
pequena produção” e que necessitam de um desenvolvimento ordenado e
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adequado. Assim, quando se pensa em desenvolvimento da Amazônia o
desafio histórico continua sendo o de incorporar a variável socioambiental
a este projeto que tem como prioridade o crescimento econômico.
O governo ainda não foi ainda capaz de tornar a Amazônia uma
prioridade nacional, levando em conta que, pelo potencial de sua
biodiversidade e dos recursos agro econômicos ainda a se desenvolverem,
a região é, de modo inegável, o futuro do Brasil. Nesta região estão as
soluções capazes de sustentar o crescimento da economia do País em
bases sólidas.
Gostaria de me ater a aspectos objetivos que envolvem a economias de
uma nação e de que forma se processam e interagem as forças do sistema
de produção, do emprego, da renda e do mercado. A fim de ilustrar e
configurar de forma clara e objetiva a questão por meio das cadeias
produtivas desenvolvidas na Amazônia. Examino aqui o caso de alguns
cultivares, como guaraná, cacau, banana, cana-de-açúcar e outros.

Guaraná
O nome guaraná é oriundo do tupi wara’ná e se trata de uma planta
em forma de cipó, da família Sapindaceae, distribuída naturalmente no
Brasil, Peru, Venezuela e Colômbia. No Brasil é largamente cultivada na
Bahia e no Amazonas (sobretudo no município de Maués, distante 276
km de Manaus e que abriga desde 1963 uma unidade da fábrica AmBev
detentora da marca de refrigerante Guaraná Antarctica®). Estudos da
Embrapa demonstram que as primeiras mudas dessa planta foram
transplantadas da Amazônia para o sul da Bahia nos anos 1970. Após
perfeita adaptação à região, alcançou grande produtividade, devido ao
solo mais fértil e às temperaturas médias anuais mais amenas.
Em Taperoá, município a cerca de 170 km de Salvador, o plantio
desta planta avança com ganhos tecnológicos no sistema e cultivo e
manejo. Há mais de uma década este município é o maior produtor
mundial do fruto. Nesse município é produzido cerca de um terço do
guaraná baiano e os municípios vizinhos de Valença e Nilo Peçanha
também acompanham o crescimento na produção desse fruto.
Em 2011 Taperoá faturou R$ 145 mil com exportação de guaraná. Apenas
três anos depois, esse número saltou para R$ 14 milhões. Por outro lado,
vem se verificando a queda progressiva ao longo da última década na
colheita desse produto em Maués, o maior produtor do Amazonas. A causa
disso tem sido o despreparo dos produtores e as pragas, segundo estudos
da Secretaria Municipal de Produção de Maués. Nessa tendência, em breve
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Taperoá deverá tomar o título de terra do guaraná, ainda assegurado ao
município de Maués, mais por tradição do que por nível de produção.
A região baiana produz cerca de três vezes mais guaraná que o
Amazonas. Em 2014, o Amazonas produziu 794 toneladas, ante 2.691
da Bahia, que concentra sua produção em cerca de dez municípios
do sul do Estado, por meio de agricultores familiares. Em termos de
preços, contudo, o guaraná amazonense inverte a vantagem: chega a
ser quase três vezes maior que o baiano.
Segundo a Embrapa, a produção baiana, que superou a amazonense
em 1997, já responde por 72,3% do que é cultivado no país; Juntos,
Acre, Pará e Mato Grosso produzem 6,4% do guaraná brasileiro. Os
gráficos a seguir, elaborados em estudos da Embrapa, demonstram a
produção do guaraná no período de 2010 a 2014, bem como o destino
da produção nacional por unidade consumidora.
Segundo a Embrapa, o guaraná do Amazonas tem um teor de cafeína
mais elevado do que o guaraná baiano. Além disso, há diferenças no
processo de produção entre essas duas regiões. Entretanto, para o extrato
utilizado em refrigerantes, não há diferença alguma de sabor, segundo
André Atroch, pesquisador da área de melhoramentos genéticos do
guaranazeiro. Por causa do processo de secagem, há um diferencial
a favor do guaraná do Amazonas. Evidentemente, cada um faz seu

Fontes: IBGE, Embrapa e Ambev
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marketing: se perguntarem tanto aos baianos quanto aos amazonenses,
todos irão dizer que o guaraná deles é o melhor.

Cacau
Por incrível que pareça, a capital nacional do cacau é Medicilândia,
localizada às margens da rodovia Transamazônica, no Km 90, na região
oeste do Pará. Trata-se de município pequeno, emancipado apenas
em 1989 e que se originou do programa federal criado em 1970 para
colonizar a Amazônia.
Em Medicilândia existe atualmente uma área de 36 mil hectares com
lavoura de cacau. Trata-se de uma área menor que a de Ilhéus, o mais
tradicional produtor do país, mas a produtividade de Medicilândia é
bem maior, de acordo com estudos da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira (CEPLAC) sediada no Estado do Pará. Este município
produz em média 1.000 a 1.060 kg de amêndoas por hectare. Alguns
produtores conseguem até 2.500 kg, o que seria a maior produtividade
do mundo. Na Bahia, a média é de 0,3 kg, segundo dados da Companhia
Nacional de Abastecimento (CONAB).
O planejamento da CEPLAC para um período até 2022 não prevê
mudanças no ranking nacional, no entanto a estratégia é ampliar a
produção das atuais 88 mil para 250 mil toneladas. Segundo seus dados,
há cerca de 60 mil hectares de terra na região que podem ser usados
para plantação de cacau. O objetivo não é atingir a liderança, mas se
as coisas continuarem no ritmo que estão (aumento de 7% da área
plantada por ano), o Estado do Pará pode se tornar o maior produtor do
país em cinco anos, por meio de melhoramento genético das plantas e
acesso a novas tecnologias.
Até o final da década de 70 o Brasil ocupava o posto de segundo
maior produtor de cacau do mundo, com cerca de 350 mil toneladas/
ano. Após a entrada da doença denominada “vassoura de bruxa”,
o país despencou no ranking da produção mundial, passando a ser
importador da amêndoa.
Segundo o Anuário do Cacau do ano 2012, depois de muitos anos
de estudos e pesquisas sobre a melhor forma de manejar a lavoura e
controlar o fungo que ocasiona a “vassoura de bruxa”, o Brasil tem-se
recuperado; atualmente detém o sexto lugar no ranking da Organização
Internacional do Cacau.
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Ainda segundo esse senso do Anuário do Cacau, a fim de ampliar as
oportunidades de negócio, bem como agregar valor ao produto, há alguns
anos empresários vêm produzindo os chamados “cacau fino” e “chocolate
gourmet”. O mercado de chocolate gourmet ainda é muito pequeno e
representa apenas 2 a 3% em relação aos outros tipos de chocolate.
O cacau é cultivado em cerca de 17 milhões de hectares em todo o
mundo. De acordo com a FAO, os maiores produtores mundiais em2012
foram Costa do Marfim (1,3 milhão de toneladas em 2,5 milhões de
hectares); Indonésia (712 mil toneladas em 1,7 milhão de há); Gana
(700 mil toneladas em 1,6 milhão de ha; Nigéria (400 mil toneladas em
1,3 milhão de ha). A região Norte brasileira, com 185,5 mil t, responde
por 27% da produção nacional. Deste total, Segundo o IBGE (2015), o
Pará alcançou 164,4 mil t (23,8 %), Rondônia, 15,9 mil t (2,3%) e o
Amazonas - de onde o cacau é originário - respondeu pela produção de
apenas 5,2 mil t ou 0,8 % da produção brasileira.
É apenas uma questão de tempo para que a cultura de cacau na
Amazônia, sobretudo no Pará e Rondônia, venha a se tornar tão
expressiva quanto o vinho, a laranja, o café e o azeite. Depois do
Pará, Rondônia desponta como boa opção regional para investimentos
no plantio e beneficiamento do cacau. O estado participa ainda
apenas marginalmente como fornecedor da matéria-prima (cacau em
amêndoas) para as indústrias de beneficiamento de cacau e produção
de achocolatados, porém vem crescendo rapidamente.

Produção Mundial e Nacional de Cacau 2012 (Fontes: FAO, 2011; Anuário do Cacau, 2012)
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Quanto ao Amazonas, não se tem notícia de algum esforço significativo
para a retomada da cacauicultura no Estado. As lavouras são muito
suscetíveis a vassoura de bruxa, praga que, sem controle fitossanitário
adequado, dizima os plantios amazonenses.

Fonte: FAO, 2011; Anuário do Cacau, 2012

Além do conhecido chocolate, o cacau fornece diferentes subprodutos, como mel, vinagre, geléias, destilados e sucos. O diagrama abaixo
detalha o aproveitamento do cacau.

Banana
De acordo com a FAO, mais de 125 países se dedicam ao cultivo da
banana. Em alguns deles, a atividade se destaca como uma das principais
fontes de arrecadação e geração de emprego e renda. A Índia lidera a
produção desse fruto no ranking mundial, sendo responsável por 28%. A
China, com 10%, seguida por Filipinas, com 8,6% e Equador, com 7%.
A banana assume a primeira posição no ranking mundial das frutas,
com uma produção de 106,5 milhões de toneladas. O Brasil, de acordo
com dados do levantamento sistemático da produção agrícola do
IBGE, produziu em 2015 cerca de sete milhões de toneladas (6,9% do
volume mundial). A região Norte respondeu por 1 milhão de toneladas,
destacando-se como maiores produtores os estados do Pará (587 mil
toneladas); Acre (112,8 mil t); Roraima (96 mil t); Amazonas (92,5 mil
t) e Rondônia (77,2 mil toneladas).
Estudos da FAO (2013) demonstram que a banana é a segunda fruta
mais consumida no planeta, com 11,4 kg/hab/ano, perdendo apenas
para a laranja, com 12,2 kg/hab/ano. O maior consumidor é o continente
americano, com 15,2 kg/hab/ano, destacando-se a América do Sul, com
20 kg/hab/ano e a América Central, com 13,9 kg/hab/ano. Dentre as
frutas in natura comercializadas nos principais centros consumidores
40

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

mundiais, a banana apresenta o maior movimento financeiro, seguida
por uva, maçã e laranja.
Segundo a Embrapa, há indícios de retomada do cultivo e produção
de bananas no Estado do Amazonas, graças ao uso de tecnologias
que permitem produzir em áreas mesmo com a presença de doenças
graves para o cultivo, como a sigatoka-negra. O plantio de cultivares
resistentes às principais doenças associado ao manejo adequado e à
adoção de técnicas recomendadas pela EMBRAPA são alguns dos
fatores que têm permitido o aumento de produtividade. Nos últimos
anos as lavouras do Estado têm sofrido grandes perdas em decorrência
do ataque de doenças e variações de enchentes e secas na região. A
Embrapa, não obstante, confia que “no instante em que os agricultores
passarem a usar tecnologias de ponta, como fertilizantes, cultivares
resistentes e técnicas de manejo que viabilizam a produção, passarão a
auferir resultado diferenciado, com produtividade que vai até o dobro
da média do Estado e garantia de renda”.
Segundo o IBGE, a produção de banana no Amazonas foi de 54.610
toneladas em 2014, passando a 92.557 toneladas em 2015. Embora
contribua com pouco mais de 1% para a produção nacional da fruta,
informa a Embrapa, “a retomada da produção no Estado é importante
para a segurança alimentar e geração de renda local, principalmente por
ser um fruto que está na base alimentar da população e pela atividade
envolve agricultores familiares de portes pequeno e médio”.
De modo geral, variedades como banana maçã, prata e pacovã estão
praticamente banidas do mercado do Amazonas devido à sigatoka-negra
e mal-do-panamá, duas das principais doenças que inviabilizaram a
cultura em muitas áreas da região. Novas variedades, como a FHIA 18
(do grupo prata); a Thap Maeo (do grupo maçã); e a FHIA 17 (grupo
próximo à nanica, ou nanicão), desenvolvidas com alta tecnologia pela
Embrapa no Amazonas, Acre e Rondônia estão substituindo em diversas
unidades da Amazônia as variedades tradicionais.
Os novos cultivares, resistentes a essas doenças gozam da
extraordinária vantagem de proporcionar redução de custos com
aplicação de fungicidas, mão-de-obra e equipamentos para controlar
a doença, além de evitar a contaminação do meio ambiente e o risco
de exposição de trabalhadores rurais e consumidores a agrotóxicos.
Vantagens que implicam diretamente no aumento de renda do produtor
e no crescimento da economia regional.
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Cana-de-açucar
Em sua famosa obra “Amazônia, natureza, homem e tempo”,
Leandro Tocantins recorda que o cultivo da cana-de-açúcar ou canadoce foi iniciado no Grão Pará, em 1667, por ordem de Lisboa, com
mudas da Ilha da Madeira. Dada a baixa produtividade, os canaviais
paraenses ofereciam baixa produção de açúcar, porém se dava em escala
satisfatória para a destilação da “água ardente”, a popular aguardente
ou cachaça. O produto continua a ser produzido até os dias de hoje.
No Amazonas a cultura de cana de açúcar para produção de açúcar e
cachaça se desenvolveu até os anos 1960 aproximadamente na região
do Janauacá.

Milho
Segundo o IBGE, o Brasil produziu 15,9 milhões de toneladas desse
cereal em 2015. Trata-se da segunda maior cultura de importância
na produção agrícola no Brasil, sendo superado apenas pela soja. O
milho está na história do Brasil desde os primórdios do descobrimento,
sendo cultivado por tribos indígenas das regiões Centro-Oeste, e possui
tradição na culinária brasileira com pratos como a pamonha, o curau, o
mingau e a pipoca, dentre outros. De tão importante, em 24 de maio é
comemorado o Dia Nacional do Milho, criado pela Lei n° 13.101/2015,
com o objetivo de estimular sua cultura no País.
O Brasil já é o segundo maior exportador mundial de milho, superado
apenas pelos Estados Unidos. O produto é reconhecido por sua boa
qualidade e por garantir o abastecimento em vários países exatamente
no período da entressafra dos EUA. Os principais países importadores
do milho aqui produzido são o Vietnã, Irá, Coréia do Sul, Japão, Taiwan,
Egito e Malásia. Do total da produção brasileira, a região Norte contribui
com 640, 7 mil toneladas (4 % do total). Os maiores produtores desta
região são os estados do Pará (228,5 mil t, 1,4%); Tocantins (177,3 mil
t, 1,1%) e Rondônia (175,6 mil t, 1,1%).

Feijão
A produção de feijão em grãos no território brasileiro é estimada em
torno de 3,1 milhões de toneladas. A Região Norte produziu 84 mil
toneladas, destacando-se os estados do Pará com 36,2 mil t (1,2%),
Rondônia com 22,2 mil t (0,7%), Acre com 7,6 mil t (0,2%) e Amazonas
com 5,4 mil t (0,2%).
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Mandioca
Segundo o IBGE, o total da produção brasileira de mandioca em raiz foi
de 23,7 milhões de toneladas em 2015, sendo que a Região Norte respondeu
por 7,9 milhões de toneladas. Nessa região, os maiores produtores foram
Pará (4,9 milhões de toneladas, 21,2%); Acre (1,1 milhão de t, 5,0%);
Amazonas (832,7 mil t, 3,7%) e Rondônia (573,9 mil t, 2,5%).

Arroz
Segundo o IBGE, a produção brasileira de arroz em casca em 2015 foi
de 2,1 milhões de toneladas, sendo que na Região Norte foram produzidas
251,6 mil t (11,6% do total), destacando-se, dentre os maiores produtores
o Estado de Tocantins (177,7 mil t, 5,5%); Pará (66,2 mil t, 3,1%);
Rondônia (43,5 mil t, 2,0%).

Quinino
Segundo a Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT),
o quinino foi o primeiro medicamento correntemente usado para tratar
malária, tendo sido abandonado seu emprego principalmente após o início
do emprego da cloroquina. A partir da década de 60, com o surgimento de
resistência do Plasmodium falciparum à cloroquina voltou-se a utilizar o
quinino isolado ou em associação para tratar tal infecção.
Objetivando avaliar clinicamente a resposta ao quinino de pacientes
com malária por P. falciparum, a SBMT analisou prontuários de 484
pacientes atendidos no Laboratório de Malária da SUCEN, com 81,0%
de sucesso de cura. Além do emprego no combate à malária, a casca
milagrosa peruana é empregada na fabricação da água tônica.
De acordo com relato de Euclides da Cunha em sua obra “Amazônia,
um paraíso perdido”, de 1905, certo explorador de nome Marckam
“comissionado pelo governo inglês, andava nas regiões da quina calysaia
e conseguira transplantar tão prontamente para as Índias aquele elemento
da fortuna peruana”. Desta forma, em 1862, segundo Cunha, mais de
quatro milhões de árvores de quinino, produziam, em Darjeenling, cidade
do estado indiano de Bengala Ocidental, “extraordinárias 370 toneladas
de quinino”, deslocando o centro de interesse sobre o produto para aquele
país. Nem Perú, Colômbia, Equador ou Brasil conseguiram tirar proveito
desse ciclo, cujas maiores áreas de produção, contemporaneamente,
encontram-se na ilha de Java, Indonésia; Índia e em outros países do
sudeste asiático.
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Reservas territoriais & produção agropecuária
Dos 84,5 milhões de hectares de terras ambientalmente protegidas no
Amazonas, 54% são constituídos de reservas, assim distribuídas:
1. Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC): criado pela
Lei 3244, de 7/4 2008; atua sobre 16,5 milhões de hectares, 10,45%
daquele total, em cujas glebas se distribuem 35 módulos (27 de uso
sustentável e oito de proteção integral).
2. Unidades de Conservação Federal (UCF): ocupam 22,2 milhões de
hectares, aproximadamente 14% do território.
3. Terras Indígenas (TI): ocupam cerca de 46 milhões de hectares,
representando 29% do território.
De acordo com estudos do Instituto Socioambiental (ISA), em relação
ao território amazônico brasileiro, 39,6% encontram-se sob proteção
na forma de terras indígenas e unidades de conservação mantidas pela
União e os diversos estados integrantes da região.
Comparativamente aos demais países que integram a Panamazônia,
as reservas legais mantidas em seus territórios amazônicos destinadas
às reservas florestais e às comunidades indígenas, com exceção do
Peru, são bem superiores às do Brasil, como se demonstra: Equador
(79,7%); Venezuela (71,5%); Colômbia (56%); Peru (34,9 %). O Brasil
detém 64,3 % da Amazônia. Dos 3,2 milhões de quilômetros quadrados
de áreas protegidas na Panamazônia, 1,9 milhões estão no Brasil; isso
equivale a quase 60% do total das reservas.

Zoneamento econômico e ecológico da Amazônia
Legal (ZEE)
O zoneamento econômico-ecológico da Amazônia Legal foi instituído
pelo Decreto Federal nº 7.378/2010 e passa a compor a agenda do
desenvolvimento regional, indicando para o poder público e sociedade
estratégias que a reposicionam na vanguarda da transição para a
sustentabilidade. O governo federal reconhece, a partir da medida,
que o coração florestal é dotado de recursos naturais que interessam
ao mercado mundial e que sua posição é estratégica em relação à
integração sul-americana e à soberania nacional.
É fácil perceber que o desenvolvimento dessa região não será
alcançado pelo isolamento produtivo, mas, sim, pela utilização
inteligente de seus recursos a partir de técnicas e práticas não
destrutivas que foram idealizadas recentemente e que incorporam e
44

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

atualizam o saber milenar da população local. De qualquer modo, o ZEE
é um poderoso instrumento técnico de informações sobre as unidades
territoriais, tendo em vista o planejamento da ocupação racional e
o uso sustentável dos recursos naturais. Ele é construído a partir de
dados e informações integradas em uma base geográfica que classifica
o território segundo suas potencialidades e vulnerabilidades, definindo
diretrizes de uso e ordenamento das terras rurais para as unidades de
território do zoneamento.
De acordo com estudos do Ministério do Meio Ambiente, o objetivo
central do ZEE é estabelecer indicativos estratégicos de ocupação e uso
do território em bases sustentáveis que orientem na escala regional, a
formulação e espacialização das políticas públicas de desenvolvimento,
ordenamento territorial e ambiental, assim como decisões dos
agentes privados. Visa, portanto, fazer face aos históricos desafios da
sustentabilidade face à agenda do desenvolvimento socioeconômico do
país e da região.
Resumidamente, o ZEE prevê: a defesa do coração florestal com base
em atividades produtivas; a contenção das frentes de expansão com
áreas protegidas e usos alternativos; o ordenamento e consolidação do
polo logístico de integração com o Pacífico; a diversificação da fronteira
agroflorestal e pecuária; a regulação e inovação para implementar
o complexo agroindustrial; o fortalecimento do policentrismo no
entroncamento entre Pará, Tocantins e Maranhão; a readequação
dos sistemas produtivos do Araguaia-Tocantins; o fortalecimento das
capitais costeiras, regulação da mineração e apoio à diversificação de
outras cadeias produtivas; o fortalecimento do corredor de integração
Amazônia-Caribe e a defesa do Pantanal com a valorização da cultura
local, das atividades tradicionais e do turismo.
Fica claro, portanto, que o ZEE é o instrumento em que a divisão é
feita com o objetivo de preservar os elementos que integram a natureza,
incluindo os seres vivos, bem como o aproveitamento dos recursos
necessários à economia do Brasil. Entretanto, seu objetivo maior é
orientar e disciplinar a ocupação de um espaço heterogêneo, dividindo-o
em trechos, para preservação e para a exploração com conservação.
Outro objetivo importante é informar à população sobre as áreas férteis
do território que podem e devem ser exploradas e conservadas.
O estado do Amazonas chegou a concluir o ZEE, sendo este composto
de 20 produtos cartográficos, sendo um mapa síntese e 19 mapas
temáticos e cujos instrumentos possibilitam acesso a informações
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diversas de cunho ambiental e fundiário, infraestrutura e relativas às
potencialidades/limitações naturais. No entanto, essa iniciativa contém
uma grande lacuna: não há planos explícitos, de amplo conhecimento
da sociedade, de uso desse riquíssimo material. Igualmente, não há
informação precisa sobre a conclusão dos ZEEs das demais calhas dos
rios em seu território.

Desenvolvimento sustentável do setor primário
Para que haja o tão almejado desenvolvimento da região, especialmente
no setor primário, é imprescindível implementar algumas políticas de
estado. A primeira delas é investir pesadamente em pesquisa, ciência
e inovação (CT&I) e na formação de recursos humanos especializados.
Segundo, identificar os caminhos da exploração sustentável da
biodiversidade e do turismo ecológico; terceiro, concluir os ZEEs a
fim de orientar investimentos ajustados às vocações das mesorregiões.
Quarto, investir em infraestrutura de transporte, de saúde, de educação
e de saneamento básico. É fundamental definir com razoável precisão
o que, como e onde produzir alimentos na Amazônia, levando em conta
os demais investimentos em curso na mineração, no petróleo e gás e na
produção de energia com aproveitamento dos recursos hídricos.
A floresta amazônica encerra uma riqueza da ordem de dois
quatrilhões de dólares, levando em conta apenas o valor estimado
de suas reservas de água subterrânea existente em aquíferos porosos
subterrâneos com área estimada em cerca de 1,3 milhões de quilômetros
quadrados. Como bem se sabe, a água é o recurso mais importante para
a sobrevivência humana. No entanto, dada sua escassez na maioria dos
continentes, seus estoques mundiais encontram-se em situação crítica.
Além da água, a Amazônia tem reservas de petróleo, gás, ferro,
alumínio, manganês, silvinita e outros minerais que, juntas, podem chegar
ou até ultrapassar a casa dos 20 trilhões de dólares. Adicionalmente,
diversos estudos estimam uma capacidade de sequestrar carbono da
ordem de quase 400 bilhões de dólares. Tudo isso, claro, se a floresta
permanecer de pé. Por outro lado, só a cobrança por serviços ambientais
prestados pelos 219 milhões de hectares de floresta pode atingir mais de
50 bilhões de dólares por ano, de acordo com relatório da Universidade
de Utrecht, da Holanda.
A Organização das Nações Unidas (ONU) vem estimulando
insistentemente o cálculo do valor dos serviços ecossistêmicos. Desde
2010, essa instituição mantém o projeto “Economia dos Ecossistemas
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e Biodiversidade (TEEB, na sigla em inglês)”, reunindo iniciativas
voltadas à “economia verde”, do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA).
De acordo o pesquisador do INPA, Dr. Philip Fearnside, a Floresta
Amazônica tem o potencial de formar uma base econômica para
sustentar a população no interior da região muito melhor do que a
economia atual. Sua premissa fundamenta-se nos serviços ambientais
que as plantas fornecem aos seres humanos, ou seja, os benefícios que
a sociedade recebe dela a partir das suas funções ecológicas, tais como a
manutenção da biodiversidade, o ciclo hidrológico e o armazenamento
de carbono, que evita o aquecimento global.
Ainda de acordo com o mesmo pesquisador, o problema é que
ninguém paga por estes serviços hoje, mas isto pode mudar. Para usálos como estratégia para o desenvolvimento sustentável na Amazônia
seria necessário quantificá-los melhor. Segundo ele, outra área essencial
para o desenvolvimento sustentável da Amazônia é a negociação de
mecanismos institucionais para recompensar os serviços ambientais,
inclusive em nível internacional. Ou seja, é preciso criar formas de
transformar o valor da floresta em pé no alicerce de uma economia
baseada em manter ao invés de destruir este ecossistema.
O serviço ambiental mais próximo de poder ser transformado em ganhos
econômicos diz respeito à capacidade da floresta de estocar carbono,
para evitar o efeito estufa. Os serviços ligados à água e à biodiversidade,
igualmente importantes, estão, todavia, menos próximos de gerar fluxos
monetários substanciais em um período de tempo mais curto, no entanto,
a pesquisa pode contribuir para remover esse ligeiro desnivelamento.
Curiosamente, a sociedade local ainda não tem a exata noção
dessa valorização econômica da região. De modo mais abrangente,
também outros setores como as universidades, os centros de pesquisa
e o próprio governo não tem essa noção. Impõe-se, com efeito, maior
comprometimento, seriedade, competência técnica, organização
institucional e, sobretudo, decisão política capaz de promover a
governança dos diversos agentes que interagem sobre a complexidade
que é a biodiversidade desta região, removendo os descabidos
óbices oriundos de questiúnculas políticas paroquiais, anacrônicas e
improdutivas.
Um estudo dos pesquisadores Charles R. Clement e Niro Higuchi,
ambos do INPA, aponta que boa parte do bioma “está sendo derrubado
de forma acelerada porque tem pouco valor na percepção da sociedade
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brasileira atual, apesar de uma parte dos formadores de opinião afirmar
o contrário. Esta contradição entre o discurso e a realidade sóciopolítico-econômica é comum no mundo e ajuda a entender muito a
respeito dos problemas de degradação ambiental que estão minando a
sustentabilidade do empreendimento humano.
Ainda de acordo com aquela análise, os valores da floresta, que não
os econômico-financeiros beneficiam poucos. Exemplo disso é o valor
estético, que beneficia principalmente os moradores e os ecoturistas.
Esses demandam mais tempo para serem realizados. Igualmente,
o uso da biodiversidade que exige investimentos em pesquisa e
desenvolvimento ou simplesmente não são contabilizados no PIB.
Também demandam tempo o aproveitamento dos serviços ecológicos,
como conservação de água e solo, filtragem de poluentes, polinização,
etc., bem como o valor ético (direitos à vida dos outros seres vivos da
floresta). É evidente, afirmam aqueles pesquisadores “que essa visão
míope do valor da floresta não reflete seu valor real, nem em curto
prazo e muito menos em longo prazo, especialmente se o país pretende
ser um membro do primeiro mundo”.
Estes pesquisadores levantam uma questão crucial que é a seguinte:
como aumentar a densidade econômica da floresta para que seu valor
seja percebido pela integridade da população brasileira. Eles conduzem
seus questionamentos levando em conta duas opções para alcançar esse
objetivo e sugerem sua utilização simultânea. A primeira relaciona-se à
importância dos serviços ecológicos da floresta, especialmente o ciclo
da água. A segunda é a transformação da própria floresta para aumentar
sua densidade econômica no PIB brasileiro num futuro imediato.
Os pesquisadores acima referidos acreditam que uma “janela de
oportunidades está prestes a se abrir para o Brasil, que precisa estar
preparado para aproveitá-las”. Em termos práticos, é pegar ou largar.
Ou o Brasil segue o exemplo de países que adotaram no devido tempo
medidas corajosas nesse sentido (como Alemanha, Japão, países
Nórdicos, China, Canadá, Estados Unidos) ou não haverá como
recuperar o tempo perdido.
Tanto em relação à água como às reservas minerais, aos hidrocarbonetos,
à exploração madeireira, à bioenergia, à bioengenharia, aos serviços
ambientais ou à biofármacos, em qualquer situação o governo brasileiro
terá de assumir riscos e realizar investimentos pesados no sistema
de ensino, de ciência, tecnologia e inovação (CT&I). Nesse sentido
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precisará mudar a percepção de Amazônia que erroneamente vem
sendo sustentada há décadas.

Amazônia, biodiversidade e governança ambiental
O Brasil ocupa quase metade da América do Sul e é o país com a maior
biodiversidade do mundo, abrigando cerca de 20% dos seres vivos do
planeta. Em termos gerais, este país abriga mais de 100 mil espécies de
animais e mais de 43 mil espécies vegetais conhecidas. Suas diferentes
zonas climáticas favorecem a formação de zonas biogeográficas
(biomas) distintas, como a floresta, o Pantanal, o Cerrado a Caatinga e
os campos dos Pampas. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha
de 3,5 milhões de km², que inclui ecossistemas como recifes de corais,
dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos.
O Brasil incorporou as recomendações da Convenção sobre
Diversidade Biológica, entidade vinculada à Organização das Nações
Unidas e apresenta um relatório anual sobre a situação da sua
biodiversidade no Panorama da Biodiversidade Global. O documento
contém, ainda, uma análise das ações globais com o objetivo de
assegurar que a biodiversidade seja conservada e usada de forma
sustentável, e que os benefícios advindos do uso dos recursos genéticos
sejam equitativamente distribuídos.
A situação da biodiversidade brasileira é acompanhada de perto
também pela comissão nacional da biodiversidade. Esta tem papel
relevante na discussão e implantação das políticas sobre a biodiversidade,
bem como identificar e propor áreas e ações prioritárias para pesquisa,
conservação e uso sustentável dos componentes desta biodiversidade.
Uma das grandes preocupações do País é com as espécies ameaçadas
de extinção, isto é, aquelas que podem desaparecer de determinados
ecossistemas ou mesmo da face da terra devido a impactos ambientais
ou exploração excessiva. Trata-se, portanto de uma exploração
não sustentável e com consequências negativas que, cedo ou tarde,
serão prejudiciais do ponto de vista físico/quantitativo, qualitativo,
econômico, social ou ambiental.
O atual modelo de desenvolvimento rural e agrícola do Brasil está
passando por uma transição. O grande desafio é superar a dicotomia
entre produção e proteção ambiental, por meio da integração dos
objetivos e instrumentos das políticas ambientais e agrícolas, dentro do
marco geral do desenvolvimento sustentável. Fazer a transição para o
desenvolvimento rural sustentável depende da motivação e construção
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de consensos, mediados por uma relação democrática e com diálogo
entre a política ambiental e as populações rurais.
A transição para a sustentabilidade da atividade rural é entendida
e conduzida como parte estruturante do projeto de desenvolvimento
nacional em curso e cujo objetivo central é assegurar o crescimento
econômico com redução das desigualdades sociais, da pobreza e da
fome. Evidentemente, com a conservação dos recursos naturais e da
capacidade produtiva dos ecossistemas.
A partir dessas definições de responsabilidades e das diretrizes
voltadas para a avaliação de impacto ambiental e a salvaguarda dos
recursos naturais, a nação continua aguardando do governo marcos
regulatórios confiáveis e definitivos. Afinal, são eles que possibilitam
a viabilização de um planejamento racional como efetivo instrumento
para a consecução de tais finalidades. Exatamente os termos de
maior demanda da sociedade, especificamente do setor produtivo. O
governo, entretanto, continua mostrando-se incompetente de atendêla satisfatoriamente. Um desafio que se põe a governos estaduais e
representações políticas dia após dia.

Biodiversidade e bioenergia
De acordo com estudos da pesquisadora Bertha Becker, o setor
produtivo da Amazônia envolve cadeias de alta significância econômica,
social e estratégica, destacando-se dentre elas as envolvidas com
fármacos, cosméticos, biotecnologias, bioengenharias, bioenergia,
nanotecnologia, ecoturismo e serviços ambientais. Isso mostra que a
biodiversidade deve se abrir a novas fronteiras da biologia e de outras
afins. A biotecnologia, por sua vez, deve passar a novos patamares, a
fim de atender à multiplicação das demandas sociais que vem crescendo
continuamente no último quarto de século e tende a crescer ainda mais
a partir de agora.
Os fármacos são essenciais à saúde pública e já têm no mercado
internacional ampla demanda para seu desenvolvimento através da
dermocosmética e da nutracêutica, que utilizam elementos naturais para
gerar bem estar e promover a longevidade humana. Mais recentemente,
a bioenergia tem sua produção estimulada nas áreas alteradas do
cerrado e da floresta, frente à demanda por energias renováveis, e o
intenso potencial em água exige sua utilização responsável.
A associação entre biodiversidade e indústria eletrônica deve favorecer
a economia da floresta, promovendo assim o aproveitamento de todo
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o espectro dos elementos do ecossistema e provocando o mínimo de
destruição ambiental possível.
Em relação ao Amazonas, esse foco analítico impõe mudanças
profundas no tocante à matriz econômica do Estado, cuja dependência
do Polo Industrial de Manaus (PIM) é preponderante. A evolução
tecnológica mundial impôs extraordinária expansão da distância que
separa o Brasil dos países líderes e de economias consolidadas, como
os tigres asiáticos.
Com efeito, o polo industrial de Manaus tornou-se o setor tradicional
da economia estadual, como o extrativismo o foi até a criação da
Zona Franca de Manaus em 1967. O setor moderno, que deverá,
fundamentalmente, ditar o futuro do crescimento da área reside
exatamente nesses setores modernos: biodiversidade, nanotecnologia,
potencial hidráulico, bioenergia, serviços ambientais avançados,
ecoturismo e suas amplas ramificações.

As Amazônias
Samuel Benchimol, em sua obra de 1977 “Amazônia um pouco antes
e além - depois”, já chamava a atenção para o erro clássico de que as
políticas públicas adotadas na Amazônia sempre erram ao considerar
essa região como homogênea e, como tal, suscetível de um planejamento
uniforme e global. Na avaliação de Benchimol, cada uma dessas subregiões compreende unidades geopolíticas autônomas a exigir soluções
pontuais e tratamentos distintos, e essa é uma realidade ignorada ou
omitida pelo governo brasileiro. Esse autor recomenda ainda dividira
região em oito Amazônias (oriental, central, setentrional, meridional,
do planalto, ocidental, guiano-orinocense e pré-andina) e 24 territórios.
Esta estratégia foi iniciada em 1903, com o Acre, e retomada em 1943,
com a criação dos Territórios de Rondônia, Roraima e Amapá. Precisaria,
porém, agora ser reativada, com urgência, e apresentada corajosamente
ao debate público.

Oportunidades da agropecuária
Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil indicam
que a agropecuária brasileira poderia ter um ganho de 70 milhões de
hectares de área para a produção de alimentos, bastando para isso
transferir culturas e colher duas safras anuais. Ou seja, apenas com a
aplicação de técnicas sustentáveis de produção, como a agricultura de
baixo carbono e a integração lavoura-pecuária-floresta. Este acréscimo
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de área, sem derrubar uma só árvore, aumentaria em 131% a produção
de grãos e fibras, passando de 187 para 432 milhões de toneladas/ano.
Na pecuária, o volume de oferta de carne bovina saltaria de 9para
15 milhões de toneladas. Como resultado das condições favoráveis
de aumento de produtividade, o país cumpriria a meta definidas pela
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO)
de aumentar a produção de alimentos em 40% até 2050que, segundo
previsões, será quando o mundo chegará aos 10 bilhões de habitantes.
De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura (CNA)
o crescimento da produção agrícola brasileira ocorreu devido ao
desenvolvimento de novas tecnologias. Nos últimos 36 anos, a produção
de grãos e fibras cresceu 296% (de 46,9 para 187 milhões de toneladas),
enquanto a produtividade expandiu 178% no mesmo período (de 1.258
para 3.507 kg/ha). Por sua vez, a área plantada só aumentou 42% (de
37,3 milhões para 53,3 milhões). Ou seja, o Brasil vem produzindo
em 27,7% de seu território, preservando 61% com florestas e outros
tipos de vegetações nativas. Além desse aspecto fundamental, esse
crescimento sustentável proporcionou ganhos especialmente para a
população mais pobre.
Há 40 anos, época que o Brasil era um tradicional importador de
alimentos, as famílias gastavam quase 50% do orçamento com
alimentação; hoje, estes gastos caíram para algo em torno de 14%
a 20% do orçamento familiar, graças ao aumento de produtividade
que possibilitou acesso à comida barata e de boa qualidade. Com
isso, sobrou renda para educar os filhos até a universidade, comprar
eletrodomésticos, viajar e muito mais. Vale salientar adicionalmente
que a agropecuária brasileira responde por 40% das exportações, 37%
dos empregos e quase 25% do PIB, além de sustentar o superávit da
balança comercial.
Além da cana de açúcar, a Coroa Portuguesa estimulou o cultivo de
outras variedades importantes. O jardim botânico de Belém, fundado
em 1796, chegou a cultivar 2.362 plantas indígenas e exóticas, de 82
espécies diversas, dentre estas a fruta-pão, mangas, abricós, cravo da
índia e canela, além de ervas medicinais, como a quina.
O Brasil está preenchido por plantas de diversos tipos e para múltiplos
usos. Além disso, a grande extensão de seu território e a abundância
de luz natural e água fazem desse país um potencial celeiro alimentar
para o mundo. A Amazônia pode e deve integrar-se a esse processo
tendo vista a meta da ONU sobre o abastecimento do Planeta em 2050,
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quando deverá atingir cerca de 10 bilhões de habitantes e combater a
fome que atinge mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo.

Considerações finais
A economia agrícola do Amazonas vive de continuados revezes.
Creio que jamais o Estado chegou a dominar uma cadeia produtiva
e assumir posição de liderança na produção e comercialização de
qualquer produto agropecuário, a exemplo do Pará e Rondônia com
a mandioca, dendê e pecuária. Sucessivas frustrações de expectativas
abrangem desde produtos extrativos quanto de cultivo. Cite-se como
exemplo a banana, que, nem com as novas variedades desenvolvidas
pela Embrapa o cultivo aqui deslanchou, estando hoje o mercado de
Manaus sendo abastecido pelo Acre e Bahia. O mesmo se passa com
o cacau, guaraná, pescado, indústria de laticínios, avicultura de corte,
juta, malva e óleos essenciais.
A pecuária vem alcançando importante desempenho fora do eixo
tradicional do Baixo Amazonas, consolidando-se em Boca do Acre e
Lábrea, e mais recentemente, numa escala de maior realce na franja
sul do Estado, compreendendo Humaitá, Apuí e Santo Antônio do
Matupi (Km 180 da BR-230, a Transamazônica). Não apenas a pecuária,
mas a indústria madeireira, que igualmente não evoluiu em nenhuma
mesorregião, ou em qualquer calha dos rios amazonenses deverá
encontrar ali futuro mais promissor.
Durante o ciclo da borracha, cujo auge ocorreu entre 1879 e 1915,
tendo depois experimentado sobrevida entre 1942 e 1945 durante
a Segunda Guerra Mundial, Manaus assumiu a condição de centro
exportador da goma elástica. De um aglomerado urbano no meio da
selva amazônica tornou-se uma capital grande e moderna. Edifícios
com estilos arquitetônicos europeus são construídos a partir de 1880,
cujo exemplo de maior realce é o Teatro Amazonas; além dos palácios e
mansões senhoriais, inspirados na arquitetura francesa e italiana.
Manaus é chamada de Paris dos Trópicos, a segunda cidade brasileira
a instalar iluminação elétrica. Belém transforma-se na quinta cidade
do País, após Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. Durante
este ciclo, a renda per capita no Amazonas foi, em média, de 224 mil
réis enquanto que nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito
Santo era de 93 mil réis. A borracha representa 40% do volume das
exportações do País, e com isso, a região amazônica passou a ter
importância econômica mundial.
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No entanto, a realidade agora é outra. O Norte do Brasil recebe
muito pouco do governo federal, plantado em Brasília, sem a dimensão
geográfica plena do país e considerando a Amazônia como simples
apêndice do complexo econômico e social brasileiro. Este foco tem de
ser mudado. Impõe-se discutir as assimetrias da região e deixar claro
que o Brasil não se restringe à região Sudeste e Centro-Sul.
É necessário discutir a região segundo suas complexidades
intrínsecas; procurar encontrar novos rumos de acordo com suas
vocações econômicas ajustadas sustentavelmente a suas potencialidades
bioeconômicas. É preciso demonstrar que em vez de problema, a
Amazônia é a solução para a complexidade das dificuldades que fazem
a economia brasileira derrapar e deixar-se prender a armadilhas que
distanciam o País cada vez mais de seus principais competidores.Governo
e sociedade organizada têm muito trabalho pela frente, começando pela
necessidade inadiável de implementar políticas adequadas capazes de
conciliar interesses públicos e privados em relação às potencialidades
econômicas da região.
A Amazônia brasileira tem uma população da ordem de 25 milhões de
habitantes, dos quais 3milhões apenas no Estado do Amazonas. É preciso
encontrar sua vocação desenvolvimentista, uma rota segura em direção
ao seu próprio futuro. Para isso, é necessário um esforço responsável,
pragmático e factível voltado à conciliação de esforços convergentes em
torno de um projeto de desenvolvimento amazônico. Evidentemente,
o alvo principal no contexto dessas complexidades socioeconômicas,
culturais e ambientais é e deve ser sempre o ser humano.
Avançar nas conquistas, visando o desenvolvimento regional em
bases consolidadas e de acordo com padrões conjunturais vigentes
no século XXI, exige visão de Estado e política econômica adequada
que leve em conta as idiossincrasias da região. Torna-se fundamental,
adicionalmente, superar radicalismos externos e também internos, isto
é, oriundos de segmentos do próprio governo. Igualmente, torna-se
fundamental extirpar a visão maniqueísta segundo a qual explorar a
região é mal, preservá-la é bom, de acordo com amarras ambientalistas
retrógradas contrárias à exploração sustentável da região e feitas
fantasiosamente em nome da ciência. Nada mais falso.
Não há dúvida: só o desenvolvimento oferece meios seguros e
duradouros de preservar a floresta e seu ecossistema e extirpar a figura
do predador ambiental que prolifera no vácuo da inação governamental.
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É preciso conciliar o desenvolvimento da região com os verdadeiros
princípios da Ciência, que é a promoção do ser humano.
De acordo com Euclides da Cunha, “a Amazônia é a última página
ainda a escrever-se do Gênesis com tanta agudeza e com tanta
emoção que parece latejar de febre. É uma guerra de mil anos contra o
desconhecido, cujo triunfo só via ao fim de trabalhos incalculáveis em
futuro remotíssimo, ao arrancarem-se os derradeiros véus da paragem
maravilhosa. Por enquanto ela é a terra moça, a terra infante, a terra
em ser, a terra que ainda está crescendo». Esse caráter parece não ter
mudado muito ao longo das últimas décadas.
Conforme afirmado por Bertha Becker, a Amazônia já é verde, precisa
apenas de uma base econômica para que assim seja mantida.
DENISE MACHADO DURAN GUTIERREZ
Pensar a socioeconomia a partir do lugar social que ocupamos num
instituto de pesquisa é, essencialmente, pensar o papel da extensão
do conhecimento para a sociedade. Por sua vez, quando falamos em
sociedade entendemos o conjunto de atores que a constitui: setor
produtivo (trabalhadores e empresários), sociedade civil em seus diversos
segmentos (organizações sociais, escolas, comunidades com diversos
níveis de organização) e o governo (administração direta e indireta).
Historicamente o relacionamento entre os que produzem o
conhecimento (academia) e o conjunto de pessoas que se beneficiaria
disso (sociedade como um todo) não tem sido harmonioso. Isso
se deve ao fato de que geralmente os interesses têm sido diversos e
mesmo opostos em suas finalidades. Desse modo, nos deparamos com
a situação em que a sociedade demanda um conhecimento, para a
resolução de um problema social e não é atendida, pois a agenda de
pesquisa se orienta por outros princípios e interesses da comunidade
científica e seus agentes financiadores.
Como consequência disso, encontramos pesquisadores com uma
visão bastante afiada a respeito dos interesses e demandas sociais, que
desenvolvem conhecimento relevante para a comunidade em que se inserem,
mas que, no entanto, não conseguem apoio necessário para desenvolver e
aprofundar seu trabalho. Ou seja, de um lado ocorre a demanda social
bem caracterizada e conhecida e de outro lado, ocorre o conhecimento
produzido e consolidado, mas essas duas coisas não se encontram para
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fechar o circuito, que fica emperrado por interesses econômicos. Poderíamos
chamar esse fenômeno de o ‘Paradoxo do Conhecimento’.
Coloco aqui a socioeconomia em sua relação com a extensão porque é
esta que, nos diversos órgãos de pesquisa e ensino superior, se incumbe
de realizar a proeza de estender o conhecimento para a sociedade em
geral. Digo proeza, porque essa não é uma operação fácil, nem imediata.
A produção de conhecimento é algo de importância fundamental,
uma condição para o desenvolvimento. Sem informação segura e
conhecimento consolidado não pode haver real desenvolvimento social.
O conhecimento é necessário, porém não é suficiente. Vemos
isso afirmado em diversas experiências históricas na área da saúde
demonstrando que, mesmo quando temos conhecimento suficiente
para dar conta do controle epidemiológico de um importante agravo em
saúde pública, não o fazemos, pois não conseguimos dar o salto entre
o conhecimento e a transformação da realidade.
O caso da filariose no Brasil é típico desse processo. Tudo que
possa interessar é conhecido, nada mais resta a ser investigado para
o efetivo controle da doença. As medidas preventivas e terapêuticas
já se encontram bem estabelecidas através de protocolos bastante
consolidados e comprovados em sua eficácia. Porém a doença
permanece sendo um problema de saúde pública em bolsões de
pobreza no nordeste, e tem se alastrado. Assim vemos que conhecer
somente não basta! É preciso um salto qualitativo, ou seja, ir além do
conhecimento, articular com outros agentes, empreender ações para a
efetivação desse saber.
É nesse sentido identificamos que o setor público, encarnado nas
forças políticas e o setor produtivo, encarnado em forças econômicas;
ambos são agentes de importância vital. Sem vontade política e sem a
dinamização aportada pelo setor produtivo, o conhecimento não chega
aos seus fins sociais.
Nessa linha de reflexão pensamos que determinadas demandas
sociais, que podem ser atendidas pelo conhecimento científico,
requerem a mobilização de vários agentes e conjunto de interesses.
É preciso um pacto social mais amplo que produza sinergia, para que
haja uma interação de forças em um processo ganha-ganha, ou seja, em
que todos os agentes envolvidos sejam beneficiados.
É aqui que entram em jogo as questões ligadas à vontade política e à
viabilidade econômica. Como podemos contar com a vontade política
dos agentes políticos atuais, marcados que são por um cenário histórico
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brasileiro que teve, já desde seu início, a presença de processos de
exploração, exercício autoritário de poder e centralização decisória?
Como podemos contar com a sinergia de forças econômicas num
mundo em que o capitalismo é financeiro, fluido, globalizado, onde
a concentração de renda mundial é cada vez mais marcante?Essas são
algumas interrogações que precisam ser aprofundadas para compreender
a socioeconomia brasileira e especialmente a amazônica.
MÁRIO DA SILVA COSTA
Não obstante a Amazônia ser bastante divulgada, ainda é pouco
conhecida. No entanto, o que dela se sabe é capaz de posicioná-la como
um dos ambientes mais cobiçados do mundo: o mais precioso tesouro
ambiental do planeta. Ela se notabiliza pela enorme extensão territorial
(7 milhões de km², em nove países da América do Sul), pela maior
floresta equatorial tropical, a maior bacia hidrográfica, com cerca de
1/5 do volume de água doce do mundo e uma biodiversidade com
cerca de 1/3 do estoque genético de todo o planeta.
A grande riqueza da fauna e da flora é bem conhecida, no entanto,
curiosamente, pouco é divulgado sobre as reservas minerais da
Amazônia. Isso é curioso, pois essa região contém as maiores reservas
de ferro, bauxita, sal gema, manganês, calcário, cassiterita, gipsita,
linhito, cobre, estanho, chumbo, caulim, diamante, ouro, petróleo,
minerais radioativos, além do gás natural.
Estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram
que, somente, as reservas minerais do Estado Amazonas de cassiterita,
nióbio, bauxita, urânio, caulim, ouro e ferro valem cerca de 2,4 trilhões
de dólares. De acordo com Daniel Nava, geógrafo e pesquisador do
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, a reserva de nióbio, em
São Gabriel da Cachoeira, daria para atender à demanda mundial por
400 anos.
Vários programas socioeconômicos foram estabelecidos na Amazônia
nas últimas décadas, na tentativa de promover o desenvolvimento dessa
região e sua maior integração com o restante do Brasil, no entanto todos
eles fracassaram. Todavia, quatro deles merecem ser aqui lembrados:
1. Ferrovia Madeira Mamoré: concebido para escoar a produção de
borracha produzida nos altos cursos dos rios Madeira e Mamoré, incluindo
o território da Bolívia. Assim, no trecho de cachoeiras do Rio Madeira que
impediam a navegação e que se estendia de Porto Velho a Guajará-Mirim,
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foi planejada uma estrada de ferro com 364 km. A obra durou cerca de
40 anos, mas teve várias interrupções por causa de inúmeros problemas
técnicos, financeiros e doenças como malária e tifo que mataram centenas
de trabalhadores e índios. Nos primeiros dez anos apenas 6kmde trilhos
haviam sido assentados. Em agosto de 1912 a ferrovia foi inaugurada, mas
seis décadas depois foi completamente desativada.
2. Fordlândia: projeto do empresário norte-americano, Henry Ford,
fundador da Ford Motor Company, que pretendia criar em plena selva
amazônica uma cidade voltada à produção da borracha. Para isso,
pretendia usar a mesma metodologia utilizada para produzir carros na
Ford. Adepto do aprender fazendo, não consultou agrônomos e mandou
desmatar milhares de acres de terra para plantar seringueiras. Poucos anos
depois o projeto fracassou e a empresa devolveu a concessão de terra ao
governo brasileiro, sendo ainda indenizada pelas benfeitorias realizadas.
3. Jari: projeto do bilionário norte-americano Daniel Keith Ludwig,
que pretendia criar um polo agroindustrial na Amazônia, ao prever a
crescente demanda mundial por celulose. Para tal, o governo brasileiro
autorizou explorar extensiva área da floresta amazônica, entre os estados
do Amapá e Pará que se destinava a plantações de espécies florestais
para produção de celulose. Para a execução do projeto foram abertas
estradas, construiu-se ferrovia, porto, aeroporto e vilas operárias,
além de uma unidade fabril de celulose e uma usina termoelétrica
que foram trazidas do Japão. A inadequação do projeto às condições
amazônicas e os prejuízos crescentes levaram o projeto ao fracasso.
Após longas negociações, o governo brasileiro transferiu para o Grupo
Orsa, em troca da quitação da dívida com os credores e do passivo
social e ambiental.
4. Zona Franca de Manaus: área de livre comércio de importação e
exportação criada para integrar economicamente a Amazônia às regiões
mais desenvolvidas do Brasil, além de buscar garantir a soberania
brasileira nas fronteiras com os países limítrofes. A meta era implantar
polos industriais, comerciais e agropecuários nos Estados do Amazonas,
Acre, Rondônia e Roraima. Entretanto, os três polos econômicos criados
originalmente para compor a Zona Franca de Manaus sofreram várias
dificuldades e somente o polo industrial sobreviveu. Os demais, mesmo
com altos investimentos recebidos do Governo Federal não passaram de
tentativas frustradas.
Ao longo da história, a Amazônia tem gerado muitos recursos ao
governo central e recebido muito pouco desse. Mais que isso: em vários
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momentos serviu unicamente para explorações, abusos e extrações de
riquezas em favor de outros. O fracasso de tantos projetos demonstra
o desconhecimento e falta de habilidade para lidar com o ecossistema
amazônico. Além disso, sobram discursos e falta interesse estratégico
legítimo. Para Alvin Toffler “ou você tem uma estratégia própria ou
então você é parte da estratégia de alguém”. A Amazônia tem sido parte
das estratégias de outros e isso precisa ser mudado. Ela mesma precisa
construir sua própria estratégia de desenvolvimento e colocá-la em prática.
SANDRA MAGNI DARWICH
Os avanços econômicos de uma região são o resultado de uma
série de fatores que começam, por exemplo, com o planejamento e
desenvolvimento adequados das ações. Segundo Schumpeter (1985)
há uma diferença básica entre crescimento e desenvolvimento,
podendo-se mensurar o crescimento econômico pelo índice da renda
per capita. Já o desenvolvimento econômico de um país leva em conta
as transformações estruturais quantitativas e qualitativas da sociedade
advindas da sua intervenção e fatores tecnológicos, econômicos,
culturais e institucionais.
Nos últimos anos, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) mostrou que depois de escalar três posições, entre 2009 e 2014,
o Brasil desceu no ranking do IDH, passando para o 75º lugar dentre 188
nações avaliadas. Mesmo assim, em comparação com outros países, o
IDH brasileiro ainda é considerado alto. No entanto, quando se analisa
a condição do país em relação ao ranking de inovação e domínio de
novas tecnologias, verifica-se que ainda está longe de alcançar a posição
necessária para o desenvolvimento.
Sabemos que o desenvolvimento decorre de vários fatores e que os
melhores caminhos para isso surgem por meio da educação, ciência
e tecnologia. Vários países desenvolvidos que investiram nesta tríade
estão aí como exemplo de sucesso a ser seguido.
No Brasil, os resultados obtidos nos censos escolares realizados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) demonstram a fragilidade de nosso sistema educacional.
Por outro lado, as pesquisas realizadas pelo Programa Internacional
de Avaliação de Alunos (PISA) da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), colocam a qualidade da educação
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brasileira nos últimos lugares do rol de países pesquisados. Então,
como falar em desenvolvimento e tecnologia no Brasil, quando seus
índices educacionais são tão insatisfatórios? Há necessidade premente
de fortalecer o ensino em todos os níveis para superar as dificuldades e
articular projetos de extensão tecnológica e pesquisa aplicada.
Neste cenário, os centros geradores de conhecimentos e tecnologias,
como as instituições de ensino superior e institutos de pesquisa
entre outros, devem estar articulados com as empresas para que o
conhecimento possa gerar as soluções tecnológicas necessárias ao
desenvolvimento de produtos e inovações.
Esta articulação constitui componente decisivo na construção e
consolidação de um sistema de inovação, um arranjo institucional
que seja responsável pelo progresso tecnológico e desenvolvimento
econômico e social. No entanto, o que se observa até o momento é
uma enorme falta de diálogo entre as empresas e a academia. Estas se
dedicam prioritariamente em desenvolver pesquisa fundamental com
uma a visão acadêmica distante das demandas sociais.
Em termos de produção, esta distância é ainda maior, pois
praticamente inexiste a aproximação com as empresas. Além disso,
poucas IES desenvolvem extensão tecnológica, por entenderem que
esta última é mais voltada para o mundo do trabalho.
Para gerar desenvolvimento, também se faz necessário a realização de
estudos sobre as tendências e potencialidades regionais, observando-se
os arranjos produtivos locais que envolvem a participação significativa
da população economicamente ativa, pois é essa que polariza outras
cidades, gerando uma rede integrada com forte potencial de crescimento.
Ao ampliar as capacidades de inovação tecnológica em um arranjo
produtivo, também se criam maiores oportunidades de desenvolvimento
regional e possibilidades de ganhos econômicos, sociais, ambientais e
de competitividade.
No cenário nacional, os institutos federais de educação, ciência e
tecnologia representam um grande potencial para contribuir com
o desenvolvimento regional. Esses institutos foram criados a partir
de 2009, mas se originaram a partir das antigas escolas técnicas e
agrotécnicas que em 2001, tornaram-se centros federais de educação,
ciência e tecnologia. Estes institutos se encontram espalhados em
todo o território nacional e possuem mais de 100 anos de dedicação
à educação em nível médio, superior e de qualificação profissional,
além de ofertar cursos de graduação, pós-graduação e de realizarem
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pesquisa aplicada, bem como extensão tecnológica. A ação combinada
de fortalecimento educacional com a realização de pesquisas aplicadas,
financiadas por empresas na busca de soluções tecnológicas e inovação,
poderiam trazer enorme contribuição para o desenvolvimento do País.
JOHANNES VAN LEEUWEN
Onde, na Amazônia, se pode produzir, em larga escala, culturas
anuais como arroz, milho e soja? Essa pergunta comporta respostas
distintas, de acordo com as seguintes considerações:
Na parte da Amazônia Legal que compreende o bioma cerrado, é
perfeitamente possível obter numa área altas produções de culturas
de ciclo curto. Décadas atrás, o solo do cerrado era considerado
inadequado para a agricultura moderna, no entanto, mediante pacotes
de tecnologias adequadas incluindo calagem, adubação, plantio direto
e variedades adaptadas esse quadro mudou radicalmente.
O desenvolvimento dessas técnicas começou na década de 1960
e levou a fronteira agrícola ao cerrado, incluindo parte deste bioma
dentro da Amazônia Legal, como a totalidade do Estado do Tocantins e
parte de Mato Grosso, Maranhão, Roraima e Rondônia.
Salvo pequenas áreas com solos excepcionais, a terra firme do bioma
Amazônia não apresenta serventia para a exploração permanente por
culturas anuais, condição que não deve mudar num futuro previsível. É
errada a ideia de que o bioma Amazônia poderia tornar-se o celeiro do
mundo, como advertem Hecht& Cockburn (1989). O mesmo vale para
o trópico úmido da África e da Ásia.
Em seu livro The Persisting Ecological Constraintsof Tropical
Agriculture (os persistentes limites ecológicos à agricultura tropical, em
tradução livre), Weischet e Caviedes argumentam que certa “desvantagem
ecológica” explica o limitado desenvolvimento socioeconômico dessas
regiões. Entretanto, os autores mencionam algumas exceções: os locais
com solos muito mais ricos como os solos aluviais (várzeas) e os de
origem vulcânica (como nas ilhas indonésias de Java e Bali).
O fato de que a maior parte da superfície do bioma Amazônia não
apresenta serventia para a produção intensiva de culturas anuais, se
deve aos solos de baixíssima fertilidade natural, combinado com a
altíssima precipitação do trópico úmido, durante quase todo o ano.
Esses solos (oxisol e ultisol) apresentam boa drenagem, entretanto,
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também apresentam alta acidez (causando toxicidade pelo alumínio),
alta fixação de fósforo (tornando-o indisponível para as plantas), e
baixíssima capacidade de retenção de nutrientes, o que ocasiona perda
muito rápida dos fertilizantes solúveis.
Esses solos são muito antigos e sofrem forte lixiviação, na ordem de
1.000 mm por ano, o que os torna empobrecidos. O solo do cerrado tem
problemas parecidos, mas possivelmente em menor intensidade por ter
sofrido menos lixiviação. O trópico úmido apresenta maior quantidade
de chuvas e, consequentemente, uma lixiviação mais intensiva,
tornando a adubação e a calagem menos eficientes e mais caras.
As fortes chuvas do trópico úmido dificultam demais o cultivo
mecanizado de culturas anuais. Somente uma chuva torrencial pode
transformar o solo desprotegido em lama, impossibilitando a entrada
das máquinas agrícolas no campo. Se tais chuvas ocorrem num
momento inoportuno, torna-se necessário adiar atividades como
preparação do solo, semeadura, adubação, capina ou colheita, tornando
o uso das maquinas agrícolas menos eficaz e ocasionando desvios do
calendário agrícola que facilmente resultam em sérias perdas. Na fase
inicial, culturas de ciclo curto deixam o solo totalmente desprotegido.
A ocorrência de chuvas torrenciais neste momento pode causar perda
parcial ou total da lavoura. Próximo à data da colheita, chuvas em
demasia podem diminuir drasticamente o valor do produto a ser colhido.
Ainda existem ainda outros fatores limitantes: o clima do trópico
úmido não tem uma época seca pronunciada, o que facilita demais
a propagação de doenças e pragas. Também, em grandes áreas não
ocorrem depósitos de calcário, o que aumenta o custo de transporte
deste produto, necessário em grandes quantidades (na ordem de três
toneladas de calcário por hectare cada três anos). O custo do transporte
também aumenta o preço da ração para a produção de carne (criação de
suínos, bovinos, peixe e aves), o que muitas vezes torna essa atividade
antieconômica.
Uma vez que é difícil aceitar as idéia de que os solos das florestas
mais exuberantes do mundo não se prestam à agricultura intensiva, não
faltaram pesquisas para resolver isso. Bem conhecida é a “tecnologia
de Yurimaguas” de Sanchez et al. (1982), resultado de um programa de
mais de sete anos de pesquisa em Yurimaguas, município da Amazônia
peruana. Esses autores apresentam recomendações para a produção
contínua de arroz, milho, soja e amendoim em sistema de rotação nos
solos de baixa fertilidade do tropico úmido.
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Weischet e Caviedes (1993) analisam detalhadamente o trabalho de
Sanchez (op. cit) e não se mostram convencidos. Esses autores dedicam
muita atenção ao problema das chuvas torrenciais mencionado acima.
Pode-se constatar que, mais de 30 anos depois de sua publicação, a
“tecnologia de Yurimaguas” não está sendo aplicada em escala notável.
Os solos que não servem para culturas anuais podem ser excelentes
para o desenvolvimento de árvores, como mostra a floresta nativa do
trópico úmido. Essa aptidão para árvores permite duas formas de uso
da terra: o manejo e exploração da floresta nativa e o cultivo de árvores.
Elabora-se a seguir a segunda opção.
Plantios arbóreos bem manejados podem manter o solo coberto,
protegendo-o contra os efeitos nocivos do sol (que destrói a matéria
orgânica, diminuindo sua capacidade de armazenar nutrientes e água)
e da chuva (que deteriora a estrutura do solo). Se bem manejado,
um plantio arbóreo pode reciclar os nutrientes com poucas perdas,
copiando, na medida do possível, os mecanismos da floresta natural
a respeito. Assim há boas possibilidades para o cultivo de espécies
arbóreas perenes, frutíferas e madeireiras.
Das culturas perenes de interesse para o trópico úmido da Amazônia,
o dendê (Elaeis guineensis) é de longe a mais importante. Essa palmeira
é a maior produtora de óleo vegetal do mundo, duplicando sua
produção a cada década. As maiores áreas de plantio são encontradas
na Indonésia e Malásia, países que juntos têm mais de 13 milhões de
hectares em produção.
Recentemente foi obtida uma variedade resistente ao “amarelamento
fatal”, que no passado dizimou as plantações de dendê na região de
Belém. Essa variedade, o BRS Manicoré, é um híbrido entre o dendê de
origem africana e o caiaué (Elaeis oleifera) que ocorre na Amazônia.
Essa variedade, desenvolvida pela Embrapa do Amazonas na Estação
Experimental do Dendê do Rio Urubu, está facilitando a expansão do
dendê no Pará (onde já existe mais de 60 mil hectares), enquanto no
Amazonas o dendê não avança. Temos aqui um efeito negativo da Zona
Franca, questão que merece a atenção dos que se preocupam com o
desenvolvimento do Estado do Amazonas.
Considerando que muitas fruteiras produzem de forma mais econômica
em regiões com menos umidade, não é de se esperar que o bioma
Amazônia possa se tornar um importante exportador de frutos. Mesmo
assim, na década de 1990houve uma exceção a esta regra: a polpa do
açaí-do-pará (Euterpe oleracea) ganhou acesso ao mercado nacional e
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internacional por sua fama de energético e antioxidante. Posteriormente,
também o açaí-do-amazonas (Euterpe precatoria) tornou-se um produto
de exportação. Logo, é possível que outras espécies nativas do trópico
úmido consigam seguir o exemplo de dendê e açaí.
O trópico úmido é o ecossistema que apresenta a maior produtividade
primária, isto é, produção de matéria orgânica por unidade de tempo
e superfície. Assim sendo, ele tem grande potencial para a produção
madeireira, lembrando que a madeira pode ser transportada e
armazenada com relativa facilidade, o que é um aspecto importante
nas condições da Amazônia. Consequentemente, produzir madeira
por meio de plantações poderia muito bem tornar-se uma importante
vocação econômica da região.
Os primeiros ensaios de plantio de árvores na Amazônia foram
feitos na década de 1950 em Curua-Una, Pará. No período de 1960 a
1982, o INPA instalou ensaios com 44 espécies madeireiras nativas na
Reserva Ducke e na Estação Experimental de Silvicultura Tropical (km
45 da BR-175, a Rodovia Manaus – Boa Vista). Em diferentes estados
da Amazônia, a Embrapa experimentou um bom número de espécies
para o plantio. Esses experimentos permitiram identificar espécies (a
maioria nativas) de interesse para serraria, laminação, energia (lenha)
e celulose (papel).
Numa das reuniões de avaliação da pesquisa do INPA no final de
2015, diferentes pesquisadores do ramo defenderam uma atenção muito
maior para plantios madeireiros. Essa questão é de grande atualidade,
uma vez que os reflorestamentos no quadro do Código Florestal podem
começar em 2016 ou 2017. Assim, devemos considerar a criação de
um grupo de trabalho (à escala da Amazônia) com representantes da
pesquisa, dos setores produtivos e das organizações governamentais
para analisar este assunto e preparar recomendações para a produção e
a política de pesquisa.
JOAQUIM FONSECA GOUVEIA
Durante muito tempo preponderou na Academia uma resistência
muito grande para se aproximar das empresas, sob o argumento de que
os empresários só visavam o lucro. Assim sendo, não havia aproximação
nem diálogo, a desconfiança era total; chegava até o ponto de empresários
serem atacados por alunos e professores. Eu tive uma experiência
desse tipo, quando estive Universidade Federal do Amazonas (UFAM),
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representando a Federação das Indústrias do Amazonas (FIEAM) e
relatei uma experiência de valorização e educação continuada em uma
empresa, com exemplos concretos. Notei que os assistentes ficaram
desconfiados, e a partir daí em diante, me coloquei a disposição para
fazer palestras sobre o ocorrido e começamos a quebrar o gelo.
As pesquisas na Academia são feitas para produzir artigos ou
“papers” e a maioria desses não é aplicada na prática pelas empresas.
Isto está começando a mudar, por iniciativa da Fundação de Amparo
Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), através de investimentos
do Governo, bem como das pequenas empresas formadas por um grupo
de pessoas com ideias inovadoras, à procura de um modelo de negócios
pouco usual e sob alto grau de incertezas. Esta é uma boa iniciativa,
mas há necessidade de maior aproximação.
Poucos empresários investem nas Inovações. Além disso, as verbas
para ideias novas são muito aquém do necessário; precisa haver uma
decisão política mais determinada nesse setor. É verdade que existem
muitos trabalhos publicados nas prateleiras de muitos institutos de
pesquisa e universidades, mas estes raramente são aplicados pelas
empresas do Amazonas ou atendem às reais demandas locais. Também
é fato que muitas vezes este acervo de conhecimentos é mais procurado
por empresas e investidores de fora do que da própria região.
O planejamento de um Estado deve ser feito não apenas por políticos,
mas pela sociedade, incluindo as academias, os empresários e a
população, com apoio das entidades de classe e dos governos. Além
do mais, isso deve ser feito de maneira participativa e continuada,
com fiscalização de todos os envolvidos e todos os passos devem ser
divulgados pela imprensa livre. Evidentemente, o planejamento não
deve visar as próximas eleições, mas as próximas gerações de cidadãos.
Deve-se evitar por todos os meios que os planos aceitos coletivamente
sejam interrompidos pelos governos sucessores, pois isso, geralmente,
só traz desperdícios e descrenças.
O pacto entre todos os principais agente sociais ata como um
catalisador, aproximando, conectando e estimulando pessoas, grupos,
movimentos e organizações para que pratiquem uma verdadeira gestão
compartilhada, sem que com isso percam suas identidades particulares
que tanto bem faz à diversidade cultural de uma nação.
Com base nisso, um grupo de empresários e o governo do Estado
do Ceará criaram um programa denominado Pacto de Cooperação e
que tem o objetivo de elaborar e implementar projetos de interesse da
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sociedade. Sua composição inicial foi sendo progressivamente ampliada
à medida que passou a incluir membros de universidades, meios de
comunicação, prefeituras, entidades de classe, organizações não
governamentais, instâncias dos poderes legislativos e judiciários, até se
transformarem em uma rede acessível a qualquer cidadão interessado.
Desde o início, ficou claro o caráter do movimento como iniciativa
da sociedade civil e não do governo, havendo nítida separação entre
espaço público e privado. A atuação política do pacto de cooperação
é apartidária, inerente à sua missão catalisadora das diferentes forças
interessadas no desenvolvimento sustentável, independentemente de
suas posições ideológicas ou vínculos político-partidários.
As reuniões do pacto do Ceará acontecem, tradicionalmente, às
segundas-feiras pela manhã, começando com um café coletivo. As
pessoas interessadas comparecem sem a necessidade de convite formal
e podem participar do debate e encaminhar propostas de ação. Os
participantes são pessoas da sociedade civil, independentemente de
posição social ou funcional, com interesse nos temas tratados na ocasião.
Segundo os idealizadores do Pacto, esses cafés-da-manhã são
inspirados na noção da ágora, isto é, praça das antigas cidades gregas,
na qual se fazia o mercado e onde se reuniam, muitas vezes, as
assembleias do povo. Tem ainda como inspiração o ágape, também
de origem grega, isto é, uma refeição de confraternização por motivos
sociais, comerciais, filosóficos ou políticos.
O café-da-manhã do Pacto é uma ideia simples, porém relevante para
os propósitos do movimento que pretende, de forma dinâmica, retroalimentar o seu sistema de influência. A partir das propostas discutidas no
café-da-manhã, são formados grupos de trabalho com a tarefa de elaborar
estratégias e planos de ação para a viabilização dos resultados desejados.
Às vezes há a necessidade do envolvimento laboral de representantes
de órgãos governamentais, com influência e poder sobre o tema tratado,
antes do encaminhamento de projetos e reivindicações às instâncias
decisórias de governos. Às vezes, não. O mais importante é a visão de
futuro que isso assume.
A visão de futuro do pacto de cooperação ratifica-se na tenacidade de
busca de instrumentos que promovam o desenvolvimento sustentável.
Assim, em julho de 1993 teve início, de forma objetiva, o processo de
elaboração do Projeto de Desenvolvimento Sustentável — Ceará 2020,
com uma reunião de líderes empresariais, reitores, secretários de estado
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e técnicos especializados em gestão, os quais recorreram ao emprego de
métodos convencionais de planejamento.
Posteriormente, em novembro de 1993, foi realizado o primeiro
exercício de discussão das aspirações para embasar o projeto da
visão de futuro do Ceará 2020, usando metodologia participativa
não-convencional, com propostas priorizadas pela técnica do
Nominal Group Technique. No início de 1994, as visões priorizadas
transformaram-se em ideias-força e os temas estratégicos para a
construção do Ceará 2020 foram discutidos nos cafés-da-manhã,
durante os quais se formaram grupos de trabalho para transformá-los
em ação.
Em janeiro de 1997, na reunião anual do pacto de cooperação na
cidade de Quixadá, no Ceará, os coordenadores dos pactos regionais,
dos fóruns setoriais e dos fóruns temáticos decidiram realizar uma
conferência de busca de futuro, como decorrência da necessidade
de utilizar métodos diferentes dos aprendidos até então para vencer
os desafios da implementação do projeto Ceará 2020. Essa postura
estava em conformidade com o que Senge (1998) posteriormente
preconizaria: “as organizações só aprendem por meio de indivíduos
que aprendem”.
Naquela ocasião, a abordagem de Busca do Futuro e suas distintas
etapas de trabalho foram apresentadas aos presentes. O texto todo
e outros assuntos sobre o Pacto podem ser pesquisados na Internet.
Eu acompanhei por vários anos e comprovei a sua eficiência na
transformação do Estado do Ceará. Por motivos políticos, o pacto se
arrefeceu, mas os resultados por ele alcançados permaneceram, para
benefício da sociedade local.
A Amazônia tem plenas condições para alimentar a população do
Brasil e de fornecer matéria-prima da sua diversidade para abastecer
os centros de Biotecnologia e assim, trazer soluções para os graves
problemas que afetam a segurança alimentar e a saúde do seu povo.
É importante observar que a Amazônia possui mais de 2 mil espécies
de plantas alimentícias não convencionais (PANC). A estimulação para
o cultivo e multiplicação destas deve ser forte e constante e receber
todo o apoio do governo e da sociedade, pois somente assim haverá
renda e emprego seguros para o povo dessa região, especialmente
os habitantes do Interior que tem vivido à margem do processo de
desenvolvimento.
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CARLOS ROBERTO BUENO
A apresentação do palestrante nos mostra a fragilidade do atual
panorama da região, frente aos cenários socioeconômico, considerando
o modelo de desenvolvimento regional.
As Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) da Amazônia,
considerando a realidade regional e as necessidades de logística,
apresentam recursos financeiros insuficientes para um bom desempenho
e sem regularidade temporal, além do quadro reduzido de pesquisadores,
tecnologistas, professores e outros profissionais de apoio logístico. No
entanto, tem havido avanços relevantes no conhecimento da floresta,
envolvendo ciência, tecnologia e inovação. Isso é válido, sobretudo, para
o entendimento das funções ecológicas de seus biomas e ecossistemas e
a sua importância no clima regional, nacional e mundial.
Torna-se necessário evitar os opostos extremos e as falsas dicotomias,
superando as abordagens que oscilam entre o radicalismo preservacionista,
onde tudo é proibido e o radicalismo do consumismo, onde tudo é
permitido. Nesse contexto, torna-se oportuno trazer à tona a importância
do conhecimento técnico-científico como elemento essencial para
fundamentar as atividades produtivas regionais e para acompanhar seus
efeitos. Isso é fundamental para embasar políticas públicas fomentadoras
de atividades econômicas em consonância com a necessidade de uso e
conservação dos complexos e delicados ecossistemas, bem como com a
melhoria de vida dos que habitam a Amazônia.
A biodiversidade amazônica, estimada em 1/10 da biota universal,
apesar do grande potencial econômico, não há ainda fortes tecnologias
locais para transformá-la em dinâmicas produtivas, atividades
econômicas e bens de consumo. Outros potenciais, como os minerais,
os potenciais hidrelétricos, entre outros, também necessitam de
tecnologias para uso sustentável. Assim, precisamos de mais ciência e
biotecnologia no nível micro, macro e mega, para que possamos utilizar
inteligentemente esses recursos, sem destruir as opções do futuro,
contidas nas florestas e nos ecossistemas ainda preservados.
Felizmente, a inovação tecnológica vem ganhando importância e
reconhecimento crescentes no cenário atual, pela sua contribuição para
a criação e sustentação de vantagens competitivas, na promoção do
desenvolvimento econômico de empresas, cidades, regiões e países,
notadamente quando há forte interação entre as Instituições de C&T,
empresas e governo.
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Nas Instituições governamentais e também particulares, tem sido
incentivada a criação de núcleos de inovação tecnológica (NIT) e que
tem trazido novos olhares e grandes contribuições no uso de informações
da pesquisas, mesmo a despeito de algumas restrições à publicação,
cláusulas de confidencialidade em contratos e principalmente incentivo
financeiro aos pesquisadores e tecnologistas.
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações criou
recentemente, em nível nacional, quatro arranjos institucionais, com
o objetivo de dinamizar a criação e desenvolvimento dos Núcleos de
Inovação Tecnológica (NITs), sendo dois deles na Amazônia. O AMOCI
– Arranjo de núcleos de inovação tecnológica da Amazônia Ocidental,
coordenado pelo INPA, inclui mais de 25 instituições parceiras.
Além disso, o INPA empreendeu iniciativas, a partir da Lei da Inovação
(Lei 10.973/04), para a proteção do seu patrimônio tecnológico antes
mesmo da promulgação da Lei da Inovação em 2005. Atualmente este
Instituto detém 74 pedidos de patentes junto ao INPI, com várias empresas
incubadas e transferência de tecnologias. Em junho deste ano (2016), o
Instituto recebeu os primeiros royalties advindos da iniciativa privada
que iniciou a comercialização de um produto tecnológico produzido, um
equipamento de tratamento de água (Ecolágua), voltado principalmente
a comunidades afastadas, sem energia elétrica convencional. Há
necessidade de incrementar cada vez mais o clima de empreendedorismo
na região, a iniciar nos bancos escolares do ensino fundamental.
Em 2003 o Estado do Amazonas criou um sistema integrado de
ciência e tecnologia, com a instalação da Secretaria de Estado (SECTI)
e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (FAPEAM). Foi
um salto estratégico muito significativo, com recursos para projetos,
equipamentos e bolsas, visando a formação de pessoal em diversos
níveis. Um desdobramento importante dessa iniciativa foi a realização
da 61ª. Reunião Anual da SBPC em Manaus, em 2009, a primeira desde
a existência do evento.
Apesar de altos e baixos, os investimentos no setor de CT&I tem sido
um suporte importante para o desenvolvimento cientifico e tecnológico
do Estado, tendo inclusive atraído muitos investimentos externos, de
outras agencias financiadoras. No entanto, recentemente, a SECTI foi
remodelada e transformada em uma subsecretaria, ligada ao planejamento
do Estado e os recursos da FAPEAM reduzidos drasticamente.
Perante esse cenário, há necessidade de um grande esforço em nível
regional e nacional, na construção de um projeto multidisciplinar voltado
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a Amazônia, com investimentos, subsídios e cobranças de resultados nos
setores de CTI e com envolvimento de ICTs, governos e empresas.
FERNANDO HÉLIO ALENCAR
Os objetivos de desenvolvimento do Programa Milênio representam o
referencial mais atual para se avaliar a qualidade de vida de uma nação.
Além deles, também foram estabelecidas metas pelos países membros
da Organização das Nações Unidas, visando à melhoria das condições
de saúde, educação e renda como forma de contribuir para a construção
de um mundo pacífico, justo, mais saudável e sustentável.
O último relatório nacional de acompanhamento dos objetivos de
desenvolvimento do milênio afirma que o Brasil atingiu o cumprimento
das metas, isto é, redução da fome e da miséria; oferecimento de
educação básica de qualidade para todos e igualdade entre sexos;
valorização da mulher; combate a AIDS, malária e outras doenças. No
entanto, constata-se no referido relatório uma grande disparidade na
consecução destas metas entre as diferentes regiões brasileiras.
Para a Amazônia são registrados os piores resultados, sendo
estarrecedora a análise dos indicadores sociais para todos os nove
países amazônicos: o analfabetismo supera o limite considerado crítico
pela UNESCO que é de 5%; a mortalidade infantil é superior àquela
registrada nas regiões mais pobres do mundo (73 casos por mil nascidos
vivos); o desmatamento aumentou em todos os países amazônicos, à
exceção do Brasil. Entretanto ainda se contabiliza para o Brasil um
quantitativo populacional de 20 milhões de brasileiros submetidos à
condição de pobreza absoluta.
A persistência deste cenário de insegurança alimentar é,
provavelmente, uma das realidades mais cruéis da história recente,
uma vez que não há razões plausíveis para a existência da fome no
mundo nos dias atuais, e muito menos no Brasil, um país que apresenta
excelentes níveis de produção e exportação de alimentos. Além disso,
também aqui ocorre um enorme desperdício de alimentos em todas
as etapas da sua produção, incluindo a colheita (10%), manuseio e
transporte (50%), centrais de abastecimento (30%), supermercados e
mesa dos consumidores (10%). Este precário modelo de gestão insere o
Brasil no grupo dos países que mais desperdiçam alimentos no mundo.
Do mesmo modo, é inconcebível se admitir um cenário de insegurança
alimentar também para a Amazônia, visto ser esta região a que detém
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a maior sociobiodiversidade do planeta. Em escala global, ela possui
um imensurável estoque genético e detém uma das maiores reservas
hídricas do planeta, o que projeta para o Brasil, em futuro próximo, um
potencial estratégico além de representar um patrimônio de inestimável
valor tanto econômico como social.
Em termos de segurança alimentar, a Amazônia é detentora de uma
enorme diversidade em peixes e frutas, o que deveria representar uma
abundante oferta de proteínas, calorias, vitaminas e minerais, e assim
viabilizar um excelente padrão de saúde, nutrição e de qualidade de
vida para os seus diferentes grupos populacionais.
Informações recentes na literatura nacional e internacional
apontam o Amazonas como o Estado campeão em desperdício, sendo
registrado em sua capital, Manaus, na época da vazante dos grandes
rios amazônicos, o descarte diário de 6 a 8 toneladas de pescado, em
decorrência da precariedade do manuseio, transporte, conservação e
armazenagem do pescado. Como fator agravante desta realidade há
evidencias de que na dieta do amazonense é enfática a ausência de
micro e macronutrientes que, curiosamente, são abundantes na região,
como é o caso das proteínas encontradas no seu exuberante potencial
pesqueiro, bem como das vitaminas e minerais fartamente presentes
nas frutas regionais.
Como reflexo deste padrão alimentar, é referida na literatura nacional a
menor estatura entre os brasileiros para a criança amazonense. A análise
evolutiva das pesquisas desenvolvidas na região nas últimas décadas
sugere a persistência e agravamento de um quadro de fome crônica,
evidenciado por elevadas prevalências de desnutrição infantil, anemia,
hipovitaminose, parasitose gastrintestinal, malária, dengue e tuberculose.
Provavelmente, por falta de informações e a consequente má utilização
dos recursos naturais, decorrentes da falta de uma base científica,
tecnológica e ambiental adequada, o homem amazônico ainda não
conseguiu usufruir plenamente do incomensurável potencial que a
região oferece. Pode-se então admitir que este histórico descompasso
científico e tecnológico justifique a precariedade dos níveis de saúde
registrados na Amazônia: elevada incidência de endemias, doenças
infecciosas, parasitárias e processos de carências.
Acreditamos que a solução para a grave situação da insegurança
alimentar da Amazônia deve se estruturar primordialmente na própria
biodiversidade dessa região. Isso deve envolver a utilização de recursos
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naturais, com base em critérios de preservação e sustentabilidade, bem
como nos princípios da Ciência, Tecnologia e da Inovação tecnológica.
Além disso, é fundamental o fortalecimento de toda a cadeia
do conhecimento, envolvendo desde a educação de base, ensino
profissionalizante, graduação, pós-graduação até linhas de pesquisas
consistentes. Somente assim é possível conhecer a realidade local,
gerar tecnologias inovadoras para agregar valor ao produto e/ou serviço
regional e transferir conhecimentos gerados à comunidade.
A observância a estes determinantes científicos é fundamental para
gerar metodologia analítica adequada. Por seu turno, isso possibilitará o
domínio, difusão e expansão do conhecimento pertinente à sistemática
de produção, processamento, controle de qualidade, conservação,
utilização e distribuição dos produtos regionais. Certamente, tudo isso
terá repercussões no campo da saúde, nutrição, segurança alimentar e
economia da região amazônica. Estes são os requisitos imprescindíveis
à melhoria da qualidade de vida do homem e da socioeconomia em
geral na sociedade.
ILSE WALKER
A socioeconomia de um país tem muito a ver com sua legislação,
especialmente a que trata sobre meio ambiente. Quanto a isso, observo
que muitas leis ambientais brasileiras, editadas pelo IBAMA, têm
trazido mais prejuízo que benefício. Refiro-me especificamente às leis
que proíbem a coleta e comercialização de organismos da fauna e flora
e também microorganismos.
Lembro que antes dessas leis, os caboclos do interior coletavam
e vendiam livremente muitos animais de estimação, como araras,
papagaios, periquitos, cutias, macacos, peixes e quelônios, sendo que a
maioria deles era destinada ao exterior. Para alguns, essa prática poderia
parecer danosa, mas para o caboclo que praticava esse tipo de negócio,
ela era muito vantajosa, pois lhe permitia recursos para a aquisição de
roupa, remédio, redes, ferramentas e outros materiais úteis nas suas
atividades rurais. Além disso, esses recursos também eram úteis para
suas viagens aos centros urbanos e compra de objetos para seus filhos
e familiares.
Com a supressão dessa fonte de renda oriunda do comércio dos
recursos da floresta, os caboclos ficaram mais empobrecidos ou
dependentes de verbas governamentais. Proibidos dessa atividade
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que eles exerciam com muita eficiência e fazia parte de sua cultura,
muitos deles se deslocaram para Manaus e outras cidades, engrossando
os assentamentos que não param de crescer na periferia, margem de
igarapés poluídos e áreas pantanosas ou sujeitas a desmoronamento.
Em consequência do êxodo rural em direção às cidades, o interior
ficou mais vazio, os níveis de produção agrícola diminuíram e os
serviços públicos se tornaram caóticos, incapazes de atender às grandes
demandas concentradas nas cidades. Até mesmo a pesquisa científica
acabou ficando prejudicada pela proibição ou o excesso de burocracia
para coleta, transporte e uso de organismos oriundos da natureza.
Um fato curioso é que as leis que proíbem a caça não têm
servido para aumentar as populações de animais que vinham sendo
explorados. Ao contrário, estas parecem ter diminuído. Pude observar
esse efeito desastroso numa viagem que fiz recentemente ao longo do
rio Solimões e rio Juruá, até a cidade de Eirunepé, numa extensão de
aproximadamente 2.000 km. Nesse trecho, cerca de 30% das antigas
moradias se encontravam abandonadas ou tombadas e os espaços
antes ocupados por roçados e terreiros estavam tomados por embaúbas
(Cecropia spp), uma planta pioneira e invasora de áreas abertas na
floresta. Ao longo da viagem de ida e volta, pude observar apenas três
casais de araras e 4 bandos de periquitos voando sobre a região. Isso
é um enorme contraste com os bandos dessas aves que antigamente
eu costumava ver voando sobre o leito desses rios. Observei a mesma
tendência de redução nas populações de jacarés, com base nos olhos
que reluzem aos focos de lanterna á noite. Nessa viagem pude observar
apenas menos de uma dezena deles.
Caso essas observações sejam de fato procedentes, é importante
indagar porque a população de animais antes caçada pelos caboclos tem
decrescido justamente após a proibição da caça. Uma possível explicação
é de natureza biológica, isto é, a perda de uma prole induz a uma
nova reprodução. Este fato é bem conhecido em animais domésticos,
como as galinhas. Ao retirar seus ovos do ninho, as poedeiras tendem
a produzir mais ovos.
Provavelmente, o mesmo fenômeno ocorra com as aves silvestres,
como os psitacídeos. Ou seja, à medida que havia perdas de aves pela
caça, havia uma tendência natural ao aumento da prole. Por outro lado,
com a suspensão da caça, as populações voltaram a estagnar ou crescer
menos do que antes. Caso confirmado, isso mostra uma tendência ao
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equilíbrio dinâmico entre as populações de animais silvestres e a ação
predatória, mas natural, do homem.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
Socioeconomia é um dos temas mais complexos e abrangentes até agora
debatidos neste grupo de estudos, pois ele inclui questões vinculadas
à produção de bens e consumo, ciência, tecnologia, educação, saúde,
políticas, ciclos econômicos e outros assuntos interessantes.
Refiro-me aqui especialmente aos ciclos econômicos, pois são esses
que tem pautado a história da Amazônia desde que aqui aportaram
os primeiros colonizadores, poucas décadas após o descobrimento do
Brasil pelos europeus. Muito resumidamente, esses ciclos se enquadram
em quatro momentos históricos, cada uma deles com características
marcantes:
1. Há cerca de 400 anos, quando a ocupação portuguesa começou a
se dar na Amazônia para exploração das drogas do sertão, que àquela
altura pouco valia no mercado interno, sendo quase todas levadas ao
exterior para serem utilizadas como condimento, cosmético ou luxo
exótico; naquela época (e ainda hoje), havia certo fascínio em explorar
a floresta, retirar dela tudo que era passível de utilização na saúde,
indústria ou simples comprovação de aventura. Tudo na Amazônia
parece exótico e desejável por muita gente.
2. Há cerca de cento e trinta anos, quando a Amazônia experimentava
o apogeu da borracha o comércio desse produto florestal correspondia
aproximadamente à metade das exportações brasileiras. Em grande
parte, a intensificação desse processo se deu em função de programas
governamentais criados especificamente para atrair para a Amazônia os
contingentes humanos que padeciam no Nordeste com as grandes secas.
Afora esse impacto social de colonização induzida, a região amazônica
experimentou um contínuo processo de urbanização e cujo modelo foi
concebido a partir das metrópoles europeias. As mais destacadas réplicas
desse universo exótico são o teatro da Paz em Belém e o Teatro Amazonas na
capital amazonense. Imaginar esses autênticos altares da arte internacional
sendo instalados em plena selva e isolados do mundo por qualquer tipo de
estrada que não fosse o rio, parece um sonho mirabolante.
O mundo social amazônico daquela época era estruturado em duas
classes distintas: os ricos comerciantes, donos ou representantes de
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empresas de aviamento e venda de látex; outra, representada por
indígenas e retirantes nordestinos que se embrenhavam na floresta à
procura desse produto e tinham suas atividades produtivas totalmente
dependentes dos compradores que vinham das cidades.
3. Há cerca de cem anos, mais precisamente em 1912, quando a
produção da borracha nativa amazônica despencou por causa da
concorrência do plantio sistematizado da seringueira nos países
tropicais da Ásia, principalmente na Malásia.
4. Há cerca de 70 anos, quando se tentou recuperar o mercado da
borracha para atender aos reclamos da segunda guerra mundial e
mediante aplicação de vultosos recursos do governo norte-americano.
Nessa fase, parecia que a Amazônia reviveria outro ciclo econômico
vultoso, mas esse sonho não durou nem uma década, tendo voltado
tudo à estagnação.
5. Há cerca de 40 anos quando foi criada a Zona Franca de Manaus,
com o estabelecimento de uma zona de livre comércio e como forma
de compensar o desastre econômico que havia ocorrido com borracha
e assim evitar a migração inversa dos brasileiros que vieram para a
Amazônia nas décadas anteriores. Essa época também se notabiliza
pelos projetos quase faraônicos de abertura de estradas no interior
da floresta, na tentativa de integrar a Amazônia ao restante do país.
No bojo dessa frente de penetração, a Amazônia também começava
a experimentar uma intensa exploração de madeiras e minérios, bem
como a implantação da monocultura centrada na produção de milho e
soja e a pecuária predatória.
6. Há 20 anos, quando o governador Amazonino criou um programa
ambicioso denominado 3º Ciclo de Interiorização do Desenvolvimento
no Amazonas. Naquela época se deu um espetáculo quase circense
na capital amazonense, quando o governo montou uma exposição de
barcos, motosserras, telhas, geradores de eletricidade, implementos
agrícolas e vários outros objetos na área de estacionamento do antigo
estádio de futebol Vivaldo Lima. O material ficou ali vários meses
até que foi recolhido e repassado às prefeituras do interior. O projeto
foi malogrado, tanto por suas próprias limitações como também pela
reação contrária do movimento ambientalista que começava a ganhar
força em defesa da floresta.
Como ciclo econômico não se faz por decreto e muito menos pelo
espetáculo da propaganda política, esse terceiro ciclo deve ser rechaçado
da verdadeira história desta região, bastando ficar apenas na intenção
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dos políticos que o criaram e naqueles que nele acreditaram. De todo
modo, a ideia em si mesma – desenvolver o interior - foi e continua
sendo meritória, talvez ainda mais na atualidade, em que o interior vive
praticamente à custa de bolsas e cotas governamentais. Não se constrói
um estado forte e próspero à base de ações caritativas desse tipo. Por
certo, o povo precisa e se orgulha de renda pelo seu próprio trabalho e
não de ajuda de governo e de inatividade por ele induzida.
Em todos esses ciclos, sobretudo nos primeiros da série, se observa
que a ocupação e exploração da Amazônia tem-se dado através de levas
migratórias, com a intervenção dos governos, mas com baixo grau de
agregação de valor tecnológico aos produtos explorados. A borracha era
simplesmente decorrente da defumação do látex. A madeira, simples
corte, em forma de toras. Os minérios são comercializados em forma
bruta ou quando muito lavados, moídos ou secados. Existe sim um
alto desempenho tecnológico de alguns produtos da Zona Franca de
Manaus, mas isso não decorre de tecnologias locais; o que predomina
aqui é simples montagem dos componentes que já vem prontos das
matrizes ou subsidiárias localizadas em outros países.
A grande questão a ser aqui destacada é se a Amazônia vai continuar
se desenvolvendo à base desses surtos de ciclos passageiros, arquitetados
de fora e por interesses subalternos,isto é, enriquecimento abusivo
de uma minoria à custa do sacrifício e empobrecimento da maioria e
degradação do meio ambiente. Ou, ao contrário, se vai encontrar uma
saída alternativa e promover o tão decantado desenvolvimento sustentável
e que até o momento só tem servido ao discurso tecnológico e político. É
evidente que o Brasil, e os demais países amazônicos, devem se esforçar
ao máximo e utilizar toda sua energia criativa para criar esta saída e este
é um dever de todos, a começar pela conscientização cidadã.
Por falar nisso, lembro que agora em julho se comemora o 37º
aniversário da assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica
(TCA), firmado entre o Brasil e mais 8 países que tem jurisdição sobre
o território amazônico. Embora até agora sem resultados relevantes,
este tratado deve continuar merecendo o apoio do governo e do povo
brasileiro, sobretudo para escapar das políticas palacianas de Brasília
que continuam considerando a Amazônia como um apêndice penoso
do Brasil.
Ao contrário disso, a Amazônia deve ser vista como a região mais rica
e estratégica que o país detém. É nela e com ela que se pode descortinar
um futuro mais digno para seus habitantes, bem como os habitantes
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do planeta, já que a Amazônia influencia todo o ciclo hidrológico,
meteorológico e biogeoquímico do planeta.
Com isso em mente, parece não haver nenhuma razão minimamente
lógica, para se continuar desmatando a floresta ou contaminando as
águas de seus rios. Isso tem sido o resultado práticas inadequadas de
um desenvolvimento econômico inconsequente, mas também é reflexo
de desvios culturais. Evidentemente, tanto um como o outro deve ser
combatido incessantemente e com a participação de todos.
Caso contrário, corre-se o risco de que a Região Amazônica tenha
o mesmo destino que teve a floresta atlântica: florestas transformadas
em pastagens e rios transformados em simples estradas de barcos ou
mesmo putrefatos esgotos. Exemplo disso já ocorre nos arredores de
cidades grandes e até pequenas; é preciso tomar providências imediatas
e enérgicas para reverter esse quadro de genocídio ambiental, antes que
seja tarde demais.
Curiosamente e de acordo com informações do sitio Summit
Country Citizens Voice, a crescente demanda mundial por borracha,
principalmente a utilizada na fabricação de pneus para carros e aviões,
está levando ao desmatamento das florestas asiáticas para plantio
da seringueira e com isso afetando drasticamente muitas espécies
de primatas, morcegos, pássaros e insetos que dependem delas para
sobreviver. Ou seja, o mal da borracha continua se alastrando até os
dias atuais.
Segundo um ditado popular, quando a situação é ruim deve-se passar
uma borracha para eliminá-la ou esquecê-la. No caso da Amazônia,
talvez fosse importante passar um lápis nos ciclos e ao invés disso
elaborar um plano verdadeiramente político, com o envolvimento
de todos os setores da sociedade e que tenha visão de futuro e não
apenas de políticos oportunistas ou políticas partidárias e imediatistas.
É preciso ainda que esta política seja voltada para a vocação da região e
não para chips ou outros elementos produzidos em outros países e que
só aumenta a dependência da Amazônia e do Brasil perante o mundo.
Parece estar demorando demais, mas a Amazônia precisa descobrir o
caminho de seu futuro e saber trilhar por ele, com as próprias pernas.
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COMUNICAÇÃO NA
AMAZÔNIA
RESUMO
Neste artigo são feitas considerações sobre o historio e os dilemas das
comunicações na Amazônia, especialmente do telégrafo, jornal, rádio, Televisão
e as novas mídias, incluindo às empregadas nas redes sociais. Nele também
são levantadas questões conceituais sobre o de comunicar, lembrando que
isso implica em partilha e envolvimento de vários atores e a sociedade como
um todo. Uma das variáveis da comunicação é a divulgação científica e que
tem como função primordial socializar a informação, democratizar o acesso
ao conhecimento científico e permitir a efetiva participação dos cidadãos no
desempenho e destino da ciência. Indaga-se se o setor da comunicação na
Amazônia tem sido construído e desenvolvido para servir prioritariamente à
educação e demais interesses legítimos do povo dessa região ou apenas aos
interesses comerciais. Também, se a concentração da mídia no Brasil na mão
de poucos proprietários não está unificando os discursos, dificultando o debate
e a diversidade de opiniões e visões de mundo. Advoga-se que a televisão e
outras mídias vivem de negócios e por isso precisam trabalhar com a audiência;
no entanto, é preciso lembrar que elas são concessões públicas e isso implica
no cumprimento de determinados deveres e obediência a princípios expressos
na Constituição Federal, especialmente aqueles vinculados à educação, a arte
e a cultura e que devem ser tratados com prioridade. Evidente que o maior
interesse das empresas de comunicação está na obtenção de lucro, mas por
isso mesmo o governo deve estar atento e acompanhar de perto, tomando por
base o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a decência mínima exigida
na sociedade, especialmente na formação das crianças e jovens.
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Agradeço o convite do Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos
para compartilhar o tema da comunicação na Amazônia. Faço isso
fundamentado na experiência de 27 anos de telejornalismo em que
tenho atuado nas afiliadas da Rede Globo, entre elas a TV Fronteira
em Presidente Prudente/SP, TV Bahia em Salvador, TV Cabo Branco
em João Pessoa e, desde o ano de 2005, na Rede Amazônica em
Manaus. Faço isso também baseado nos resultados da pesquisa
Telejornalismo na Amazônia – a internet como instrumento de
integração regional, decorrente da dissertação que defendi em 2010,
na primeira turma do Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Social, da Universidade Federal do Amazonas e publicado em 2012
pela Editora Valer.
Diante da incipiente produção científica do tema no universo
Amazônico, considero relevante a proposta do GEEA ao transcrever
os debates e disponibilizar o material ao público em geral.
Organizei a apresentação em duas partes: na primeira apresento
um panorama geral do avanço dos meios de comunicação no Brasil
e na Amazônia, do telégrafo às novas mídias. Na segunda parte
abordo a importância do file transfer protocol (ftp)para o avanço
do telejornalismo na Região Norte, a partir do papel preponderante
desempenhado pela Rede Amazônica de Rádio e Televisão.
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Telégrafo
Diacon (2006) ressalta que a construção da primeira linha telegráfica
brasileira, em 1852, ligando o Palácio Imperial ao Quartel do Exército no
Rio de Janeiro, demonstrava a importância estratégica da comunicação
para o Brasil. Essa importância foi ampliada em 1865, com a Guerra
do Paraguai, quando as autoridades brasileiras, ao saberem da invasão
do sul de Mato Grosso pelos inimigos, ampliou as linhas telegráficas
para essa região, visando melhor comunicação e desempenho bélico. A
estratégia visava diminuir o tempo de acesso às noticias que demoravam
cerca de duas semanas para chegar à capital. Outro exemplo de demora
no acesso à informação ocorreu em 1889, com a proclamação da
República do Brasil, que levou um mês para que a notícia chegasse à
capital de Mato Grosso.
Quando a Guerra do Paraguai teve início, havia apenas 64 quilômetros
de linhas telegráficas no Brasil. Um ano antes da proclamação da
República já tinham sido construídas mais de 18.000 quilômetros de
linhas, mas ainda não suficientes para chegar à Amazônia.
As primeiras experiências de comunicação de longa distância na
região Norte vão surgir por meio do Decreto 62.192, de 16 de dezembro
de 1895, que autorizou o funcionamento da empresa inglesa Amazon
Telegraph Company, responsável pela implantação da linha de
transmissão entre Manaus e Belém. Nos anos seguintes, também há
relatos de novas experiências com o telégrafo com destaque para os
americanos durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré,
que fazia a comunicação entre o canteiro de obras da ferrovia a Manaus.
O telégrafo foi o instrumento encontrado pelo Governo Federal para
integrar as regiões mais distantes do Brasil. No entanto, devido às
dificuldades de acesso para instalação manutenção, apenas cinquenta
anos depois, entre o final do século XIX e início do século XX, é que
o telégrafo, como meio de comunicação, conseguiu interligar os dois
maiores centros urbanos da Amazônia.
Neste processo coube à figura do marechal Cândido Mariano Rondon,
a coordenação dos trabalhos de instalação das linhas telegráficas
interligando o Pantanal ao Centro Oeste e este à Região Amazônica.
A instalação das linhas telegráficas durou várias décadas, mobilizou
milhares de pessoas e marcou o registro das primeiras bases territoriais,
respondendo pelo surgimento de cidades e futuras rodovias, como a BR
364 entre Cuiabá e Porto Velho.
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Conforme relata Manoel Rodrigues Ferreira, na obra “A Ferrovia do
Diabo”, no ano de 1907 a companhia norte-americana Madeira-Mamoré
Railway (que construía a estrada de ferro Madeira-Mamoré) tinha
uma estação de telégrafos sem fio e com potencia de alcance de 926
quilômetros. Isso era suficiente para atender a comunicação entre Porto
Velho e Manaus durante todo o dia. Deste modo, entre o final do século XIX
e século XX, o telégrafo foi a mais importante tecnologia de comunicação
que, ao encurtar as distâncias, manteve as pessoas informadas e integrou
a Nação, tornando a notícia mais próxima do acontecimento.

Jornal
A história da comunicação na Amazônia começa por volta de 1820,
em Santa Maria de Belém do Grão Pará, com o surgimento do primeiro
jornal impresso. Em Manaus há registros de que em 1851, um ano antes
da chegada do telégrafo ao Brasil, circulava o jornal Cinco de Setembro
em alusão à data de criação do Amazonas, que se desprendera da
então Província do Grão Pará. O Cinco de Setembro foi fundado no
dia 3 de maio de 1851 pelo tenente da Guarda Nacional, Manoel da
Silva Ramos que veio de Belém para atuar como tipógrafo. Bittencourt
(1973) define Silva Ramos como um tipógrafo-jornalista e o apresenta
como um homem empreendedor, cujo intelecto cultivado o levou a
exercer atividades administrativas e políticas, como fiscal, procurador,
secretário da Câmara Municipal, juiz de paz e vereador.
O jornal Cinco de Setembro era editado no formato de 18x26
centímetros e quatro páginas distribuídas em um caderno com duas
colunas; ostentava como logotipo as armas do Império Brasileiro e tinha
como meta principal publicar os atos governamentais e acontecimentos
referentes às pessoas ligadas ao governo (Anthony, 2004). Em 7 de
janeiro de 1852, dias depois de criada a Província do Amazonas, o
jornal passou a se chamar “Estrela do Amazonas”.
Depois de mais de uma década surgiram em Manaus outros dois
jornais: o Mercantil (1868) e o Commercio do Amazonas (1869). Tratase da primeira mídia impressa a introduzir ilustrações como forma
de expor a adversidade de ideias e discutir questões importantes da
sociedade amazonense. Também é deste período o jornal O Amazonas
(1870), tendo como redatores influentes personalidades da sociedade
manauara, como Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha, Antônio Cunha
Mendes, José Albuquerque Melo e Luiz Coutinho. Em 1873, esse
jornal circulou com o nome de Diário do Amazonas, voltando a ser O
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Amazonas, a partir de 1874. Ephigênio Salles, futuro governador da
Província que veio a ser o responsável pela introdução do rádio ao
Amazonas, chegou a atuar como repórter nesse jornal.
Na cidade de Itacoatiara foi criado em 1874, o jornal O Itacoatiara, a
primeira mídia impressa que se tem registro no interior do Amazonas,
mas que foi extinto no ano seguinte. Pouco depois é criado no município
de Manicoré, o jornal Rio Madeira, que circulou até novembro de 1883.
Entre 1885 e 1891 funcionou o Comércio do Madeira.
Do final do século XIX ao começo do século XX circularam vários
outros jornais impressos e manuscritos, como o Literário Ilustrado Sport,
o Sport, A Tesoura, o Malandro, o Arco Iris, o Papagaio, entre outros.
Quase todos centrados em temáticas locais, com ênfase para o esporte,
lazer e sátiras a personagens da sociedade da época, utilizando-se do
humor como forma de crítica.
Jornal típico desse período foi O Bohemio, que em1906 se definia
como “um órgão denunciante e esculhambatório”. Como defesa para
encobrir os verdadeiros nomes, os redatores faziam uso de curiosos
pseudônimos como Fura-Bolo, Arde Bumbum, Porradinha, Caga-Fogo,
entre outros. Estas publicações tinham uma periodicidade quinzenal ou
mensal, pois para reproduzir as edições manuscritas era necessário um
esforço concentrado.
No bojo do comércio internacional da borracha, ao tempo em que
proliferavam jornais tipicamente jocosos, também surgiam publicações
sérias, com infraestrutura de equipamentos sofisticados trazidos do
exterior e que começavam a moldar uma nova imprensa em Manaus,
como é o caso do Jornal do Commercio (1904), ainda em circulação
nos dias atuais. Com incorporações por outras empresas e algumas
interrupções ao longo de sua trajetória, o jornal se transformaria num
dos principais veículos de comunicação da Região Norte.
Acompanhando também os fatos de destaque na política nacional,
os jornais da Amazônia abordavam temas como a abolição da
escravatura, o fim da Monarquia e o início da República. Após este
período, a imprensa amazonense passou por um período de poucas
mudanças. Uma das mais importantes, por ato do então governador
Eduardo Ribeiro, em agosto de 1892, foi a criação da Imprensa Oficial
do Estado. Em 15 de novembro do mesmo ano entrou em circulação o
Diário Oficial do Amazonas, pioneiro do gênero na Região Norte.
Nos anos que antecederam a Revolução de 1930, circulou o Jornal
do Povo, favorável ao chamado tenentismo. Apesar de se tratar de uma
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publicação diária e de grande simpatia da população manauense, foi
extinto diante da ação do general Mena Barreto, que pôs fim àquele
movimento militar.
Outro jornal marcado pelo forte nacionalismo e surgido em 1925
é O Dia e que teve como redator-chefe Aristophano Antony, um dos
fundadores da Associação Amazonense de Imprensa. O Dia deixou de
circular na década de 1930, devido à ação da junta militar que destituiu
Washington Luiz da presidência da República em 24 de outubro
daquele ano. Porém, antes do seu fim, noticiaria o motim estudantil
do Gymnasio Amazonense Dom Pedro II, ocorrido nos dias 11 e 12 de
agosto, contra a oligarquia instalada no governo de Dorval Pires Porto.
Nesta época, os jornais esportivos também faziam história. Em 1920,
Manaus editava a sua Gazeta Esportiva, focada nos esportes. Tratava-se
de um fato inovador e que só viria a ocorrer em São Paulo oito anos
depois. Após isso, apareceu O Periscópio, que além do esporte trazia
uma linha humorística. Nesse mesmo ano surge o jornal A Plêiade,
o segundo jornal eminentemente feminino do Amazonas e que tinha
como diretora a senhora Lina de Amorim Antony e também trazia
as notícias do esporte, considerada para o início daquele século uma
exclusividade masculina. O jornal A Sereia foi outro noticiário esportivo
criado por Abnedego D´Oliveira, que circulou entre 1926 e 1934.
Na década de 1930, Henrique Archer Pinto criava em Manaus dois
novos impressos: O Jornal, que circulou pela primeira vez em 30 de
outubro de 1930 e O Diário da Tarde, criado em outubro de 1936 e que
circulara inicialmente dentro de O Jornal, como uma edição vespertina.
A primeira circulação desse jornal se deu em 12 de junho de 1938,
destacando o empate entre Brasil e Tchecoslovaquia, jogo válido pela
Copa disputada na França. A partir de então o jornal local também
conseguiu seu espaço e à página foi dado o nome de “No Mundo dos
Esportes” (Anthony, 2004, p.56).
Outra marca dos jornais de Henrique Archer Pinto era a sirene que
O Jornal soava para anunciar notícias importantes que chegavam à
Manaus. Conforme destaca Jefferson Péres (1984 apud Nogueira, 1999),
“[...] Era o nosso Repórter Esso. Tão logo soava, uma pequena multidão
se aglomerava para ler a notícia afixada a giz num quadro-negro em
frente à redação”.
Nestes veículos atuaram como repórteres Humberto Calderaro Filho
(que em 19 de abril de 1949, fundaria o jornal A Crítica) e o jornalista
Phelippe Daou, atual presidente da Rede Amazônica de Rádio e
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Televisão, emissora fundada em Manaus no dia 1º de setembro de 1972.
Os dois impressos consolidaram a Empresa de Comunicação Archer
Pinto Ltda., dando ao jornalismo amazonense, um novo formato.
A Revolução de 1930 levou os jornais a sérias dificuldades. Com o
avanço da competitividade advindo com a Zona Franca de Manaus,
novos veículos da mídia impressa surgem no estado do Amazonas, que
também passaria a contar com a concorrência do rádio e da televisão.

Rádio
De acordo com Nogueira (1999), a primeira demonstração oficial de
radiodifusão em território nacional ocorreu em 1922, em comemoração
ao primeiro Centenário da Independência do Brasil. No entanto, no
Amazonas, a chamada Era do Rádio, seria introduzida em 1927, por
Ephigênio Salles. O autor afirma que a população que viajava nos
bondes da linha Cachoeirinha podia contemplar as edificações recém
inauguradas pela Amazon Telegraph, projetadas para abrigar uma
estação radiofônica fabricada pela companhia inglesa Marconi de
Ondas Curtas, já adaptadas à execução de serviços de broadcast. Ou
seja, emissão e transmissão de sons e imagens, em forma de notícias
e informes para os municípios do interior do estado que ocorriam as
segundas, quartas e sextas-feiras, entre nove e dez horas da noite. Às
vezes eram feitas apresentações ao vivo de canto e poesia com artistas
locais. Espetáculos improvisados eram batizados com o nome de Voz
de Manaós.
Parte da verba destinada para a Amazon Telegraph foi utilizada
para a importação de aparelhamentos que eram distribuídos entre os
municípios que formavam a rede de 16 estações radiotelegráficas do
Estado, uma delas instalada no Palácio Rio Negro, sede do governo
(Nogueira, 1999).
No entanto, a radiodifusão no Amazonas não alcançou êxito. Um dos
motivos justificados era a interferência na recepção das ondas hertzianas
do rádio, provocada pelo circuito de energia elétrica, no processo
de transmissão para o sistema de iluminação elétrica e dos bondes.
Como “a iluminação pública era acessa no final da tarde, pouco antes
da programação ao vivo da emissora, o ruído elétrico impedia a boa
sintonização dos ouvintes”. Segundo Nogueira (1999), isso justificava
a preferência por receptores domésticos importados, com potência para
captação dos sinais oriundos de estações de rádio do exterior.
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Em Manaus, a história da comunicação pelo rádio tem como
protagonista o técnico em eletrônica e ex-funcionário do Departamento
de Correios e Telégrafos e da Manaós Tramways, o paulista Lizardo
Rodrigues. Em 7 de setembro de 1938, ele criaria a rádio A voz da
Bariceia, com um transmissor de 500 watts, num estúdio improvisado
na Avenida Sete de Setembro, nº 801, em frente ao Palácio Rio Negro.
Com o prefixo PQM-3, a nova emissora não teve de enfrentar os mesmos
problemas de interferência no sinal do início do rádio amazonense, pois
a Manáos Tramways havia trocado os cabos mal isolados por linhas
que prejudicavam as transmissões hertzianas. O reparo feito na década
de 1920, teria custado ao governo cerca de 15 contos de réis e permitia
naquele momento que a população amazonenses pudesse sintonizar as
ondas da radio sem dificuldades.
O desafio, no entanto, seria definir uma programação que atendesse
ao gosto popular. A princípio, A Voz da Bariceia procurou seguir a
linha da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, mesclando músicas,
notícias e comentários. Lizardo Rodrigues e o diretor artístico Donizetti
Gondim investiram na musica clássica, mas logo enfrentaram as
primeiras críticas. Os ouvintes que já possuíam receptores importados,
rapidamente deixaram de sintonizar a emissora local em função do
caráter formal do que era apresentado.
Diante do problema da baixa audiência, o carioca Wuppschlander
Lima, bacharel em Direito e funcionário da Diretoria Geral da Fazenda
Pública, conhecedor das mesmas dificuldades enfrentadas pelas rádios
do Rio de Janeiro e de São Paulo, veio em socorro de Lizardo Rodrigues
e o ajudou a mudar este cenário. A primeira estratégia consistiu na
alteração do prefixo da emissora de PQM-3 para PRF-6 e na incorporação
de novos talentos no rádio, especialmente as mulheres cantoras que
chegam interpretando ao vivo sambas, marchinhas, valsas e outros
gêneros musicais populares desta época.
No Amazonas, os nomes mais populares da ala feminina foram
Adauripes Alcântara, Guiomar Cunha, Denize Cavalcani, Cecília
Andrade e Medina Campos. Entre os talentos masculinos merece
destaque o pianista Helvécio de Magalhães. Wuppschelander Lima que,
no início tornou-se locutor da rádio, cede o lugar ao jovem Aluízio de
Sá Peixoto e passou a dedicar-se apenas à direção artística da PRF-6.
Com o advento do Estado Novo, a partir de 1937, o rádio no Amazonas
passa por um processo de mudança. Getúlio Vargas volta ao poder num
golpe militar, fecha o Congresso e passa a controlar de perto todas as ações
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da imprensa. Seu interventor no Amazonas, Álvaro Maia, amplia seus
poderes e para difundir as ideias getulistas, cria o Departamento Estadual
de Imprensa e Propaganda (DEIP), que atuaria não apenas no controle
da imprensa, mas também das artes. De acordo com Nogueira (1999), A
Voz da Bariceia foi incorporada ao Estado por interesses políticos, com
o objetivo de reaquecer as relações comerciais da capital com o interior,
além de servir de agente educacional à população ribeirinha.
Isso acabou reanimando as empresas, bem como outros setores da
sociedade, pois com a estratégia do Estado, a comunidade ribeirinha por
meio da radiodifusão, passou a ter acesso às informações de diferentes
segmentos. No entanto, se por um lado, o acesso à educação das
famílias mais isoladas marca o processo histórico de inclusão social no
Amazonas, por outro, criou mecanismos e instrumentos ideológicos à
formação do espírito nacionalista no interior. Em 1942, para viabilizar a
inserção e ampliação do rádio no interior por parte do Governo Federal,
o DEIP adquire a concessão do sinal da PRF- 6 e contrai uma dívida
com a Caixa Econômica Federal.
Neste mesmo ano, já no ápice da Segunda Guerra Mundial, o
Amazonas promove duas ações importantes para suprir as demandas
de látex para os Estados Unidos e a Europa: o escoamento da produção
e o reforço da mão de obra nos seringais. A primeira ação contou com
a ajuda do Lloyd Brasileiro e da Marinha Mercante, com a criação de
novas linhas regulares da Companhia de Navegação da Amazônia e
Administração do Porto do Pará. A segunda ação, focada na ampliação
da mão de obra nos seringais, se deu via mensagens transmitidas por
meio das ondas do rádio.
Um sistema de rádio instalado nos navios do Serviço de Navegação
da Amazônia e Administração do Porto do Pará foi uma das principais
ferramentas para formar o que passou a se chamar de Exército da
Borracha. Assim, além de difundir as necessidades de mão de obra
daquele momento nos seringais da Amazônia, os nordestinos recebiam
mensagens de apoio no embarque, durante a viagem e ao chegarem à
região produtora. Quando o processo migratório se tornou auto-suficiente,
o esquema foi desativado e em 1943, com pouco mais de um ano de
operação como órgão estadual, a PRF-6 voltaria para a iniciativa privada.
Nesta época, Assis Chateaubriand, protegido e aliado de Getúlio Vargas,
expande o seu império de comunicação para a Amazônia com os Diários
Associados. O primeiro investimento foi adquirir por quarenta contos de
réis a Rádio Bariceia, em Manaus e em seguida o Jornal do Commercio,
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do empresário Vicente Reis, que passou a ser dirigido pelo o catarinense
Josué Cláudio de Souza, então repórter policial do Diário do Norte e de
O Jornal. Ele havia chegado a Manaus para dirigir também a Radio Baré,
igualmente incorporada ao grupo dos Diários Associados.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 25 de maio de 1945,
o temido Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda é extinto
e o rádio segue o seu caminho em direção a um jornalismo aberto,
contestador e de denúncia. Ele também contou com o apoio da
Associação Brasileira de Rádio, entidade responsável pela definição de
um novo perfil dos profissionais desse veículo.
Com a saída de Getulio Vargas do poder, a política amazonense
estimula uma intensa disputa entre os jornais impressos de Manaus
que vislumbram uma oportunidade de alavancarem as vendas. Assis
Chateaubriand, aliado de Vargas, passa a fazer ataques veementes
ao ex-ditador, sendo estes reproduzidos nas páginas do Jornal do
Commercio. Por outro lado, o Diário da Tarde e O Jornal, da empresa
Archer Pinto, mantinham o apoio a Vargas e continuavam contando
com grande credibilidade junto à opinião pública local.
O embate levou o catarinense Josué Cláudio de Souza a se desligar
dos Diários Associados. De acordo com Nogueira (1999), a neutralidade
política do ex-funcionário “motivou um grupo de empresários, liderados
por J.G. Araújo com o apoio de Álvaro Maia, então Senador, a agilizar
a obtenção da autorização legal necessária para inaugurar em 24 de
novembro de 1948 a Rádio Difusora do Amazonas, sintonia ZYS-8”.
Com a programação da ZYS-8 (Rádio Difusora do Amazonas) e da
PRF-6 (Rádio Baré) teve início uma acirrada disputa por audiência.
Isso gerou como resultado a vinda para Manaus de artistas famosos
como Dalva de Oliveira, Marlene, Emilinha Borba, Nelson Gonçalves,
Mazzaropi, Aracy de Almeida, Nora Ney, Vicente Celestino, Francisco
Alves, Orlando Silva, Alvarenga e Ranchinho. Esses e outros encantaram
o Amazonas entre 1949 e 1959.
Após seis anos de uma intensa concorrência entre as Rádios Baré
e Difusora do Amazonas, Archer Pinto inaugura a Rádio Rio-Mar, em
15 de novembro de 1954. A ideia do grupo Archer Pinto de criar esta
rádio surgia com o objetivo de potencializar a produção do jornalismo
impresso e agilizar a transmissão das ondas do rádio. A missão de
transformar a emissora num veículo basicamente informativo foi
confiada ao diretor artístico Alfredo Fernandez, que tornou a rádio
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referencia para a população reclamar sobre os problemas enfrentados
no dia a dia.
A quarta emissora de rádio no Amazonas, inaugurada em 15 de
março de 1966, foi a Rádio Tropical com Frequência Modulada (FM),
na sintonia 99,3 Mhz. Primeira emissora FM em sistema stereo no país,
a Rádio Tropical torna-se marco balizador do processo de modernização
das comunicações na região Norte, graças à política estratégica adotada
pelo governo militar com a criação da Radiobrás e da Embratel. O rádio
domina as comunicações amazonenses até que surge a televisão.

Televisão
Chatô, como era conhecido Assis Chateaubriand, depois de construir
um império das comunicações com jornais e rádios por quase todo o
território nacional, investiu cerca de 5 milhões de dólares para colocar
no ar a TV Tupi, quarta emissora de televisão do mundo. Todos os
equipamentos foram comprados nos Estados Unidos (RCA Vitor –
NBC). A cerimônia de inauguração mobilizou personalidades, como
o empresário norte-americano Nelson Rockfeller e o então presidente
Eurico Gaspar Dutra.
Apesar de alguns atropelos na estreia da TV Tupi, transmitida pela
sintonia PRF-3, Chateaubriand, em seu discurso na cerimônia de
inauguração em São Paulo, em 18 de setembro de 1950, classifica
a televisão como “[...] o mais subversivo de todos os veículos de
comunicação do século” (MORAIS, 2001). Isso pôde ser percebido logo
por Getulio Vargas, quando, em um espaço aberto de cinco minutos
para o jornalista carioca Carlos Lacerda, o ex-presidente recebeu as mais
duras críticas de sua vida em um veículo de comunicação de massa. A
boa oratória e a postura agressiva de Carlos Lacerda garantiram a ele
em pouco tempo de televisão a conquista de 25 minutos a mais na
emissora, passando o programa a fazer parte do horário nobre com
meia hora diária de produção.
As críticas que Lacerda declarava à Vargas levaram seus aliados –
sem que o presidente soubesse – a reagirem contra o jornalista em um
atentado, mal sucedido, ocorrido em 5/81954, no Rio de Janeiro. Esta
ação comprometeu diretamente o presidente, sobretudo depois que
Gregório Furtado, membro da guarda presidencial, fora acusado de ser
o mandante do crime. Na manhã de 24 de agosto de 1954, menos de
vinte dias depois do atentado mal sucedido, Getúlio Vargas se suicida,
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deixando uma carta-testamento que entra para a história e marca a
reação popular contra os meios de comunicação que tanto o atacaram.
Após o suicídio de Getulio Vargas, ocorre intenso processo de
mudança na vida política brasileira, culminando com a eleição de
Juscelino Kubitschek no final de 1955. Com a posse em janeiro de 1956,
o Brasil inicia uma fase de franco desenvolvimento, com foco num
programa de fortalecimento da indústria de base, de modernização
nas comunicações e um plano de metas que visava principalmente à
construção de Brasília, para ser a nova capital federal.
Segundo Vidal (2009), o suicídio de Vargas, em 1954, criou um
verdadeiro trauma entre a população e, sobretudo, abortou a imagem e
afetou a respeitabilidade do Brasil como grande nação; porém, em poucos
meses, com o slogan “fazer progredir o Brasil de cinquenta anos em cinco
anos”, Kubitschek reconquista a confiança popular e uma esperança,
reforçada pela vitória do Brasil na copa do mundo de 1958, com a
revelação de Pelé e, em 1959, com o novo estilo musical, a bossa nova.
Em julho de 1957, quase sete anos após os Diários Associados terem
inaugurado a TV Tupi em São Paulo, o governo federal aprovava a
concessão à Rádio Globo da sua primeira emissora de televisão. Pouco
depois, em 30 de dezembro do mesmo ano, o Conselho Nacional de
Telecomunicações concederia à TV Globo Ltda. o canal 4, no Rio de
Janeiro, que a partir de 26 de abril de 1965, passaria a ser a TV Globo
do Rio de Janeiro.
Após o golpe militar em 1964, o sucesso da televisão ficou por conta
da propaganda do ufanismo, consolidando seu poder de massificação.
Por um lado, esse propagava a integração como forma de proteção
do território nacional, mas por outro, focava no interesse de poucos,
havendo o favorecimento aos grupos estrangeiros do acesso às terras
amazônicas, como o famoso caso da Volkswagen. Segundo Pinto
(2003), com o objetivo de transformar a floresta em pasto, esta empresa
respondeu pelo maior incêndio na região de Santana do Araguaia,
captado pelo satélite skylab.
Conforme relata Nogueira (1999), o avanço da televisão seria
determinante para o empobrecimento das emissoras de rádio que, cada
vez menos, investiam na produção de novos programas e na aquisição
de equipamentos e contratação de pessoal técnico e artístico. Nas
palavras do autor, o rádio aprendeu a trocar os astros e estrelas por
discos e fitas gravadas; as novelas, pelas notícias e as brincadeiras de
auditório pelos serviços de utilidade pública. Por outro lado, o autor
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defende que dos muitos contratos de produções caras, o rádio parte
agora para uma comunicação ágil, noticiosa e de serviços.
Aliado a outros avanços tecnológicos, o transmissor deu ao rádio sua
principal arma de faturamento, pois passa a ser possível ouvir rádio
a qualquer hora e em qualquer lugar, não precisando mais ligá-lo às
tomadas. No final de 1959, o rádio brasileiro acelera sua corrida para um
radiojornalismo mais atuante, ao vivo, permitindo que as reportagens
fossem transmitidas diretamente da rua e as entrevistas realizadas fora
dos estúdios.
Este processo levou a família Hauache, em 1965, a inaugurar a
TV Manauara, primeiro canal UHF de TV a cabo do país. Até então,
Manaus recebia com muito chiado e péssimas imagens, o precário
sinal do Canal 2 da RCTV emissora de Caracas, na Venezuela. Mas, por
problemas técnicos, como o corte dos cabos provocados pelas linhas
de papagaio revestidas de cerol (mistura de cola e vidro moído); e de
recursos para ampliar os cabos e alcançar maior número de moradores,
a família Hauache entra em uma licitação do Governo Federal para abrir
um canal de TV aberta, que começou a operar em 1967.
A TV Ajuricaba implantada e presidida pela jornalista Sadie
Hauache, foi a primeira televisão brasileira a operar em UHF no canal
38. A emissora manteve inicialmente a programação da Rede Record,
antes transmitida pela própria TV Manauara, que já fazia sucesso com
a apresentação dos Festivais de Música Popular Brasileira, além de
séries brasileiras e americanas, shows de calouros e telejornais. Como
ainda não havia a transmissão via satélite, a programação era gravada
e chegava a Manaus por avião.
Nesse cenário de integração regional, a comunicação foi uma das
grandes aliadas dos governos militares e no dia primeiro de setembro
de 1969, foi ao ar o Jornal Nacional, o primeiro telejornal em escala
nacional exibido pela Rede Globo, até hoje no ar. No entanto, este
momento histórico do jornalismo não pode ser acompanhado pelos
moradores do Amazonas, que só receberiam o sinal da TV Globo a
partir de 1974, quando a TV Ajuricaba abdica do sinal da Rede Record
e se afilia a e essa emissora.
Na perspectiva de ampliação do sinal e de conquista de novos
territórios, a Rede Globo inaugurou em 1966 a TV Globo de São Paulo.
Ao longo das décadas de 1960 e 1970, a emissora amplia sua área de
atuação, enviando o sinal para as primeiras afiliadas em Belo Horizonte,
Porto Alegre, Goiânia, Brasília, Recife e outras cidades do nordeste.
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Em Manaus, a partir de 1970, a TV Ajuricaba mudaria a sua
sintonia do canal 38 para o canal 20 em UHF. Nesta época, a capital
do Amazonas tinha cerca de 250 mil habitantes e em torno de 8 mil
televisores espalhados pela cidade, o que representava praticamente
5% da população com um aparelho de televisão instalado em casa.
Mas o monopólio da única emissora do Amazonas é quebrado com
a entrada no ar da TV Baré (atualmente TV A Critica), em 2/6/1971,
afiliada à TV Tupi. Com isso, os Diários Associados, passaram a ser o
único grupo de comunicação no Amazonas a ter um jornal impresso,
uma emissora de rádio e um canal de televisão.

Tv Amazonas
Pouco mais de um ano depois que a TV Baré começou a operar, foi
inaugurada em Manaus, no dia 1º de setembro de 1972, a TV Amazonas,
que seria a terceira emissora do Estado inaugurada. Fruto da união
dos jornalistas Phelippe Daou e Milton Cordeiro, além do publicitário
Joaquim Margarido, a emissora foi pioneira no novo sistema em cores
que o Brasil começava a implantar, sendo a primeira televisão do país a
operar com a nova tecnologia.
A concessão do sinal para a Rádio TV do Amazonas Ltda. foi
publicada no Diário Oficial da União em 21 de maio de 1969, mas
conforme entrevista de Milton Cordeiro em 19 de junho de 2009, o
início da amizade entre os dois jornalistas e também bacharéis em
Direito teve inicio nas refregas estudantis. Nesse momento, Phelippe
Doau presidia a União dos Estudantes do Amazonas e Milton Cordeiro
a União dos Estudantes Secundários do Amazonas (Batista, 2012).
No final da década de 1960, Joaquim Margarido - que atuava como
publicitário em São Paulo - vem se juntar a eles para a fundação da
empresa Amazonas Publicidade, da qual se originou a Rádio TV do
Amazonas, inaugurada na semana do sesquicentenário da Independência
do Brasil, com o lema inspirado em uma frase do então presidente da
República, general Emílio Garrastazu Médici: “Amazônia: desafio que
unidos venceremos”.
Em discurso de inauguração, o jornalista Phelippe Daou destacava
os princípios balizadores da iniciativa com as seguintes palavras: “não
estamos inaugurando apenas mais uma emissora de televisão. A TV
Amazonas, canal cinco, não é, no gênero, uma entidade a mais. Ela é
mais que uma simples empresa; é, antes e acima de tudo, um ideal. Um
sublime ideal de quem está ligado às lutas pelo desenvolvimento do
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Amazonas [..] o que iremos proporcionar ao público, ele mesmo será
testemunha de que tudo faremos para oferecer uma televisão condizente
com os nossos padrões de desenvolvimento. Não a restringiremos ao
setor de entretenimento. Sonhamos e lutaremos por uma televisão
recreativa, informativa, esportiva e cultural, procurando mostrar
sempre mais a nossa região, para que todos possam avaliar a verdadeira
revolução desenvolvimentista que aqui se realiza” (Baz, 2002).
A Rádio TV do Amazonas esteve inicialmente localizada na Avenida
Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, em um terreno cedido por Robert
Daou, primo e antigo sócio de Phelippe Daou, enquanto as estruturas
de transmissão foram instaladas na Avenida André Araújo, no bairro
do Aleixo, onde a sede da empresa se encontra localizada atualmente.
Apesar de contar com os equipamentos importados da RCA
Corporation, desde o projeto técnico de Renê Xavier dos Santos, até
o projeto arquitetônico de Mário Severiano Porto, executado pelo
engenheiro Arnoldo Gomes, toda estrutura inicial da emissora foi
desenvolvida por amazonenses. A primeira torre metálica, erguida
no Aleixo, foi projetada e produzida pela metalúrgica Santo Antonio,
dirigida pelo engenheiro Pedro de Queiroz Sampaio e o sistema de arcondicionado, executado pelo técnico Carlos Morais.
Conforme Baze (2002), a TV Amazonas foi ao ar basicamente com
transmissões feitas ao vivo e havia também o apoio de programas da
Fundação Padre Anchieta, da TVE do Rio de Janeiro e da TV Record,
além de filmes e desenhos adquiridos junto à Colúmbia, 20th Century
Fox, MGM e UA. Pouco depois, a emissora passa a ser afiliada à Rede
Bandeirantes, de São Paulo.
Outra característica, desde os primeiros momentos de funcionamento,
é a valorização de produtos locais, tanto de entretenimento quanto de
jornalismo. Segundo relatos do jornalista Milton Cordeiro, o Jornal do
Amazonas, por exemplo, até hoje o principal telejornal da emissora,
teve a sua primeira edição no dia da inauguração do canal. Outras
produções da época seriam o Encontro com o Povo, A Hora do Povo,
Amazonas em Revista, Sociedade e Portugal sem Passaporte.
Eventos em locais públicos também atraíram multidões, como a
Chegada do Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Dia dos Namorados,
Dia das Crianças, Festival de Rua e as tradicionais corridas ciclísticas
e pedestres Henrique e Aguinaldo Archer Pinto. Apesar da estrutura
tecnológica e das boas instalações, para PhelippeDaou o início foi difícil
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diante da concorrência, que se acirrava e exigia esforço e criatividade
tanto dos donos, como dos funcionários.
Na ocasião em que a emissora foi inaugurada em Rondônia, no
dia 13 de setembro de 1974, o jornalista Phelippe Daou proferiu um
discurso destacando que essa ação era o passo inicial para a criação
definitiva da Rede Amazônica. Também que, além de Rondônia, essa
seria estendida ao Acre, Roraima e Amapá, cobrindo assim grande parte
da região amazônica. Um trabalho importante para o funcionamento
destas novas emissoras foram parcerias, tanto com os Governos como
com as comunidades. Milton Cordeiro destaca entre as dificuldades,
principalmente a definição dos profissionais que comandariam o
trabalho em Rondônia e Acre.
Na TV Rondônia, foi designado como primeiro diretor o jornalista
Ulisses Paes de Azevedo Filho. Para entretenimento dos moradores ela
entrava no ar às 18 horas e tinha como momento marcante a exibição
da novela Meu Pedacinho de Chão, produzida pela TV Educativa, cujo
nome batizou um bairro da capital rondoniense.
Na TV Acre, o primeiro diretor e grande colaborador foi Tufic Assmar
que em junho de 1974, levou para a Praça da Esplanada do Palácio Rio
Branco dois aparelhos de televisão, onde o público pôde acompanhar
os jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol. Devido à diferença de
fuso horário e dificuldade de trânsito das fitas que vinham de São Paulo,
passando por Manaus, foi organizado Na TV Acre um acervo com cerca
de trezentas fitas em trânsito para exibir os principais programas, quase
sempre com um dia de atraso.
A primeira experiência da TV Roraima, em Boa Vista, se deu em
dezembro de 1973, quando a equipe do programa da Rede Globo,
“Amaral Neto, o repórter” iniciou as gravações de um documentário
sobre Roraima. Ali foram colhidas imagens de um desfile de motociclistas
que passava pelo centro cívico, além de aspectos do Monte Roraima, da
Pedra Pintada e do Vale do Parimé, que acabaram atraindo pessoas de
todo país ao território.
No dia 21 de setembro de 1973, no Diário Oficial da União é lançado o
edital de licitação para a instalação da primeira emissora de TV de Boa
Vista, concorrência vencida pela Rádio TV do Amazonas, cuja outorga
foi publicada no dia 16 de outubro de 1974. Assim como ocorrera em
Porto Velho e Rio Branco, antes mesmo de ser inaugurada, a TV Roraima
iria ao ar ainda em fase experimental para transmitir os jogos da copa
do mundo da Alemanha.
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A aproximação com outros países fez com que os moradores de Boa
Vista tivessem os primeiros contados com a televisão bem antes da
chegada da primeira emissora. Já em 1970, muitas pessoas tinham
aparelhos de TV em suas residências, captando sinais de emissoras da
Venezuela e Porto Rico. Isso permitiu que muitos moradores assistissem
aos jogos da Copa do Mundo no México e comemorassem com uma
grande festa a vitória do Brasil sobre a Itália na decisão daquele mundial.
Com o fim da copa do mundo, Boa Vista voltou a ficar sem televisão.
Para implantar a nova emissora, a Rede Amazônica em 15 de dezembro
de 1974, adquire um prédio que pertencia ao Governo do então
território de Roraima e realiza reformas internas. A TV Roraima começa
a funcionar experimentalmente no dia 22 de dezembro e é inaugurada
em 29 de janeiro de 1975, passando a operar do canal 2 para o canal 4.
Assim como ocorrera em Porto Velho, as TVs Roraima e Amapá
começaram como afiliadas da Rede Globo e ao final do processo passaram
a formar a maior rede regional de televisão do país. Constituídas as
cinco emissoras, a Rede Amazônica inicia o processo de interiorização
e estabelece nova empreitada para a instalação, no interior, de estações
retransmissoras. Rondônia, devido ao acesso facilitado por estradas foi
a pioneira, com a TV Guajará-Mirim, inaugurada em 13 de setembro
de 1974, mesma data da TV Rondônia, seguida das TVs Ariquemes, JiParaná, Cacoal e Vilhena, que ficavam nas cidades mais populosas do
interior do Estado.
No Amazonas, também foram instaladas retransmissoras nas
principais cidades como Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Tefé e
Tabatinga. Esse rápido crescimento exigia um esforço cada vez maior
da matriz, responsável por abastecer uma programação diária dividida
entre afilados da Rede Bandeirantes e da Rede Globo.
Em 1982, a emissora adere ao sistema de satélite, importante aliado
que mudaria para sempre o jeito de fazer televisão. Essa conquista
tecnológica daria aos telespectadores a oportunidade de finalmente ver
programas e eventos ao vivo, representando o fim do tráfego diário
de mais de sete mil fitas que manteve a programação das emissoras
da Rede Amazônica ao longo de mais de dez anos. O sistema também
permitiu a aproximação maior dos telespectadores de todos os estados
da Região Amazônica com o restante do país.
Em 1987, a emissora passa a operar com o Amazon Sat, um canal
próprio de satélite, permitindo a geração de conteúdo entre as emissoras
do grupo e para as emissoras da Rede Globo no Rio de Janeiro e São Paulo.
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Como Amazon Sat, a Rede Amazônica abre caminho para a criação de
um canal temático sobre os assuntos da região com programas que
destacam aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos, sempre
sob a perspectiva do desenvolvimento regional sustentável.
Segundo Baze (2002), quando o Ministério das Comunicações
concedeu à Rede Amazônica o uso integral de uma das bandas do
satélite brasileiro Brasil Sat I, tinha como principal fundamento acabar
com o isolamento da Amazônia. Além disso, também permitir que a
programação da Rede Globo recebida na região não tivesse mais os
fades, definidos como espaços vagos dos intervalos comerciais que
deixam a tela da TV escurecida durante a programação.
Quando deixou de usar esse espaço que tinha no satélite para
transmitir a programação nacional da Rede Globo, A Rede Amazônica
começa aos poucos a preencher esse segmento com produções locais,
levando à criação de uma programação independente que deu origem
ao Amazon Sat, em 1988.
A partir de 1993, a empresa desenvolveu uma estrutura independente
e o novo canal passou a operar na TV aberta em UHF, nos locais onde
havia emissora da Rádio TV Amazonas ou sendo sintonizado nas antenas
parabólicas, consolidando-se com o slogan “A cara e a voz da Amazônia”.
Mesmo com esse avanço tecnológico, a carência de mão de obrar
qualificada continuou sendo um problema de difícil solução. O ápice
disso foi a criação da Fundação Rede Amazônica criada, em 22 de
março de 1985, com o objetivo de formar profissionais no setor da
radiodifusão, com cursos técnicos nas áreas de eletrônica, manutenção
de equipamentos eletroeletrônicos, locução, cinegrafia e edição.

Novas mídias
Como alternativa ao satélite, muito caro e pouco acessível, um
momento importante para a integração regional do telejornalismo
na Amazônia aconteceu no início dos anos 1990, com a chegada da
Internet e com ela a possibilidade de um novo método de produção
com o vídeo repórter. Proposta que se consolida no telejornalismo da
Rede Amazônica em 2003, com a primeira experiência de geração de
reportagem via Internet do município de Manacapuru para Manaus,
utilizando o file transfer protocol (ftp), ou seja, a transferência de
arquivos compactados.
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Numa das viagens que fez aos Estados Unidos em uma feira de
tecnologia, o atual vice-presidente da Rede Amazônica, Phelippe Daou
Júnior, contou que num dos estandes que ele visitava, começou a
ver uma demonstração de geração de conteúdo por meio da Internet.
Imagem e áudio eram enviados de um computador para outro. Então
ele viu isso e falou: “- Olha só, essa história da mídia da televisão
vai mudar”. Aquilo era uma clara indicação de que as fitas estavam
condenadas a acabar e o processo de edição e geração de conteúdo
passaria a ser feito no próprio computador, sendo enviado de forma
compactada pela Internet de uma máquina para outra.
A partir dessa experiência a Rede Amazônica começou a desenvolver
um grupo de trabalho para desenvolver essa tecnologia de geração via
FTP. O município de Manacapuru foi escolhido para fazer os primeiros
experimentos. Então foi enviada uma equipe para fazer os primeiros
testes e logo o conteúdo jornalístico produzido no município começa
a ser gerado para Manaus via internet. Essa iniciativa começa a dar
certo, e o Adauto Silva, que até hoje é o videorrepórter da empresa
foi o primeiro a começar a mandar reportagens via internet para a
emissora em Manaus. Esse trabalho vai se expandindo e depois vão
surgindo novos correspondentes em Parintins, Presidente Figueiredo,
Itacoatiara, Tefé, Coari, Tabatinga e assim formando uma grande rede
de videorrepórteres no interior do Amazonas.
Desta forma, o trabalho que aqui apresento é um estudo de caso da
experiência que tive em Manacapuru. Procurei pesquisar e fazer uma
reflexão sobre os efeitos, a partir do momento que comecei a inserir
reportagens de assuntos do município num contexto estadual e nacional;
o que mudou na vida dessa comunidade a quase 200 quilômetros de
Manaus e que até então não se via na televisão.
Coma proposta de fazer uma pesquisa qualitativa, eu fui a Manacapuru
para conversar com segmentos diferentes da sociedade e saber das
pessoas qual a percepção que elas tinham a partir do momento que se
começa a gerar esse conteúdo e inserir a comunidade na mídia. Eventos
festivos, como o Festival de Cirandas, começam a ser mais conhecidos
através das transmissões do Amazon Sat e isso gera uma mudança de
comportamento, a partir do momento que a televisão começa divulgar
esses valores culturais pelo mundo a fora. O trabalho veio mostrar como
a comunidade passou a se perceber, a partir do momento que houve
essa mudança de paradigma.
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Aqui apresento alguns detalhes sobre o File Transfer Protocol (ftp)isto
é, o protocolo de transferência de arquivos compactados. Faz-se uma
edição de um conteúdo no computador após o processo de produção
e captação de imagens e gera para outro computador à distância,
utilizando-se dos recursos da Internet. Já o videorrepórter, como foi
dito anteriormente, é um faz-de-tudo. Nas cidades do interior, onde
não há cursos de jornalismo, a solução à arregimentar pessoas com
potencial para este trabalho e treiná-las adequadamente.
Uma vez treinado, este profissional vai ter a missão de descobrir
onde está a notícia, vai a campo, executa a reportagem e depois edita
o material num computador que serve como uma ilha de edição. Por
fim ele comprime a reportagem, utilizando o ftp e daí vai para os
computadores da redação o centro de documentação (caso do cedoc
da Rede Amazônica). Aí, então, a reportagem é inserida num sistema e
acaba sendo exibida nos nossos telejornais.
A Rede Amazônica chegou a ter um grupo de 25 correspondentes,
mas hoje esse número foi reduzido para 15 profissionais, devido às
dificuldades com a Internet, que ainda é muito precária na Amazônia.
Por causa disso, foi dado muito foco para os municípios que realmente
tem uma demanda maior de notícias. Além dos profissionais do
Amazonas, também existem correspondentes em Cruzeiro do Sul, no
Acre; Rorainópolis, em Roraima e Oiapoque, no Amapá. Essa tecnologia
ao longo desses anos foi mudando e hoje em dia se usa muito pouco o
FTP. Muitos deles usam o WeTransfer, que é um meio mais rápido e o
próprio Skype, que gera às vezes com mais eficiência.
Como houve um grande avanço tecnológico, os profissionais aqui
formados já trabalham com câmeras de alta definição e que tem
uma resolução muito melhor. Tudo isso permite que eles participem
atualmente de jornais da Rede Globo, o que no início era inimaginável.
Quando eu comecei a trabalhar na Rede Amazônica, há cerca de dez
anos, eu tive uma conversa com o então diretor de jornalismo da Rede
Globo, Carlos Henrique Schroeder. Na ocasião, expressei a ele minha
preocupação com esses correspondentes do interior, pois a qualidade do
material que chegava a Manaus era muito ruim e praticamente nenhum
deles era jornalista. Foi então que o Schroeder me disse uma coisa que
eu guardo bem até hoje na minha memória: “Treina e profissionaliza
pessoas locais, pois vão surgir muitas notícias de interesse nacional
nessas localidades que só este pessoal vai cobrir”.
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Então, logo no primeiro ano do meu trabalho comecei a atuar neste
sentido e hoje contamos com profissionais nos quais depositamos
muita confiança. Eles são responsáveis por um grande diferencial na
cobertura dos nossos estados e muitas vezes, essas reportagens ou
imagens já foram para o Globo Rural, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje e até
Jornal Nacional. Alguns deles já deram apoio na produção do Globo
Repórter, enfim, já se tornou um caso de sucesso. Em breve, teremos
o uso de novas tecnologias que vão possibilitar a eles participações ao
vivo em nossos telejornais. No interior de Rondônia, por exemplo, isso
já é uma realidade e os repórteres de lá já começaram entrar ao vivo na
Globo News e até nos telejornais da Globo.
Paralelo a isso, a Rede Amazônica também tem uma preocupação
muito grande com a aproximação com o mundo acadêmico e cientifico.
Isso é uma pauta permanente, pelo próprio trabalho que o doutor
Phelippe Daou mantém com o jornalismo, apesar dele já ter 87 anos
de idade. Costumo dizer que ele é um grande “pauteiro” no dia a dia,
apaixonado pelo INPA e sempre que acontecem fatos significativos
nessa instituição ele faz questão de pedir que a gente faça a devida
cobertura. Então, a gente procura estar sempre mostrando os principais
trabalhos científicos, mostrando principalmente as pesquisas que
são desenvolvidas de interesse da Amazônia. Eu disponho de alguns
vídeos dos nossos repórteres que mostram um pouco desses trabalhos
e gostaria oportunamente de poder compartilhar com vocês.

Considerações finais
A questão do mundo midiático é realmente preocupante,
especialmente o Fenômeno do WhatsApp. Recentemente, recebemos
aqui em Manaus a visita da diretora de jornalismo da Rede Globo,
Sra. Silvia Faria e ela falava que no Rio de Janeiro, onde trabalha, são
recebidas cerca de 20.000 mensagens a cada dia. Assim, tiveram que
criar um setor somente para ler e responder as mensagens recebidas
por essa ferramenta. Isso é importante, porque as pessoas querem um
tratamento diferenciado, personalizado.
Aqui em Manaus abrimos o WhatsApp há pouco tempo. Há alguns
meses atrás começamos a divulgar o nosso número e a gente já recebe
em média quase 2.000 mensagens por dia. Temos feito um esforço
muito grande de toda redação para atender essa demanda de forma
personalizada. Colocamos o WhatsApp num tablet, por que não dá
para ficar no celular recebendo, respondendo as mensagens e usando o
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telefone. Esse tablet passa pelas mãos dos responsáveis pelos programas
durante o dia e eles vão elaborando o telejornal olhando as mensagens
que estão chegando e já respondendo para o público.
De todo modo, é preciso apurar a veracidade das informações que
chegam, já que muitas vezes elas não tem relevância jornalística para
serem divulgadas. Em alguns casos, depois de checada, nós colocamos
no ar a própria foto ou imagem que foi enviada, ou ainda vira assunto
para uma reportagem. Desta forma, a nossa maneira de pautar mudou
completamente a partir desse canal.
Todo dia fazemos uma reunião de pauta às 8h30 da manhã,
para definir o que vai ser feito no dia seguinte. Dela, participa um
responsável pela produção de cada telejornal e se discute cada proposta
de reportagem que é apresentada. Antes, essas sugestões muitas vezes
eram oriundas do editor-chefe, mas agora muitas vezes essas sugestões
vêm diretamente do nosso público por meio do Whatsapp, do Facebook,
ou do Twitter. A diretora de programação da Rede Amazônica colocou
duas pessoas para atender a esse público e ter uma relação mais direta
com as mídias sociais. Com isso percebemos que essa demanda é cada
vez maior e influencia diretamente na nossa audiência.
No início do ano passado tivemos uma pesquisa qualitativa contratada
pela Rede Amazônica, para saber a percepção que as pessoas tem do
nosso trabalho e uma das curiosidades reveladas é que para a maioria
dos entrevistados a principal forma de se obter informação atualmente
é por meio do Facebook. Depois, durante o andamento da conversa do
mediador com os entrevistados, se percebeu que a televisão também é
um meio importante para saber das notícias, assim como jornal, o rádio
e os próprios sites na internet. Percebe-se aqui uma grande mudança
dos hábitos promovida pelas novas mídias, especialmente as redes
sociais.Então, é uma preocupação muito grande para fazer diariamente
a aproximação com o público de uma forma mais verdadeira, criativa,
buscando cada vez mais estar junto à comunidade.
Outra preocupação que temos é com o material humano, com a
formação dos profissionais que estão chegando ao mercado. De maneira
geral, a qualidade da educação no Brasil caiu muito. Hoje, a pessoa
que ingressa na universidade para fazer um curso de comunicação - e
acho que isso é válido para os demais cursos - tem dificuldades com a
formação básica.
Com base isso, instituímos um programa de estágio para reforçar
a formação básica e formar um bom profissional. Esse programa
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vai um pouco de encontro com a própria história da emissora, que
criou a Fundação Rede Amazônica para ter uma mão de obra local
mais qualificada. Quando esse trabalho começou havia uma grande
dificuldade de retenção dos bons profissionais. No início muitos vinham
de fora, mas acabavam não se fixando na empresa e iam embora. Já
outros eram absorvidos pelas empresas do polo industrial de Manaus.
Diante desse contexto, o doutor Phelippe Daou teve a iniciativa de
criar a Fundação Rede Amazônica, justamente no sentido de formar mão
de obra para atender a nossa emissora nas principais áreas que atuamos
e até hoje esse trabalho faz muito sentido. Na verdade, chegou a se
pensar, em certo momento, na criação De cursos universitários dentro
da Fundação, mas depois não foi para frente por que o próprio doutor
Phelippe não quis. Mas seria fundamental, porque na verdade muitas
universidades estão muito distantes das necessidades do mercado de
trabalho.
O estudante que está na universidade se preparando para ser jornalista
deseja muito atuar no mercado de trabalho. Então, esse trabalho que
começamos a desenvolver com os estagiários aproveita praticamente
metade do seu curso e o ajuda a ser um profissional com boa visão de
como é feito o trabalho na produção, na reportagem, na edição de texto
e imagem, na apresentação e até na captação de imagem.
Apesar de algumas dificuldades ainda existentes, o programa vem dando
tão certo, que hoje em dias as pessoas que ingressam no jornalismo da Rede
Amazônica o fazem por meio desse processo. Quando não é aproveitado
nas mídias do grupo, ele facilmente é absolvido por outras empresas.
Estamos querendo mudar um pouco o projeto agora, por que
entendemos que os estagiários acabam ficando muito focados no
trabalho de produção de pautas pelas necessidades internas da nossa
empresa. Mas estamos discutindo com o nosso departamento de
recursos humanos no sentido desses estagiários ficarem periodicamente
locados nas principais áreas de atuação do jornalismo.
Nessa mudança que pretendemos fazer o estudante deverá ficar dois
meses na produção, depois passaria pela reportagem, aprenderia a
fazer o trabalho de captação de imagem, de edição de texto e imagem,
como é apresentar um telejornal e assim por diante. Dessa forma ficaria
mais fácil descobrir a aptidão desse jovem e prepará-lo melhor para os
desafios diários do nosso mercado de trabalho que precisa tanto dos
novos talentos que estão chegando.
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Depois de 22 anos trabalhando no hard news, decidi voltar a estudar
justamente por causa disso, porque eu acho que é importante a gente
ter esse trabalho de aproximação com as universidades. Porque, se você
não sabe o que está acontecendo no meio acadêmico, não vai conhecer
as pessoas e buscar os talentos que ali existem. É muito importante
fazer esse trabalho de aproximação no sentido também de conhecer
qual pesquisa está sendo desenvolvida e o que precisa ser divulgado.
O pesquisador geralmente fica muito fechado no seu próprio
cantinho. Por outro lado, às vezes o jornalista também fica fechado
no seu ambiente de trabalho. Então, é preciso ter essa aproximação,
transitar melhor entre os diversos setores e trazer as boas iniciativas
para serem mostradas para o público em geral. É fundamental hoje em
dia a gente conhecer as universidades e trabalhar de forma integrada
mesmo para formar o profissional que vamos precisar mais a frente. Se
a gente não atuar nesse sentido, nós não vamos conseguir atender a
essa demanda que é cada vez mais exigente.
Hoje o mercado exige que o jornalista tenha uma boa base humanista,
fale idiomas e domine a técnica de aparecer no vídeo, o que não é uma
coisa fácil. Na verdade, o bom jornalista tem que saber um pouco de
tudo. Se ele vai fazer uma reportagem sobre uma determinada pesquisa
ele tem de mergulhar nesse mundo que vive o pesquisador, saber até um
pouco mais do que ele está desenvolvendo, para levar uma informação
que seja de utilidade para o público e isso não é fácil. Algumas pesquisas
demoram anos para ficarem prontas e na televisão, por exemplo, você
vai ter apenas alguns minutos para contar aquela história e traduzir a
importância para a sociedade com todos os elementos importantes do
ponto de vista científico e com uma linguagem coloquial.
Com relação à atuação da Televisão na educação, eu acho que ainda
existe muito pouco. Há algumas ações interessantes como o Telecurso,
parcerias importantes como o Amigos da Escola, mas na minha visão,
ainda não é suficiente diante dos desafios que temos nesta área. De uma
forma geral, o Brasil perde grandes oportunidades. Nós estamos com
as Olimpíadas que vão ser disputadas aqui no país e na minha visão
perdemos uma grande chance de nos tornarmos uma verdadeira nação
olímpica, com um trabalho de massificação do esporte nas escolas.
Vendo a realidade hoje da educação física nas escolas constatamos
facilmente que ela, de fato, não existe. É um problema do nosso
governo, mas a televisão brasileira poderia dar uma grande contribuição,
mostrando mais essa realidade, as experiências bem sucedidas, enfim
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promovendo um grande debate sobre o que precisa ser feito para o Brasil
ser finalmente um grande seleiro de atletas, não apenas no futebol.
O que se percebe é que a televisão de uma forma geral está muito focada
no resultado de audiência e por consequência no sucesso comercial. Há
uma briga infernal para você ter a preferência do telespectador, mas o
que é oferecido nem sempre está ligado ao que se precisa e sim ao que
chama mais a atenção e conquista a audiência.
Aqui em Manaus, por exemplo, nós temos o People Meter, que é a
pesquisa minuto a minuto de audiência feita pelo Ibope e isso mudou
completamente a maneira de se fazer o nosso jornalismo. Antes, não
se tinha uma preocupação de fazer uma reportagem da educação, por
exemplo, para mostrar a realidade de uma escola. Hoje em dia, tendo
essa pesquisa minuto a minuto, o que se faz é olhar os assuntos que
deram mais audiência e acaba se caindo no lugar comum.
No horário do almoço há uma disputa acirradíssima, com praticamente
todas emissoras fazendo telejornais. Como a maioria traz um noticiário
policial, acaba havendo uma grande preocupação de mostrar o que está
acontecendo nesta área, mas é claro, sem ser apelativo. Desta forma, a
nossa preocupação é fazer um jornal de muita factualidade, com muitas
participações ao vivo mostrando os fatos no momento que vão surgindo
no final das manhãs.
Sabemos pela pesquisa que o nosso público principal é formado
pelas classes sociais C e D e as pessoas querem ver assuntos policiais.
Por outro lado, também existem as classes A e B assistindo, o que nos
obriga a trazer um jornal mais qualificado. Então a nossa estratégia
é fazer uma paginação diversificada, mas sempre tendo as notícias
mais fortes logo na abertura e depois as reportagens completas sobre
esses assuntos no terceiro bloco, quando a briga pela audiência é
mais intensa. Dessa forma, se percebe facilmente como mudamos a
forma de fazer o telejornal, sem deixar de ter os compromissos que
são importantes como temas voltados para a educação e formação dos
nossos telespectadores.
Há duas coisas importantes que temos em mente quando fazemos um
telejornal. A primeira é que não trabalhamos apenas para o público das
classes C e D, apesar de conter a maioria dos ouvintes. Temos a ideia
de trazer o máximo de assuntos de interesse social. Também temos a
preocupação de estar de olho na educação e igualmente atento ao que
está acontecendo no transito, nas comunidades, nas oportunidades de
emprego e nas boas iniciativas e exemplos. O doutor Phelippe que é
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presidente da empresa, mas também jornalista, chama muito a nossa
atenção para mostraras coisas boas da sociedade. Às vezes ele me chama
na sala dele e diz assim:- Luís: é só desgraça que tem acontecido? Não
há nada de bom acontecendo por aí?
Por causa disso, temos na empresa uma editoria que está sempre
buscando os bons exemplos de gente que faz coisas interessantes. De
todo modo, não há como dissociar hoje a questão da audiência. É uma
briga de mercado e não tem como fazemos um jornalismo puritano.
No entanto, também temos interesse em trazer notícia, conteúdo
importante para o nosso público; temos interesse em fazer serviço,
em ajudar a comunidade a resolver os seus problemas, denunciar as
mazelas do poder público.
Por exemplo, quando vamos tratar de casos policiais, não estamos
interessados em explorar o corpo estendido, o sangue escorrendo
pelo chão e outras cenas apelativas. Nós vamos procurar fazer o
jornalismo investigativo, buscar explicar o que está acontecendo, por
que aconteceu aquele fato. Somos formadores de opinião e hoje está
tendo uma discussão muito forte no jornalismo da Globo com relação
a questão da linguagem, a forma de falar de uma maneira coloquial, só
que nós não podemos abrir mão da norma culta da língua portuguesa.
Ainda em termos da discussão em torno da importância da educação
na televisão, eu acho que a gente realmente faz muito pouco, mas acho
também que estão surgindo algumas iniciativas bem interessantes.
Aqui mesmo na Rede Amazônica acabamos de criar recentemente o
Aulão na Rede.
O nosso departamento de marketing fez uma parceria com a Secretaria
de Educação e com um grupo de educadores que desenvolveu várias
aulas que foram veiculadas em nossos telejornais e no G1 Amazonas,
voltadas para os estudantes do ensino médio que estavam se preparando
para o ENEM. Na reta final da preparação foram realizadas várias
atividades na plenária do Studio 5, com a presença de quase três mil
alunos, para a revisão do conteúdo das provas. Foi um imenso desafio
que exigiu o esforço de muitos profissionais da nossa emissora e desses
educadores, mas o resultado foi um verdadeiro sucesso tanto para quem
organizou como para os estudantes que participaram do ENEM.
Entendemos que somente através da educação é que nós vamos
conseguir mudar uma nação. Se as pessoas não tiverem educação, nós
vamos continuar com esse conceito de que todo mundo é corrupto até que
se prove o contrário, mas eu acredito firmemente que não é bem assim.
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Com relação à questão das fontes eu vou falar mais especificamente
sobre o meu trabalho. Quando eu decidi fazer o mestrado foi uma coisa
muito curiosa, porque a minha mulher estava grávida de gêmeos, com
43 anos e eu já tinha 45. Estava no interior de Rondônia, percorrendo
as nossas emissoras e ela me ligou para me informar que havia sido
aberta a primeira turma de mestrado da região norte, na Universidade
Federal do Amazonas.
A minha mulher é pesquisadora na área de geografia e disse que
gostaria muito que eu me inscrevesse. Foi muito difícil alinhar o projeto
que gostaria de fazer sobre a logística para se fazer telejornalismo aqui
na Amazônia e depois me preparar para fazer as provas, pois teria de
ler dez livros. Mas depois de tanta insistência dela e do meu próprio
esforço consegui passar, talvez muito pelo currículo que tinha. Ao final
daquele processo inicial soube, conversando com alguns professores,
que o nível dos candidatos tinha sido muito baixo, mas para mim o
mais importante é que teria uma oportunidade de voltar a estudar.
Após vencer essa etapa comecei a estudar na UFAM e assim eu
tinha grandes pesquisadores que eu achava interessante conhecer. Na
verdade, a minha mulher acabou sendo uma das principais orientadoras
do meu trabalho. Eu passava o tempo todo discutindo com ela o que
eu queria fazer, ela lia e me ajudava nas correções, até chegarmos ao
escopo do que me propus a fazer inicialmente.
Numa das aulas na disciplina “seminário” eu falei sobre a experiência
dos correspondentes do interior e que trabalham como videorrepórteres
no jornalismo da Rede Amazônica e aí o professor Gilson Vieira Monteiro
afirmou: “o seu trabalho pode fazer uma abordagem sobre isso, pois é
um case. bem regional”. Então com base nisso, eu pensei em fazer uma
pesquisa sobre o trabalho destes profissionais. Pouco depois o professor
Djalma Paz também se identificou com a minha proposta e se propôs a
ser o meu orientador e fizemos uma bela parceria.
Meu orientador sugeriu fazermos uma pesquisa qualitativa no
município de Manacapuru, tendo como objeto o videorrepórter Adauto
Silva, que foi o primeiro correspondente da Rede Amazônica a gerar
conteúdo via internet a partir de 2003. Então a primeira coisa que a
gente fez foi ir a campo para colher todos os dados da pesquisa e fazer
as entrevistas, que acabou sendo o fim do trabalho e, posteriormente, o
fim do meu livro. Todas as entrevistas foram tabuladas e interpretadas,
chegando a conclusão do trabalho após seis meses.
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Tendo o resultado da pesquisa pronto, eu comecei a escrever o
trabalho que pretendia fazer uma espécie de linha do tempo para
contar a história da imprensa na Amazônia. Esse fio condutor sobre a
comunicação na região Norte acabou ficando bem interessante, pois aí
que eu pesquisar e escrever sobre o Marechal Cândido Rondon, depois
fui ler também a história da construção da ferrovia Madeira-Mamoré,
entre outros estudos que envolveram o jornal impresso, o rádio, a
televisão e a internet.
Além dessas fontes, eu me propus a entrevistar muita gente que
conhecia essas histórias da comunicação na Amazônia. Então, todo
trabalho foi feito com uma câmera e um gravador que me ajudaram
nas entrevistas com as pessoas do município de Manacapuru, além de
outros personagens que considerava importantes como os jornalistas
Phelippe Daou e Milton Cordeiro, o historiador Abrahim Baze, entre
tantos outros. A entrevista com o Phelippe Daou, por exemplo, durou
mais de três horas.Ele me contou desde os tempos que começou a
trabalhar como jornalista até todos os detalhes da história de formação
da Rede Amazônica e suas demais mídias. Aquele depoimento acabou
se transformando num importante documento que eu deixei no acervo
da própria Rede Amazônica.
No decorrer de meu trabalho, foram feitas mais de 40 entrevistas
que foram fontes para trazer novos elementos desta história. Assim fui
fazendo uma verdadeira colcha de retalhos, de fragmentos de coisas
daqui da nossa terra, que ajudaram a contar essa história que hoje estão
contidas no meu livro “Telejornalismo na Amazônia – a internet como
instrumento de integração regional”. Após a conclusão deste trabalho o
meu orientador comentou: “você está deixando um legado para quem
não conhece a história do jornalismo aqui na nossa região e isso vai ser
uma referência importante”.
Com alguns autores, nós procuramos fazer uma discussão mais
científica e acadêmica, para dar sustentação teórica ao trabalho, mas
foi dessa forma que fui construindo o texto e a pesquisa e que acabaram
se desenhando como um grande painel sobre a evolução dos meios
de comunicação na Amazônia. Do começo ao fim, sempre tendo
como pano de fundo a figura do videorrepórter como instrumento de
integração regional.
Alguns autores importantes eu procurei destacar no meu trabalho,
não só no aspecto da comunicação, mas numa obra mais abrangente
na Amazônia. Um deles foi o professor Samuel Benchimol. Tive a
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oportunidade de ler alguns cadernos que ele escreveu na década de
1970 e eu tenho também alguns livros dele que mapearam muito bem
essa questão do homem na Amazônia. Ele foi um dos autores que
construíram essa história e o considero como uma referência importante
quando tratamos da Amazônia.
Outro autor que admiro muito, mas agora mais do ponto de vista
literário é o escritor Márcio Souza. É um escritor amazonense que
escreveu belos romances e é uma pessoa que tem uma contribuição
fantástica também para o nosso teatro. Também sou um grande
admirador do poeta Thiago de Melo. Sem dúvida ele é um dos maiores
poetas brasileiros que se imortalizou ao escrever o “Estatuto do Homem”.
E temos outros grandes autores como o Milton Hatoum, também um
romancista fantástico.
Outro talento que considero bastante é o professor Tenório Telles,
que além de ser um escritor de muitos estilos tem um trabalho
fundamental do ponto de vista da divulgação de grandes autores
amazonenses. Tenho um carinho à parte por ele porque me ajudou
muito na publicação do meu trabalho. Inclusive, quando eu mostrei a
minha tese para ele, ele falou: “Poxa, isso aqui tem que ser publicado,
por que vai ser uma referência. O seu trabalho traz elementos
importantes que nós não temos sobre a história da comunicação da
Amazônia.”
O doutor Phelippe Daou é também uma outra pessoa que deve ser
lembrada, por que fazer o que ele fez, é uma coisa meio que sui generis.
Trata-se de um homem apaixonado pela Amazônia, que construiu
esse imenso grupo de comunicação em cinco estados da região Norte.
Ele sempre me chama lá para conversar e fala assim: “Olha, nós temos
que encampar as grandes bandeiras da Amazônia”. Um dos grandes
sonhos dele, por exemplo, é um dia conseguir ver recuperada a BR319 e torná-la uma rodovia que vai permitir finalmente a integração
do Amazonas e de Roraima com o restante do país. Então ele quer
transformar essa região em uma coisa grande, num lugar realmente
muito bom para se viver e a vida dele é trabalhar isso apesar de já ter
mais de 85 anos.
DEODATO FERREIRA DA COSTA
Gostaria de delimitar meus comentários a dois temas, a saber: a
comunicação e a educação, em nosso tempo e em nosso país. No que
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concerne à comunicação, acredito, faz tempo, que esta, ao longo de
seu processo de desenvolvimento e expansão, tornou-se, sem dúvida,
um “quarto poder” na esfera do jogo político-democrático, mas, de um
modo geral, em toda e qualquer esfera cujo jogo implique poder. Neste
sentido, a comunicação atua como mediação efetiva na consecução de
interesses que buscam o poder ou mesmo fatias do poder. Com esta
compreensão não quero, necessariamente, associar comunicação e
tecnologias da informação.
Atualmente, na publicização do fenômeno midiático, não há a menor
dúvida de que comunicação e tecnologias da informação andam juntas
e complementam-se como instrumentos que veiculam informações,
educação e cultura no mundo contemporâneo, entendido como mundo de
sociedades avançadas. Assim, não é difícil compreender porque Adriano
Duarte Rodrigues, em seu livro Comunicação e cultura: a experiência
cultural na era da informação, falando do processo comunicacional,
nos diz que “a comunicação serve, no nosso tempo, para legitimar
discursos, comportamentos e ações, tal como a religião nas sociedades
tradicionais, o progresso nas sociedades modernas ou a produção
na sociedade industrial: é o mais recente instrumento mobilizador,
disponível para provocar efeitos de consenso universalmente aceite nos
mais diferentes domínios da experiência moderna” (Rodrigues, 1994).
O citado autor também afirma que: “As pretensões consensualistas da
implantação de uma sociedade da comunicação generalizada, por seu
lado, revelaram-se como mais uma forma de o arbitrário institucional
se legitimar, como uma forma doce ou soft do apagamento sistemático,
não dos mecanismos da dominação, mas das suas marcas mais visíveis”.
Conforme Rodrigues (1994), é o próprio Adriano Duarte Rodrigues
que nos faz compreender que “(...) à medida que, no mundo moderno,
as sociedades têm vindo a segmentar-se numa diversidade de campos
autônomos, comunicar tem se tornado um imperativo ético e uma
urgência política”. E porque não dizer, para confluir com o sentido do
comentário aqui expresso, que, comunicar é também uma urgência
educativa. Principalmente, se considerarmos que a comunicação,
especificamente aqui discutida, é um fenômeno humano, um bem
cultural advindo do desenvolvimento histórico da humanidade, mas
que, dada a divisão socioeconômica na qual nos encontramos, a
comunicação é também um campo de poder e um domínio de poucos.
No que concerne à educação, e levando em conta as notas críticas
sobre a comunicação acima referidas, queremos relembrar, in memoriam,
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Rubem Alves, filósofo, educador, escritor, falecido em julho de 2014. A
referência aqui a este autor se justifica principalmente por sua explícita
confissão de ter “paixão pela educação” encontrada em sua obra Entre
a ciência e a sapiência: o dilema da educação. Paixão essa confessada
nos seguintes termos: “Meus sonhos são minhas esperanças. Os sonhos
são a imagem visível das esperanças. (...) Mas os sonhos é que nos
separam dos animais. Nossos corpos fazem amor com o que não existe,
ficam grávidos e parem” (Alves, 2001).
Sem sombra de dúvida nosso estimado filósofo está falando do
“poder” da imagem, o quanto esse “poder” tem a ver com nossas
esperanças, uma vez que ele, por sua sedução, tão “belo” é o que nos
oferece, nos faz sonhar com o que não existe, alimentando, assim,
nossas esperanças. É o que nos proporciona a TV: em suas imagens,
seus encantos, suas ficções, com “cara” e “ar” de realidade.
O mundo apresentado pelas imagens editadas e bem elaboradas
contrasta com o mundo da vida, da realidade crua e nua do dia-a-dia
das pessoas, nas ruas, nas cidades. Esse mundo que sem sombra de
dúvida é o verdadeiro, é um mundo que se desenlaça pela ciência, em
sua incessante busca pela verdade, que não deve ser desprezada, mas
que pode ser revisitada com outros olhos, em novos prismas, acendendo
ou reacendendo esperanças.
Por isso, nosso estimado filósofo nos diz que “Existe um mundo que
acontece pelo desenrolar lógico da história, em toda a sua crueza e
insensibilidade. Mas há um mundo igualmente concreto que nasce dos
sonhos. (...) quando os sonhos assumem forma concreta (Hegel dava a
isso o nome de “objetivação do espírito”), surge a beleza” (Alves, 2001).
E com ela, o tempo propício para que o homem plante as sementes de
sua mais alta esperança. É nessa imagem da semeadura de sementes
que nosso estimado filósofo reconhece sua paixão pela educação.
Por isso, por essa paixão pela educação, Rubem Alves escreveu duas
cartas ao Senhor Roberto Marinho, antes que esse viesse a morrer. Na
primeira, procura comparar a imagem do dono da Rede Globo à de
um anjo que, como nas imagens bíblicas, opera maravilhas a serviço
de Deus. Nos relatos bíblicos, o anjo leva o anúncio de gravidez a
Sara, mulher de Abraão; a Maria, mulher de José pai de Jesus. Nosso
estimado filósofo imagina que o dono da Rede Globo pode, a exemplo
do anjo bíblico, anunciar boas novas através do poderoso instrumento
de comunicação que tem à mão, a TV mais importante do País. Através
dela, muitas sementes poderiam ser lançadas e, de um modo singular,
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como que num processo de engravidamento, muitas consciências
poderiam ser despertadas e elevadas para a cultura, para o senso crítico.
Se isso viesse a ocorrer, todos exigiriam mais respeito e responsabilidade
pela educação. Esta passaria a ter o valor que realmente merece no seio
da sociedade. E isso se conseguiria, não somente pela formalidade da
razão e da ciência (que, pelo visto, até o presente e com suas estruturas
objetivantes, têm contribuído pouco para transformar a realidade
dominada pela fome, pobreza, violência, atentado à dignidade do
homem e da natureza), mas também pelo aporte da sedução das
palavras e das imagens que penetram na sensibilidade e elevam a alma
pela beleza que transmitem. Beleza que faz sonhar. Sonho que traz
esperança. Esperança que poderia vir anunciada por um anjo, se este
encarnasse essa missão.
Rubem Alves não pretende misturar discursos, mas especificar
funções, tarefas, responsabilidades para com o povo, para com sua
educação, para a transformação de sua realidade. Diante desta, aquele
que tem mais condições também tem mais responsabilidades.
Na segunda carta, nosso estimado filósofo, levando em conta o
silêncio do destinatário que talvez não tenha gostado da primeira
imagem, a do anjo, procura associar a arte do poderoso instrumento
que é a TV, Globo, neste caso, à beleza que seduz. Vê, então, na
beleza que seduz a possibilidade de transformação do mundo. Reitera,
com clareza, que toda verdadeira mudança é efetivada pela beleza,
neste caso a da imagem, e não pela verdade fria da ciência. Constata,
com certo pesar, que as pessoas são movidas pela beleza, não pela
verdade. Confronta a tarefa pequena de um mecenas, empenhado em
apenas restaurar, preservar e celebrar a beleza de obras de artes, com
a ingente responsabilidade de estar a serviço da educação, do povo,
do país.
O senhor Roberto Marinho era, no entender de nosso estimado
filósofo, a pessoa que detinha o maior poder e que reunia, pelo
instrumento que tinha à mão, as melhores condições para bem usar
a arte da imagem como mediação para transformação da realidade da
educação, do povo, do país. No dizer de Rubem Alves, o dono da Rede
Globo tinha nas mãos o poder para plantar as sementes de um novo
país. E a receita estava no anúncio do Marlboro, pois a beleza pode
seduzir o povo a amar a natureza, a preservar a saúde, a se alegrar
com as artes, a cuidar das crianças, a viver de forma civilizada, a
respeitar a vida.
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Ora, feitas essas considerações a respeito dos dois temas aos quais
circunscrevemos nosso comentário, a comunicação e a educação,
importa, agora, que nos reportemos à conferência acima referida:
“Comunicação na Amazônia”. Comecemos pelo caminho metodológico
por demais afeito aos filósofos, o caminho das indagações, das
perguntas: qual o papel ou a tarefa da comunicação na Amazônia?
A comunicação, a da mídia, está a serviço da Amazônia? Em outros
termos, a comunicação enquanto instrumento poderoso de veiculação
de informações, de toda ordem, pode contribuir com a conscientização
do homem no que tange à importância da preservação da floresta
amazônica (importância esta referendada agora na COP21 em Paris) e
da biodiversidade aí existente?
De forma mais específica, como a Rede Amazônica, na condição
de um complexo midiático, tem contribuído na disseminação de
práticas sustentáveis que, em todas as esferas e dimensões humanas,
produzem, reproduzem e desenvolvem a vida, todas as formas de
vida, na região e no planeta?
Todos esses questionamentos se fazem necessários porque um
poderoso veículo de comunicação, como é a mídia, em todo o país e,
especificamente, a Rede Amazônica enquanto empresa, na Amazônia,
não pode ter como finalidade última tão somente o lucro econômico
e o capital financeiro a balizarem sua atuação junto à sociedade. A
participação da mídia, neste caso da Rede Amazônica, no mercado
econômico-financeiro não a exime, não inviabiliza, nem elimina sua
responsabilidade social com o povo/população do lugar/região onde
atua – lugar/povo este do qual extrai/captura/recolhe o lucro que a
mantém no mercado.
Toda empresa tem função social. Toda esfera humana potencialmente
desenvolvida, mesmo a partir dos recursos técnico-científicos, tem
compromisso inerente ao próprio humano. Assim, cabe, de modo geral,
à mídia - e de modo específico à Rede Amazônica, enquanto poderoso
instrumento de veiculação de informações - participar ativamente da
construção de um mundo diferente, mais justo e solidário, através da
crítica ao que destrói e não valoriza o humano e a natureza.
Entendida e aceita assim essa tarefa, enquanto desafio, não há como
fugir à responsabilidade de construir, pela educação ou reeducação
do povo/população, do país/região, um novo sentido de vida que
repense as atuais estruturas injustas que definem e estabelecem, hoje,
a organização da sociedade; que privilegiam poucos em detrimento
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da maioria; que justificam e legitimam a ostentação do lucro pela
exploração do trabalho humano e dos recursos naturais enquanto
patrimônio da humanidade.
Nas primícias do novo século e milênio, as condições reais a partir
das quais se pode lançar um olhar sem subterfúgios sobre a Amazônia,
não são muito animadoras. À duras penas, nos últimos 40 anos a região
vem resistindo aos assaltos do “progresso” e do “desenvolvimento”
pensados por um prisma de “crescimento econômico” com base no
capital e na taxa crescente de lucro. Tal estratégia descarta o modo
próprio do habitat amazônico (seu bioma peculiar), bem como o ente
humano que aí vive e daí retira seu sustento.
Afrontam-se, novamente, as fronteiras da Amazônia sob a égide
da “nobre” ideologia da “soberania nacional” que, novamente, via
inúmeros projetos a serem desenvolvidos pelas forças armadas, abre
caminho para a irracionalidade do desmatamento e da exploração
de recursos minerais naturais; para a especulação financeira sobre
grandes latifúndios; para o agronegócio – novo termo para velhos
donos de grandes propriedades que exploram a mão de obra barata de
trabalhadores rurais; para a “integração nacional”, isto é, a exploração
da região de forma legítima e institucionalizada por parte de grupos
nacionais e transnacionais detentores do capital financeiro e, portanto,
do poder de decidir o quê, quando, como e onde explorar e lucrar.
Dado o cenário aqui exposto, cabe, então, perguntar, para finalizar
este comentário, se a comunicação na Amazônia, realmente, tem sido
para a Amazônia e para seu povo. Perguntar se a mídia, aqui nomeada,
tem assumido um papel educativo, de busca de ações sustentáveis, de
respeito profundo pelo homem e pela natureza em nome da vida, na
região e no planeta.
Em face desses questionamentos, que continue a ecoar o dizer do
estimado filósofo Rubem Alves: “é essa a imagem que se forma ao
redor de minha paixão pela educação: estou semeando as sementes
da minha mais alta esperança. Não busco discípulos para comunicarlhes saberes. Busco discípulos para neles plantar minhas esperanças”.
LUIZA MAGALLI PINTO HENRIQUES
Eu quero começar a minha fala dizendo que gostei muito da palestra,
especialmente quando o palestrante fala de “nossa terra”. Eu, como boa
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parte das pessoas que estão nessa sala, não nasci na Amazônia, mas
também a considero “nossa terra”.
Na apresentação foi mencionado o programa de correspondentes do
interior e enfatizado que esse é um programa que tem grande apoio
das prefeituras do interior do Estado do Amazonas. Esse apoio parece
tanto refletir a vontade de “ver” televisão, como também parece refletir
o desejo cada dia mais premente que a população brasileira tem de “se
ver” na televisão.
Então, considerando a percepção de que a população brasileira quer
“se ver” na programação da televisão e considerando o debate sobre
a democratização da mídia que estamos vivenciando no Brasil, há
evidências deque a mídia em nosso país está concentrada em um grupo
bem restrito. Uma das consequências dessa concentração é a unificação
dos discursos; ou seja, ao invés de se ter um debate, tem-se apenas um
discurso praticamente linear.
Foi dito pelo palestrante que a Rede Amazônica está espalhada na
Amazônia. Ocorre que ela pertence apenas a uma família. Portanto,
de certa forma, não apenas o Estado do Amazonas, mas a Amazônia
como um todo copia o mesmo modelo vigente no restante do Brasil.
O discurso hoje está de tal forma unificado que para realmente nos
sentirmos informados, precisamos consultar vários tipos de mídias e
dessa forma tentar acessar uma maior pluralidade de opiniões e,aí sim,
fazer uma reflexão crítica do conjunto.
Os dados apresentados, indicando que as pessoas buscam o Facebook
cada vez mais, não me surpreendem. Ainda que haja muitas críticas e
que o poder de monopolizar ou não o debate ainda não esteja totalmente
claro, o Facebook desenvolve-se em bases mais dialogadas e confere
certa pluralidade de opinião e de pauta.
A televisão é um negócio e por isso ela precisa trabalhar com a
audiência, no entanto, gostaria de enfatizar que a televisão é uma
concessão pública e isso implica no cumprimento de determinados
deveres e obediência aos princípios expressos na Constituição Brasileira
de 1988. Neles, há clara indicação de que a educação, a arte e a cultura
devem ser tratadas como prioridades.
A produção de conteúdo local é aquele especificamente relacionado
a educação, as artes e a cultura e que não aparece na programação da
Rede Amazônica, seja ele produzido pela própria rede seja ele produzido
de forma independente por produtoras locais. Veja que a televisão tem
tanto o poder de colocar os assuntos em pauta como também tem o
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poder de excluí-los. Será que a produção de telejornalismos é suficiente
para expressar a pluralidade e propiciar que as pessoas dessa região
se reconheçam na TV? Acho que realmente precisamos aprofundar o
debate sobre a democratização da mídia, pois a cada dia a sociedade
se sente menos representada nos meios de comunicação tradicionais,
especialmente na televisão.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
Comunicar significa compartilhar informação, tornar um fato
conhecido a todos os membros de um determinado grupo. Trata-se,
portanto, de um ato de partilha, envolvimento, comunhão.
Toda comunicação é feita por meio da linguagem e essa é constituída
por sinais, gestos, símbolos e sons. Nesse sentido, linguagem é todo
sistema que os seres se utilizam para comunicar entre si e também com
outros seres com os quais se relacionam. No ser humano a linguagem
alcançou um nível extraordinariamente elevado de sofisticação, sendo
utilizada para expressar ideias, opiniões, pensamentos, sentimentos e
conhecimentos de todos os tipos.
A comunicação comporta três elementos fundamentais: o emissor,
que emite a mensagem; o receptor, que a recebe e o meio pelo qual
isso ocorre. Para uma boa comunicação, esses três elementos devem
funcionar de maneira sincronizada, cada um desempenhando bem seu
papel e se integrando de forma dinâmica e eficaz.
A comunicação também comporta duas vertentes, uma vinculada ao
mundo biológico e outra ao mundo cultural. Quanto ao mundo biológico,
ela diz respeito ao modo como os seres vivos recebem, processam e
transmitem as informações sobre suas necessidades vitais vinculadas
ao instinto de preservação e propagação da espécie e nisso estão
envolvidos fatores genéticos e ecológicos. Quanto ao mundo cultural, a
comunicação diz respeito ao modo como o ser humano se desenvolve
em sociedade e nisso estão envolvidos fatores sociais, característicos da
humanidade ou de cada cultura em particular.
A comunicação se processa através de signos compartilhados, daí
que o mundo cultural é essencialmente simbólico; é por intermédio dos
símbolos que se estabelece o diálogo e o consenso. Se fosse destituído
dos símbolos culturais, o homem retornaria ao mundo puramente
animal. Assim, é a cultura que confere autenticidade e dignidade à
condição humana.
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É pela cultura que se dá a construção do sujeito e de suas relações com
os outros e isso ocorre mediante o processo de ensino-aprendizagem,
onde tem relevo a observação, o treinamento, a repetição e a memória,
inclusive a afetiva. Nesse processo, ensinar e aprender se dá de forma
dinâmica, com influências recíprocas. Paulo Freire afirma isso de
forma categórica: “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
possibilidades para a sua produção ou construção. Quem ensina aprende
ao ensinar e quem aprende, ensina ao aprender”. Isso significa que
ensino-aprendizagem é um processo contínuo e de elevada alteridade,
servindo para construir o outro e a si mesmo. É por meio disso que a
cultura se fixa e se desenvolve.
A comunicação é um ato primordial da convivência humana,
servindo para harmonizar as relações e também impor limites e graus de
hierarquia. Ela pode ser verbal ou não. A verbal ocorre pela linguagem
falada ou escrita. A não-verbal ocorre por gestos do corpo e estes
podem são tão ou mais poderosos que as próprias palavras, podendo
transmitir sentimentos de alegria, afronta, concordância, discordância,
revolta, raiva e tantos outros.
A comunicação também pode ser classificada como pessoal ou
institucional. No primeiro caso ela é totalmente espontânea e subjetiva;
no segundo, ela é objetiva e requer planejamento e revisão constante.
Em ambos os casos, o ato a comunicativo abarca questões que dizem
respeito ao conteúdo da comunicação (o que), os instrumentos,
mecanismos e maneiras envolvidos (como), o espaço em que isso
ocorre (onde) e os sujeitos e objetos nela envolvidos (quem). Todos
esses elementos devem ser tratados com cuidado, quando se visa uma
comunicação eficaz e eficiente. Outra questão importante envolvida
no processo da comunicação institucional é o custo e esse pode ser
financeiro, psicológico ou ético.
A comunicação não serve apenas para esclarecer ou propagar a verdade,
mas também para confundir, escamotear e esconder. Exemplo disso são
as campanhas políticas que deliberadamente confundem o eleitor, através
da mentira, farsa e promessas vãs. Outro exemplo são as campanhas
publicitárias para venda de casas e todo tipo de produtos de consumo.
Quanto ao primeiro caso, lembro dos tradicionais anúncios de “últimas
unidades à venda” quando na verdade nem a primeira foi vendida.
Como elemento fundamental na troca de informações e na elaboração
e divulgação do conhecimento, a comunicação é o instrumento básico
de todas as disciplinas e campos do saber humano. É por meio dela
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que a informação é transmitida e se fixa na comunidade profissional. É
também pela comunicação que se constroem os discursos coloquiais e os
formais. Nesse sentido, a comunicação se torna quase sinônimo da fala.
O discurso científico apresenta duas modalidades principais:
uma voltada para a comunidade dos cientistas, isto é, aqueles que
constroem a ciência e a outra, voltada para o público em geral, ou seja,
o consumidor dos produtos e das promessas científicas. Essa última
também é denominada divulgação cientifica.
Divulgar é tornar público, ampliar os horizontes da comunicação
ordinária, fazer com que a informação chegue ao conhecimento do
ouvinte ou cliente mais distante. Essa é a estratégia e também o dever
das instituições públicas de Ciência e Tecnologia, ou seja, fazer chegar
aos potenciais clientes e à população em geral as suas descobertas,
produtos, processos e serviços.
Embora aparentemente simples, a divulgação científica é bastante
complexa, pois exige de um lado o máximo rigor com os termos e
conceitos próprios da tecnociência e de outro a máxima facilitação para
a compreensão do leitor ou usuário não especialista no assunto. Assim
sendo, o cientista ou pesquisador deve se esforçar para que os dados
e informações por ele produzidos possam ser bem absorvidos pelo
cidadão comum. Isso significa que, tal como sucede com a educação, a
ciência também deve desempenhar uma função formativa e libertadora.
A divulgação científica tem a função primordial de socializar a
informação, democratizar o acesso ao conhecimento científico e permitir
a efetiva participação dos cidadãos no desempenho e destino da ciência.
Afinal, a sociedade deve ser o alvo principal e a confluência derradeira
dos resultados de todas as atividades científicas. Sem vislumbrar as
necessidades e interesses da sociedade, a ciência perde sua razão de ser.
Toda atividade técnica e científica impacta a vida do cidadão e o
meio ambiente, de uma forma ou de outra. O aumento da longevidade,
do conforto em casa, no trabalho, no lazer e na movimentação das
pessoas é um exemplo disso. De igual modo, o aumento da poluição da
atmosfera, do solo e das águas por resíduos provenientes das pesquisas
e dos experimentos bioquímicos também são exemplos disso. Ou seja,
a ciência é como um instrumento cortante, podendo servir à vida e/
ou a morte; é nisso que a comunicação pode exercer uma influência de
relevo, servindo para sensibilizar, esclarecer, discernir e tomar posições
por parte dos promotores e utilitários da tecnociência e de seus produtos
sempre inovados e inovadores.
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Na comunicação entre cientistas ou outros profissionais “iniciados” é
empregada uma linguagem constituída de conceitos e termos técnicos.
Assim, sendo, para que a informação científica ou acadêmica contida
nessa linguagem seja bem compreendida pelo leitor comum, tornase necessária sua decodificação ou ressignificação. Esse trabalho
é fundamental e deve ser feito pelo próprio cientista ou por outro
profissional treinado para isso, o jornalista científico. Evidentemente,
esses profissionais devem trabalhar ombro a ombro, um colaborando
com o outro para que a linguagem seja fiel ao fato científico e ao mesmo
tempo acessível ao seu destinatário.
Visando sua maior eficiência e eficácia, o jornalismo científico
costuma ser separado em adulto e infantil, de acordo com a idade ou
capacidade cognitiva do leitor. No jornalismo infantil é muito comum o
uso de desenhos, fotografias, esboços e outras imagens apropriadas ao
universo intelectual da crianças e jovens. Evidentemente, também os
adultos se beneficiam disso, já que a compreensão de temas complexos
se torna facilitada com tais artifícios.
A comunicação entre os membros da comunidade científica
geralmente é feita através de revistas especializadas, congressos,
simpósios e encontros de classe. Por outro lado, a comunicação do
público entre si e com a classe científica geralmente é feita por meios
mais simples, como jornais, panfletos, campanhas publicitárias e
revistas populares. Ultimamente, a internet tem servido para ambos os
casos e vem ganhando espaço social cada vez mais destacado.
A internet prima pela velocidade e capacidade de disponibilizar um
volume quase infinito de informações. Nela e através dela, distribuise um gigantesco sistema de redes sociais que atingem um público
altamente diverso e plural, sobretudo nas classes mais jovens. Apesar
de ser ampla e muito genérica, é importante observar que ela opera
normalmente com públicos ou interesses específicos, sobretudo os de
caráter profissional, entretenimento e artístico. Também, curiosamente,
mesmo a despeito de ser avançada tecnicamente, ela é uma das mídias
mais baratas.
Além de custo relativamente baixo, outra grande vantagem da internet
é sua operação sem o meio físico tradicional que é o papel. Durante
muitas décadas as bibliotecas se abarrotaram de livros e revistas,
carecendo de aumento incessante de novos espaços. Com a mídia
eletrônica, esse problema vem sendo sanado, o que é muito positivo,
pois sobram espaços para outras atividades. Os grandes espaços das
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

119

bibliotecas, antes destinados a coleções de livros, dicionários e tratados
acabaram sendo destinados a encontro de jovens armados com seus
computadores pessoais. Hoje o trabalho em grupo tem uma conotação
e um perfil muito diferente da época em que se usavam livros e mapas
em papel. Os gestores das instituições que comportam as bibliotecas
devem estar atentos a essas mudanças radicais nas tecnologias e nos
hábitos dos estudantes e da sociedade em geral.
A produção de papel tem o inconveniente de demandar o consumo
de árvores e, como consequência, o desmatamento ou uso de água e
terras para plantio. Some-se a isso, a necessidade de uso de produtos
químicos tóxicos ou altamente poluentes para o tratamento da madeira
para produção da celulose que leva ao papel. Ou seja, a troca do papel
por meios eletrônicos foi muito positiva quanto à essas questões. Nota-se,
por outro lado, que os materiais eletrônicos também demandam recursos
naturais na sua fabricação e também são altamente poluentes. No entanto,
tem a vantagem de serem recicláveis e isso deve ser feito continuamente.
A comunicação moderna vem sendo extraordinariamente expandida
por causa do avanço tecnológico, mas por outro esse também é limitante
e prejudicial. Atualmente, quem não dispõe ou tem habilidade para usar
os cada vez mais sofisticados celulares, computadores e tablets passam
a ser analfabetos digitais e, portanto acabam ficando marginalizados do
processo comunicativo.
Uma razão disso é por não saberem utilizar as ferramentas dos
aplicativos nessas máquinas prodigiosas. Outra razão é que seus antigos
aparelhos precisam ser encostados ou mesmo jogados no lixo por absoluta
falta de peças para reposição. Hoje, quando um desses aparelhos com
mais de cinco anos é apresentado numa oficina para conserto geralmente
é recebido com gracejos e a orientação peremptória de que é muito mais
simples e barato comprar um aparelho novo. Assim, como ocorre nos
demais setores da sociedade, a comunicação é tocada pelo apetite da
Economia de mercado, ou melhor, do capitalismo selvagem.
A tecnologia da informação se expande rapidamente por todos
os recantos do mundo, mas também em todos eles parece também
aumentar o número dos analfabetos digitais, notadamente nas regiões
interioranas de difícil acesso e onde as redes de internet ainda não
atingiram ou nem mesmo existem fonte de energia para tal. Isso significa
que o fosso tecnológico só tende a aumentar nessas áreas, já que a
tecnologia avança com uma rapidez incrível, sendo às vezes impossível
absorvê-la bem ou mesmo acompanhar seu ritmo.
120

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

Parece paradoxal, mas uma grande limitação do poder comunicativo
se dá hoje em dia justamente por causa do fascínio das modernas
mídias, notadamente o telefone celular. Por causa disso, a comunicação
deixou de ser feita de forma direta entre as pessoas, necessitando a
intermediação dessas máquinas prodigiosas.
Isso é facilmente constatado ao observar a conversa em grupos de
jovens (e também de adultos), onde o aparelho de comunicação parece
prótese de seus próprios corpos; as pessoas parecem dependentes dele;
são dependentes eletrônicos, a exemplo dos dependentes químicos.
Esses dependentes raramente olham um para o outro; todos os olhares
estão voltados para as telas que parecem inebriantes. Todos os dedos
(ou melhor, geralmente apenas o polegar ou indicador) trabalham a
todo vapor, para atualizar a conversa em fração de segundos.
Para esses grupos, os fatos que ocorreram um ou dois dias atrás já
perderam o sentido e a validade; parece tornar-se ridículo falar de algo
no passado; só o momento presente interessa. Todos querem ser portavozes de acontecimentos do momento e se possível, de sua antecipação
através de prognósticos quase sempre ilógicos ou infundados. Para eles
o mais importante não é a verificação, mas a precipitação, serem a
fonte primeira da notícia ou da fofoca.
Evidentemente, essa ligeireza desenfreada na comunicação não
permite o aprofundamento da análise; tudo acaba ficando na superfície,
raso. Assim sendo, a profundidade parece destinada apenas aos velhos,
lerdos, pernósticos cultos ou anais da memória. Também por causa
dessa correria maluca, tudo parece tornar-se relativo e mutável. As
referências se perdem ou mudam como nuvens. Nada parece ter sentido
a médio ou longo prazo.
Observa-se também que a onipresença do celular tem levado a uma
modificação brutal na escrita, uma vez que as mensagens são cifradas
em novos códigos e abreviações. Tudo aliado à pressa. Palavras comuns,
como você, também e porque foram simplificadas em vc, tb, pq e tudo
indica que elas acabem sendo incorporadas ao léxico, já que língua é
uma entidade viva e situações semelhantes já ocorreram no passado. A
novidade é que o ritmo atual de mudança é muito rápido, tanto por causa
da disseminação das tecnologias e com isso a massificação da linguagem.
Assim sendo, é de se esperar que em poucas décadas a linguagem
formal, que demorou centenas ou milhares de anos para se formar será
alterada na sua essência. Talvez não haja prejuízos para o ato puramente
comunicativo, mas com certeza muitas informações valiosas contidas
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no conhecimento tradicional e na sabedoria milenar dos antepassados
deixarão de existir por causa disso. Afinal, a língua é mensageira da
cultura e qualquer perda em uma significa perda na outra.
Outra questão importante embutida nesse processo é a alienação
ou escravidão tecnológica. Os consumidores estão sempre à espera
de novidades tecnológicas. Uma verdadeira obsessão por elas.
Evidentemente, isso é tudo que as grandes empresas multinacionais mais
gostam e precisam, pois essa é a maneira delas ficarem cada vez mais
ricas e poderosas. Nesse processo galopante e escravizante, a condição
de cidadão acaba sendo substituída pela condição de consumidor.
Lembro por último que toda comunicação tem um caráter educativo,
pois é por meio dela que se ensina e aprende, quer de forma ativa ou
passiva. Assim sendo, é preciso estar atento ao conteúdo veiculado
pelas mídias de comunicação de massa. Essa é uma tarefa importante
para o governo, responsável pelas concessões às empresas de rádio e
televisão, como também pela sociedade consumidora de seus produtos.
Evidente que o maior interesse das empresas de comunicação está na
obtenção de lucro, mas por isso mesmo o governo deve estar atento e
acompanhar de perto, tomando por base o equilíbrio entre a liberdade
de expressão e a decência mínima exigida na sociedade, especialmente
na formação das crianças e adolescentes.
No caso humano, a comunicação deve servir para a construção e
preservação e não a destruição de valores. Quando se nota que esses
estão totalmente à mercê do modismo ou da volúpia do mercado, é
preciso que os governantes e a própria sociedade ajam em sua defesa.
Curiosamente, também para isso, a comunicação se faz necessária.
Ou seja, ela é instrumento da cultura e essência do progresso e do
desenvolvimento humano e como tal deve ser bem empregada.

Bibliografia citada ou recomendada
Alves, R. 2001. Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação. 6ª ed. São
Paulo: Loyola.
Burkett, W. 1990. Jornalismo científico: como escrever sobre ciência, medicina
e alta tecnologia para os meios de comunicação. Rio de Janeiro: Forense
Universitária.
Chassot, A. 2003. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão
social. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 22, p. 89-100.
Dussel, E. 2003. Alguns princípios para uma ética ecológica material de libertação. In: PIXLEY, Jorge (Coord.). Por um mundo diferente: alternativas para
122

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

o mercado global. Tradução Orlando dos Reis. Petrópolis: Vozes.
Gonçalves, C. W. P. 2008. Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto.
Massarani, L.; Moreira, I. de C.; Brito, F. 2002. Ciência e público: caminhos da
divulgação científica no Brasil. Rio de Janeiro: Casa da Ciência.
Nogueira, L.E.N. 1999. O rádio no país das Amazonas. Manaus. Ed. Valer.
Rodrigues, A. D. 1994. Comunicação e cultura: a experiência cultural na era da
informação. Lisboa: Editorial Presença.

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

123

AUTORES
Carlos Roberto Bueno 68
Cesar Augusto Chirosa Horie 23
Denise Machado Duran Guierrez 55
Deodato Ferreira da Costa 109
Geraldo Mendes dos Santos 25, 74, 116
Guilherme Mattos Jardim Costa 14
Fernando Hélio Alencar 70
Ilse Walker 72
Joaquim Fonseca Gouveia 64
Johannes van Leeuwen 61
Luis Augusto Pires Batista 82
Luiz Renato de França 14
Luiza Magalli Pinto Henriques 114
Mário da Silva Costa 57
Osiris Messias Araújo da Silva 34
Samyra Maria Santos Nassif Lacerda 14
Sandra Magni Darwich 59

124

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

Esta obra foi composta em Humanst531, ITC Slimbach Std,
impressa na Grafitel Comercial, em papel pólen 90 g/m2, brochura
com laminação fosca, no segundo semestre de 2013.

