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dos depoentes.
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capítulos correspondentes.
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depoentes em cada capítulo segue a ordem de suas falas nas reuniões.
As siglas e abreviaturas empregadas no texto encontram-se na
página 8.
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PRÓLOGO
Este Caderno de Debates, Tomo VII, aborda cinco temas fascinantes:
toxinas, plantas alimentícias não convencionais, processo cultural, música-poesia e ciência, tecnologia e inovação na Amazônia. Além disso,
eles guardam estreita relação entre si, mesmo isso não sendo aparente
à primeira vista. No entanto, para perceber esta relação basta lembrar
que toxinas e plantas alimentícias são assuntos usuais ou importantes
matérias primas nas áreas de CT&I e que essas perdem sentido quando
destituídas da visão humanística tão bem expressa na cultura, na música e na poesia.
Além da forte relação entre si, estes temas também são fortemente correlacionados com a Amazônia, berço de diversidade e cadinho
mágico de relações complexas e infindáveis. Mais que a soma de inumeráveis elementos de natureza biótica, abiótica, concreta e abstrata,
a Amazônia é produto de interrelações. Isso significa que ela é o palco
em que todos os elementos da natureza e da cultura se unem e se mesclam, resultando numa unidade rica e harmoniosa a desafiar a ciência
e encantar o mundo.
Desafio e encantamento são exatamente as forças motrizes e as fontes de inspiração para o trabalho que o grupo de estudos estratégicos
amazônicos vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos através do
debate saudável e da divulgação de idéias inovadoras fundamentadas
na ciência. Levando em conta que o GEEA é um grupo amistoso e eclético, formado por profissionais de diferentes áreas do conhecimento,
pode-se concluir que também ele se insere no contexto das interrelações acima referidas. Contexto ainda mais forte e fecundo quando se
considera que a participação dos potenciais leitores nesse processo é de
fundamental importância. É especialmente a eles que a presente obra é
dedicada. Assim, boa leitura!
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SIGLAS E ABREVIATURAS
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APAE		

Associação de pais e amigos dos excepcionais

BBB		

Big brother Brasil

BNDS 		

Banco nacional de desenvolvimento social e econômico

BOTOX		

Toxina botulínica

Bt		

Bacillus thuringiensis

CAPES		

Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior

CBA		

Centro de biotecnologia da Amazônia

CELSP		

Comunidade evangélica luterana São Paulo

CGEN		

Conselho de gestão do patrimônio genético

CIEAM		

Centro da indústria do Estado do Amazonas

CMA		

Comando militar da Amazônia

CMZL 		

Campus Manaus zona leste

CNPq		

Conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico

CT&I		

Ciência, tecnologia e inovação

d		

Dalton, unidade de medida de massa de partículas atômicas

DVD		

Digital versatile disc (disco digital versátil)

EAD		

Educação à distância

FAPEAM		

Fundação de amparo à pesquisa do Estado do Amazonas

FIEAM		

Federação das indústrias do Estado do Amazonas

FINEP		

Financiadora de estudos e projetos

GEEA		

Grupo de estudos estratégicos amazônicos

Ha		

Hectare

IBGE		

Instituto brasileiro de geografia e estatística

ICMBio		

Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade.

ICMS		
		
		

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 		
intermunicipal e de comunicação.

IDEB		

Índice de desenvolvimento da educação básica

IES		

Instituições de ensino superior

IFAM		

Instituto federal do Amazonas

INPA		

Instituto nacional de pesquisas da Amazônia

KGB		

Comitê de segurança do Estado (Rússia)

MCTI		

Ministério da ciência, tecnologia e inovação

MEC		

Ministério da educação

MPB		

Música popular brasileira

MSc		

Magister scientiae (mestre em ciências)

MT		

Estado de Mato Grosso
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MUSA		

Museu da Amazônia

ONU		

Organização das nações unidas

P&D		

Pesquisa e desenvolvimento

PAC		

Programa de aceleração do crescimento

PANC 		

Plantas alimentícias não convencionais

PIB		

Produto interno bruto

PIM		

Polo industrial de Manaus

PL		

Projeto de lei

PNE 		

Plano nacional de educação

PROIES		

Programa de reestruturação de instituições do ensino superior

PROSAMIM

Programa social e ambiental dos igarapés de Manaus

PROUNI		

Programa universidade para todos

PUCRS		

Pontifícia universidade católica do Rio Grande do Sul

REED		

Reduções de emissão do desmatamento e degradação florestal

SAF		

Sistema agroflorestal

SECTI		

Secretaria de estado da ciência, tecnologia e inovação

SEMED		

Secretaria municipal de educação

SUDAM		

Superintendência de desenvolvimento da Amazônia

SUFRAMA

Superintendência da zona franca de Manaus

THE		

Times higher education

UFAM		

Universidade federal do Amazonas

ULBRA		

Universidade luterana do Brasil

UNESP		

Universidade estadual paulista Julio de Mesquita Filho

UNINILTONLINS Centro universitário Nilton Lins
WWF		

World wide fund for nature (fundo mundial para a natureza)

ZFM		

Zona franca de Manaus
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PROCESSO CULTURAL DA AMAZÔNIA

PROCESSO CULTURAL
DA AMAZÔNIA
Resumo
Neste capítulo são feitas considerações sobre o regionalismo e sua vinculação com a literatura amazônica. Por extensão, é questionada a noção de identidade cultural e seu confronto com a intolerância racial e ideológica e com o
colonialismo. É traçado um panorama histórico sobre os grandes ciclos econômicos na região amazônica e sua relação com o movimento literário, incluindo
alguns de seus principais expoentes. Também são analisadas as políticas de
incentivo à arte e à cultura. É destacada a figura do leitor no processo literário
e a importância da educação, ciência e tecnologia na formação cultural dos
povos, em especial no mundo moderno e na Amazônia.

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

15
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Cientista social pela Universidade de São Paulo. Escritor,
jornalista, dramaturgo, crítico de cinema. Diretor do Departamento
Nacional do Livro (1991) e presidente da Fundação Nacional
de Arte (FUNARTE), entre 1995 e 2003. Professor convidado da
Universidade da California, Berkeley. Dentre suas obras publicadas
podem ser destacadas Galvez imperador do Acre; mad maria; a
resistível ascensão do boto tucuxi; o empate contra Chico Mendes;
breve história da Amazônia; Silvino Santos: o cineasta do ciclo da
borracha. Juntamente com Moacyr Scliar escreveu “entre Moisés e
Macunaíma”. O autor proferiu palestra no GEEA em 29 de maio de
2013, sobre o tema deste capítulo.

Antes de mais nada, quero dizer que me sinto gratificado em estar
aqui neste grupo de estudos conversando com cientistas e pesquisadores para pensar a literatura e a cultura de região Amazônica.
Em geral, o nosso processo histórico, quando não é soterrado por
medidas unilaterais engendradas nos gabinetes dos tecnocratas de Brasília, é sepultado por um certo ambientalismo apocaliptico, numa conspiração anti-científica para manter uma fronteira econômica e espaço
do primitivo.
Para muitos brasileiros, a Amazônia ainda é um território distante,
exótico, demograficamente rarefeito, difícil de compreender. O fato desse encontro estar acontecendo com o apoio do Ministério da Cultura só
nos dá esperanças. Assim, parabenizo os organizadores do GEEA por
terem se preocupado em convidar escritores e poetas. Há alguns anos
atrás os escritores brasileiros eram consultados sobre todos os assuntos: sexo, drogas, energia nuclear, etc. Hoje, no Brasil, está ficando raro
encontrar nas livrarias livros de escritores. Nas livrarias e nas listas dos
mais vendidos há de tudo: humoristas, pastores evengélicos, magos,
compositores de MPB e ex-BBB.
Invoco este momento de concorrências desleais em que vivemos para
confessar o meu nervosismo de estar aqui, entre tantos mestres. Olho
em volta e percebo que sou parte de uma minoria que mantém com
o nosso idioma uma intimidade um tanto promíscua. Portanto, peço
que não esperem nada de muito especial, pois vou falar apenas de
algumas experiências pessoais e de como um escritor pode raciocinar
sobre questões como a existência ou não de uma literatura, no caso a
literatura amazônica. Vejam em minhas palavras um esforço de manter
o nível acadêmico que este encontro exige.
16
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Por favor, não levem muito a sério sobre esse assunto de literatura
amazônica, como também não levem nada a sério essa história de regionalismo. Uma literatura amazônica parece ser algo tão improvável
quanto uma literatura regionalista. Ambos os conceitos são invenções
recentes. O regionalismo, por exemplo, é uma invenção nordestina, um
rótulo geográfico e ideológico que os nordestinos - que nunca inventaram a ideia de uma cultura do latifúndio, embora certas manifestações
da literatura daquela região tenham um caráter tipicamente latifundiário – fomentaram para se contrapor ao esforço varguardista do modernismo paulista e carioca.
Modernismo, aliás, que participamos na primeira hora. Abguar Bastos, Pereira da Silva e Bruno de Menezes que o digam. Trata-se de um
rótulo tão pouco cultural e histórico que os sulistas acabaram por entender que regionalismo é tudo o que é produzido da Bahia para cima.
A explicação é que talvez essa história de regionalismo tenha mais a ver
com o vigor econômico de cada região geográfica, com o tamanho da
pobreza, com a quantidade de políticos corruptos e folclóricos, enfim,
esses índice do subdesenvolvimento físico e mental.
Quando me sinto exposto a rótulos desse tipo, logo me vem à mente
o outro carimbo não menos preconceituoso: o de latinoamericano. Eu
tenho o maior orgulho de me declarar latinoamericano, quando podemos incluir os artistas e os escritores da Guiana Francesa, do Quebec,
do Haití, da Martinica. Ao fazer isso, veremos o espanto dos que usam
o termo latinoamericano como rótulo geopolítico. O que precisamos é
fugir do risco de nos deixar capturar em guetos, em que os parâmetros
de recepção de nossas obras não são de excelência literária mas fruto da
condescência porque somos pobres e moramos longe.
De minha parte e durante muitos anos recusei, e continuo recusando,
editoras estrangeiras que queiram me colocar em coleções latinoamericanas, porque autor latinoamericano, na Alemanha, por exemplo, é
analisado não pelo melhor crítico literário do jornal, mas pelos jornalistas que resenham livros sobre o turismo sexual na Tailândia. É para
as mesas desses últimos que são encaminhados os livros exóticos que
chegam do Terceiro Mundo, outro rótulo que se cola automaticamente à
pele do latinoamericano. Não sei quem inventou a expressão “literatura
amazônica”, mas ela tem inegavelmente uma conotação restritiva, uma
roupagem ideológica que mais parece uma desculpa por antecipação.
Estes guetos geopolíticos é que nós temos por obrigação rechaçar. É
claro que há povos latinos, como há amazônidas. Eu mesmo sou amaGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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zonense de Manaus, filho de paraense de Alenquer, com muito orgulho,
mas me considero cidadão do mundo e, espero, autor inscrito na grande
vertente da literatura brasileira, braço possante da cultura de língua
portuguesa, esta por sí uma rica floração da cultura latina.
Estamos situados na outra margem do ocidente e postos como os
principais guardiões de seus valores. Permitam-me aqui uma louvação
à cultura latina, porque ela tem sido o sal da terra. A cultura latina foi
a primeira cultura não provinciana, além de ter criado o conceito da
alteridade, ou seja, a possibilidade do diferente ser diferente. Foi Roma
que estabeleceu as bases do Direito, que é hoje exercido em todo o
mundo. É latino, também, os conceitos de república e de democracia
representativa, enfim, a nossa cultura americana é derivativa de uma
grande tradição.
Há, no entanto, um aspecto comprometedor para o nosso tempo.
Esta é a primeira vez depois da queda de Roma e na história moderna
da humanidade que o mundo não está sob o domínio hegemônico de
uma potência latina. O mundo hoje é dominado pelos herdeiros dos
antigos bárbaros anglo-saxões e isto quer dizer alguma coisa. Talvez
estejamos todos pagando o preço do péssimo serviço meteorológico do
Rei Felipe II, da Espanha. Se a Invencível Armada tivesse desembarcado
na Inglaterra, com certeza hoje não seríamos chamados de latinoamericanos e provavelmente estaríamos menos preocupados com questões
menores como identidade, um conceito que sequer faz parte da agenda
da filosofia clássica.
Já que falei da questão da identidade, vou tomar a liberdade para contar uma história para vocês: viajávamos com um grupo de escritores pela
Alemanha. Em todas as cidades que chegavamos, sempre havia um estudante hispanoamericano que se levantava e dizia: - “por favor companheiro, yo queria plantear la questión de la identidad”. Bem, os meus
colegas escritoes, sob o pretexto de que tinha feito Ciências Sociais, mandavam que eu respondesse a questão. Minhas respostas buscavam dar
um certo consolo ao jovem estudante, por certo cheio de saudades de sua
terra, mesmo porque as perguntas se repetiam sempre e sempre. Até que
na décima cidade, quando o já esperado estudante hispano-americano falava “planteo la question de la identidad”, o escritor João Ubaldo Ribeiro
pediu para responder, e disse, num espanhol que lembrava o Cantínflas: “mira companheiro, en Brasil non hay la question de la identidad, porque
en Brasil la Secretaria de Segurida Pública da uma tarjeta de identidad.
18
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Quando uno tiene problema de identidad, saca da tarjeta, mira la tarjeta
e se acabou el problema de la identidad.”
É claro que o estudante se enrolou no poncho e deixou a sala em
sinal de protesto, mas a resposta de João Ubaldo bem demonstrava
que a preocupação do rapaz era de certo modo ociosa. A questão da
Identidade, como já foi dito, não interessou nem aos filósofos clássicos,
muito menos aos escolásticos. É redução psicologizante de uma época
que incentiva a pulverização e teme a diversidade. E como identidade
é diversidade, há uma exagerada preocupação de certa intelectualidade
que se sente transplantada na América e teme a despersonalização.
Para evitar este perigo, invocam a questão da identidade como tema
central. Se entendermos identidade como aquele conjunto de fatores
que faz da França a França e do Brasil o Brasil, mais uma vez escapamos do monolítico para a diversidade. Fernand Braudel achava que é
a diversidade da França que forma a identidade de França, portanto, a
identidade tomada como uma cultura pura e monolítica, que precisa
ser defendida a todo custo ou é retórica ideológica – tal qual o conceito
de latinoamericano ou é uma remissão da alma de colonizados – que
gerou coisas como “As veias abertas da América Latina” - o grande manual do masoquismo político iberoamericano.
Comecei por estes dois rótulos, justamente para refutar a mania de
que em nome da nossa autoafirmação sejamos sempre obrigados a juntar toda e qualquer herança, para formar uma identidade. Não podemos
esquecer que temos uma trajetória de quinhentos anos no mundo contemporâneo. Meio milênio é muito pouco para assentar uma tradição,
mas o suficiente para dar consistência a projetos nacionais.
Portanto, ao observar esta trajetória de quinhentos anos da perspectiva da região amazônica, percebemos que neste período se formou
um esboço de civilização, que tem sua presença hoje, digamos, mais
enraizada no terrítório brasileiro que dentre os países panamazônicos.
Talvez o Peru seja o país que apresente algo semelhante à experiência
brasileira. Os outros países da bacia amazônica têm histórias intermitentes e praticamete resumidas ao século XX. Estes países tem sido
caudatários das políticas do Brasil, do Peru e da Colômbia, que só descobriu que tinha um pedaço na Amazônia quando o Peru invadiu o território no início do século e fundou a cidade de Letícia. Foi uma terrível
forma de se descobrir parte da Amazônia, mas felizmente a Colômbia
acabou retomando o território.
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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Retomando o nosso raciocínio, parece hoje pacífico que na Amazônia
se formou uma cultura nova, uma forma de viver que é própria da região. Na perspectiva de quinhentos anos, há na Amazônia uma intensa
produção cultural, de música de extração popular, que não é música
ameríndia mas originada nas diversas fusões culturais. Há uma música
clássica, inciada na segunda metade do século XIX e que prossegue no
século XX. Há uma tradição de arquitetura, de costumes, alimentação,
uma tradição nas artes plásticas e uma intensa atividade na literatura.
Embora devamos nos orgulhar dessa trajetória, não podemos perder
o senso crítico do que significou esse processo, não podemos perder o
sentido verdadeiro do quanto custou esta formação. Desse modo, mesmo que seja para nos impor nos contextos nacionais ou internacionais,
não podemos fazer deste processo histórico uma espécie de jogo de
cartas que se lança à mesa para formar uma tradição a qualquer custo.
Isto é, não podemos perder o senso crítico ao observar este passado,
aprendendo com ele, mas pondo-o em seu devido lugar. Porque compreender este passado não é transformá-lo numa viseira que complique
a fabricação do nosso futuro.
Nada de ilusões ou delírios de grandeza. No caso do Brasil, a literatura de língua portuguesa feita na Amazônia brasileira foi inaugurada
pelo poeta e soldado Henrique João Wilkens, no século XVIII, com o
poema “A Murahida ou a conversão do gentio Muhra”. Em seu tempo,
já era um poema decadente do ponto de vista formal, uma floração tardia e medíocre de poesia épica que conhecera seus grandes momentos
em Camões. Seu interesse é meramente documental, já que seus versos
registram a guerra movida pelos portugueses aos índios Muhra e a matança de 40 mil desses índios.
Assim sendo, a inauguração literária da Amazônia não é nada lisongeira, começa com um poema genocida, mas não se deve soterrar
Henrique João Wilkens, varrer para baixo do tapete, suprimí-lo numa
perspectiva revisionista. Do poema desse poeta temos que tirar lições,
como temos que tirar lições dos relatos dos missionários e viajantes, de
todos que contribuíram para o registro escrito da região.
Depois de Wilkens, o primeiro poeta nativo da Amazônia de língua
portuguesa é Tenreiro Aranha, que nasceu no Amazonas, na cidade da
Barra, mas cresceu e se formou em Belém, deixando aí a família, inclusive
seu filho, que foi um político importante e que se tornou em 1850 o primeiro Governador da Província do Rio Negro, atual Amazonas. Tenreiro
Aranha foi um poeta importante justamente porque sua poesia significa
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uma transição entre a poesia retórica portuguesa e uma poesia mais lírica
e comprometida com o mundo amazônico. Na verdade o teatro de Tenreiro Aranha é mais importante, porque sua curiosa dramaturgia é uma
verdadeira ruptura com Portugal, embora inconsciente.
A poesia de T. Aranha é uma poesia laudatória e circunstancial. Ele
era um funcionário público e inaugura na Amazônia a arraigada tradição provinciana de confundir o ofício de escrever com a ideia de capital
social. Ou seja, o escritor não escreve para os leitores, mas para garantir
a sua ascensão social. Era uma poesia feita nas circunstâncias para
louvar as efemérides da nobreza portuguesa. Como homem político,
era um conservador extremado e fiel súdito colonial que afirmava que
“os direitos humanos era um veneno mortífero”. No entanto, seu teatro
prenuncia a independência do Grão Pará.
Há um hiato no século XIX, uma espécie de esquecimento deliberado
da primeira metade do século XIX na Amazônia, como se nada de
importante tivesse acontecido. Do ponto de vista literário, realmente
nada aconteceu, mas é desse período a obra política de dois importantes
pensadores regionais: Patroni e o cônego Batista Campos. O primeiro
deixou obra publicada, mas o segundo nunca escreveu livro, sua produção está espalhada em jornais e anais provinciais, a espera de que
alguém a reúna e a organize.
Nesta ainda obscura primeira parte do século XIX, a região viveu um
momento histórico doloroso, com a sua anexação forçada ao Império
do Brasil, a política de provocação instalada desde o Rio de Janeiro e,
posteriormente, o massacre sistemático de todas as lideranças locais
e, a seguir, de 30% da população. Foi a chamada revolução da Cabanagem, que começou como uma crise pós-independência e terminou
como insurreição popular desesperada. O resultado é a transformação
da Amazônia em região atrasada e fronteira econômica e o estabelecimento de um silêncio político que durou mais de um século.
A Cabanagem foi a maior revolução social do Brasil, provavelmente
da América do Sul, atingindo e conflagrando toda a região amazônica,
inclusive parte da Amazônia colombiana, venezuelana, peruana e boliviana. Em 1845, quando a Regência promulgou a anistia aos revoltosos
da Cabanagem, apenas os povos indígenas ainda resistiam, como os
Muhra da Autazes e os Mawé, do rio Andirá, no Amazonas. E se o processo repressivo dificultou a floração de talentos literários, somente os
Mawé guardaram a memória da grande revolução, registrada que está
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em seus porantins, remos mágicos onde costumam escrever a história
tribal, começando pela criação do mundo.
O porantim é uma clava de madeira pesada, decorada pelos sinais
mnemónicos que contam a história Mawé, interpretada pelo pajé de
cada aldeia. Antigamente, como bons Tupi que são, os Mawé usavam
o poramtim para romper a cabeça de seus prisioneiros, na cerimônia
antropofágica de digerir os mais heróicos e corajosos dos inimigos. Neste sentido, os Mawé são os únicos povos que usavam sua “biblioteca
nacional” para eliminar seus inimigos. Quando os pajés se reúnem para
“ler” o poramtim, acontece uma cerimônia que dura horas e horas, mas
ao chegarem no episódio da Cabanagem, invariavelmente os narradores
choram, relembrando os traumas e horrores daquele período.
Depois, temos a experiência do Ciclo da Borracha. É nesse momento
que a região amazônica se insere na economia mundial como fornecedora de matéria prima. Com o ciclo da borracha, a Amazônia brasileira
passa a contar com uma série de escritores em ação. Mas o que realmente ficou, e que importa, é o contista e romancista Inglês de Sousa,
tio de Oswald de Andrade, homem do baixo amazonas e que legou
uma obra forte, bastante inventiva, como os romances “O cacaulista”
e “coronel sangrado”, além de ter introduzido no Brasil o naturalismo
com sua obra-prima, o romance “o missionário”. O resto foram escritores menores, que reforçaram a sociedade da troca de favores, a sina
dos escritores sem leitores, contrastando com os seus colegas do Rio de
Janeiro, que na virada do século exercitariam seu ofício com espírito
profissional, consolidando a indústria editorial brasileira.
O Brasil é um país curioso, porque ele é capaz de queimar etapas. Em
1819, quando é publicado o primeiro livro no Brasil, os hispano-americanos já contavam com um fundo editorial de mais de 500 títulos. Não
vamos esquecer que os portugueses proibiram a imprensa na América-portuguesa, ao contrário dos espanhóis, que abriram universidades e
permitiram a imprensa.
O modelo colonial português foi bem diferente do modelo espanhol.
Os portugueses sempre foram mais objetivos, mais preocupados com detalhes, nunca se viu um português, como Balboa, com água pelo joelho
tomando posse no Oceano Pacífico, em nome do rei da Espanha. Um
português jamais faria isso e não é por senso do ridículo. Nunca se viu
um português atrás da fonte da juventude, eles estavam atrás de índios
mesmo, de esmeraldas, de coisas muito concretas. E quanto à escola,
universidade e imprensa, não eram coisas para território colonial. Mas
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quando o primeiro livro foi publicado aqui, e foi um livro que não se
pode dizer que vai ferir as instituições, porque era uma lista dos bens de
um Arcebispo do Rio de Janeiro, o Brasil parecia fadado à boçalidade.
Em 1880, surpreendentemente o Brasil já tinha uma estrutura editorial moderna, igual a da França e dos Estados Unidos; os autores brasileiros já podiam assinar, como Joaquim Manoel de Macedo fez com
seu editor, nos mesmos princípios em que Herman Melville assinava
com seu editor nos Estados Unidos. Mas a nossa região sempre esteve
desafinada nesse campo da cultura. E o que temos na Amazônia é a
persistência de uma literatura sem leitores, e que, em muitos casos,
os próprios editores são os próprios autores. O romancista Inglês de
Sousa editou por conta própria todos os seus livros, porque era juíz e
tinha posses para isso. Mas seus livros só ganharam presença nacional,
quando muito depois de sua morte, passou a ser editado por editoras
comerciais do Rio e São Paulo.
É interessante meditar sobre a desimportância da literatura feita na
Amazônia entre 1880 e 1910 e o papel político e econômico relevante
desempenhado pela região no contexto nacional. Os políticos do Pará e
do Amazonas, os deputados e senadores, desenvolveram no II Reinado
e na Primeira República uma presença bastante progressista, votando
ou apoiando causas como as da Abolição da Escravatura e a instalação
da República Federativa. Talvez porque representassem uma economia
regional moderna, os políticos da Amazôna não tinham ainda adquirido
a conhecida postura caricata e subserviente dos atuais políticos que vão
para Brasília. Quer dizer, os palhaços só começaram a entrar na política
regional no século XX.
Uma outra circunstância que nos tem afligido, tem sido o penoso
relacionamento da Amazônia com o Estado Brasileiro. É possível dizer
que não tem sido fácil o relacionamento do Estado com a nossa região.
Hoje não temos a censura, a legislação brasileira baniu-a completamente e a constituição garante completa liberdade de expressão. É claro
que de vez em quando algum juiz enlouquecido manda apreender um
quadro, mas é imediatamente obrigado a entregá-lo de volta ao artista.
Não há qualquer restrição na liberdade de expressão.
Se de um lado conseguimos construir, pela primeira vez na história
desse país, um Estado sem nenhum mecanismo de censura, de outro
lado é possível dizer que o relacionamento dos segmentos culturais
amazônicos com o Estado tem sido errático e inadequado. Isso, porque
as estruturas do Estado não são exatamente amigáveis para o relacioGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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namento com os artistas, estes não compreendem os mecanismos do
Estado. Mas este relacionamento é importante.
O Estado brasileiro hoje está aparentemente mais pródigo com os
artistas, aumentando a oferta de recurso e incentivos fiscais. Por isto,
não é ocioso se debruçar sobre este velho relacionamento, para melhor
saber avançar. Dialogar com o Estado é um dos atributos da democracia, para que a ação governamental não veja as demandas da região
com olhos de piedade, mas em pé de igualdade com as demais regiões
do país. Não é mais possível admitir que os editais dos órgãos federais
de cultura continuem a oferecer aos artistas regionais as menores quantias, geralmente muito abaixo daquelas destinadas aos artistas do sul e
sudeste. Ou a tratar a região com um gueto.
Como vimos, a Amazônia é uma invenção do Brasil. Os moradores da
Amazônia sempre se espantam ao ver que, talvez para melhor vendê-la
e explorá-la, ainda apresentam esta região como habitada essencialmente por tribos indígenas, enquanto existe há muito tempo uma verdadeira vida urbana e uma população erudita que teceu laços estreitos
com a Europa desde o século XIX. Aliás, nisso residem as maiores possibilidades de resistência e de sobrevivência dessa região. Com efeito,
os povos indígenas da Amazônia logo descobriram que nada conseguiriam se não se apoiassem nesta população urbana, que é a única que se
expressa nas eleições e exerce pressão sobre a cena política brasileira.
Embora o Brasil se orgulhe de ter conquistado a Amazônia, o povo
amazônico soube resistir e preservar suas peculiaridades; continua havendo uma cozinha, uma literatura, artes-cênicas, arquitetura, artesvisuais, música, uma cultura da Amazônia. Há uma maneira de ser do
homem do extremo norte, que nunca será aniquilada. O que precisamos
é intensificar as trocas entre as culturas regionais brasileiras, muitas
delas com passados semelhantes, unidas pelo sentimento de brasilidade e irmanadas pelo agridoce idioma de Camões. É sobre uma dessas
peculiaridades, a literatura que se escreve no Estado do Amazonas, que
vou agora tentar vos apresentar.
Não podemos encerrar este passeio pelas letras amazônicas, sem
uma referência aos povos indígenas. Do outro lado da fronteira cultural
que se formou com a destruição do Grão-Pará e a criação da Amazônia
nos espreita uma amplidão criadora, uma tradição milenar. Foi esta
tradição milenar que produziu literatura de rara beleza e complexidade,
fábulas de rara crueza, forte e sensível expressão de forças primitivas,
cuja elegância seduziu homens como o conde Ermanno Stradelli, que
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veio para a região em 1890. Foi com este fidalgo, etnógrafo, rico, corajoso, um herói romântico típico da Amazônia, que a lírica dos povos
indígenas começou a ser revelada dentro de uma compreensão artística
antes que etnográfica. Seus livros, como Leggenda del Taria, coleção de
contos e narrativas heróicas, ou La leggenda del Jurupary, um belíssimo
registro da saga do grande legislador, antecedem Raul Bopp na reinvenção literária do mundo amazônico.
Leggenda del Taria, lembra muito o antigo romance de amor, um
gênero literário que crava suas raízes na mais cara tradição literária
italiana. As descrições em versos do cenário, os gestos cavalheirescos,
a renúncia final dos contendores frente à carnificina, fazem desta saga
uma fábula mileseaca do rio Vaupés.
Stradelli encontrou na narrativa fabulosa dos tariana uma linguagem
apenas nascida, como é de nascimento o êxtase de Raul Bopp. E não
é por pura associação de ideias que Nunes Pereira, em 1966, intitula
sua monumental obra de Moronguetá, um Decameron Indígena. Sem
interferir na redação dos mitos, Nunes Pereira registra um estilo rico,
matizado e sem grilhões.
Um registro de mito e comportamentos que para Lévi Strauss “estocam e transmitem informações vitais assim como os circuitos eletrônicos e a fita magnética de um computador o fazem”. Reconhecendo
esta autoridade do mito, poetas como Stradelli defendem a primeira
realidade da região, realidade maior e mais relevante, pela qual está
determinado o próprio destino da Amazônia. Conhecendo isto, estes
“segredos profundos, sedutores e envolventes como certos cipós que se
cobrem de flores para fingir fragilidade” - como bem escreveu Câmara
Cascudo a respeito de Stradelli - descobrimos que vivemos num mundo
onde o mito ainda vive e o relacionamento do homem com a natureza é
ainda o mesmo relacionamento dos deuses com a sua criação.
Hoje os deuses foram banidos para a penitenciária da etnografia, o
status ontológico do mundo está traduzido pelo potencial de energia
elétrica. O esforço de Stradelli se repetiu nas obras de J. Barbosa Rodrigues e Brandão de Amorim, autores de antologias como Lendas em
Nheengatu e Português e Poramdubas Amazonenses. Mas foi somente
em 1985 que um primeiro autor totalmente indígena pode responder o
diálogo proposto pelo fidalgo italiano. Trata-se de Luis Lana, cujo nome
em dessana é Tolomen-ken-jiri, autor de “antes o mundo não existia”,
narração precisa do mito cosmogônico de sua cultura, escrito em português e dessana, sob enormes dificuldades em sua aldeia do rio Tikiê.
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Luiz Lana, que nasceu em 1961, filho do chefe de sua tribo, fez o
livro preocupado com a preservação do mito da criação do universo,
acabou se tornando o primeiro índio a escrever e ter seu livro publicado em 500 anos de história do Brasil. “antes o mundo não existia” está
traduzido para diversas línguas européias e estimulou o surgimento de
outros escritores indígenas, que estão tornando vernáculo seus idiomas
ágrafos e são editados pela primeira editora indígena do país, propriedade da FOIRN – Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro.
O que desejo afirmar é que, se o passado histórico é uma coleção
de fatos muito importantes, não podemos nos deixar subjugar por este
passado, na busca de um lastro de tradição que não tem sentido. A
Amazônia é ainda uma das pátrias do mito, é uma região de desafio
tecnológico, é um turning point da civilização ocidental. A Amazônia
tem experiências humanas extraordinárias, que vem de muito antes
da chegada dos europeus. Essas experiências estão em sua grande
maioria ainda disponível nas fontes originais, mas temos que tomar
precauções para não continuarmos repetindo essa tradição de escritores sem leitores, de pintores sem apreciadores de quadros, de grupos
de teatro sem espectadores.
É hora de superarmos essa mania de escritores preferirem uma noite
de autógrafos e pagarem de seu bolso um livro, a ir batalhar a edição
numa editora profissional. E isto eu afirmo com muita tranquilidade,
porque se há um país onde os autores têm possibilidades é o Brasil. É
o único país da América-Latina que tem mercado interno. É um país
que muitos autores hispanoamericanos sonhariam ter, já que para se
tornarem conhecidos precisam ser editados na Espanha.
Mário Vargas Llosa vende muito mais no Brasil do que no Peru. Um
autor brasileiro pode vender no Brasil um milhão de exemplares. O que
quer dizer que os autores brasileiros podem escolher entre ser um funcionário que escreve, um professor universitário que escreve ou apenas
um autor. Se o nosso passado é rarefeito e nossas tradições pouco consistentes, temos a força de superação.
A Amazônia já deu sinais de que pode produzir autores de qualidade e com projeção nacional e internacional; o que precisa ser feito
agora é a construção de uma real opção para os artistas da região. No
caso da literatura, ela não pode mais ser encarada como capital social
e como subproduto da vaidade individual. Literatura tem de ser feita
para ser lida; o escritor tem que estabelecer um compromisso com os
leitores, porque não existe literatura sem leitores. O resto é aventura de
linguagem, que eventualmente pode servir de matéria para alguma tese
universitária, mas será descartável e perecível.
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O compromisso com o leitor é tão fundamental, que nem mesmo
importa a questão da região ou a necessidade do escritor da Amazônia
falar de sua própria região. Somente fará sentido ser escritor da Amazônia, quando for possível um escritor ser lido não apenas no território
de sua língua - se você escreve em espanhol, na Bolívia, no Peru, na
Colombia, na Venezuela, no Equador, ou inglês, se é da República da
Guiana, ou francês, se é da Guiana, ou papiamento, se é do Suriname
-, mas estar presente nas livrarias do grande vale Amazônico, seja qual
for a soberania política. O fundamental é que os escritores da Amazônia conquistem os leitores da Amazônia, numa verdadeira integração
literária, ou seja, que tenhamos uma literatura verdadeira, significativa
e num permanente diálogo com o seus leitores.
PHILIP MARTIN FEARNSIDE
O palestrante levantou vários pontos importantes sobre a história
da Amazônia e como isto afeta os acontecimentos de hoje. Um fato
importante mencionado foi que na Cabanagem (1835–1840) 40% da
população da Amazônia brasileira foram mortos. É relevante pensar
quem fazia parte desta percentagem. Basicamente eram os caboclos da
região, eliminados em um claro genocídio. Este esforço de acabar com
os caboclos não era restrito a eliminá-los fisicamente, mas também a
continuar um esforço de longe para eliminá-los culturalmente. O Marquês de Pombal (1699-1782) proibiu a fala da Língua Geral (Nheengatu) em 17 de agosto de 1758.
A eliminação de uma língua através da repressão é sempre um transtorno gravíssimo. Um exemplo mais recente é a proibição da língua
Catalã durante a ditadura de Francisco Franco na Espanha (Ross, 2007).
Como mencionado na palestra, línguas indígenas, atualmente, vêm desaparecendo em um ritmo alarmante devido à homogeneização pela
mídia e pela cultura majoritária. De certa forma, a eliminação da Língua Geral já foi consumada, embora ainda haja alguns falantes entre caboclos e índios na bacia do rio Negro (Grenand & Ferreira, 1989). Apesar de grandes avanços desde séculos passados na região, os problemas
de preconceito e descriminação ainda continuam, como mencionado
na palestra. É importante que as lições da história sejam aproveitadas
para ajudar reverter esses aspectos, frequentemente não admitidos, da
cultura atual.
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MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DOS SANTOS
Em primeiro lugar gostaria de expressar minha grande admiração
pelo trabalho do Márcio Souza, em prol da divulgação da Amazônia
para o mundo, através de suas obras e de seu trabalho. Exemplo disso
é o livro Expressão Amazonense, que li quando era acadêmica do curso
de Letras, na Universidade Federal do Amazonas.
No curso de Pedagogia da Universidade Nilton Lins, cuja matriz curricular oferece uma disciplina intitulada Antropologia Cultural e Educação Indígena tem-se tratado de aspectos socioculturais dos povos da
Europa, do Oriente, Oriente Médio e até da África, menos da nossa
própria raça - a indígena. E, quando intervenho para saber o porquê
dessa ausência de informações sobre a população original da Amazônia
os professores geralmente me respondem que não há fontes suficientes que lhes forneçam dados sobre essa temática. Tanto a história da
África e das relações etnoraciais quanto da cultura indígena devem ser
contempladas com prioridade, não só por exigência do MEC, mas pela
importância que as temáticas assumem para compreendermos nossas
origens e o aspecto da miscigenação que forma a população brasileira.
Conforme a fala do palestrante, não se trata de falta de fontes. Há
bastante fonte sobre a cultura indígena. Temos literatura densa sobre o
índio na Amazônia. Temos alguns órgãos que podem fornecer informações valiosas sobre a temática como, por exemplo, o Núcleo de Estudos
da Amazônia (NEAI) e o Museu Amazônico. Inclusive, o NEAI possui
um portal e um rico acervo bibliográfico que é divulgado no Google.
Além disso, há filmes como “a arte do urucum”, “ajuricaba – o rebelde
da Amazônia”, “as amazonas” e “os filhos do guaraná”. Enfim, a justificativa daqueles que dizem faltar informações sobre a cultura indígena
na Amazônia não convence, já que existe uma vasta literatura e material, resultado de estudos realizados por pesquisadores amazônidas
e de outras regiões. Trata-se mais de comodismo ou falta de interesse.
DEODATO FERREIRA DA COSTA
Quero começar a reflexão sobre o tema indicando um caminho e
uma visão distinta de conceber a Amazônia: a cultura e os povos que
a compõem, incluindo o Amazonas. Esta reflexão quer ser e é apenas
um simples ensaio de compreensão e de interpretação de uma realidade que não é simples. A linha de pensamento parte do principio da
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alteridade. Precisamente por isso, quero usar uma terminologia mais
densa e substancial. Ela não tem cunho histórico, mas se insere na
possibilidade de uma reflexão ético-filosófica de cunho hermenêutico
e fenomenológico. Começo então, com duas citações de dois filósofos:
Emmanuel Lévinas (um judeu de cidadania francesa) e Benedito Nunes
(um amazônida do Pará).
Segundo Lévinas (1993b), “o inatual pode, certamente, dissimular
algo que prescreveu; nada é preservado da perempção, nem mesmo o
peremptório. Mas o inatual (...) não se confunde com uma desatenção
qualquer a respeito das opiniões dominantes de nosso tempo, defendidas com tanto brilho e maestria. O inatual significa, aqui, o outro do
atual, e não sua ignorância e negação. Nunes (1998) afirma “a função
da Filosofia não consiste apenas em descrever os sentimentos; é necessário que ela saiba despertá-los em nós”.
Filosofia e Amazônia não são temáticas novas, mas cada uma guarda, a seu modo, um quê de novidade que perturba e inquieta. Se a filosofia, em sua longa tradição, nos impele a pensarmos e repensarmos
o sentido e o significado da vida, do homem e do mundo, a Amazônia,
em sua distinta história de lutas e resistência, nos impele à apercepção
do sentido da diversidade da realidade da vida, do homem, do mundo.
Se o primeiro sentido nos remete à tradição ocidental moderna, em
cuja racionalidade a Filosofia encontra-se cristalizada, o segundo sentido, o extraído do termo e da questão da Amazônia, nos remete a uma
compreensão distinta daquela da tradição ocidental: a vida, o homem
e o mundo no tempo e no espaço amazônico nos interpelam a buscar,
nessa outra realidade, uma lógica e um ser distintos cuja racionalidade,
originariamente, não se imiscui nem se reduz àquela.
Este outro sentido, o da diversidade do ser e da racionalidade distinta
– a razão do outro, assumida desde a exterioridade do seu mundo e do
seu ser – que desestrutura todo sentido único de se - é o que chamamos
aqui de inatual. Na reflexão que agora faço, o inatual é o outro do ser
que é um eu, mas também outro que um mero não-eu, que uma mera
coisa ou objeto. Como nos diz acima Lévinas, o inatual é o outro do
atual, não é a ignorância ou negação do ser que é, mas é a afirmação de
uma alteridade que se encontra fora dos limites do ser que a tudo pretende abarcar; é outro distintamente outro. E, neste caso, com relação
à Amazônia, é outro enquanto ente humano e enquanto ente natural.
Assim, dada exterioridade do outro, em seu mundo, ante o sistema-mundo vigente que pretende ser o único mundo possível, não é a
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reflexão ou a racionalidade filosófica que desencanta o ser na e da Amazônia, mas é esta com seu ser distinto que encanta e desafia a Filosofia.
Encantamento instigante: a reflexão desperta para a outra vida, para o
outro da vida. Não é a filosofia que descobre a Amazônia, esta é que se
manifesta à Filosofia. É a realidade amazônica, enquanto alteridade na
exterioridade de seu ser, que questiona a consciência filosófica.
É a partir dessa vida outra, diversa em sua origem, já presente desde antes do aparecimento do homem na Amazônia e hoje entoada na
palavra/canto do poeta/escritor, que queremos nos pronunciar. Falando de outra maneira, queremos partir do logos que se expressa como
dizer, segundo Lévinas, e não como mero dito, mal dito, petrificado,
emudecido. Imbuídos desta noção e, de acordo com o logos sensível do
poeta/escritor e em desacordo com “um determinado” logos científico
– aquele que não respeita a Amazônia e a computa como cálculo para
exploração de seus saberes e de seus recursos naturais para a obtenção
do perverso lucro – objetivado e ocidentalizado; queremos, motivados
pela suspeita do dito, com o qual estamos em desacordo, nos inquietar
com a realidade amazônica, questionar o sentido que tem nos dado o
“logos oficial”, que estabelece o que é o ser em sua identidade de uno,
fora do qual nada existe.
Impregnados dessa inquietação, podemos então propor alguns questionamentos simples que apenas nos permitam adentrar na enormidade
do problema que vislumbramos. Assim: que é Amazônia? Há um sentido
que possamos dizer amazônico? Podemos falar de um ser amazônico?
Qual a importância da Amazônia no atual cenário de catástrofe ecológica? Pode a Amazônia nos ensinar alguma coisa sobre a diversidade
cultural em tempos de globalização e da chamada pós-modernidade?
São questões que dizem respeito a uma reflexão de cunho mais filosófico e que a princípio podem ser encaradas como mero devaneio
de um pensador qualquer, porém tais questões nos permitem adentrar
pela porta da frente, mediante o exercício do pensamento racional, no
processo do filosofar aplicado à Amazônia.
Sobre o processo do filosofar que hoje tem como mediação necessária
a linguagem e dela se serve hermeneuticamente para fazer sua reflexão,
gostaria de dizer algo. Ora, um conceito, uma noção, um sentido não se
constrói pelo simples uso da linguagem como que operando elementos
componentes de uma nova e possível estrutura, estabelecida numa forma que se poderia dizer própria. Por isso, perguntamos: a linguagem é
a morada do ser ou o lugar onde se manifesta o ser?
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A filosofia, a reflexão filosófica não prescinde da linguagem, mas
também não se enreda exclusivamente por ela. A paciência requisitada
na reflexão filosófica, para a construção do conceito e do sentido, implica em algo mais que a pura linguagem. Esta requisita ainda pensamento, vivência, impregnação de pensamento e vivência, “contemplação
da realidade” – expressão já desqualificada por apresentar-se, talvez,
mística demais para um mundo muito rigoroso e regido pela “objetividade científica”.
Com certeza, depois da reviravolta pragmática e linguística ocorrida
no século passado e que alterou profundamente os rumos da reflexão
filosófica, não podemos mais prescindir da linguagem como lugar comum, a partir do qual empreendemos a busca do sentido e da significação, do entendimento e da compreensão da cultura que se expressam
nos mais diversos âmbitos da vida humana. Não nos esqueçamos, no
entanto, que toda forma de linguagem e comunicação pode, de alguma
maneira, nos conduzir ao sentido e à significação.
Assim pensando, o caminho da linguagem que nos fornece o acesso
ao sentido e à significação, passa necessariamente por uma interpretação dos dados linguísticos facultados para nossa análise. É o que podemos chamar de hermenêutica. Isto é, um método de análise histórica
que nos permite, a partir de critérios, optar por determinada perspectiva de entendimento, dada a abordagem e o enfoque que se dê aos fatos
levantados e selecionados para a formação da compreensão e, consequentemente, do sentido e da significação aos quais se pretende chegar.
Neste sentido, se há uma questão amazônica a ser explicitada em seu
sentido e em sua significação, será através do trabalho hermenêutico
com mediação da linguagem que se acederá a esta tarefa filosófica. Isso
se for possível denominar esse empreendimento de tarefa, e mais ainda
de filosófica.
Assim, remontando à história da Amazônia, seja da Amazônia indígena, seja da lusitana, encontramos a diversidade étnica e cultural em
seus primórdios. Podemos, portanto, a princípio, inferir que a Amazônia é alteridade em relação à civilização ocidental europeia. Esta,
em sua forma lógica de pensamento, constituiu-se numa totalidade de
pretensão universal, na qual todas as diferenças são reduzidas e absorvidas, unificadas no ser dessa totalidade, enfim, englobadas numa
mesmice de sentido e significação que impede a manifestação de toda
e qualquer outra forma de ser. Essa lógica compreende o ser como unidade, identidade e totalidade.
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É outra a visão que temos da Amazônia. Nela o ser se manifesta na
diversidade. Não como mera diferença que pode ser absorvida na totalidade, mas como distinção que mantém a alteridade de seu ser. Sua alteridade não é abstrata, é real: está na natureza, no homem, no tempo,
na cultura, na história de luta, resistência e dominação dos primeiros
habitantes dessa outra terra pelos civilizados europeus. A Amazônia
guarda uma distância significativa do modo ocidental de ser e de pensar. Explicitar essa distância, em termos filosóficos é o que acredito ser
possível fazer, a partir do logos poético e literário de Thiago de Mello,
de Márcio Souza, entre outros pensadores autóctones da Amazônia. E
também da perspectiva da alteridade que nos é apresentada por Emmanuel Lévinas, Enrique Dussel e Ricardo Timm de Souza, pensadores
contemporâneos.
Na continuação dessa tentativa de pensar/filosofar sobre a Amazônia, acreditamos que a ciência tem um papel de extrema relevância na
construção de uma nova visão da Amazônia. Ciência e Filosofia são
duas formas de saber que e cada uma a seu modo utiliza a razão na
produção dos conhecimentos sobre o homem, a vida e o mundo. São
formas de saber que, em nossos dias, assumem um lugar importantíssimo como reflexão, não mais sobre a totalidade da realidade, mas
sobre todas as realidades da totalidade do planeta, contribuindo com a
busca de novas saídas e de novos meios para a preservação da vida e
do próprio planeta.
A Filosofia é crítica, mas é também inquietação e busca de sentido.
É constitutiva do ente humano (do humano ser) e, neste sentido, diz
respeito a tudo que se refere à vida deste, direta ou indiretamente. Portanto, diz respeito ao saber, à cultura, à história, à natureza, à ecologia,
enfim ao ser humano e seu contexto presentes na Amazônia. Parafraseando Benedito Nunes, a Filosofia tem a incumbência de despertar em
nós o sentimento de pensar e cuidar da Amazônia.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
Processo cultural é algo extremamente difícil de ser conceituado, talvez mais difícil ainda que a própria cultura, da qual deriva e está totalmente relacionado. Afinal, se a cultura é um mosaico de fatos, valores,
impressões, experiências e vivências, o processo cultural envolve sua
gênese e desenvolvimento e por isso está no cerne das questões que
lhe dizem respeito. Mesmo quando se fala em processo cultural de uma
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determinada região ou etnia a complexidade desse mosaico não diminui. Ao contrário, aumente ainda mais, pois aí se torna preciso adentrar
nas especificidades e nos detalhes que o caracterizam. De todo modo,
gostaria de tecer algumas considerações sobre o assunto, tomando por
base alguns casos isolados de injúria racial e racismo, bem como a idéia
de mestiçagem cultural, segundo a visão do ensaísta e conferencista
Jean-Claude Carrière esboçada no livro de Betty Milan (1912).
O caso de injúria racial ocorreu numa recente partida de futebol pela
Taça Libertadores da América, entre o time brasileiro Cruzeiro Esporte
Clube e o time peruano Real Garcilaso. Nesta partida, realizada na cidade peruana de Huancayo, em 12/02/14, vários torcedores imitavam
gestos de macacos toda vez que o jogador do time brasileiro tocava a
bola. Esta injúria grotesca atingiu não apenas o jogador, o time e os dirigentes que estavam presentes ao estádio, mas a todos que assistiram
pela televisão ou foram notificados do incidente. Em consequência disso, inúmeras notas de repúdio foram expedidas, sendo as mais notórias
a da Presidente do Brasil, Dilma Rousseff e seu Ministro dos Esportes os
quais cobraram providências enérgicas da Confederação Sulamericana
de Futebol (CONMEBOL). Também o Supremo Tribunal de Justiça do
Brasil emitiu nota condenando o fato.
Mais recentemente, num jogo entre Barcelona e Villareal, um torcedor deste último time atirou uma banana sobre o jogador Daniel Alves
que a apanhou e comeu. Esta imagem varreu o mundo, provocando
reações de todos os tipos. Além desses casos de intolerância, injúria
racial e mesmo de racismo, inúmeros outros vem acontecendo em estádios de futebol em várias partes da Europa e América do Sul e todos
são condenáveis, mediante um mínimo de sensatez.
Injúria racial é condenável em qualquer estádio de futebol, mas quando
isso ocorre na América do Sul acaba sendo também patética. Isso, por duas
razões básicas: primeira, que a população desse continente é fortemente
mestiça, com forte influência indígena e negra. Segunda, porque o esporte
é um dos principais meios de congraçamento desses povos e gestos de
intolerância e de injúria racial são totalmente antiesportivos.
Outro caso explícito de injúria e que mais parece racismo ocorreu recentemente num salão de beleza em Brasília, quando uma senhora branca recusou o atendimento de uma servidora, por causa de sua cor negra.
Este episódio provocou a imediata reação da diretora do estabelecimento
e de várias clientes ali presentes. Estas chamaram a polícia que fez prendeu a agressora, com base na lei brasileira que pune o racismo.
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Estes fatos não são isolados. Muitos outros semelhantes ainda continuam ocorrendo no Brasil e em várias partes do mundo. Também, não
incluem apenas negros, mas também quilombolas, índios e ciganos. Ou
seja, além, da cor, pessoas também são injuriados pela situação social,
religiosa, sexual, econômica e até modos de vida. Em certos lugares,
nem mesmo os velhos escapam desta maluca discriminação.
Considerando que vivemos no século XXI e em que o mundo se encontra totalmente interconectado pela comunicação de todos os tipos
de mídia e pelo mercado globalizado, além de uma profusão de informações técnicas, religiosas e científicas, parece inimaginável que a
intolerância pela diversidade ainda se manifeste com tanto vigor. Pior
ainda é que muitos desses casos ocorrem no âmbito de uma mesma
região, país ou comunidade formada por membros que tiveram ou tem
a mesma origem e a mesma cultura.
Evidente que ao lado da corrente racista e intolerante existe também a corrente fundamentada na tolerância e respeito à diversidade
de cultura e cor e isso também precisa ser enfatizado. Assim, enfatizo
aqui os exemplos edificantes de Martin Luther King, Nelson Mandela
e Mahatma Ghandi. Todos estes deixaram um legado edificante e que
deve servir de inspiração e exemplo.
O ensaísta e escritor Jean-Claude Carrière, citado em Milan (1912)
faz uma bela e apologética defesa da tolerância a partir do exemplo
da mestiçagem. Segundo ele, a mestiçagem é um exemplo concreto de
tolerância e que a sociedade mestiça tem todos os elementos para servir de modelo para as sociedades do mundo ainda afeitas ou reféns de
preconceitos raciais e semelhantes.
Além de evidenciar a grandeza da mestiçagem, Carrière fala do lado
sombrio desta, sobretudo no passado, quando ela se constituía em motivo de escravidão ou era vista como inferioridade ou degeneração das
raças consideradas puras. Ele lembra que ainda hoje se usa a palavra
francesa métèque para alguém que não é de raça pura, também assinalando com isso que este não passa de uma escória social, um personagem de qualidade inferior.
Este e vários outros pensadores afirmam que todas as evidências
científicas apontam para as vantagens das misturas genéticas, pois
estas, via de regra, são condicionadoras de mais resistência e vigor.
Também do ponto de vista antropológico e sociológico há evidências
de que tal como a mestiçagem biológica, também a mestiçagem cultural tem favorecido seus portadores. Além de se insurgir contra a idéia
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tresloucada de condenar a mestiçagem, Carrière indaga se ao invés de
fraqueza, ela não poderia assinalar exatamente o contrário, ou seja, a
força de um povo.
É fato notório que a mestiçagem cresce em todo o mundo, tanto pelo
crescimento populacional das sociedades mestiças como também pelo
processo de miscigenação entre etnias consideradas puras. Mesmo nos
países europeus, historicamente caracterizados pela cor branca ou clara
de seus representantes, a mestiçagem vem aumentando consideravelmente. Alguns indicadores sustentam que a mestiçagem é o destino
destes países num futuro próximo. Neste sentido, os latinoamericanos
estão na frente desse processo e poderiam dar uma contribuição valiosa
para a aceitação da diversidade étnica, cultural e de cor, mesmo a despeito de casos discriminação verificados em certos estádios de futebol e
salões de beleza em que pessoas de cor escura são tratadas com indignidade. Na verdade, indignidade de quem assim as trata.
O processo cultural é realmente algo muito complexo e dinâmico, tal
como a própria natureza humana. Assim, não tem sentido falar de hierarquização de culturas, pois cada povo tem a sua, de acordo com suas
trajetórias sociais e suas adaptações ao meio em que vive. Evidentemente, tal como o próprio ser humano, nenhuma cultura é perfeita, cada uma
é dotada de virtudes e viços, mas por isso mesmo deve ser respeitada.
No caso da Amazônia, protagonizada como a região mais rica em
biodiversidade e sociodiversidade do planeta, a tolerância tem sido um
bem precioso, ao menos em termos de cor da pele e distintas culturas.
No Brasil e mundo afora a tolerância do povo amazônico se confunde
com uma generosidade genuína.
Outra singularidade da cultura amazônica, especialmente a indígena, diz respeito à forte vinculação que esta mantém com a água e a
floresta. Apesar de que estas vêm sendo dilapidadas nas proximidades
das cidades e vilas e nas áreas de expansão agrícola ou de mineração,
o fato é que ainda existem muitos ambientes bem preservados, graças
ao respeito que os povos primitivos devotam ao ambiente onde vivem.
O fato dos povos primitivos viverem na floresta há milhares de anos
e terem sido capazes de mantê-la na sua integridade contrasta enormemente com a sociedade moderna que mesmo munida dos poderes da
ciência e da tecnologia (ou talvez por isso mesmo) acabaram provocando a derrocada ambiental. Evidentemente, isso não nos permite alegar
que a civilização baseada no mito é mais sensata ou cuidadosa que a
civilização baseada na racionalidade científica. No entanto, isso nos
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

35

leva a refletir sobre o maior e talvez mais urgente papel da ciência que
é tentar consertar o caos existente e salvar o pouco que resta da diversidade do planeta. Afinal, nele são desaparecidas a cada dia dezenas de
pessoas, línguas, paisagens e espécies biológicas. Também paira sobre
todos os perigos das guerras, já que a intolerância geralmente leva a e
elas, mais cedo ou mais tarde.
Direta ou indiretamente, o cuidado com a floresta e o planeta resvala
no próprio processo cultural, pois é este que conduz a sociedade ao
destino que lhe compete e não apenas a ciência ou a tecnologia, sobre
as quais há tanto ufanismo. Assim, estas devem servir de instrumento
e meio para a redenção dos sentimentos de civilidade que de vez em
quando parecem esvair-se em gestos tresloucados, como estes de injúria contra um cidadão apenas por causa da cor de sua pele.
Gostaria de concluir lembrando a lenda contada por Márcio Souza
sobre os judeus que descobriram o Brasil (Scliar & Souza, 2006). Na
verdade, ele narra a lenda contada por sua tia, segundo a qual os mortos tinham o direito de regressar ao mundo a cada ano para realizar
seus desejos contidos. Foi assim que ela pôde ver uma prima falecida
há mais de vinte anos a tomar um refresco na Leiteria Suíça, bem no
centro de Manaus e também seu bisavô na arquibancada de honra do
Derby Amazonense, apostando nos cavalos. Márcio de Souza acaba
relatando que foi assim também que ele acabou vendo essa mesma tia,
falecida em 1994, examinando uma panela de pressão numa loja do
Shopping Center de Manaus.
Utilizando esta lenda como metáfora do que estamos vivenciando
hoje e aqui no GEEA, com a palestra do Márcio Souza, posso dizer
que estamos tendo o privilégio de presenciar uma alma literária visitando um grupo de almas científicas. A diferença nesse caso, claro, é
que ambas estão convivendo no mesmo mundo e da mesma realidade.
Também, que ambas estão comungando dos mesmos sonhos, o de tornar feliz a humanidade. Trata-se, portanto, de uma sempre esperada e
gratificante sintonia entre as ciências biológicas e históricas, ou melhor,
entre todas as ciências, já que o conhecimento humano é uma coisa só,
uma indissociável unidade.
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PLANTAS ALIMENTÍCIAS
NÃO CONVENCIONAIS
(PANC)
Resumo
Este capítulo trata do enorme potencial apresentado pelas plantas alimentícias não convencionais, uma vez que cerca de 10% da biodiversidade vegetal
de qualquer bioma é formada por plantas comestíveis. Isso significa que das
cerca de 300 mil espécies de plantas conhecidas no mundo, cerca de 30 mil servem como alimento. Em trabalho desenvolvido pelo palestrante no Rio Grande
do Sul, esse percentual chegou a 21% e por certo é ainda maior na Amazônia,
região com forte influência indígena. Além do mais, o ser humano consome
apenas cerca de cem espécies por ano, em média dez espécies por dia, dentre
uma biodiversidade riquíssima, em torno de milhares de espécies com potencial alimentício. Ou seja, ao invés de utilizar a grande biodiversidade disponível, o ser humano optou por poucas espécies, resultando numa alimentação
monótona, prejudicial à saúde e à segurança alimentar. Prejudicial também ao
meio ambiente, pois para se produzir as mesmas espécies em ambientes com
condições edafoclimáticas não adequadas ou grandes monoculturas para atender demandas de outras regiões longínquas faz-se necessário uso intensivo de
fertilizantes sintéticos e agrotóxicos. No caso de países pobres e com elevada
população, o consumo das plantas não convencionais poderia se constituir em
excelente fator para amenizar a desnutrição e incrementar a qualidade de vida,
bastando para isso vencer o preconceito e a ignorância ainda reinantes quanto
a este fabuloso e estratégico recurso natural. Nesse processo, a educação, a
sensibilização social e política e investimentos em pesquisas sérias e duradouras, bem como o desenvolvimento de tecnologias apropriadas se tornam de
fundamental importância.
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Plantas alimentícias não convencionais (PANC) são aquelas que não
fazem parte do nosso dia a dia nem estão à venda em quantidade e regularidade suficiente em supermercados, mercados ou feiras. Este nome
é bastante genérico, incluindo também as plantas silvestres, exóticas
e introduzidas. Evidente que este termo também tem certa limitação,
porque uma planta pode ser não convencional numa região e bastante
convencional em outra. Assim, chamo não convencional quando 51%
das pessoas amostradas não conhecem nem nunca comeram determinada planta no decurso de um ano.
Nesta palestra vou focar as hortaliças, as verduras e os legumes que
ocorrem na Amazônia e que considero como hortaliças não convencionais. Esse é o grupo mais negligenciado, uma vez que as frutas têm certos aspectos que chamam mais a atenção por causa da cor, da doçura
e mesmo do porte. Mesmo nas comunidades indígenas este grupo de
plantas é pouco conhecido. Por exemplo, passei uma semana numa aldeia indígena Baniwa, no Alto rio Negro e pude observar que os indígenas desconhecem muitas plantas folhosas de seus quintais. Eles conhecem boa parte da vegetação de grande porte, sabem seus nomes e usos,
mas em relação às folhosas e algumas tuberosas introduzidas - apesar
de terem se tornado subespontâneas – há um grande desconhecimento.
Assim sendo, elas não são utilizadas, mesmo tendo potencial para isso.
Alguns estudos mostram que o brasileiro e, especialmente, o povo
amazônida, ingere menos hortaliças e frutas do que o recomendável
para atender a ingestão mínima de sais minerais e fibra dietética. No
caso dos estudantes de Licenciatura Indígena para quem eu estava ministrando um curso sobre aproveitamento dos recursos vegetais alimentícios, pude perceber a dependência exclusiva dos alimentos exóticos
fornecidos pela Universidade. Se não fossem nossas coletas e processamento de plantas existentes nos quintais, roçados e bordas da floresta
e dos rios, nossa alimentação não contaria com alimentos frescos no
interior da Amazônia. Pacotes de alimentos industrializados, como me42
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litos e macarrão, também são comuns no interior e mesmo nas cidades.
Em grande parte isso é fruto do imperialismo gastronômico a que todos
estamos submetidos, tanto pela falta de conhecimento sobre muitas
espécies e de seu processamento, além da falta de estímulo e fomento
dos órgãos públicos para uso real, manejo e/ou cultivo de espécies alimentícias regionais.
Ao final do curso chegamos a coletar cerca de 40 espécies de plantas folhosas nos quintais e arredores das casas daquela comunidade
indígena e que poderiam estar sendo aproveitadas como alimento há
bastante tempo. Os alunos ficaram muito empolgados a ponto de se
prontificarem a catalogar tais plantas e elaborar uma cartilha bilíngue
(português e baniwa) com suas características e modos de utilização.
Dentre estas plantas, algumas são exóticas, ou seja, ali foram introduzidas por moradores ou viajantes e muitas delas não são consumidas
simplesmente porque não sabem como prepará-las e desconhecem seu
uso como alimento. Consequencia disso é que a baixa ingestão de vegetais folhosos pode estar comprometendo a qualidade nutricional dessa
comunidade indígena.
É um fato notório que muitas plantas folhosas, ricas em nutrientes e
comestíveis são desprezadas por puro preconceito. A começar pelo fato
de que elas são normalmente chamadas de “daninhas”, “concorrentes”, “infestantes” ou “nocivas”; todos esses são nomes pejorativos. No
entanto, elas apresentam grande potencial alimentar, a começar pelo
fato de que são muito resistentes e ocorrem comumente ao redor de
residências. Ou seja, elas acompanham o homem há muito tempo e são
bem adaptadas a quase todas as áreas de ocupação humana.
Muitas dessas espécies têm servido de alimentos desde a origem do
homem. Há um catálogo internacional mostrando que das 18 plantas
mais infestantes do mundo, 16 delas são comestíveis. O biogeógrafo
Eduardo Hugo Rapoport propõe que quanto mais daninha (maleza) ou
infestante é uma planta, mais resistente e comestível ela é. Isso decorre
do fato de que ela no passado serviu de alimento para o homem que a
mantinha em seus terreiros e quintais ou nas trilhas. Tempos depois,
mesmo sendo jogadas para escanteio, elas continuam persistindo. Realmente, em qualquer lugar do mundo onde se abre uma clareira, essas
plantas aparecem. Elas parecem perseguir o ser humano.
Também deve ser considerado o fato de que estas plantas enfrentam
muitos modismos na alimentação. Ou seja, em determinado tempo ou
lugar elas são largamente consumidas e noutros elas são negligenciaGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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das. Vejam por exemplo o caso do rambutã, linhaça-dourada e chia que
entraram recentemente no Brasil com enorme sucesso, graças em parte
à influência da mídia. Evidentemente, também o preço desses produtos
varia enormemente em função da onda de sucesso e dos interesses em
jogo. Por exemplo, o preço da linhaça-dourada em Manaus passou de
4,00 para 16,00 reais o quilo em apenas duas semanas após programa
de TV de grande audiência. Alguns meses depois a demanda diminuiu
e os preços voltaram para próximo ao valor anterior.
Podemos constatar facilmente que o ser humano acabou optando por
uma grande especialização alimentar; no mundo moderno, ele consome cerca de 100 espécies por ano, em média 10 espécies por dia, dentre
uma biodiversidade riquíssima, em torno de milhares de espécies com
potencial uso na alimentação. Ou seja, ao invés de utilizar a grande
biodiversidade à disposição, os humanos optaram por poucas espécies,
resultando numa alimentação monótona. Todo dia comemos as mesmas coisas e negamos experimentar aquilo que não conhecemos, o que
é um grande erro. Não ousamos comprar algo diferente, mesmo estando nas feiras. Não ousamos pedir um sabor até então não familiar na
sorveteria e isto contribui para o círculo vicioso: não tem, porque não
vende e não vende porque não tem para vender.
Há uma verdadeira homogeneização alimentar, comemos os mesmos
tipos de frutos em toda e qualquer parte do mundo. Mesmo vivendo
na Amazônia isso ocorre, a não ser que se viva no interior ou, quando
nas cidades, garimpe nas diversas feiras por frutos regionais. Nesse
contexto, a palavra ousar é essencial, é o que costumo fazer nas minhas
andanças por feiras e mercados de Manaus e do Brasil. Tento incentivar
as pessoas a experimentarem plantas que eles não conhecem, mas que
muitas vezes ocorrem em seus próprios quintais ou podem ser cultivadas neles com grande facilidade.
A comprovação de que o ser humano tinha uma dieta muito mais
rica diz respeito à descoberta de múmias bem preservadas na Dinamarca e da idade do ferro que continham em seu trato digestório cerca
de 70 táxons, identificados a partir das sementes ali encontradas. Dentre estas havia plantas até hoje conhecidas em todo o mundo, como
beldroega, serralha, dente-de-leão e outras, atualmente consideradas
PANC e subutilizadas. Outro dado interessante é que 10% da biodiversidade vegetal de qualquer bioma são formados por plantas alimentícias.
Isso significa que das cerca de 300 mil espécies de plantas conhecidas
no mundo, cerca de 30 mil servem como alimento. Entendo que essa
44
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média é maior que 10%, pois no trabalho de tese que desenvolvi no Rio
Grande do Sul este percentual chegou a 21%. Por certo, na Amazônia
esse potencial deve ser ainda maior, podendo chegar a 25%.
No México e mesmo no Brasil em certas regiões de solos ricos e habitadas há séculos, o percentual de plantas comestíveis dentre aquelas
que ocorrem nos quintais (áreas antropizadas) é ainda maior, chegando
a cerca de 90%. Ou seja, há em todo mundo uma grande quantidade de
plantas que poderiam ser aproveitadas na alimentação, mas que são negligenciadas por uma série de razões, dentre elas o tabu, o preconceito,
a ignorância. Este potencial chega a cerca de 4 a 5t/ha/ano de fitomassa
com potencial alimentício e, lastimavelmente, nem para porco ou galinha tem sido utilizado. Que pena!
Apesar de serem muito comuns nos quintas, mesmo nas áreas urbanas, pouco se conhece sobre o potencial destas plantas espontâneas e
mesmo sobre aquelas com grande potencial na alimentação. A lista da
Flora do Brasil publicada em 2010 aponta cerca de nove mil espécies
para o Estado do Amazonas (5º. Colocado) e quase doze mil para o
Estado de Minas Gerais (1º. colocado). Outros Estados têm atualmente
mais espécies vegetais registradas em herbários do que o AM: cerca
de onde mil em São Paulo (2º. colocado), quase onze mil no Rio de
Janeiro (3º. Colocado) e cerca de dez mil na Bahia (4º. colocado). É
evidente que há grande lacuna de dados para o Estado do Amazonas;
ainda levaremos décadas para ter um conhecimento razoável da flora
desta região. Segundo Michael Hopkins, pesquisador do INPA, para que
o nível de conhecimento sobre a flora amazônica chegue ao patamar do
que se sabe no Estado de Minas Gerais demandará em torno de 65 anos,
mantendo-se o atual ritmo de estudos.
Na região de Porto Alegre existem cerca de 1500 espécies de plantas
nativas e deste total cheguei a listar 312 que apresentam potencial alimentício. Infelizmente, não há dados em outras áreas metropolitanas
para se comparar com estes, mas seria interessante que houvesse. Seria
importante saber, por exemplo, quanto por cento das cerca de 2.200
espécies de plantas existentes ao redor de Manaus, incluindo a Reserva
Ducke, poderia se enquadrar na categoria de plantas comestíveis. Se
levar em conta que esse percentual é igual ao encontrado na cidade de
Porto Alegre (cerca de 20%), significa que na cidade amazonense existem cerca de 400 espécies de plantas alimentícias, um potencial enorme
para a população local. Esse é um tipo de trabalho interessante e que
particularmente estou interessado em desenvolver.
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Das 312 espécies de plantas encontradas na grande Porto Alegre, a
maior parte pertence à família Myrtaceae. Na Amazônia, exemplos de
representantes desta família são o camu-camu e os araçás. A segunda
família com maior número de plantas comestíveis foi Asteraceae, um
grupo bem representado em regiões abertas ou de campo. No caso da
Amazônia, dominada pela floresta, esta família não tem tanta importância, mas aqui é representada pelo caruru-amargo ou capiçoba, picão-preto e o famoso jambu. Em terceiro lugar figura a família Urticaceae, cujo principal representante na Amazônia é o fruto mapati, também
chamado de uva-da-amazônia, purumã ou cucura, além das urtigas e
embaúbas. É bom lembrar que todas as urtigas verdadeiras são plantas
alimentícias versáteis e de alto valor na culinária, atualmente bastante
desconhecidas e subutilizadas.
Também pude observar que dentre as plantas nativas de Porto Alegre, a maior parte pertence à categoria de hortaliças e frutíferas. Além
destas, também existem aquelas que podem ser classificadas como
condimento, aromatizante, oleaginosa e bebida em geral. É importante
observar que as partes comestíveis das plantas não incluem somente
folha e fruto, mas também caule, rizomas, inflorescência, goma, resina,
palmito, látex, pólen e outras. Qualquer parte da planta que serve para
comer ou usar na indústria de processamento é considerado alimento.
A FAO estima que o comércio internacional utilize apenas 0,04%
das plantas com potencial para alimento. Então, quando se fala em
hambúrguer de proveta e produção de carne a partir de células-troncos é bom lembrar que isso requer mega-prédios verticais para cultivo
de espécies de oleráceas em hidroponia, com implicação de alto custo
energético. Tudo isso é balela, pura especulação. É imensa a área disponível no Brasil na qual nada se planta e da qual se poderia produzir
5 a 10 toneladas por hectare de produtos altamente nutritivos, proteicos
e vitamínicos. Até em fazendas experimentais de Campi Universitários
há imensas áreas ociosas e onde nada é produzido.
Também é preciso aprender a preparar alimentos com a grande variedade de plantas alimentícias à disposição. Para ilustrar isso dou o exemplo do cipó-kupá ou kupá (Cissusgongylodes). Quase ninguém o utiliza,
porque não sabe como. Eu estava com plantio enorme desta planta ao
lado do Herbário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Amazonas, Campus Manaus - Zona Leste e aí decidi elaborar uma
receita e fazer um prato com ele. Quando descasquei tomei um susto,
pois parecia verdura; tirei a película e apareceu o caule bem verde, si46
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milar ao aspargo; joguei na panela de pressão, troquei a primeira água,
cozinhei de novo e o produto desmanchou como macaxeira, uma consistência maravilhosa. A partir de então fiquei apaixonado pela planta.
Em menos de duas semanas quase toda minha produção foi transformada em cerca de 200 estacas para ser distribuída na feira do Coroado
e na feira de alimentos orgânicos, no pátio do Ministério da Agricultura.
Além das feiras locais, também levei amostras do cipó-kupá para São
Paulo, num grandioso evento gastronômico. Foi um sucesso. Assim, em
casa já utilizo esta planta na confecção de pudim, suflê, purê e outros
pratos. A partir de agora vou estimular todos os agricultores a plantarem este cipó nas suas cercas e roçados (tradicionalmente é cultivado
nas árvores mortas, mas ainda em pé, devido à prática controversa do
fogo), porque fica lá como uma grande poupança.
Além do imperialismo cultural, também enfrentamos o imperialismo
gastronômico: mais da metade do que comemos é de origem euroasiática. Ou seja, pouquíssima coisa é nativa do Brasil e da Amazônia.
Aqui, lembro do Dr. Osório Fonseca, ex-diretor do INPA, que dizia o
seguinte: criticamos a biopirataria, mas grande parte do que comemos
aqui é originado de outras regiões. Isso significa que quase tudo que
gera emprego e renda no Brasil é originário de outros países. Veja o caso
da Embrapa. Em mais de 40 anos, quais plantas verdadeiramente brasileiras foram selecionadas, domesticadas, melhoradas e popularizadas?
Praticamente nenhuma. Idem no INPA e no Instituto Federal do Amazonas. Quantos técnicos agrícolas formados nos mais de setenta anos
deste Instituto são realmente capacitados para mostrar que a agrobiodiversidade da Amazônia não é mato, coisa folclórica ou comida apenas
de bicho? Pouquíssimos.
Realmente, poderíamos produzir, gerar emprego e ter produto diferenciado, como é feito em outros países. Os turcos, por exemplo, exportam “figo”. Vejam que isso ocorre num país pequenino. Na Amazônia
existe a goiaba-de-anta (Bellucia spp, família Melastomataceae), planta
que ocorre em capoeiras e dá fruto o ano inteiro. Estes frutos podem
ser desidratados e resultar num produto semelhante ao figo turco que
importamos. Poderíamos, até, vender este produto para o mundo inteiro. A Colômbia parece fazer isso, mesmo que em escala menor, com
espécies deste gênero.
Muitos frutos amazônicos poderiam ser transformados em geleia,
sorvete, doce de corte, tipo goiabada, com devido ajuste no nome, e.g.,
buritizada, pajurazada, muricizada, tablete, etc., mas por enquanto
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praticamente não dispomos disso nem para consumo próprio. Querer
chegar ao patamar de produzir isso para a população local e até para
exportação pode parecer utópico, mas não é; basta que haja política pública séria, a começar pelo fortalecimento das secretarias de produção
dos estados e municípios que ainda são bastante limitadas.
Quando se fala que o tucumã não tem mercado estabelecido (conforme matéria publicada recentemente no Jornal Amazonas em Tempo)
não dá para acreditar; precisamos ficar com o pé atrás em relação a este
tipo de informação. Como o tucumã não pode ser recomendado se em
Manaus chega a custar 48 reais o quilo quando processado e se vende à
vontade? O tucumã só não é largamente consumido porque não é produzido em escala e não porque não haja consumidor. Nenhum produto
se torna bem aceitável se os potenciais consumidores não o conhecem.
É preciso ofertá-los para que sejam conhecidos e daí aceitos. Isso aconteceu com o morango, a pêra e todos os demais frutos comercializados
no mundo inteiro.
A região tropical oferece 18% dos vegetais que são atualmente consumidos no mundo, destacando dentre eles o milho e a batata-portuguesa, inglesa ou irlandesa. Apesar de todos estes nomes europeus,
ela é originária dos vales andinos. Outro dado interessante, fornecido
por uma pesquisadora argentina, dá conta de que o valor da produção
anual de batata no mundo equivale ao valor de toda a prata extraída na
América no período colonial.
É importante ressaltar mais uma vez a questão dos paradigmas e dos
tabus alimentares. As pessoas não gostam muito de mudar de hábito.
Por exemplo, a partir do momento que se consome Coca-Cola, é difícil
introduzir outro tipo de bebida, sobretudo entre os jovens. Quando
estou dando aula para os estudantes de agroecologia em Barreirinhas
vejo todo mundo comendo milito. Costumo chamar isso de “chipesinho” ou “isopor salgado”. Se gasta mais calorias para produzir a embalagem deste produto do que a caloria que ele fornece como alimento.
No porto de Manaus é comum ver pessoas carregando fardos imensos
desse produto para ser levado às crianças do interior da Amazônia.
Também é comum ver crianças indígenas comendo isso.
Fala-se muito em restaurantes pedagógicos nas escolas e universidades, mas eles normalmente não são nada pedagógicos. O professor dá
aula de agroecologia ou de botânica e fala de muitas espécies potenciais, de nutrição, de alimentos coloridos e de várias outras coisas interessantes, mas ao chegar ao refeitório nada se encontra do que foi re48

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

comendado. Aqui no Amazonas há mingau e outros produtos de aveia,
ao contrário do mingau de cipó-kupá, do cará-de-espinho ou do ariá,
por exemplo. Frutas tradicionais na Amazônia muito raramente chegam
às agroindústrias, pizzaria, casas de sucos e sorveteria. Ao contrário de
abiu, cubiu, araçá-boi e de tantas outras frutas típicas da Amazônia, as
empresas do ramo preferem empregar frutas importadas. Veja que estou
falando de frutas relativamente convencionais e não daquelas que só
poucos conhecem.
Concordo com o colega Charles Clement e outros que dizem que as
frutas selvagens da Amazônia dão muito trabalho para serem aproveitadas como alimento. Que muitos frutos nativos não são tão práticos
de se comer, comparados com a goiaba, a maça e outros que para comer basta levar da mão para a boca. De fato, para serem consumidos,
muitos dos frutos amazônicos dependem de certo trabalho, demandam
processamento. Sim, mas para superar esta limitação existe a agroindústria. Até mesmo a cozinheira pode processar muitos deles. Por outro
lado, existem frutos práticos de se comer, como o moela-de-mutum e
o pajurá; basta descascá-los. Ou outros mais práticos, como a sapota
que pode ser consumida diretamente, bastando cortar em fatias, como
se faz com a melancia. Além disso, esta tem a casca resistente, possibilitando o transporte e estocagem, por algum período, se bem climatizado. Há outros ainda mais fáceis de consumir, como o ingá-de-metro,
que basta torcer a vagem e saborear a deliciosa e branca polpa que
reveste as sementes. Na verdade, o grande problema é que estes frutos
são pouco conhecidos, não são cultivados e falta tecnologia para seu
pleno aproveitamento.
Há poucos dias estava numa feira na CEASA em São Paulo e lá vim
um prospecto sobre o cubiu, tratado como o fruto do século. Ali também se falava sobre as pesquisas que o INPA vem desenvolvendo sobre
este fruto, mas ainda existe muita ignorância, tabu e falta de informação sobre este e tantos outros frutos amazônicos. A melhor maneira
de vencer tabu é aumentar a produção, ir além do puro conhecimento
teórico. Ou seja, mais que conhecer, é preciso ter coragem para forragear, conhecer e utilizar produtos novos. Isso vai bem além das práticas
usuais do academicismo.
Nesta área, para vencer tabu é preciso ousar. E isso é válido para o
produtor, a cozinheira, a merendeira, o consumidor, o pesquisador, o
extensionista, o nutricionista, chef de cozinha, todos enfim. Quanto a
isso há um bom exemplo em Minas Gerais, onde se observa grandes
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avanços com a planta denominada ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata,
família Cactaceae). Ela é utilizada em vários pratos e de diferentes formas, servindo como sorvete ou tempero em frango. A tal ponto isso
vem dando certo que ela já se transformou em símbolo turístico na
cidade mineira de Sabará.
Também já existe a festa do cará, sendo o cará-roxo o destaque em
Caapiranga. Outro caso interessante ocorre com a planta vitória-amazônica (vitória-régia, milho-do-rio ou cará-d´água). Além de a planta ser
altamente ornamental, suas flores podem ser utilizadas como salada ou
canapés e suas sementes estouradas como pipoca. A flor desta planta
é lindíssima e suas pétalas podem ser levadas à mesa como um prato
super especial. Além disso, estas pétalas podem ser utilizadas como
suporte para patês, ovas de peixe, resultando num prato muito chique.
Esse prato poderia estar em todo restaurante de Manaus e até substituir
a couve-flor, o brócolis e/ou endívia. O mesmo poderia acontecer com
outras plantas regionais, como a urtiga à milanesa, batatinha-ariá, taioba, corama e tantas outras.
Falei da alta gastronomia, mas também é importante falar da baixa
gastronomia ou ralé gastronomia, porque enquanto se fala de comida de
pobre, comida de anta, comida de negro e tal, o pessoal olha de modo
indiferente. Por outro lado, se aparece um famoso comendo estes mesmos produtos tudo muda de figura, pode se transformar imediatamente
em comida chique. Com base nisso, eu venho tentando estimular alguns
agricultores a produzir taioba, ora-pro-nóbis, vinagreira, ariá, buxixu,
cubiu, jambu, e outras plantas amazônicas com grande potencial para a
gastronomia. Todas elas podem servir como atrativo turístico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concordo plenamente que deveria haver um edital específico para
tratar desta questão ainda meio marginalizada que é o uso de plantas não convencionais na alimentação. Inclusive a exemplo do que já
ocorreu com editais específicos para doenças não convencionais, como
leishmaniose e outras. Aliás, tenho observado que há muita propaganda com os editais de pesquisa no Amazonas. Além disso, há necessidade de que haja melhor comunicação entre as agências de fomento
e a comunidade científica. Às vezes só tomamos conhecimento das
decisões destas agências sobre nossas propostas através de jornais. Isso
não deixa de se constituir numa falta de respeito com a classe de pesquisadores que procuram diretamente estas agências por ocasião de
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suas demandas. Também precisa acabar com as informações enganosas, aquelas que prometem mundos e fundos para os projetos e no final
há cortes profundos nos seus orçamentos.
As leis que regulamentam o uso da biodiversidade são muito complicadas. Engraçado que podemos criar gado e avestruz, mas para criar
cutia, jacaré, lagarto é muito burocrático, quase impossível. Isso é uma
pena. Evidentemente, a criação de animais da biodiversidade amazônica deveria ser estimulada, não obstaculizada ou punida.
Concordo que possa haver algum perigo com o consumo simultâneo
de duas ou mais plantas ainda não bem conhecidas cientificamente, mas
a alegação disso não deve se constituir em mais um entrave para o aproveitamento da flora amazonense totalmente negligenciada. Ninguém ganha com isso. Também é bom frisar que no Brasil este tipo de informação
não existe nem mesmo para as plantas convencionais. Ora, se não existe
para essas, por que exigir agora que exista para aquelas não convencionais? Além disso, ninguém menciona e não há estudos conclusivos e,
robustos sobre as interações dos diferentes agrotóxicos aplicados, muitas
vezes, sem critérios e exageradamente nos cultivos convencionais.
Claro, precisa haver certos critérios para o consumo das plantas não
convencionais. Não se pode sair por aí comendo tudo que se encontra,
mas também não se pode continuar negligenciando o enorme potencial que existe por todo lado e à nossa porta. Estamos tão habituados
a consumir produtos industrializados que acabamos tendo medo de
comer produtos oferecidos gratuitamente pela natureza. As plantas nativas sempre foram fonte importante de alimentação para o ser humano
e devem continuar sendo. Essa é uma questão de estratégia de sobrevivência que não pode ser esquecida. De modo especial isto é importante
para os biólogos ou outros pesquisadores que trabalham no campo. Às
vezes, diante de emergências, é preciso saber utilizar os recursos nativos da floresta para não passar fome ou sede ou mesmo morrer.
Também é importante salientar que toda e qualquer planta com potencial para alimento só será utilizada quando houver um mínimo de
divulgação sobre a mesma. É importante orientar sobre possíveis riscos, mas também não se deve recomendar que não sejam utilizadas
determinadas planta, simplesmente porque nada ou pouco delas se conhece. Também é importante lembrar que a probiótica tem proibido
o uso simultâneo de várias plantas convencionais e isso mostra que
até mesmo estas apresentam perigo quanto a interações, não sendo,
portanto, uma particularidade negativa das plantas não convencionais.
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Não há porque se alardear eventuais perigos da plantas não convencionais quando pouco se fala sobre os perigos das convencionais, largamente utilizadas.
É bom observar que muitas plantas largamente utilizadas pelo caboclo no passado entraram em desuso ou já foram esquecidas. Isso significa uma grande perda do potencial da biodiversidade; essa situação
precisa ser revertida. É um desperdício de riqueza, sobretudo para os
indígenas e caboclos que moram no interior. Às vezes eles têm o produto natural ao seu redor, mas desconhecem seu uso e seu valor. Às
vezes também chegam a ganhar algum dinheiro oriundo de patentes ou
repartição de benefícios financeiros, mas o mais importante é que eles
conheçam seu valor e utilizem tal produto para seu próprio sustento,
segurança alimentar e bem-estar. Isso sim é sustentabilidade. É bom
lembrar que biodiversidade é algo meio abstrato. Todo mundo fala que
a biodiversidade amazônica vale muitos bilhões de dólares, mas na prática tem valido muito pouco, seu uso ainda é muito incipiente.
As sociedades evoluem, os hábitos mudam; assim, é esperado que,
ao mesmo tempo em que algumas plantas vão deixando de serem utilizadas, outras, por sua vez, irão passar de não convencionais a convencionais. Aí, vai acontecer, por exemplo, que planta tão comum, mas
não convencional como o camu-camu poderá ser tão ou mais importante que a chia, que é a grande vedete do momento, ou mesmo a maçã,
a uva, etc. Tudo é questão de oportunidade e é por isso que precisamos
divulgar o máximo possível o valor das plantas nativas e não convencionais. As empresas do setor, as pastorais das igrejas e até grupos da
agroecologia podem e devem ajudar nisso. Igualmente úteis são os projetos de longo prazo.
Também importante nesse processo é a disposição individual para
experimentar coisas novas, ter ousadia para trocar a batatinha pelo ariá,
incorporar o feijão-de-asa e assim por diante. Aqui não estou sugerindo
que haja pura substituição de plantas bem conhecidas por plantas pouco conhecidas. O importante não é substituir, mas somar, juntar o uso
de umas com as outras. Outro ponto interessante é subsidiar a pesquisa
de pesquisadores marginalizados, aqueles que se atrevem a pesquisar o
que não é convencional.
Costumo dizer que nenhum animal evoluiu para ser comido, nem
tampouco as plantas. Foi para escapar disso que animais e plantas desenvolveram estratégias de fuga, camuflagem ou substâncias químicas
tóxicas. Os animais correm, escondem ou disfarçam, mas as plantas
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são fixas e por isso evolutivamente elas tomaram o desenvolvimento
de mecanismos envolvidos com a produção de substâncias tóxicas ou
inibidoras da ação dos predadores. Até a comunicação entre elas é feita
via produtos químicos.
Se basearmos nisso, isto é, no perigo das substâncias tóxicas produzidas pelas plantas, ninguém se atreveria a comê-las e o ser humano teria
adotado o hábito carnívoro. Por isso o importante é variar e diversificar
alimentação. Alguns cientistas acreditam que quase todos os cânceres
são acarretados por aquilo que é ingerido. Não é à toa que a maior
superfície do corpo em contato com o ambiente externo não é a pele,
como parece à primeira vista, mas o sistema digestório. Daí ser importante procurar alimentos saudáveis, livres de hormônios e agrotóxicos
e diversificar ao máximo o tipo de alimento que se consome. Mesmo a
simples alface, se consumida em excesso pode trazer prejuízos à saúde,
tanto por eventuais defesas naturais e, especialmente, pelo uso irracional de agrotóxicos.
Também não se deve proibir o consumo de hortaliças apenas baseado na possibilidade de que elas tenham sido tratadas com agrotóxicos.
Muita gente tem medo de consumir plantas não convencionais que se
desenvolvem às margens das estradas, próximo à monoculturas, sob a
alegação de que elas possam estar contaminadas por agrotóxicos e/ou
contaminadas pelos veículos. É bom lembrar que as grandes plantações
de soja, milho, arroz e outros cereais que se estendem à beira das estradas nos estados do sudeste e centro-oeste brasileiro são consumidas
sem essa preocupação. De fato, há um pavor exagerado e infundado no
uso das PANC, em relação a contaminantes biológicos, mas costumamos relaxar em relação aos agrotóxicos e outras substâncias sintéticas.
As longas distâncias e a falta de infraestrutura na Amazônia dificultam enormemente a produção no campo. Aqui há poucas estradas, os
centros de produção agrícola estão a centenas ou milhares de quilômetros das cidades e às vezes o único meio de transporte é a canoa ou
barco que demandam dias e dias de viagem até os centros de consumo.
Estas condições diferem muito das regiões sul e sudeste do país, onde
tudo fica perto e os proprietários de terra, mesmo não sendo ricos,
contam com meios próprios para produção, transporte e venda de seus
produtos. Para superar esta situação limitante na Amazônia, o governo
precisa urgentemente melhorar a infraestrutura no interior, subsidiando
o transporte aéreo, talvez através de hidroaviões adaptados à região
dominada por lagos e rios imensos.
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Outra grande dificuldade enfrentada na Amazônia é a falta de agroindústria para melhor aproveitamento da produção agrícola e do pescado.
É uma pena a região contar com tantos recursos interessantes, com
potencialidades altíssimas, mas tudo desperdiçado. Exemplo disso são
as plantas aquáticas, totalmente comestíveis, como o aguapé e a vitória-amazônica, que são muito nutritivas, mas não são cultivadas nem
extraídas. Ao invés disso, costuma-se empregar a técnica de hidroponia
para a alface com altos custos energéticos e demanda de fertilizantes
sintéticos caros e importados. Para alguns desavisados, esta técnica é
vista como agroecológica, mas não é. Ela apresenta dependência energética, requer insumos químicos artificiais e por isso acaba se tornando
um produto caro. Evidentemente, tudo isso poderia ser superado, caso
se investisse na produção natural das plantas aquáticas nativas.
Até
mesmo as podostemaceas, que ocorre em corredeiras e a taboa, que
ocorre em áreas pantanosas podem ser utilizadas na agroindústria. Estas são muito ricas em sais, mas nenhuma delas é aproveitada como
fonte alimentar de forma real e efetiva nos dias atuais. Estamos trabalhando no ensino, na pesquisa e na extensão para tentar reverter isto.
Precisamos nos unir e cobrar dos tomadores de decisões e dos políticos,
mas também precisamos fazer nossa parte, dar o bom exemplo.
Outro problema sério enfrentado pela agricultura e agroindústria
amazônica é a falta de pessoal qualificado para isso. Mesmo nos órgãos
governamentais encarregados desse setor há uma enorme deficiência
de pessoal para desenvolver ações nesse setor. Aqui há carência de
agrônomos, nutricionistas, tecnólogos de alimento e tantos outros. Até
mesmo para sobrevivência na selva carece de gente treinada, exceto
os indígenas e os caboclos que já o são por hábitos culturais, mas esse
pessoal está desarticulado destes órgãos oficiais de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Chamo a atenção para o fato de que o conhecimento tradicional deve
ser muito valorizado quando se pensa em utilizar as plantas nativas.
Os indígenas e caboclos conhecem muito das suas propriedades e isso
ajuda a queimar etapa no processo industrial. Exemplo disso é a batata-mairá que só pode ser utilizada como alimento depois de processada,
ao menos é o que consta em vagas citações nos livros, mas ninguém
ou poucos sabem como efetivamente processar esta espécie. Faltam
estudos bioquímicos e de toxidez até mesmo para algumas mandiocas
e várias outras plantas tóxicas comumente consumidas.
Também é preciso dizer que há certo comodismo por parte das pessoas e da sociedade em geral. Elas se contentam com o que é dado, em
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termos alimentares e não experimentam nada de novo. A partir de uma
mesma planta se pode obter diferentes comidas, com diversos sabores
e apresentação. Para isso, é preciso ousar, inventar, ser criativo. Às
vezes, uma planta existe no quintal e pode ser consumida mesmo in
natura, mas é negligenciada. Evidente que se faz necessário combater
esse comodismo.
O comodismo também ocorre na política e também este deve ser
combatido. Há poucos dias ouvi uma autoridade afirmando que a produção comercial do tucumã ainda não pode ser recomendada, pois não
se tem segurança da viabilidade econômica. Ora, esta fruta é muito
popular no Amazonas, pode-se dizer que ela é consumida por toda a
população. Há pouco tempo foi apresentada uma dissertação no INPA
mostrando que em Manaus são descartados por mês cerca de 20 toneladas de resíduos de tucumã, incluindo caroço e casca. Apenas esse dado
serve para indicar que sua industrialização é viável e precisamos fazer
mais pesquisas fitotecnias e tecnologia de alimento, por exemplo.
Evidentemente, não apenas a tucumã, mas todas as demais plantas
nativas alimentícias da Amazônia deveriam merecer atenção e estudos.
Além dos aspectos nutricionais, econômicos e sociais nisso envolvidos,
também os aspectos de segurança alimentar devem ser invocados, pois
Manaus é uma “ilha” e se por acaso, as vias de abastecimento dessa
cidade fossem bloqueados numa operação de guerra, por certo muitos
de seus moradores morreriam de fome em pouquíssimo tempo.
Por certo esse é um assunto que interessa aos militares e deve interessa a todo político e autoridade, por isso numa palestra que dei
no CMA há poucos dias, toquei no assunto. Mais que isso, falei que
não adianta os pelotões de fronteira contarem com bonito projeto de
horticultura, como o bem conhecido projeto sargento agrário, mas só
utilizarem sementes de verduras convencionais, geralmente exóticas,
não adaptadas às condições edafoclimáticas amazônicas e que não
produzem sementes, logo a cada ciclo de cultivo precisam novamente
compradas. Isto não é sustentável. Na Amazônia existe uma enorme
quantidade de plantas comestíveis que os soldados-agricultores desconhecem. É preciso que eles sejam treinados e venham também se interessar no aproveitamento das plantas que estão ali ao seu redor, sem
precisar repetir as mesmices que ocorrem ao redor das grandes cidades,
com a monotonia do consumo e a mesma dependência tecnológica e
alimentar. É preciso ousar, sempre e em todos os locais, até mesmo nos
batalhões de fronteira.
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Em suma, a produção e o consumo agrícola é uma rede integrada e
onde todos os agentes devem atuar de maneira coordenada. No caso
da Amazônia, isso implica no desenvolvimento de estudos básicos em
inventário florístico, montagem de herbários de referência, investimento na infraestrutura de transporte, armazenamento, agroindústria e estímulo a novos mercados. Também implicam em voto de confiança no
produto orgânico diferenciado, acesso e distribuição de sementes de
plantas não convencionais, apoio a órgãos de pesquisa que lidam no
setor, como INPA, EMBRAPA, Universidades e IFAM, entre outros.
Evidentemente, todos os agentes envolvidos nesse setor devem se
empenhar e colaborar, incluindo as instituições de pesquisa e a mídia.
Esta última tem investido em alguns programas adequados, como Globo Rural e Globo Ecologia, mas poderia haver vários outros programas e
também em horários mais recomendáveis e não de madrugada ou muito cedo, quando muitos ainda dormem. Para isso, deveria haver programas locais, abordando a biodiversidade local. Todo tipo de incentivo é
bem-vindo e a participação de todos nesse processo é indispensável.
ADALBERTO LUIS VAL
Em termos de aproveitamento das plantas não convencionais, a biodiversidade amazônica oferece uma potencialidade enorme, mas para
isso alguns cuidados básicos são essenciais. Lembro que boa parte
dessas plantas ainda não conta com certificações sobre suas propriedades bioquímicas, toxicológicas, fisiológicas e nutricionais. Não existem testes produzidos e publicados e isso é fundamental antes que tais
plantas sejam recomendadas para uso. Evidentemente, isso se aplica
A
razão
em primeiro lugar para as plantas não convencionais.
dessa preocupação é simples: alguns compostos apresentam efeito de
bioacumulação, ou seja, até certo liminar não apresenta problemas,
mas depois disso podem ser altamente prejudiciais à saúde humana.
Por coincidência, tivemos recentemente no INPA um caso desses: um
colega que vinha tomando remédio homeopático acabou sendo acometido de hepatotoxicidade.
Ainda há três complicadores nesse processo: a biomagnificação, as
interações químicas e os indutores fisiológicos. A biomagnificação tem
sido observada com certa frequencia em peixes. Isto é, à medida que vai
havendo um aumento de consumo na cadeia alimentar, aumentam também a concentração de determinados compostos em seus organismos.
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Como o próprio nome indica, as interações químicas resultam em
efeitos diferentes daqueles produzidos por compostos individualizados. Ou seja, um determinado composto pode não ser prejudicial se
utilizado isoladamente, mas ser altamente prejudicial se utilizado em
conjunto com outros compostos. Isso é o que acontece normalmente
em tratamentos de saúde, quando há interações medicamentosas. Também ocorre com frequencia na área de nutrição, quando há o consumo
simultâneo de frutos ou outros alimentos e que levam a interações químicas desfavoráveis.
Os indutores fisiológicos ocorrem quando se tem uma série de compostos com baixo efeito de curto prazo, mas alto efeito em longo prazo.
Isso ocorre com compostos de plantas que interferem na produção de
hormônios. Exemplo disso é a redução da produção de hormônio da
tireóide e que é corrigido pela adição de iodo. Nesse caso, tal deficiência
vem sendo corrigida com a adição desse elemento no sal. Por outro lado,
alguns compostos têm efeito contrário, ou seja, certas plantas produzem
determinados compostos que reduzem a produção de hormônios.
A Amazônia tem uma potencialidade imensa nesta área, mas infelizmente ainda dispomos de uma quantidade muito pequena de
pesquisas efetivas que permitem seu seguro aproveitamento, sobretudo na alimentação humana. Assim sendo, defendo a ideia de que o
INPA, o IFAM e outras instituições de pesquisa da região devam criar
e apoiar uma linha de pesquisa específica para tratar das questões
relativas a esta temática.
Lembro aqui de um trabalho de tese do mestrando Jorge Oliveira,
coordenado pelo nosso colega, já falecido, Dr. Manoel Pereira, dando
conta de que, em condições naturais, o tambaqui se alimenta de frutos
e sementes de aproximadamente 140 espécies de plantas. Ainda não
sabemos quais compostos existem nesta imensa variedade de plantas,
mas de qualquer maneira, para a piscicultura com tambaqui jamais
iremos produzir uma ração que contenha tantos ingredientes como este
peixe encontra na natureza. Também é importante salientar, que ao
longo da evolução, é possível que o tambaqui tenha se adaptado a esta
rica fonte de alimentos e por isso não deva estar sujeito a nenhum tipo
de problema, como aqueles acima citados, isto é, de biomagnificação,
interações químicas e indutores fisiológicos.
Outro aspecto importante a ser salientado neste momento é que o governo brasileiro está montando um novo plano para a Amazônia. Não é
o primeiro, é bom que se diga, mas é uma iniciativa interessante, porque
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agora incorpora de maneira ostensiva o princípio da inovação. No que se
refere à Amazônia, estamos trabalhando sobre o princípio da inovação
para a biodiversidade, sendo isso assentado sobre três pilares: conservação, capacitação e inclusão social, incluindo nessa a geração de renda.
Portanto, vejo nisso uma boa oportunidade para aproveitamento da biodiversidade, em especial das plantas comestíveis não convencionais.
Se tudo correr bem, o novo plano para a Amazônia irá nortear os
investimentos nesta região, pois os investimentos serão feitos pelo governo federal, através do Ministério da ciência, tecnologia e inovação,
com aportes das fundações estaduais de apoio à pesquisa. Assim, esse é
o momento de começarmos a se preparar para contribuir com o avanço
dessa área de vital importância para a sociedade.
O maior proveito disso seria o uso da biodiversidade para a produção
de alimentos, fármacos, novos processos e tantos outros produtos que
ela tem potencial para oferecer. Quanto a isso, o INPA já se antecipa
com a incubação de empresas que tem como foco exatamente a biodiversidade. Uma destas, por coincidência, está atuando na produção de
alimentos a partir de frutos regionais.
Por fim, parabenizo o palestrante e todos que estão efetuando pesquisas neste setor de vital importância para o presente e o futuro da
Amazônia, visando a melhoria da qualidade de vida das populações
que vivem aqui e também no restante do Brasil.
CHARLES ROLAND CLEMENT
O plano de ciência, tecnologia e inovação para a Amazônia, abordado pelo Dr. Adalberto Val, ainda não tem visibilidade dentro da região.
É bom saber que está sendo elaborado, mas há muito discurso e pouca
coisa discutida abertamente com a comunidade de ciência e tecnologia
amazônica. Isto é especialmente preocupante quando se trata de desenvolver novos produtos e processos oriundos da biodiversidade amazônica, pois entre identificar uma oportunidade e chegar ao mercado pode
levar uma década ou mais, mesmo quando existe um líder carismático
(missionário) à frente do projeto e recursos abundantes. É verdade que
o caminho pode ser menos complicado quando tratando da agrobiodiversidade, como os exemplos apresentados pelo Dr. Valdely Kinupp,
mas o tempo necessário geralmente não é menor e alguns dos entraves
burocráticos podem até ser maiores. A razão de levantar isto é que o
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plano de ciência, tecnologia e inovação para a Amazônia demanda tempo, exige planejamento de médio e longo prazo.
Neste contexto é bom pensar mais sobre nossas agencias de fomento,
como o CNPq, a FINEP e a FAPEAM. Esta última é uma boa instituição,
tem boas intenções e tem dado muito apoio valioso à comunidade de ciência e tecnologia do estado, mas nem ela, nem nenhuma outra agência
de fomento à pesquisa têm uma política bem definida para este tipo de
trabalho de longo prazo. Os editais são sempre para projetos de curta duração e raramente um edital é repetido para permitir a um grupo de pesquisa captar recursos em editais sequenciais para os mesmos objetivos.
Do que tenho ouvido falar, o plano de ciência, tecnologia e inovação
para a Amazônia é concebido para durar uma década, mas é bom lembrar que para transformar biodiversidade em produto se fazem necessários investimentos continuados e não apenas num prazo de uma década. Solicito ao Dr. Adalberto Val que leve esta mensagem ao grupo que
está trabalhando no referido plano, pois sem pensar no longo prazo há
o risco de estar jogando dinheiro fora, como tem acontecido com outros
planos para o desenvolvimento da Amazônia ao longo do último meio
século. A história está aí para quem quer estudá-la e mudar rumos.
Um exemplo claro, e até vergonhoso, é como tratamos nossas coleções de recursos genéticos. De acordo com a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), que o Brasil foi idealizador e assinante, bem
como de acordo com a vergonhosa Medida Provisória 2186, que internalizou a CDB na legislação brasileira de forma paranóica, os recursos genéticos são patrimônio nacional da mais alta importância, pois
possuem valor real para mercados atuais, para garantir a segurança
alimentar e até para a soberania alimentar e criação de novos mercados.
No entanto, isso nunca foi prioridade nacional, nem institucional, e a
maioria dos recursos genéticos se encontra subutilizada ou abandonada, como a maioria das coleções do INPA, para não ir mais longe. Nem
o Ministério da Agricultura, que apoia trabalhos com plantas convencionais do agronegócio, tem uma política de longo prazo para garantir
a conservação e bom uso dos recursos genéticos nacionais, tanto os
nativos como os exóticos.
DENISE MACHADO DURAN GUTIERREZ
A exposição do Professor Valdely é muitíssimo instigante. O assunto
gera em nós a vontade de sair por ai aproveitando todo o potencial
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alimentar das plantas amazônicas. Sem dúvida, é preciso termos cuidado, tomar certas precauções quanto à segurança alimentar, por causa
do risco de toxicidade e outros, conforme já salientado por Adalberto
Val. Por outro lado, é importante também considerar o conhecimento
tradicional que se tem sobre estas plantas, as quais não vêm sendo utilizadas como poderiam e nem resultam de um conhecimento recente.
Isso significa admitir que parte significativa delas em outros tempos já
foi sistematicamente utilizada por diversos grupos sociais tradicionais
que, de forma empírica e assistemática, testou seu valor e demonstrou
sua segurança.
Penso que o primeiro trabalho a ser feito seria o mapeamento do que
se conhece, obtenção de informações sobre espécies de plantas, tipos
e volumes de produção e uso, grupos que vem fazendo isso no Brasil,
experiências exitosas em seu uso, grupos potenciais para desenvolver
projetos desse tipo, com conotação social, etc. Isso significaria grande
impulso para a área de tecnologia social, na qual tenho militado. Além
disso, saber quais os atores sociais que melhor conhecem as plantas,
quem faz bom uso delas, quem está se apropriando desse conhecimento, em que medida isso ajuda na produção de renda, bem estar social
e qualidade de vida, todo isso é fundamental para o uso racional dos
recursos naturais na Amazônia.
Percebemos também que o tema margeia a questão do conhecimento
tradicional, os usos e costumes culturais amazônicos. Como tal, sofre as
tensões e contradições que pesam sobre esse conjunto de conhecimentos. Vemos como essa questão é marginal na própria agenda científica
contemporânea. Muitas vezes a agenda cientifica não se pauta a partir da
realidade local, ou mesmo a partir da demanda social, sendo atravessada
por outros interesses. Por exemplo, o tema aqui apresentado: “aproveitamento de plantas comestíveis não convencionais e sua importância para
a nutrição humana”, deveria merecer prioridade absoluta na área da pesquisa, uma vez que diz respeito a uma questão crítica em nossa região: a
produção de alimentos. Infelizmente isso não ocorre.
Embora a ciência se coloque como atividade racional, em termos de
apoio e financiamento, algumas áreas temáticas parecem seguir certo
“modismo” irracional. Algumas são mais prestigiadas e atendidas, não
por causa dos interesses ou demandas da sociedade, ou pela relevância
científica da área, mas se move por outros interesses, de ordem global,
especialmente os que favorecem países ricos do eixo norte. Hoje, por
exemplo, o assunto da moda é o genoma e seus correlatos. A pesqui60
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sa que faz uso intenso de aparatos tecnológicos, assim chamados “de
ponta” é supervalorizada. Os projetos em certas áreas são priorizados para apoio. Outros que incorporam ou exploram conhecimentos
identificados como tradicionais, ainda que relevantes socialmente, não
recebem o mesmo tratamento. Isso não tem sentido do ponto de vista
das demandas sociais, porém essa racionalidade enviesada opera inexoravelmente sua ação em todos os campos do saber. Esse se configura
como um tipo de exclusão social produzida pela ciência em suas diversas esferas de decisão.
Não quero com isso dizer que essa lógica se faz presente somente
na área das ciências da vida. Mesmo na área social existem as “palavrinhas mágicas”, que todo projeto deve ter para ser bem avaliado. Da
mesma forma, existem também outras palavrinhas tidas como tabus
típicos de uma mentalidade tacanha ou ignorante, que não podem ser
usadas nos projetos. É outro tipo de modismo condenável. Esse cenário
ainda que cruel, é muito real; nele atuam forças e paradigmas que atravessam toda a ciência.
A capacidade para saber usar as plantas e demais recursos naturais
não convencionais é de suma importância para a área farmacêutica,
mas, sobretudo, para a segurança alimentar. Por exemplo, se tomarmos
como referência uma cidade como Manaus, a qual apresenta grande
dependência de fontes externas para seu sustento, caso enfrentemos
algum impedimento em seu abastecimento, resultante de algum cataclismo ambiental, sua população sucumbiria em poucos dias. Ou seja,
a população se encontra totalmente vulnerável, indefesa e não subsistiria numa situação como esta. Recuperar a capacidade dos indivíduos
de identificarem e reconhecerem fontes de alimento presentes em seu
meio natural e cultivarem espécies não adestradas no circuito comercial
oficial é da maior importância. Significa autonomia e maior acesso aos
recursos que sustentam a vida. É preciso investir nessa temática, saber
utilizar o potencial do quintal, da floresta, à disposição, até mesmo
como medida de segurança da espécie.
Esse conjunto de reflexões nos remete a pensar que é preciso criar
pequenos circuitos, utilizar redes sociais, grupos de conexão, juntar-se
às comunidades para vencer as barreiras do preconceito que existem
no campo da ciência, em seu ideário hegemônico, quando algum tipo
de projeto é apoiado em detrimento do outro, apenas por ser levado
em conta os modismos científicos. Aqui, naturalmente, a motivação, a
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vocação e a coragem do pesquisador no enfrentamento desses desafios
fazem grande diferença.
Todo esse contexto nos traz novas evidências de que ciência não é
neutra. Ela é situada historicamente, é uma produção humana que se
coloca num campo político de produção de sentidos e sustentação de
racionalidades. Penso que assim a ciência deve ser entendida e, como
tal, suas dificuldades enfrentadas.
CESAR AUGUSTO CHIROSA HORIE
A compra direta do produtor, com pagamento de preços justos traz
benefícios a este e também ao consumidor e, além disso, promove a
justiça social. Tais benefícios se estendem até a área ambiental, quando
se trata de agricultura orgânica e de plantas não convencionais. Promover essas práticas é um dos objetivos do movimento slow food, nascido
na Itália nos anos 1980 e hoje com mais de cem mil associados ao redor do mundo. Segundo estimativa feita pela Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura (2013), no relatório “o estado do
alimento e da agricultura”, 12,5% da população mundial (868 milhões
de pessoas) é subnutrida, 1,4 bilhões de pessoas possuem sobrepeso e
500 milhões são obesas, gerando altos custos para a sociedade. É preciso melhorar a nossa alimentação.
O Brasil é um país onde, segundo o Censo Agropecuário de 2006, a
agricultura familiar (Lei n.11.326/06) representa 84,4% das propriedades rurais, mas ocupa apenas 24,3% em área. Ao contrário, a agricultura não familiar, ocupa 75,7% da área agropecuária, mas representam
apenas 15,6% do total de estabelecimentos. Apesar dos minifúndios
ocuparem uma área bem menor que a administrada pelo agronegócio,
são eles que produzem 34% do arroz, 70% do feijão, 87% da mandioca, 38% do café, 58% do leite, 50% de aves e 59% de suínos que
chegam a mesa dos brasileiros.
O Comunicado nº 96/2001 do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) evidencia essa diferença na ocupação da terra e aponta o
uso sustentável da reserva legal, como forma de manter a viabilidade
econômica e ambiental dos pequenos imóveis rurais. Assim, os sistemas
agroflorestais são importantes e apresentam diversas vantagens, entre
elas, o manejo permanente do solo, através de sucessão de culturas até
as madeireiras, mantendo a vegetação preservada. Ele também pode dar
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segurança econômica para o produtor, através da diversificação das culturas e da menor incidência de pragas, comuns na monocultura.
Ora, se são as pequenas propriedades que garantem a segurança alimentar no Brasil, se as mesmas dificilmente se manteriam economicamente viáveis caso não suprimam a reserva legal, se é legal fazer uso
destas reservas, por que não melhorar as condições de cultivo de plantas não convencionais nos sistemas agroflorestais (SAF) brasileiros?
Questões ligadas às cadeias produtivas, assistência técnica, título de
terra versus acesso ao crédito, liquidez da pecuária, entre outras questões locais, se tornam muitas vezes, obstáculos intransponíveis para o
pequeno produtor rural na escolha de sua atividade.
Em 2007, durante intercambio de técnicos agrícolas, pude conhecer
alguns sistemas agroflorestais (AF) iniciados em 1998, na região sudoeste de MT, em Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda.
Muitas culturas sofrem pela falta de mercado, mas também pela falta de
planejamento e cuidados na execução dos projetos, como por exemplo,
o cupuaçu, que não foi pra frente na região porque os agricultores não
fizeram as “sombras”, não obedeceram às orientações técnicas. Apenas
um produtor em Vila Bela da Santíssima Trindade recebeu as mudas,
cuidou e hoje vende a polpa no mercado a 7,00 ou 8,00 reais o quilo, produzindo aproximadamente 1000 Kg (dados de 2007). Entretanto,
não era a maioria dos exemplos. Havia SAF abandonado, onde a capoeira se misturava a pés de cupuaçu, cacau, banana, pupunha e laranja.
Outros, que produziam, mas por falta de mercado, não se colhia, e uma
lama de frutos apodrecia no chão. Bom para os animais silvestres que
se fartavam, algumas vezes gerando conflitos. A cultura da pupunha
passou por diversos programas anteriores, que não viraram realidade e
os produtores já estavam desacreditados.
A falta de planejamento e continuidade dos projetos foi apontada
como grandes dificuldades, mas deve-se acrescentar a isso a falta de
organização comunitária e uma infraestrutura precária. Por isso, o pequeno produtor precisa garantir sua segurança alimentar e as plantas
não convencionais se tornam importantes. Em Juína, noroeste de MT,
em três propriedades que possuíam SAF, o número de espécies e variedades de plantas cultivadas facilmente passava de uma centena. Parece
alto, mas quando começa a se contar, dos temperos às espécies arbóreas, rapidamente se chegam a esses números. Na mesma região, em
Cotriguaçu, o SAF do Sr. Luizão, o “doido”, já com 13 anos, possuía
diversas espécies frutíferas, grãos, apicultura e muitas fileiras de espéGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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cies arbóreas. Ele apontava orgulhoso para as árvores e dizia que eram
para pagar a faculdade dos filhos, na época adolescentes. O engraçado é
que o apelido veio na época da abertura do assentamento, no início dos
anos 1990, quando foi o único que não foi 100% para pecuária.
Os agricultores familiares precisam fugir de pecuária extensiva e não
sustentável em pequenas propriedades e garantir a segurança alimentar
de sua família, mas para isso é preciso fomento. Existem iniciativas
interessantes como o Programa de Aquisição de Alimento (PAA), da
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), que compra de
associações ou cooperativas e doa simultaneamente para entidades
cadastradas (escolas, asilos, creches, etc.). São alguns bons exemplos de
que é possível conciliar a produção familiar com uma cadeia produtiva
mais justa. Mas para isso é preciso estar organizado.
Os técnicos agrícolas tem papel fundamental neste processo. Os órgãos de assistência técnica precisam de técnicos bem capacitados, conhecedores das políticas de Governo. Assim, podem fazer um planejamento comunitário como se diz “da porteira pra fora”, considerando a
legalidade e a sustentabilidade. O apoio do Estado e do terceiro setor é
fundamental nesta revolução verde, da produção à venda. Existem as
leis, decretos e normativas, os órgãos de assistência e fomento, programas, projetos e principalmente, recursos. Falta mesmo é gente preparada e compromissada para trabalhar nos rincões, de preferência, gente
da própria localidade. A assistência técnica ao produtor rural na Amazônia padece diante da grande quantidade de propriedades em áreas
imensas e o atendimento piora quando se tenta introduzir, paternalmente, pacotes tecnológicos sem considerar a realidade local. Thiago
de Mello já falava na discussão sobre as hidrelétricas na Amazônia, “As
duas fontes fundamentais de energia para o futuro de um país e para
a vida de um povo se chamam educação e saúde”. Acrescentaria a isso
também uma boa alimentação.
MÁRIO DA SILVA COSTA
É degradante ver nas grandes cidades, como Manaus, pessoas
famintas ou subnutridas, catando comida no lixo, enquanto existe uma
infinidade de plantas comestíveis, não convencionais, ao seu lado e elas
não sabem disso. Ou seja, as pessoas passam fome e podem até morrer
não somente pela falta de alimento, mas também pela própria ignorân64
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cia. Faltam conhecimentos sobre os recursos naturais disponíveis para
suprir as necessidades alimentares.
Por outro lado, vários são aqueles que recomendam as pessoas não
comerem determinadas plantas, até que estas sejam testadas cientificamente, para comprovar que não são nocivas à saúde humana. É importante lembrar que quem está com fome não está muito interessado em
algum aspecto negativo que a planta possa oferecer no futuro. O que ela
quer é matar a fome. Assim, é importante esclarecer à população sobre
as plantas que apresentam potencial para a alimentação.
JOSÉ CELSO DE OLIVEIRA MALTA
É um privilégio poder assistir a palestra do Dr. Valdely Kinupp; ver
seu esforço, abnegação, valentia, determinação e coragem em mostrar
às pessoas que ao nosso redor há inúmeros alimentos que simplesmente
foram abandonados e esquecidos e hoje estão fazendo falta à humanidade que em grande parte morre de fome. É um absurdo haver muitos alimentos não convencionais à disposição e pouca gente sabendo aproveitá-los. Outros sabem, mas preferem se alimentar de produtos industriais,
sem qualidade nutricional, como bolachas e doces, estes ricos em açúcar,
gorduras trans, sódio, conservantes, acidulantes, espessantes e corantes.
Vejo e acompanho o trabalho árduo desse pesquisador em divulgar
seus conhecimentos através de palestras em salas de aulas das escolas
e auditórios. Também acompanho sua procura, obtenção e distribuição, entre os produtores rurais, de sementes, mudas e outros meios de
propagação destes alimentos. Além de ensiná-los como plantar, como
colher e como preparar cada um destes alimentos.
Realmente, precisamos resgatar os nossos valores, os saberes, as culturas dos povos da floresta. Para o resgate de nossa identidade e até
mesmo a sobrevivência de nossa cidade, região, país. O que o palestrante disse é muito sério: Manaus está isolada do restante do Brasil; quase
tudo aqui vem de fora, principalmente os cereais, frutas, legumes e
verduras. Se houver algum bloqueio aéreo, fluvial ou terrestre, a cidade
entrará em colapso, por falta de abastecimento. Em poucos meses esta
cidade se tornaria um palco de guerra, por falta de comida. Precisamos
rever nosso modo de vida e aprender muito com os povos da floresta
que sempre souberam viver dos produtos oferecidos pela por ela há
milhares de anos.
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CARLOS ROBERTO BUENO
O palestrante apresenta um tema de grande relevância, considerando
a necessidade de produção de alimentos frente a um enorme crescimento da população mundial (estima-se uma população de 9,5 bilhões de
habitantes em 2050) e que demanda a cada geração maior quantidade,
qualidade e diversidade de alimentos. Por outro lado, a relação entre a
população rural e a urbana apresenta-se com tendência de concentração crescente nas cidades. Ou seja, a cada momento temos mais consumidores e menos produtores de alimentos, o que obriga a novas oportunidades de usos da diversidade, com otimização dos conhecimentos
tradicionais e utilização de novas estratégias de manejo e inovação.
Os modelos tradicionais de desenvolvimento agropecuário adotados
para a Amazônia não têm sido capazes de aproveitar as potencialidades naturais de forma eficiente, levando a passivos socioambientais de
grande magnitude, desperdício de recursos financeiros, deficiência no
abastecimento de alimentos em quantidade e qualidade e falta de comprometimento com interesses regionais. A reversão deste quadro impõe
à ciência, tecnologia e inovação um novo desafio para alcançar uma
economia mais justa socialmente e ambientalmente saudável. Estimase que a Amazônia apresente 17% de áreas antropizadas, ou seja, 720
mil Km2 (duas vezes o Japão ou a Alemanha), no entanto a região não
é autosuficiente na produção de alimentos e energia.
Sabemos que as hortaliças, frutas e leite são reconhecidamente importantes fontes de minerais, fibras, vitaminas, proteínas de boa qualidade (conteúdo em aminoácidos essenciais) e em nutracêuticos, ou
compostos bioativos, com funções antioxidantes. No entanto, o consumo de hortaliças e frutas por dia por pessoa no Brasil é estimado em
cerca de 80 gramas, apenas 20% do que é recomendado pela ONU, na
ordem de 400 gramas per capita.
Conforme informação do palestrante estima-se que de 10 a 20% da
diversidade de espécies vegetais têm potencial alimentício. Isso significa
que das 40 mil espécies de plantas existentes no Brasil, 4 a 8 mil delas
pode ser consideradas como alternativas para a alimentação humana. No
Estado do Amazonas estima-se em 8 mil espécies de plantas, daí teríamos de 800 a 1.600 espécies potencialmente alimentícias. Isso se torna
um fator importante, considerando uma mudança no perfil dos consumidores que se preocupam com o possível uso de agrotóxicos e seus resíduos na produção de alimentos tradicionais, uso de alimentos funcionais e
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nutracêuticos, produtos que sejam procedentes de comunidades preservacionistas, produtos orgânicos com certificação, entre outros.
Desde 1975 o INPA vem estudando as hortaliças não convencionais
nativas e introduzidas na Amazônia, que podem ser enquadradas na
categoria de plantas alimentícias não convencionais (PANC). Foram
montados bancos de germoplasma mostrando a diversidade genética
existente e daí decorreram inúmeras informações, considerando estudos de sistemas de produção, composição nutricional, seleção genética,
culinária alternativa, entre outros. Esse material melhorado, além das
características de adaptação ambiental, apresenta elevado valor nutricional, mas, infelizmente, são praticamente desconhecidas pelas populações urbanas.
O INPA, em parceria com outras instituições, vem realizando atividades na tentativa de reintroduzir e fomentar a utilização das hortaliças
alternativas na alimentação da população. Tanto estudos de melhoramento genético, como sistemas de produção adequados às condições
edafoclimáticas regionais tem sido exaustivamente estudados e um
conjunto de resultados e tecnologias tem sido disponibilizadas para o
setor produtivo primário.
Considerando o crescimento populacional da Amazônia e outras regiões, aliado ao aumento das demandas gerais e também do consumo
de produtos orgânicos, as estratégias para o desenvolvimento do setor
devem pautar no desenvolvimento de políticas capazes de fomentar o
consumo de hortaliças, principalmente aquelas regionais e desconhecidas. Também devem fazer parte destas estratégias as políticas capazes de
reduzir as perdas na produção e de permitir os adequados mecanismos
de transporte, processamento e comercialização dos produtos agrícolas.
Outro fator importante a ser levado em consideração diz respeito à
agregação de valor a produtos regionais, a construção de um ambiente
que promova o empreendedorismo com a cultura da inovação e investimentos voltados para o setor CT&I e treinamento de pessoal especializado. Igualmente importante é a implementação de tecnologias
(material genético e sistemas de produção) para melhor a utilização das
áreas de várzeas, já que na Amazônia existem cerca de 250 mil Km2 e
áreas degradadas, à espera de serem utilizadas de maneira adequada.
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GERALDO MENDES DOS SANTOS
Este tema abriga duas grandes vertentes: de um lado o enorme potencial apresentado pelas plantas não convencionais para a alimentação,
a cosmética, a fabricação de rações e outros fins. De outro lado, seu
desprezo ou mesmo intencional aniquilamento pela industrialização da
agricultura e o domínio nefasto das sementes por parte das empresas
multinacionais, as donas das patentes.
O eixo central da palestra se ateve basicamente na apresentação de
argumentos em favor das plantas não convencionais. Isso é louvável,
tem méritos e deve ser observado com cuidado. Afinal, o Brasil tem um
potencial enorme neste tipo de recursos, especialmente na Amazônia,
região considerada como paraíso da biodiversidade vegetal do planeta.
No entanto, minha análise se prende mais à vertente oposta, pois parece
estar aqui o cerne das questões que tem inviabilizado o aproveitamento
e o incentivo às plantas nativas e não convencionais na alimentação.
A versão oposta ao aproveitamento das plantas não convencionais
está atrelada à onda avassaladora da monocultura e da transgenia. Ambas são fetiche do mercado globalizado e da biotecnologia e ambas recebem apoio privilegiado deste próprio mercado, além dos governantes
que também navegam na onda deste modismo e lhes presta apoio por
conta dos recursos do povo.
Os defensores da transgenia argumentam que esta técnica é fundamental para combater a fome, tendo em vista o contínuo crescimento
da população mundial e a consequente demanda por alimentos. Aqui
parece haver uma incoerência intrínseca ao próprio argumento, pois
não é seguro afirmar que a transgenia sempre traz benefício e contribui
de fato para o combate à fome. A justificativa é simples: a fome é um
problema decorrente da injusta distribuição de riquezas e não da falta
de alimentos. Na verdade, parece que o mundo vive numa situação de
superprodução. Alguns analistas afirmam que a quantidade de alimentos produzida atualmente é suficiente para alimentar uma vez e meia
toda a população mundial.
Também aqui entra em jogo outro fator interessante, que é a insustentabilidade ambiental diante da desenfreada produção de alimentos.
O problema é que a monocultura requer quantidade cada vez maior de
fertilizantes, praguicidas e herbicidas e estes trazem prejuízos enormes
ao ambiente, acarretando ainda a poluição dos rios e o esgotamento das
reservas naturais de adubos. Outro problema da monocultura é que ela
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via de regra ela exige irrigação, uso excessivo de água e que muitas vezes falta à população. Evidente que tudo isso deve ser levado em conta
na análise final de custos e benefícios. De todo modo, o argumento central aqui defendido é que uma maior produção ou produtividade não é
a alternativa para combater a fome.
Segundo dados da literatura, apenas 2% das atuais pesquisas mundiais
com transgênicos estão relacionados ao aumento da produtividade. Por
outro lado, aproximadamente 75% se ocupam com o desenvolvimento
de plantas resistentes a herbicidas e o restante com resistência a insetos.
O resultado é que se essas plantas estão sendo selecionadas para incrementar sua função de resistência, é lógico supor que, por medida de compensação, elas tendem a produzir menos que as similares convencionais.
Além disso, muitas plantas transgênicas estão perdendo sua capacidade
de impedir as pragas das quais elas eram vítimas antes da transgenia. Ou
seja, as pragas vem evoluindo rapidamente e reconquistando seu poder
de predação sobre as plantas transgênicas. Essa guerra parece não ter
fim e ao final a natureza acabará suplantando as vantagens temporárias
conquistadas pela tecnologia do melhoramento forçado.
No entanto, o maior problema da transgenia não é ambiental, mas
social. Ela aumenta os custos de produção. Mais que isso: tornam os
agricultores dependentes de toda a trama das indústrias que dominam
este rico e estratégico mercado, através das patentes. Pior: esta trama
tem interesses implícitos e explícitos em inviabilizar as plantas nativas
e a agricultura familiar. Outra consequencia disso: potencializa o êxodo rural, incha as cidades e concentra cada vez mais a terra nas mãos
de poucos. Evidente que este conjunto de fatores leva ao aumento da
fome, ao contrário de diminuí-la, como geralmente apregoam os defensores da transgenia e sua aliada, a agroindústria.
É importante observar que em praticamente todas as partes do
mundo, os consumidores rejeitam ou tem restrições aos alimentos
transgênicos. No entanto a dependência imposta aos produtores acabou
sendo também imposta aos consumidores. Assim, não há para onde
correr, os transgênicos domina o mercado com “mão de ferro”; não
há oferta suficiente de alimentos orgânicos por parte das plantas tradicionais que possam atender aos mais exigentes, nem pagando muito
mais por eles; o mundo se tornou dependente da tirania da produção e
comércio dos alimentos transgênicos.
Talvez o maior mal ocasionado pelas empresas multinacionais às culturas nativas, à economia popular e mesmo à qualidade dos alimentos
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é o domínio da produção de sementes, especialmente da soja, arroz e
milho. Para isso basta citar o famoso o livro “o escândalo das sementes”, de Pat Mooney, escrito ainda no final da década de 1970. Ali é
revelada a estratégia das indústrias de agrotóxicos de usar as sementes
como forma de controlar o que é plantado, os insumos que são usados
e até onde os produtos são comercializados.
O agravante desse fato é que ao tomar conhecimento de que os agrotóxicos prejudicam o desenvolvimento das culturas e do meio ambiente,
as indústrias multinacionais iniciaram pesquisas para criar plantas que
suportariam maiores doses de agrotóxicos. Com isso, elas conseguiram
incutir e depois impor a compra casada de sementes e herbicidas. Com
isso e com a legalidade trazida pelo registro de patentes, elas acabaram
impondo de vez o controle do mercado da produção e das sementes.
Evidentemente, os consumidores e os pequenos agricultores são os
maiores prejudicados com a produção de grãos transgênicos. Quanto
a isso até alguns de seus defensores costumam admitir. Outra evidência é que a monocultura de transgênicos só é economicamente viável
em grandes áreas e isso acaba exigindo altos investimentos. Claro que
com isso, os proprietários de terra sem muitos recursos acabam sendo
alijados do processo produtivo ou então contraindo dívidas crônicas
com empréstimos bancários. Não raro, alguns deles acabam perdendo a
terra dada como garantia do empréstimo. Além disso, há a dependência
do mercado negro de agrotóxicos e sementes, acima mencionado.
Também deve ser mencionado o fato de que a agroindústria dos
transgênicos tende a reduzir a mão de obra, um fator decisivo na agricultura familiar. Assim, ao adquirir mais e mais terras, esta indústria
acaba substituindo a força de trabalho humano por máquinas cada vez
mais potentes e com isso forçando os habitantes do campo para as
áreas urbanas e com isso aumentando as mazelas sociais nestas áreas.
É comum afirmar-se que a alternativa para a agricultura familiar é a
agroecologia, cuja tecnologia bem aplicada poderia reduzir os custos de
produção e remunerar melhor o trabalho dos agricultores. O problema
é que a coexistência da produção ecológica com a produção de transgênicos não combina, havendo sempre a possibilidade de contaminação genética. Nessa equação, novamente o prejuízo recai nos pequenos
agricultores.
Não há como negar a importância do agronegócio no mundo globalizado e o papel de destaque que o Brasil desempenha nesse setor. É graças
a isso que a balança comercial do país tende ao superávit. No entanto,
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também não há como negar que o agronegócio é nocivo ao meio ambiente, à economia em pequena escala e ao agricultor familiar. Também
é nocivo à segurança alimentar, caso o governo não interfira e apoie a
produção de alimentos que verdadeiramente são consumidos pelas populações locais. Afinal, é fato que o Brasil exporta milhares de toneladas de
soja, mas quantos brasileiros comem diretamente este grão?
Pode-se contra argumentar, dizendo que a soja é indispensável para
a produção de ração, mas também aqui deve ser dito que tal ração geralmente se destina aos animais dos países ricos. Ou seja, o Brasil produz soja para aumentar a produção de carne bovina e suína dos países
asiáticos e europeus e não do Brasil. Pior, ao exportar a soja, também
estamos exportando a água e os minerais que são utilizados para sua
produção. Ou seja, quem acaba ganhando muito dinheiro são os grandes proprietários que imperam no campo e também o governo que é
voraz na cobrança de impostos. O povo fica a ver navios, literalmente
os navios atapetados de grãos que deixam os portos brasileiros em direção aos países ricos da Ásia, Europa e Estados Unidos.
Diante desse quadro, fica evidente que a necessidade da intervenção
do Estado para garantir a inversão de valores e, sobretudo a soberania
alimentar da nação. Quanto a isso, é fundamental o apoio à manutenção da agricultura tradicional, isto é, a familiar e ecológica. Para isso, é
fundamental que sejam disponibilizados recursos para o crédito rural,
para a assistência técnica, para a construção de pequenas agroindústrias e redes de comercialização direta. Também quanto a isso é fundamental o apoio ao estudo, tratamento e difusão do uso das plantas
comestíveis não tradicionais. Nesse sentido, o estudo aqui apresentado
pelo palestrante é de suma valia e o GEEA se orgulha de ser palco e
instrumento desse tipo de iniciativa.
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Resumo
Este capítulo aborda o conceito, a classificação e a atuação das toxinas; os
principais agentes produtores de substâncias tóxicas; tipos de proteinas; interações entre presa e predador; defesas químicas; formação de ureases; ação do
veneno de serpentes; uso de toxinas na produção de remédios e no controle
biológico; a importância do registro de patentes; os embaraços ocasionados à
prática científica por conta de uma legislação inadequada e o grande potencial
que a Amazônia representa para a descoberta de novos compostos capazes de
revolucionar a biotecnologia, o tratamento de doenças e o conrole biológico
de pragas.
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Sabendo que o trabalho do GEEA se destina ao grande público e não
somente a grupo de especialistas, gostaria de começar definindo o que
seja toxina e sua diferenciação de veneno, um termo próximo e às vezes
tomado erroneamente como sinônimo.
Veneno é uma mistura complexa, formada de vários componentes
produzidos por vários tipos de animais caçadores e aplicado sobre suas
presas para imobilizá-las. Em alguns casos estas substâncias também
são utilizadas como defesa contra predadores. Evidentemente, estes
animais venenosos possuem aparelhos injetores, como as presas nas
cobras e os ferrões nos insetos e escorpiões. Toxina, por sua vez, é uma
substância bem definida e que pode, ou não, fazer parte do veneno. Assim, ao contrário do veneno, a toxina não tem função primária na caça
ou defesa, mas tão somente uma função adaptativa de caráter geral.
As toxinas atuam sobre os seres humanos e outros animais, sendo algumas delas bem conhecidas em termos de tamanho e estrutura
molecular, bem como a quantidade necessária para efeitos distintos;
quando em excesso, elas podem levar à morte (dose letal). O tamanho
ou peso da molécula de uma toxina varia bastante, indo de moléculas
muito simples e pequenas a moléculas enormes, como a toxina botulínica. Por outro lado, há uma grande variedade de organismos produtores de toxinas, dentre eles bactérias, fungos, algas, plantas superiores,
moluscos, aranhas, sapos, serpentes e outros organismos, tanto de terra
firme como de água doce e marinha. Ou seja, é imensa a diversidade de
organismos produtores de toxinas.
Um dos aspectos mais importantes na classificação das toxinas diz
respeito a seu tamanho ou massa molecular. Para expressar a massa
ou peso de uma molécula, elas são comparadas ao átomo de hidrogênio, o mais simples dos elementos químicos, e que por convenção
tem massa ou peso igual a um e cuja unidade é o dalton. Assim, no
contexto dessa palestra, minimoléculas são aquelas com peso que vai
de um até mil daltons (d).
78
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Exemplos de toxinas com baixo peso molecular são a saxitoxina
(299d) e a tetrodotoxina (319d). Por outro lado, toxinas com enorme
quantidade de moléculas inclui a ricina (64.000d) e as toxinas tetânica
e a botulínica, com 150.000 daltons.
Dentre as toxinas mais conhecidas entre as provenientes da flora e
fauna da Amazônia se desaca a d-tubocurarina, com massa de 624d.
Esta substância é encontrada no curare, uma planta tipo cipó largamente utilizada pelos índios e cujo extrato é utilizado na ponta de flechas
para a pesca e caça. Esta substância tem um forte e rápido efeito paralisante, sendo que este resulta da interrupção da comunicação entre
células nervosas e músculos nos indivíduos intoxicados.
Há dois aspectos ou maneiras distintas de se olhar para o efeito de
venenos e toxinas: de um lado, o aspecto que pode ser chamado negativo, quando prejudica ou eventualmente leva à morte os animais submetidos à sua ação. De outro lado, o aspecto positivo, pois estes podem
servir de modelo para a fabricação de remédios para cura de doenças.
O subtítulo da palestra e deste artigo foi dado justamente para ressaltar
este aspecto de dualidade na ação das toxinas, servindo literalmente
para o mal ou para o bem.
Com base no aspecto da dualidade na ação das toxinas, fica claro
que é de suma importância conhecer sua dose letal para os diferentes
organismos. Além disso, tão importante como conhecer as propriedades letais das toxinas é também conhecer as respostas dos organismos
à elas. Conhecer isso significa poder desvendar mecanismos capazes de
contrapor ou reverter o efeito do veneno. Assim, é através do estudo da
resposta dos organismos a determinados tipos e doses de veneno que
se consegue chegar à correta neutralização de seus efeitos indesejáveis.
Outra dimensão interessante destas substâncias é que elas podem ser
manupiladas e, ao invés de terem uma ação maléfica, passar a serem
benéficas, dependendo da sua dosagem e forma de administração. Ou
seja, uma toxina pode ser veneno ou remédio, dependendo da dose e
forma em que for aplicada. Por isse motivo algumas toxinas são largamente utilizadas na medicina, para vários tipos de situações. O caso
do curare é um bom exemplo quanto a isso, pois ao produzir paralisia
muscular serve como importante agente de relaxamente corporal para
as práticas cirúrgicas. Evidentemente, nesse caso, é preciso saber aplicar a dosagem correta e também saber como neutralizar sua ação, caso
isso seja necessário.
Outro caso interessante de ação benéfica de toxinas pode ser observado com os fungos. Estes, para poder crescer, precisam se sobrepor
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aos outros organismos que se encontram no ambiente. Nesse caso, eles
produzem substâncias tóxicas que inibem ou impedem o crescimento
de seus vizinhos. Foi justamente com base nesse processo que se descobriu a penicilina, um antibiótico de massa 326d. Esta substância,
produzida por fungos do gênero Penicilium inibe o desenvolvimento de
bactérias estafilococos ao seu redor e foi a partir daí que se identificou
o efeito antibiótico da penicilina, que já salvou milhões de vidas.
Outro exemplo de substâncias citotóxicas são a vincristinae a vinblastina, encontradas em espécies de Catharanthus, uma planta ornamental
originária de Madagascar e Índia e agora largamente encontradas em
jardins em todo o Brasil. Estas plantas afugentam predadores, o que
atraiu a atenção de pesquisadores, que delas isolaram toxinas com ação
terapêutica, sendo utilizadas como agentes antitumorais.
Os exemplos de substâncias tóxicas até agora citados dizem respeito a
micromoléculas, com peso menor que mil daltons, mas também existem
inúmeras e importantes substâncias tóxicas formadas por macromoléculas proteicas. É oportuno lembrar que proteínas são moléculas formadas
por cadeias de aminoácidos e que na natureza existem apenas 20 tipos
des tes, sendo que cada um tem peso molecular em torno de 100 daltons.
Assim, as substâncias proteicas são formadas por cordões de aminoácidos, semelhantes a um colar, como as contas de um rosário.
Na sua grande maioria, cada molécula de proteína contém 100 a 500
aminoácidos, de 10 mil a 50 mil unidades de massa. Ao invés destas
ocorrerem como um cordão esticado, retilíneo, elas formam estruturas
enoveladas em três dimensões. Ainda podem ocorrer como em forma
de macromolécula formada pela associação de várias moléculas menores de proteína, chegando a estruturas gigantescas com massa de 1 a 2
milhões de daltons. Também existem toxinas que são chamadas de peptídeos, moléculas formadas pelos mesmos aminoácidos, mas em menor
número que as proteínas. Normalmente cada peptídeo é formado por
um conjunto que varia de uns poucos, até 30 a 50 aminoácidos.
Dentre os exemplos mais conhecidos e utilizados de toxinas proteicas
encontra-se o veneno das serpentes. Este é uma mistura complexa de
várias proteínas com ação sobre o sangue (hemotoxinas), levando a
hemorragia e/ou; sobre o músculo (cardiotoxinas e miotoxinas), levando à paralisação muscular e sobre o sistema nervoso (neurotoxinas),
levando ao bloqueio na comunicação entre neurônios e músculos.
O veneno foi um ganho evolutivo interessante, permitindo que animais relativamente lentos e/ou sem dentes ou garras pudessem para80
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lisar presas grandes ou de movimentos rápidos e que assim pudessem
reagir u fugir facilmente sem este artifício. Nesse caso, o veneno é uma
arma poderosa de predação.
No caso das serpentes, a ação do veneno geralmente ocorre em duas
etapas distintas: de imediato, ele permite amortecer ou paralisar a presa, bastando para isso uma simples picada por parte do animal peçonhento. Num segundo momento, este mesmo veneno inoculado tem
ação proteolítica, levando a uma destruição rápida das proteínas que
compõem a musculatura do animal atacado. Em paralelo a isso, ocorre
coagulação nos vasos da superfície e uma hemorragia nas partes internas da vítima. Desse modo, a serpente começa a provocar a digestão
de sua presa já no momento da picada e introdução do veneno. É este
o responsável pela decomposição de proteínas em aminoácidos utilizáveis pelo predador.
No caso dos organismos sésseis ou sem movimento aparente, como
as plantas, as substâncias tóxicas por eles produzidas desempenham
ações mais relacionadas à defesa do que ao ataque. Ou seja, elas visam
evitar ou afugentar seus predadores potenciais. Para isso, estes organismos adotam dois tipos de defesa, uma mecânica e outra química.
A defesa mecânica ou física pode ser exemplificada com o endurecimento da casca de caules, folhas, frutos e sementes, bem como a produção de pelos e espinhos pungentes. A defesa química é representada por
uma enorme complexidade de substâncias produzidas e que são capazes
de afugentar, impedir, ou até ser letal a eventuais predadores. As substâncias químicas de natureza protéica ocorrem principalmente nas sementes, que são as estruturas responsáveis pela reprodução e propagação das
plantas e também as mais visadas pelos predadores, por causa da grande
concentração de carboidratos, óleos e proteínas que possuem.
Como as plantas são atacadas por insetos, entre outros tipos de organismos, ao longo de sua evolução elas desenvolveram substâncias
capazes de inibir as enzimas digestivas produzidas no intestino destas
pragas. Este é o caso de compostos de plantas que bloqueiam a amilase, uma enzima produzida no intestino dos insetos que consomem as
sementes das plantas para se nutrir dos amidos nelas existentes.
Outra estratégia típica de defesa química por parte das plantas contra
insetos e outros predadores está vinculada à produção de lectinas. Estas
substâncias são tipos especiais de proteínas que se agarram aos açucares que revestem as membranas internas do aparelho digestivo daqueles
organismos, impossibilitando-os de digerir o alimento que foi tomado de
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

81

suas presas. No caso ds plantas, essas lectinas geralmente são armazenadas nas sementes, geralmente as partes mais ricas em nutrientes.
Esta é justamente uma das áreas das minhas investigações científicas,
pois venho trabalhando com as ureases, um grupo particular de proteínas
produzido amplamente entre as plantas, fungos e bactérias. Trata-se de
um tipo particular de enzimas capazes de quebrar a molécula de uréia
(uma substância encontrada na urina de animais) e transformá-la em
amônia, que é uma forma de nitrogênio mais fácil de ser aproveitado
pelas plantas, daí ser utilizada em várias formulações de adubos.
Durante muito tempo acreditou-se que as ureases tinham função
unicamente no metabolismo de nitrogênio nas plantas; contudo nosso
grupo de estudos descobriu que as ureases também têm uma função
essencial na defesa das plantas, atuando como substâncias inseticidas
e antifúngicas. A maneira como isso ocorre nas células é muito interessante: os insetos digerem as ureases presentes nas sementes, mas
com isso acabam sendo gerados fragmentos dessas proteínas, que são
neurotóxicos para estes mesmos insetos.
O que acontece com as ureases das plantas é comparavel a outro
tipo de proteínas inseticidas produzidas por bactérias, denominadas de
Bt (abreviatura de Bacillus thuringiensis), havendo uma correlação entre as propriedades e os mecanismos inseticidas de ambas. Estas são
duas proteínas grandes e bastante enoveladas, contendo 840 e 1500
aminoácidos e que ao serem ingeridas por insetos acabam liberando
fragmentos que são altamente tóxicos para os mesmos. Ou seja, elas
são protoxinas ao serem ingeridas e depois de fragmentadas no interior
do organismo, tornam-se toxina ou venenos para esse. Uma diferença
entre elas é que as toxinas Bt são quebradas por enzimas denominadas
tripsinas enquanto que as ureases são quebradas pelas catepsinas.
Um ponto curioso dessa interação entre predador e presa é que diferentes tipos de enzimas podem ser produzidos entre os insetos. Isso faz
com que o grupo de insetos que é afetado pelas toxinas Bt não é afetado
pelas ureases e vice-versa, havendo certo tipo de complementaridade.
De toda maneira, o mecanismo de ação é bastante semelhante entre
ambas: o inseto se alimenta da toxina Bt, esta é clivada por tripsina e
daí gera fragmentos tóxicos que vão afetar diretamente o intestino do
inseto, acabando por dissolvê-lo, criando poros em suas paredes. No
caso das ureases, uma vez ingeridas pelo inseto estas acabam gerando
fragmentos que agem sobre o sistema nervoso, levando-o à morte. É
importante observar ainda que toxinas Bt são geralmente muito especí82
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ficas, ou seja, matam um só tipo de predador. No caso das ureases, essa
especificidade não é tão acentuada assim.
Aqui convém mencionar as plantas transgênicas que foram modificadas para passarem a produzir toxinas Bt. As primeiras delas a entrarem
no mercado americano em 1995 foram a batata, o algodão e o milho.
Desde aquela época, surgiu muita discussão a respeito da transgenia,
mas até hoje não existe nenhuma comprovação real de que plantas
transgênicas produzam danos à saúde humana ou ao meio ambiente,
como apregoam seus críticos. Além disso, todos os estudos que sugeriram algum dano acabaram sendo desmentidos.
Um problema decorrente do uso de transgênicos é que eles podem
levar à resistência de certas pragas. É comum que uma planta não seja
alvo de um só tipo de inseto. Ou seja, uma planta transgênica pode
controlar uma praga específica, mas uma praga antes secundária acaba ocupando seu lugar. A maneira de contornar esta situação foi criar
plantas transgênicas Bt para dois, três, ou mais genes. Ou seja, aumentando a quantidade de genes transformados, aumenta-se o leque de
proteção das plantas contra diferentes predadores.
A presença de plantas Bt no mercado ainda é muito baixa, sobretudo
na Europa. Nesse aspecto, acredita-se que o uso de plantas geneticamente modificadas que expressem proteínas vegetais com ação inseticida possa ter uma melhor aceitação no mercado e uma segurança
comprovada. Para isso, poderiam ser utilizadas proteínas inseticidas de
plantas comestíveis.
Tomemos o caso do caruncho do feijão. Existe o feijão comum consumido no Brasil que é originário da América do Sul e o feijão-de-corda,
que é da Ásia. Cada um destes tipos de feijão tem o seu próprio caruncho, ou seja, ocorre uma grande especificidade nesta associação planta-inseto. Em outras palavras, o caruncho do feijão da Ásia não ataca
o feijão sul-americano, nem o caruncho sul-americano ataca o feijão
asiático. Assim, cruzando os genes de feijão americano com feijão asiático consegue-se uma melhor proteção para ambos. Essa é a maneira
de explorar o repertorio de proteínas que dão resistência a insetos, a
partir de plantas comestíveis. As ureases servem para isso. O feijão que
comemos contém muita urease, bem como frutas como melão, melancia, pepino e tomate, portanto, ureases apresentam segurança alimentar
já assegurada. Nosso grupo tem vários estudos nessa linha, inclusive
com cana de açúcar, milho, algodão e soja, sempre buscando proteção
contra percevejos e outros insetos.
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Outro grupo interessante de proteínas tóxicas existentes em sementes
são as inibidoras de ribossoma, que é organela das células responsável
pela produção de proteínas. Duas das mais conhecidas são a abrina e
a ricina, esta encontrada na semente de mamona. Essas duas toxinas
ocorrem em sementes utilizadas na confecção de colares e, por serem
muito tóxicas, se forem levadas à boca podem ocasionar envenenamentos acidentais. Estas toxinas inibem a síntese proteica nas células e
existem proteínas equivalentes nas bactérias, uma delas a exotoxina A
das pseudomonas, bactérias que podem provocar pneumonia e infecção
urinária. Um caso documentado do uso da ricina como veneno aconteceu em Londres na época da guerra fria, quando a KGB, a polícia secreta da ex-União Soviética, assassinou alguns dissidentes búlgaros. Nesse
caso, um agente da KGB disfarçado aplicava doses mínimas de ricina
nas vítimas, em microcápsulas do tamanho da cabeça de um alfinete,
através de uma arma disfarçada de guarda-chuva.
Conforme já assinalado, as toxinas também podem ser utilizadas
para o bem e um caso disso são as imunotoxinas. Estas são proteínas
artificiais, construídas no laboratório, em que uma parte de uma proteína tóxica é acoplada a um anticorpo que vai reconhecer uma célula
tumoral, infectada por parasita ou uma célula imunológica produzindo
auto-anticorpos. O anticorpo serve para dirigir a toxina para a célula
escolhida, evitando efeitos em células sãs. E isso então deu origem a
drogas tipo anticâncer, ou para tratar doenças autoimune. A idéia é
tomar uma parte da molécula de uma toxina como a ricina, chamada
cadeia A, que pode matar uma célula por inibir a sua síntese de proteínas e grudá-la com um anticorpo que reconhece a célula-alvo que se
deseja eliminar.
Imunotoxinas são paciente-específicas, dirigidas apenas para o tipo
celular “escolhido” pela sua porção anticorpo - célula tumoral, célula
parasitada, qualquer célula indesejada. A ricina é altamente tóxica contra qualquer tipo de célula. Considerando a quantidade de ricina que
mata uma célula, a sua cadeia A é muito menos tóxica por que não consegue entrar nas células. Já o anticorpo reconhece a célula indesejada,
mas apenas esse reconhecimento não é suficiente para matá-la. Quando
se junta a cadeia A da ricina na molécula do anticorpo, a imunotoxina
passa a ser quase tão tóxica quanto a ricina, mas mata apenas a célula
reconhecida pelo anticorpo.
Apesar de já estar sendo utilizada na clínica, uma limitação para
o uso das imunotoxinas é o fato de ser preciso uma imunotoxina es84
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pecífica para cada paciente, porque a porção anticorpo geralmente só
funciona para uma pessoa. Ou seja, imunotoxinas não podem ser usadas de forma genérica, ou serem vendidas em farmácia. Ainda assim,
alguns tipos de câncer são muito parecidos em todos os portadores, e
nesses casos, o tratamento com uma imunotoxina “genérica” pode ser
possível. Exemplo disso são algumas formas de leucemia, um câncer
da medula óssea. Para o tratamento, retira-se uma parte da medula da
pessoa doente, onde estão as células tumorais, esta medula é tratada
num tubo de ensaio com uma imunotoxina que mata apenas as células leucêmicas, preservando as sadias. Em paralelo, a pessoa é submetida a uma dose maciça de irradiação, que mata todas as células de
sua medula óssea e em seguida devolve-se ao paciente a amostra da
medula que foi retirada antes da irradiação e tratada com a imunotoxina. As células sadias devolvidas ao paciente se reproduzem e refazem
a medula óssea do paciente.
Também é preciso falar das bactérias e para ilustrar isso, escolhi duas
das toxinas mais potentes que existem nerlas, a botulinica e a tetânica,
ambas neurotoxinas e produzidas por bactérias anaeróbicas, isto é,m
que não conseguem viver na presença de oxigênio.Estas bactérias causam doenças bem conhecidas, o tétano e botulismo. O tétano ocorre
quando bactérias contamim feridas profundas e onde o oxigênio do ar
ou liberado pelo sangue da vítima não consegue chegar; o botulismo
ocorre quando bactérias contaminam alimentos mal preparados, sobretudo em conservas.
Bactérias causadoras do tétano e botulismo produzem toxinas muito semelhantes, isto é, moléculas enormes, com peso moleculares em
torno de 150.000, formadas por cerca de 1500 aminoácidos. Como toda
neurotoxina, elas paralisam a comunicação dos neurônios entre sí e
com os músculos. Os sinais elétricos que vem dos neurônios precisam
atravessar uma região de contato entre as células, em forma de fenda,
até chegarem na célula final. Para passar de uma célula a outra, o sinal elétrico é convertido a um sinal químico, na forma de substâncias
neurotransmissoras. Os neurotransmissores ficam armazenados em
vesículas dentro dos neurônios, vesículas estas que se fundem com
a membrana da célula quando chega o sinal elétrico, jogando essas
substâncias na fenda sináptica, onde vão estimular a célula seguinte.
As neurotoxinas interferem na capacidade das vesículas migrarem e se
fundirem com as membranas das células, deste modo paralisando a
comunicação neurônio-neurônio ou neurônio-músculo.
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

85

A toxina botulínica tem sido usada na medicina justamente pela capacidade de produzir paralisia ou relaxamento muscular, com efeito
local e prolongado. O botox é um exemplo disso, sendo este utilizado
para amenização de rugas no rosto, por relaxar a musculatura facial. É
importante observar que o isolamento da bactéria produtora da toxina
botulínica se deu em 1897 e já em 1949 havia sido descoberto o seu
mecanismo de ação por bloqueio neuromuscular. Em 1973 deu-se o
primeiro uso clínico do botox, o qual vem sendo utilizado em muitas
situações onde se deseja o relaxamento de um grupo determinado de
músculos, como no blefarospasmo - para o relaxamento das pálpebras;
hiperhidrose ou produção de suor, saliva ou lágrima em excesso; contraturas como torcicolo; bruxismo, retenção urinária, vaginismo, enxaqueca, disfasia do esôfago e várias outras aplicações.
A toxicidade de muitos venenos e toxinas resulta de alterações no
funcionamento dos canais iônicos, e por isso é importante rever alguns
de seus aspectos funcionais. Canal iônico é o nome dado para proteínas
altamente especializadas que existem nas membranas das células e que
controlam o fluxo de íons, tanto para fora como para dentro das células. O balanço de íons positivos e negativos dentro e fora das células
é fundamental para a vida e funciona como base para a excitabilidade
nervosa, ou seja, a capacidade das células responderem a estímulos,
gerando e propagando impulsos elétricos.
Os quatro íons envolvidos na excitabilidade nervosa são o sódio
(Na+), o potássio (K+), o cálcio (Ca++) e o cloreto (Cl-). De acordo com seu estado de funcionamento, as proteínas dos canais iônicos
podem estar no estado aberto, permitindo a passagem dos íons, ou
fechado, impedindo a passagem desses elementos. O abrir ou fechar
desses canais pode ser controlado por corrente elétrica ou voltagem,
bem como por metabólitos, isto é, por substâncias químicas produzidas
pela própria célula ou fontes exógenas.
Existem várias toxinas que atuam em canais iônicos, sendo algumas
não proteicas e outras proteicas ou peptídicas. No grupo das não proteicas podem ser citadas a tetrotoxina, encontrada no baiacu e em outros
peixes; a saxitoxina e ciguatoxina produzidas por cianobactérias e a veratridina, produzida por plantas, especialmente da familia Liliaceae. No
grupo das proteicas, podem ser citadas a batrachotoxina, encontrada na
rã do gênero Phylobattes; a escorpiotoxina encontrada em escorpiões do
gênero Tityus e também uma grande variedade de toxinas encontradas
em aranhas, moluscos, serpentes e anêmonas do mar.
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Existem nove subtipos de canais de sódio e mais de quarenta subtipos de canais de potássio. Em função do fato dessas substâncias alterarem especificamente um ou apenas alguns subtipos de canal, algumas
toxinas ativam e outras inibem os canais iônicos, num grande espectro
de ações. Daí também resulta uma ampla variedade de aplicações dessas toxinas, muitas delas utilizadas como inseticidas, drogas anticonvulsivantes ou como anestésicos locais.
Um caso particular e muito interessante de toxinas são as conotoxinas, um tipo de veneno produzido por algumas espécies asiáticas de
moluscos do gênero Conus. Este molusco se alimenta de peixes, sendo
capaz de atrair as presas com um apêndice que parece uma isca e que
de fato funciona como uma arpão, injetando um veneno paralisante
que age em segundos. Depois de imobilizada a presa, o molusco a engole, ao mesmo tempo que dissolve o corpo de sua vítima com suas
enzimas digestivas.
Estes animais produzem diferentes tipos de toxinas que atuam, cada
uma, em um tipo de canal iônico. A partir de uma dessas toxinas, chamada conotoxina ômega ou ziconitídeo, que é um bloqueador de canais
de cálcio, se desenvolveu uma droga analgésica com nome comercial
Prialt, usada para tratar de pacientes com dores ditas “intratáveis”, que
são resistentes ao efeito da morfina. Ela é 10 vezes mais potente que a
morfina, apenas com a desvantagem de que precisa ser administrada
através de um cateter, ou seja, diretamente no cérebro e isso só é possível com o paciente hospitalizado.

VENENO DE SERPENTES
Veneno de serpentes é uma mistura extremamente complexa de proteínas. Aqui no Brasil existem quatro gêneros de serpentes de importância médica: Bothrops, que inclui jararaca e jararacuçu; Lachesis, a
surucuru; Crotalus, as cascavéis, e Micrurus, a coral verdadeira. Estas
serpentes formam dois grandes conjuntos, de acordo com o tipo de
efeito causado por seus venenos. O veneno das espécies de Bothrops e
Lachesis tem efeito mais hemorrágico que neurotóxico. O veneno delas
contém enzimas proteolíticas, ou seja, proteínas que clivam, quebram e
digerem outras proteínas. Por outro lado, o veneno das espécies de Crotalus e Micrurus é basicamente neurotóxico, afetando nervos, músculos
e coração. O veneno destas serpentes pode conter diferentes tipos de
neurotoxinas, destacando-se dentre elas as dendrotoxinas, alfa-neuroxotinas e fosfolipases tipo A2.
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

87

As dendrotoxinas são bloqueadoras do canal de potássio e por isso
extrematemente cardiotóxicas. As alfa-neurotoxinas são proteínas denominadas de três alças ou três dedos. Elas se ligam ao receptor nicotínico de acetilcolina, bloqueando a comunicação nervo-músculo e assim
provocando a paralisia flácida dos músculos estriados;
Outro grande grupo de proteínas de ação neurotóxica existentes nos
venenos das serpentes são as fosfolipases (PLA2s). Elas clivam ou ligam-se a lipídeos das membranas das células. O veneno da cascavel
sul-americana é rico em crotoxina, uma fosfolipase neurotóxica que foi
descoberta e muito estudada aqui no Brasil.
Os venenos de muitas serpentes também interferem na coagulação
sanguínea. A clivagem de fosfolipídeos das membranas internas dos
vasos sanguíneos, das células sanguíneas ou do plasma por fosfolipases de venenos interfere na coagulação e com isso pode provocar tanto
hemorragias como trombose. Muitos venenos de serpentes são proteolíticos, contendo enzimas que clivam proteínas do sangue da vítima,
alterando a coagulação.
O processo de coagulação ocorre com a parte líquida do sangue,
chamada plasma, e não envolve as hemácias ou células vermelhas.
O plasma é composto de várias proteínas e é justamente o rearranjo
destas que levam à coagulação sanguínea, quando o plasma passa de
um estado líquido a um gelatinoso. Assim, no momento em que um
ferimento acontece, algumas dessas proteínas “percebem” o ferimento
e começam a agir umas sobre as outras, num processo de cascata, levando à coagulação.
Existem duas vias ou dois conjuntos de proteínas plasmáticas que
agem umas sobre as outras com efeitocascatas, ambas levando a um
mesmo efeito final, que é a formação da proteína chamada “fator 10
ativado”. Este, por sua vez, forma a enzima trombina, que cliva outra
proteína, o fibrinogênio, e a transforma em fibrina. É somente nessa
etapa que a coagulação acontece, com a passagem do plasma d estado
líquido para gelatinoso. E o processo não termina aí, pois depois de parar de sangrar, o vaso sanguíneo que ficou entupido com o coágulo - a
trombose - precisa voltar a funcionar, conduzindo sangue líquido, senão o tecido que aquele vaso irrigava pode morrer. É assim que ocorre
o infarto. Então entra em funcionamento um outro sistema em cascata,
essa bem mais curta, que é a fibrinólise, em que a mesma trombina que
transformou fibrinogênio em fibrina, age sobre outra proteína, o plasminogênio, formando a enzima plasmina. Essa plasmina então degrada
88

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

a fibrina dos coágulos, desentupindo os vasos, até o sangue poder voltar a circular. Ou seja, a coagulação é um fenômeno muito complexo
e que pode levar à morte tanto pela falta como pelo excesso. Então, os
vários pontos de reação enzimática de um processo em cascata oferece
diferentes pontos de controle e regulação desse processo. Tanto para parar como para iniciar existem várias maneiras de regular esse processo.
Não somente o veneno de serpentes interfere na coagulação. Outro
exemplo é a lagarta do inseto Lonomia obliqua. Casos de envenenamento e morte de pessoas devido a essa lagarta têm sido documentados
nos estados do sul do Brasil. Também na Colômbia e Venezuela, por
uma espécie próxima. O veneno da lagarta, que é injetado na vítima
através de espinhos de seu corpo, funciona como verdadeiras agulhas
de seringas. Ele é uma mistura de diferentes toxinas proteicas que interferem no processo de coagulação, tanto induzindo o processo, o que
resulta em trombose, como inibindo, produzindo hemorragia. O quadro final é hemorrágico, afetando também os rins das vítimas. O único
tratamento para o envenenamento por essa lagarta é feito com o soro
anti-lonômico, preparado pelo Instituto Butantan. No entanto, é preciso
conhecer exatamente a composição e o efeito de cada componente do
veneno da lagarta para produzir um antissoro que neutralize todos os
efeitos tóxicos. Há pelo menos dois grupos no Brasil trabalhando nisso.
Apenas conhecendo a composição e o funcionamento de determinado tipo de veneno é se pode controlar sua ação. Esse conhecimento
serviu de base para o desenvolvimento de usos, inclusive terapêuticos,
de muitas toxinas, como já mostrei aqui para o Botox. Isso mostra que
toxinas isoladas de venenos de serpentes também podem ser utilizadas
para o bem.
Já existem vários produtos e medicamentos com base em toxinas de
serpentes. Uma aplicação em laboratório é usar toxinas derivadas de
venenos de serpente para estudar o sistema de coagulação das pessoas
e identificar situações em que há defeitos de coagulação, seja trombose
ou hemorragia. Praticamente todos as proteínas plasmáticas que participam da coagulação, os chamados fatores de coagulação, podem ser
quantificados através da interação com alguma toxina de veneno específica, que interage somente com aquela proteína.
Toxinas de venenos que são as enzimas tipo trombina, comercializadas como Batroxobin, Reptilase, Defibrase, são utilizadas para dosar o
nível de fibrinogênio de pacientes. Esse tipo de enzima também pode
ser usado para desfibrinogenar o plasma, em procedimentos de laboGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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ratório. Existem toxinas que são ativadoras de protrombina (Ecarin,
Noscarin), que interagem com a proteína C (Protac), com o fator de
von Willebrand (botrocetina), ou ainda o fator V (RVV-V), todas com
aplicação em diágnóstico de doenças tromboembólicas ou hemorrágicas. Outras toxinas de serpentes são medicamentos mesmo, aplicadas
em pacientes basicamente para tratamento de quadros de trombose.
São enzimas anticoagulantes ou fibrino(geno)líticas. Por exemplo, uma
enzima anticoagulante isolada da serpente Calloselasma rhodostoma é
comercializada com o nome Ancrod ou Viprinex para tratar infarto e
isquemia na fase aguda.
Depois de apresentar esses dados sobre organismos já bem conhecidos e com capacidade de produzir toxinas, fico imaginando se não existe alguma bactéria, fungo, peixe ou caramujo, ainda não conhecidos da
ciência nesta Amazônia tão grande e ainda tão pouco estudada e que
possa apresentar um grande potencial para a ciênciae/ou a medicina.
Se em regiões da Europa e Ásia, onde a biodiversidade é bem menor,
foram revelados tantos organismos produtores de toxinas curiosas e interessantes, imaginem o potencial que a Amazônia tem a oferecer com
a sua megadiversidade. Assim, desvendar cientificamente esta região é
algo fascinante e um desafio para todos nós. O meu recado é esse: todo
organismo está o tempo todo se defendendo e é nesse mecanismo de
defesa que residem o valor das toxinas. Para achar novas toxinas basta
procurar e a Amazônia tem um potencial enorme para isso. Essa é a
grande missão que temos pela frente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil é um dos líderes mundiais em agricultura e controle biológico de pragas. Se por um lado existe um grande volume de trabalhos
nesse setor, também é verdade que ainda há grandes lacunas entre a
produção e aplicação de conhecimentos. A produção científica nos laboratórios demora muito a chegar ao campo e muitas vezes nem chega
e isso se deve a dois fatores básicos: a falta de escala na geração de
produtos aplicáveis à agricultura e a deformação da cultura do produtor
e do consumidor de produtos agrícolas. A deformação cultural a que
me refiro diz respeito ao fato do agricultor não estar interessado numa
solução mais adequada de pragas, mas num controle rápido. Assim, por
exemplo, ao invés de optar pelo controle biológico que demora mais
tempo e é eficaz, ele opta pelo agrotóxico que lhe parece mais eficiente,
por que dá uma resposta quase imediata. Nesse sentido, ao invés de
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priorizar a produção em longo prazo e a qualidade do meio ambiente,
ele prioriza a produção num determinado momento. É difícil reverter
esta cultura.
Também é importante salientar que o imediatismo na produção rural
ocorre até mesmo com o controle biológico. Assim, por exemplo, ao invés de formas naturais, há uma preferência por organismos geneticamente modificados (OGMs). Até dentre esses, há uma preferência por aqueles
com ação mais generalista e que combate uma grande gama de pragas,
ao invés de apenas aquelas que realmente prejudicam a lavoura.
Com isso corre-se o risco de manter ou mesmo aumentar os riscos futuros, uma vez que as populações de pragas que, no início eram insignificantes, podem prosperar e ganhar resistência com a aplicação desses
defensivos generalistas. Ou seja, aquelas espécies que não eram pragas
verdadeiras, passam a ser, em função do crescimento desordenado das
populações das novas pragas, que proliferaram graças ao aniquilamento das pragas que, anteriormente, eram mais comuns. Assim, o número de pragas aumenta e também se tornam mais resistentes aos tratamentos conhecidos. Esse é um problema que vai muito além da parte
puramente técnica de controlar uma ou outra praga num determinado
momento. Ele abrange também a educação e nesse caso, é igualmente
preciso reeducar o produtor e o consumidor para as práticas mais adequadas de gestão desses recursos alimentares. Mesmo quanto a isso, o
Brasil está indo muito bem e muito à frente de outros países agrícolas.
Não vou discutir aqui se os transgênicos são ou não uma boa solução
para a agricultura; acredito que a história vai dizer. Com base nos dados
aatuais pode-se afirmar que les se constituem numa boa solução. De
todo modo, é preciso considerar que há uma grande diferença entre o
uso dos transgênicos em áreas com densidade baixa e alta de espécies.
Evidentemente, a Amazônia é um caso típico de densidade grande e
obviamente aqui não é lugar para se desenvolver transgênicos. Nesse
caso, o foco e interesse da pesquisa tem que ser outro. Ou seja, não
podemos generalizar tanto; cada povo e cada local com seus próprios
problemas. A Amazônia é singular e assim é preciso que ela investigue
prioritariamente o que há nela e o que diferencia das outras regiões do
país e do mundo.
Diria que cerca de 10% do que se conhece das toxinas vem de cianobactérias, algas, fungos, moluscos, peixes e outros, mas isso é pouco
representativo da imensa biodiversidade que temos. Há uma grande
carência de pesquisas científicas nesse campo, especialmente com miGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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croorganismos aquáticos. Ainda mais na Amazônia, uma região dominada pelas águas. De modo geral, só agora começa haver no Brasil um
ou outro polo interessado nessa área de investigação. É preciso que a
Amazônia invista mais em pesquisa neste setor, pois tem possibilidades
de descobrir muita coisa interessante em termos de toxinas e de controle biológico.
O registro de patente feito no INPA com lectina nas plantas da família
Fabaceae é um bom exemplo, servindo de atendimento às expectativas
que se tem sobre a Amazônia desenvolver pesquisa sobre a rica biodiversidade desta região e os segredos que ela detém, ainda não desvendados. As lectinas são proteínas muito importantes e utilizadas comumente nos estudos de toxinologia e de evolução biológica. Ou seja,
no campo da evolução, esta proteína é importante para se conhecer
a trajetória evolutiva das espécies. É importante estudar esta proteína
para se saber se ela faz parte dos mecanismos de defesa de plantas e
determinados microrganismos.
É fundamental levar em conta os aspectos relativos ao etnoconhecimento, especialmente na Amazônia. Para isso, é preciso ir à origem,
ou seja, conhecer os povos indígenas e caboclos e suas culturas e, a
partir daí, fazer inventários completos das ervas por eles utilizadas na
culinária e, sobretudo, na medicina. Isto é fundamental para o avanço
da própria ciência, mesmo sabendo da limitação que os fatores psicológicos podem acarretar na eficácia dos produtos utilizados e tidos como
remédios. Sabe-se, por exemplo, que 50% da cura de pacientes que se
utilizam de ervas indicados por pajés e chamãs devem-se aos efeitos
psicológicos que eles produzem sobre os doentes. Trata-se, nesse caso,
do famoso efeito placebo, isto é, efeito da crença na autoridade que
indica o remédio e não da sua eficiência real.
Há vários entraves para o diálogo entre os saberes e também para
o aproveitamento dos conhecimentos tradicionais, podendo-se apontar
dentre eles a legislação, e até o preconceito. Na maioria dos casos, ao
invés de ajudar, a legislação atrapalha ou até trava este intercâmbio.
Falo isso com experiência própria, pois meu pai é um famoso psicofarmacologista. Ele acredita piamente no tratamento com ervas e devido
a isso enfrentou vários problemas. É curioso que mesmo a legislação
que se julga protetora dos saberes tradicionais, acaba dificultando ou
impedindo seu uso. Nesse caso, o saber acaba sucumbindo, por falta de
condições de ser propagado.
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O grande problema, no entanto, está no diálogo, ou melhor, na falta
deste. Tomo, por exemplo, o caso do jornalismo científico, sendo muito
clara a dificuldade em repassar o conhecimento, sobretudo entre culturas
distintas. Por outro lado, também os cientistas tem muita dificuldade em
articular seus conhecimentos em diferentes níveis. É o que me ocorreu
com esta palestra sobre um assunto eminentemente científico, para uma
platéia eclética como a do GEEA e dos leitores de seu Caderno de Debates. Confesso quu tive grande dificuldade para preparar este material.
Isso requereu um grande esforço na escolha das palavras, na articulação das ideias, na prospecção dos limites dos saberes dos interlocutores.
Tudo isso demanda tempo e cuidado, não é fácil. Acho complicado esperar que os cientistas possam fazer bem suas pesquisas e ao mesmo tempo
comunicá-las com eficiência aos seus diferentes interlocutores.
Creio que deveria ser criada uma classe distinta de profissionais, os
repórteres científicos, para se incumbir desta importante tarefa. Isso
poderia evitar as verdadeiras tragédias que geralmente ocorrem quando
um jornalista comum tenta levar ao grande público uma informação colhida junto a um cientista altamente especializado em sua área de atuação, mas com pouca desenvoltura para falar para o cidadão comum,
justamente aquele que é afeito ao jornalista comum já mencionado.
Se por um lado isso é bom para o cidadão, também o é para a ciência,
pois ela pode se aproveitar da cultura popular e inserir alguns de seus
elementos na agenda da pesquisa cientifica. Apesar disso parecer algo
simples e fácil, não o é. Há cerca de quarenta anos que trabalho nesta
área e não tenho visto nenhum avanço científico nesta troca de informações entre saberes, tampouco na comunicação dos cientistas com
o público leigo. Nisso há um verdadeiro buraco negro, que precisa ser
melhor compreendido e explorado.
Gostaria de encerrar comentando sobre o fato de que a saliva dos
insetos hematófagos é fonte de toxinas poderosas. Imaginem bem a
sofisticação de um inseto minúsculo que precisa procurar sua presa,
localizar rapidamente um vaso sanguíneo, anestesiar o local da picada
e ser capaz de sugar o sangue, sem deixá-lo coagular. Tudo isso é feito
sob a ação de um grande complexo de toxinas e outras proteínas. Isso
significa que a saliva dos insetos é uma fonte riquíssima para estudos
na área de toxinologia e que a Amazônia apresenta uma potencialidade
imensa nesse tema.
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OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA
O controle biológico a bactérias e fungos apresenta-se como uma
potencialidade enorme na Amazônia, uma região onde a diversidade
desses organismos é extraordinária e onde o setor primário ainda é
bastante incipiente. Cito como exemplo disso a citricultura, setor em
que tenho certa experiência, como produtor. Como é bem sabido, esta
cultura sofre ataques violentos de doenças bastante temidas na região,
como a gomose, mosca negra, fumagina e tantas outras.
Evidentemente, isso acarreta enormes prejuízos à cadeia produtiva. A
minha questão é saber se o Brasil já desenvolveu, em escala industrial,
produtos adequados ao controle biológico destas doenças ou se estamos
totalmente à mercê dos agrotóxicos que vem sendo utilizados para isso
há décadas. Assim sendo, o controle do mercado acaba ficando na mão
dos empresários que comandam esta indústria de produtos químicos.
De todo modo, conforta saber que a Amazônia possui microorganismos com potencial de combater os agentes dessas doenças através de
seus produtos naturais bioquímicos. A grande questão, no entanto, é
como transformar esta grande riqueza, representada pela biodiversidade, em riqueza prática, isto é, seu uso para o controle de pragas e doenças. Esse é o enorme desafio enfrentado pelas instituições de pesquisa e
também é aí que se encontra a grande expectativa da sociedade para a
resolução dos problemas que são enfrentados no dia-a-dia.
Há a experiência bem-sucedida com o fungo “ortesia” no controle
biológico na citricultura. De fato, o controle químico é 100% eficiente,
no entanto a doença reincide constantemente. Ao contrário, quando se
faz o controle biológico com este fungo, esta reincidência não ocorre ou
ocorre com frequencia muitíssimo menor.
Outra grande questão enfrentada na produção rural diz respeito à
educação, falta de mentalidade sobre riscos e melhores alternativas
para a cadeia produtiva. Há uma falta generalizada de informações básicas. Até mesmo o extensionista carece disso.
ILSE WALKER
Não sou especialista neste tema, mas estranho que não se tenha falado aqui sobre a química e biologia dos igarapés amazônicos, em que há
exemplos importantes na relação entre predador e presa. Em relação aos
igarapés há trabalhos fundamentais mostrando que os fungos aquáticos,
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ao decompor a liteira, produzem substâncias de efeito tóxico sobre bactérias. Trabalho que eu mesma desenvolvi e publiquei em 1986 mostra
isso. Isso significa que as águas dos igarapés da floresta amazônica exercem forte efeito antibiótico. Lembremos que o primeiro medicamento
antibiótico foi a Penicilina, obtida a partir de uma espécie de fungo.
Também gostaria de chamar a atenção para o fato de que está havendo um modismo na área científica de só fazer citações para publicações recentes, mais especificamente após o ano 2000. Isso significa
que conhecimentos valiosos do passado estão propositadamente sendo
deixados de lado, com claras perdas para os atuais estudantes, para a
sociedade e para a própria ciência.
Observando esse fenômeno, acho oportuno lembrar que as ciências
clássicas greco-romanas desapareceram a partir dos séculos III e IV,
quando então começou a Idade Média, tendo havido aí muitos conflitos
religiosos e políticos em toda a Europa. Diante do caos que tem-se abatido sobre a Era Contemporânea, inclusive com a supressão deliberada
de importantes fontes de conhecimento, parece que estamos ingressando numa nova era da humanidade tão ou mais obscura que a Idade
Média e que atrevo a denominar de Era Neo-Medieval.
DEODATO FERREIRA DA COSTA
A palestrante foi eminentemente técnica e centralizada na biodiversidade; enfatizou, significativamente, o fato de que é chegada a “a hora
da Amazônia” e é sobre esse fato, que eu gostaria de me deter e fazer
um breve comentário.
Nos últimos anos muito se tem dito e pesquisado sobre a biodiversidade. E não sem razão se tem dedicado tamanha atenção sobre esse
tema, pois, muitas indústrias passaram a extrair e determinar a fonte
de sua produção e, consequentemente, de suas matérias primas a partir
dos estudos e das pesquisas feitas sobre a biodiversidade. E, sem dúvida, a biodiversidade tropical, amazônica goza de extrema importância
nessa nova fase da produção industrial que se debruça sobre o vetor do
que se tem chamado de biotecnologia.
Da parte de quem tem formação no campo e no saber filosófico, não
se pode deixar de indagar, em face dessa exposição e do processo das
biotecnologias, sobre o lugar do ser humano, sobretudo daquele que
vive na Amazônia. Não podemos deixar de pensar no papel relevante
do homem amazônico, desde tempos idos, na preservação de todo o
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material biogenético que hoje serve para a exploração das indústrias
que utilizam a biotecnologia.
É sabido que não existe, pura e simplesmente, Amazônia, mas amazônias. Essa região é terra de etnoculturas, de sociobiodiversidade. E,
por conta disso, é terra de uma rica e diferenciada construção de subjetividades, de identidades, de alteridades. A “realidade amazônica”
é sem dúvida, fonte e conteúdo para a reflexão racional filosófica. Os
termos acima citados podem ser percebidos, pensados e reconhecidos
no que se convencionou chamar de povos e de saberes tradicionais. O
homem autóctone vive e sobrevive na Amazônia desde há muito e, historicamente, dispôs dos recursos naturais aí existentes com parcimônia,
equilíbrio e eficiência.
Talvez aqui pudéssemos falar de uma etnoecologia, de uma relação
sui generis com a natureza que denuncia, sem mais, em nossos dias,
todo o descaso e indiferença do homem para com o homem e desse
para com a natureza. Talvez o reconhecimento da dignidade e da sabedoria desse homem autóctone, possa, ainda em tempo, nos fazer enxergar um caminho de vida que não esqueça que ser humano e natureza
pertencem a uma mesma realidade e, consequentemente, a um destino
comum. Daí que a “hora da Amazônia” não pode nem deve negligenciar, nem subestimar a lição marxiana da naturalização do homem e da
humanização da natureza. A “hora da Amazônia” é a hora de mudança
e de ressignificação do sentido da vida; vida que respeita a vida.
ADALBERTO LUIS VAL
Gostaria de comentar sobre três questões levantadas a partir da bela
palestra da prof. Célia Carlini. Primeira, que a transgenia é uma técnica
bem dominada e que, além disso, ela ocorre espontaneamente na natureza. Por exemplo, algumas variedades de tomate e milho são naturalmente transgênicos.
A biodiversidade amazônica apresenta uma potencialidade inimaginável. A professora Bertha Becker costumava se referir a isso, afirmando ser estratégica a preservação do coração da floresta, pois é aí que se
encontra o centro nativo dessa biodiversidade ainda tão pouco conhecida e explorada.
Ao lado da patente com a lectina, gostaria de mencionar outra desenvolvida por pesquisadores do INPA e que veio a ter ampla utilização
como grampos para sutura em operações cirúrgicas. Os estudos que
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proporcionaram esta patente foram feitos com base em observações
sobre o modo como a formiga saúva corta as folhas das plantas que são
levadas a seus ninhos. Isso mostra que a observação sobre como e o
que os animais comem ou deixam de comer na natureza é fundamental
para descobertas interessantes como esta.
Também lembro aqui uma matéria divulgada recentemente na TV
Globo, mostrando a invasão de uma planta africana nas pastagens do
Rio Grande do Sul e os maléficos que ela vem provocando na dentição
do gado. Esses dados servem para mostrar que a observação do que se
passa na natureza é fundamental para o desenvolvimento de projetos e
mesmo para sua compreensão efetiva. Evidentemente, para isso é preciso que as pessoas sejam treinadas e capacitadas.
A segunda questão diz respeito aos estudos que vem sendo realizados sobre genes saltadores (jumping genes) e sobre transpossons. Isso é
de fundamental importância para se entender como ocorrem as defesas
cruzadas em vários organismos. É possível que isso tenha uma extensão muito maior que os mecanismos de defesa previstos até agora. Isso
foi descrito para algumas espécies de peixes que são capazes de viver
em ambientes altamente poluídos, com elevadas concentrações de fungos patogênicos, mas sem se contaminarem com eles.
A terceira questão diz respeito à educação. Não aquela em nível de
graduação ou pós-graduação, mas a educação básica e que deve ser
acessível a todos. Agora me veio à mente um fato que presenciei algumas semanas atrás e que me deixou muito impressionado. Tratava-se
de um operário que usava uma máscara enquanto aplicava agrotóxico
no jardim de uma casa. Curiosamente, se encontrava agarrado a ele
uma criança, sem máscara, sem nenhuma proteção. O que acontecia?
Estava dito no rótulo que o operador deveria usar máscara no ato de
aplicação do produto. Ele seguia à risca o aviso, só que não tinha a devida compreensão disso. Faltava a ele a educação básica, a apropriação
do conhecimento disponível.
Por último e concluindo, lembro que o potencial da Amazônia é muito propalado, mas se faz necessária a inclusão social neste contexto.
Em si, o potencial não leva a nada. É preciso que ele seja apropriado
de maneira adequada e para isso a ciência, a tecnologia e a inovação
podem e devem ajudar. Isso significa que as toxinas, como os demais
produtos contidos na biodiversidade amazônica encerram em si uma
grande potencialidade e podem ser utilizados tanto para o mal como
para o bem.
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GERALDO MENDES DOS SANTOS
Há três fatores básicos que fazem da Amazônia uma região de excepcional importância quanto às toxinas, principalmente às micotoxinas,
aquelas produzidas por fungos. O primeiro diz respeito às altas temperaturas e grau de umidade, o que se constitui em condições ideais para
o desenvolvimento desses organismos. O segundo diz respeito ao fato
de que a Amazônia possui a maior biodiversidade do planeta e certamente isso se aplica muito bem à diversidade dos fungos. O terceiro
fator diz respeito ao fato de que grande parte da biodiversidade da
Amazônica ainda não foi revelada pela ciência, sendo os fungos um dos
grupos menos conhecidos.
Levando em conta a combinação desses três fatores, pode-se concluir
que na Amazônia os fungos e suas toxinas representam um verdadeiro tesouro biológico e bioquímico a se explorado. Metaforicamente se
pode dizer que a Amazônia é uma imensa biblioteca de obras raras e
especiais contidas nos genes de animais e plantas à espera de leitores,
isto é, de profissionais capazes de interpretá-las e aproveitá-las em benéfico da humanidade.
Levando ainda em conta que as toxinas podem ser benéficas ou maléficas ao ser humano e que essas ocorrem em grande quantidade de
fungos e outros organismos, pode-se concluir que a exploração desses é estratégica para a Amazônia. Isso significa que o Brasil e demais
países panamazônicos tem um potencial fantástico. Significa também
que quando a floreta é queimada para a formação de pastagem, para
a monocultura ou outros fins eminentemente comerciais há em conseqüência uma perda ou redução desta rica diversidade e desta verdadeira
usina de substâncias químicas. Nesse caso trata-se de uma estratégia
às avessas ou de visão de curto prazo, centrada apenas nos interesses
comerciais vinculados à commodities e que quase sempre se destina à
exportação e regulagem do caixa na balança comercial. É difícil acreditar nesta estratégia de desenvolvimento da Amazônia em longo prazo.
São conhecidas mais de uma dezena de micotoxinas de natureza carcinogênicas, isto é, indutoras da formação do câncer, sendo as mais potentes a aflotoxina produzida pelo fungo Aspergillus favus. Esta toxina
é conhecida desde a década de 1960 quando milhares de perus da Inglaterra morreram após ingerirem esta toxina existente em ração de milho e amendoim. Posteriormente descobriu-se que esta toxina também
ocorre numa grande variedade de produtos derivados de soja, cevada,
cacau e amêndoas, inclusive a castanha do Pará, hoje mais conhecida
como castanha da Amazônia.
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As micotoxinas ocorrem e exercem seus efeitos tóxicos em doses extremamente pequenas nos alimentos. Além disso, os fungos que as produzem geralmente só conseguem viver em ambientes com graus de umidade relativamente isolados. Também se sabe que os grãos estragados
oferecem chances maiores para a contaminação de fungos. Considerando
que na Amazônia os níveis de umidade são elevados e os grãos são submetidos a forte predação por insetos e outros organismos, além do fato
de que a tecnologia é baixa e inadequada para a produção de grãos vigorosos, os cuidados com grãos e amêndoas devem ser redobrados.
Na Amazônia e demais regiões tropicais, em que os níveis de umidade são elevados, é difícil manter os grãos e outros tipos de produtos
naturais secos, mas nunca é demais enfatizar a importância da secagem e da boa ventilação antes e durante o armazenamento. Também é
oportuno lembrar que paredes e pisos impermeáveis ajudam a manter
a umidade relativamente baixa, subentendo que níveis abaixo de 70ºC
são relativamente adequados para uma boa conservação. Essas são práticas simples e às vezes não muito caras e fundamentais para se livrar
dos fungos e suas toxinas nocivas.
A história da toxina botulínica começou desde os primeiros anos do
século XIX, quando se descobriu o primeiro caso de envenenamento
produzido por esta toxina, através da ingestão de salsicha defumada.
Aliás, o termo botulínico é proveniente exatamente desse fato, já que o
termo latino para salsicha é botulus.
Como a toxina butulínica é um esta substância que interfere na excitabilidade do sistema nervoso motor ela acabou sendo empregada na medicina. Ela tem grande importância na redução da dor em pacientes submetidos a cirurgias ou acometidos por vários tipos de doenças. Ultimamente
também vem sendo utilizada na oftalmologia e neurologia para correção
de contrações musculares involuntárias e correção de rugas dinâmicas de
expressão, isto é, aquelas provocadas pela contração muscular da mímica
facial, que leva, ao longo do tempo, à formação de vincos permanentes
na pele. Isso graças à sua atuação que impede a contração dos músculos
faciais que dão origem às rugas. Com a interrupção da contração, ocorre
o relaxamento muscular e as rugas se atenuam. Esse talvez seja o exemplo muito ilustrativo da afirmação de que as toxinas podem ser utilizadas
tanto para o mau como para o bem. Evidentemente, para isso, a ciência
e a tecnologia tem um papel determinante.
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MÚSICA E POESIA NA AMAZÔNIA

MUSICA E POESIA
NA AMAZÔNIA
Resumo
Neste capítulo é mostrada a importância da música e da poesia como elementos desencadeadores e motivadores da percepção humana e de sua sintonia com a beleza da natureza. Também aborda questões relativas à identidade
cultural na Amazônia e ao senso ainda predominante de não pertencimento
por parte das populações nativas. Manifestação disso são a arquitetura e a
construção dos espaços públicos e privados, quase sempre de costas para o rio
que passa ao lado. É salientada a relação amistosa e mutuamente inspiradora
entre poesia e ciência e o papel que ambas tem na educação e na promoção do
homem amazônico. Ao longo do texto são mostradas algumas poesias de Celdo Braga, todas elas vinculadas a elementos amazônicos fundamentais, como
rios, lagos, plantas, passarinhos, remo, canoa e o próprio caboclo. De forma
magistral, este poeta combina poesia, música e visão política e acaba lançando
um brado forte e ao mesmo tempo delicado em busca de uma pedagogia própria e de uma consciência universal em defesa da floresta, do povo e do modo
de ser amazônico.
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CELDO BRAGA
Licenciado em Letras; poeta, escritor, palestrante e cantor;
membro da União Brasileira de Escritores; ex-secretário de cultura
do Município de Benjamim Constant, AM. Autor de várias obras
poéticas, dentre elas cordel verde, entranhas do mato, eco das
águas, poesia de proa, chamando o vento, natal na floresta, água e
farinha. Todas suas obras abordam traços significativos da cultura
amazônica e tem como característica singular a capacidade de
extrair da própria floresta os elementos com que trabalha a música
e a poesia.O autor proferiu palestra no GEEA em 06 de novembro
de 2013, sobre o tema deste capítulo

Inicialmente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar no
INPA participando desse Grupo de Estudos. Também, agradecer ao pesquisador deste instituto, Mário Cohn-Haft, que me deixou uma grande
lição de amor à Amazônia. Isso se deu quando o procurei para ver a
coleção de pássaros que ele havia montado e no meio de exemplares de
várias espécies percebi que faltava o uirapuru, pássaro quase mítico por
causa de seu canto maravilhoso. Indagando sobre a razão disso, aquele
pesquisador me disse que não tinha exemplares desta espécie na coleção por que não teve coragem de abatê-los, em respeito à mística que
existe em torno de seu canto. Ao invés disso, ele possuía a gravação e
foto desta espécie a partir de exemplares que ele havia catalogado, mas
deixado vivo na floresta. Ouvir isso de um cientista americano é algo
realmente admirável. A partir daí, tenho colocado o nome deste pesquisador em minhas obras poéticas associadas aos saberes científicos.
Eu me dedico à música sobre temas amazônicos e o resultado disso
é algo lúdico, mas profundamente vinculado às questões da ciência. A
musicalidade faz parte da Física, da Matemática e da Poesia. Por outro
lado, a música não é apenas poesia cantada, mas também poesia sonora.
Quanto a isso, lembro que as grandes referências na minha região, quando menino, eram os bons remadores. O remo batendo na água era uma
forma de musicalidade e por isso o bom remador realiza uma forma de
arte. Por causa disso ele é reconhecido e também se orgulha disso.
Também os baladores de pássaros viviam mergulhados nessa atmosfera de percepção sonora, pois eles sabiam a que distância e direção os
pássaros se encontravam apenas ouvindo seus cantos. O mesmo pode
ser dito dos caçadores, que sabem localizar a caça apenas observando
suas pegadas no chão. Esses mestres da caça também eram nossos
grandes referenciais. Tudo isso se dá porque as pessoas são capazes de
escutar. Elas aprendem a partir da escuta e da observação.
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Não me acanho em dizer que fui bom balador de pássaros quando
menino. Naquela época balar pássaros para comer fazia parte da tradição
do interior, além de ser também uma questão de sobrevivência. Costumava matar passarinhos e no dia em que matei um pássaro grande, um
marreco, vi naquilo um gesto de heroísmo. No entanto, mudei de postura
e hoje recorro a esta memória do passado para compor meu canto em
defesa dos pássaros e outros animais da floresta. Talvez para me redimir
da época em que fui menino balador, fiz um poema que fala assim:
BALA DE BARRO
Bala de barro, minha baladeira
calou o canto de mil passarinhos.
Asas quebradas – coisa de menino! –
não conseguiram retornar aos ninhos.
Subtraído do calor da volta
aquele ovo que ficou sozinho
gorou no frio da solidão da mata.
Não teve a sorte de ser passarinho.
Assoviando, vejo em revoadas
os passarinhos que um dia baleei.
Em cada ninho, vidas renovadas,
em cada sonho, vôos que libertei.
Sei que é pouco, mas com estes versos estou libertando esses pássaros
e permitindo que cantem cada vez mais longe. Prova disso e para minha
alegria, meu canto faz parte de um documentário que foi preparado pelo
WWF e hoje assistido por milhares de pessoas mundo afora. Também
está sendo aproveitado pelo Green Peace, que já distribuiu esse material
em mais de 70 países. Isso faz com que esses pássaros, que jamais sairiam daqui, possam cantar em várias outras regiões do mundo. Evidentemente, não em dimensão física, mas em dimensão poética.
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Também sei que muitos seres humanos morreram no mundo da ciência para nos legar grandes benefícios, mas estamos fazendo muito
pouco para perpetuar sua memória. E foi a partir destas experiências e
visões que comecei a emprestar meu canto em defesa da Amazônia e
em reconhecimento às pessoas que trabalham por ela. Se não fosse assim talvez eu estivesse mais envolvido com outros tipos mais populares
de música como o samba ou a salsa, mas me sinto feliz em tocar estas
coisas simples da Amazônia.
Conhecendo bem o interior da Amazônia é possível associar fatos
comuns aos fatos da ciência. Exemplo disso se dá no campo da meteorologia, quando o caboclo sabe que vai chover, fazer sol ou quando a
enchente será maior ou menor. Tudo isso decorre de observações. Outros fatos que exemplificam isso são as formigas caminhando em torno
do tronco de uma árvore, sinal de falta de chuva. Ou, então, quando o
boto salta em direção ao nascente, certeza que a enchente está chegando. Bate-bate, entidade mítica da floresta quando bate no sentido de
montante para jusante é sinal de começo da seca.
Por causa desta influência da floresta e poder de observação, passei
a admirar muito mais os velhos e também os índios, com os quais vivi.
Fora daqui, mas com o mesmo espírito de observação e amor à terra,
admiro vários outros poetas, dentre os quais Patativa do Assaré. Tratase de uma pessoa que só aprendeu a ler, mas era capaz de fazer sua
poesia enquanto capinava a roça. Era capaz de compor e decorar tudo
aquilo que pensava poeticamente. Desse pensamento nascia sua poesia
musical. Teorias a respeito de estética literária, de como buscar inspiração para construir um poema, eu resumiria no mote da sua glosa que
dizia assim: Pra todo canto que olho vejo um verso se bulir.
O homem amazônico, na sua grande maioria, ainda não se despertou
para o grande valor da poesia sonora e paisagística. Tenho registro dos
quarenta e três municípios do Estado do Amazonas e em todos eles os
bancos (assentos de madeira) são colocados com a frente para o interior, para a rua, tendo suas costas direcionadas para o rio que passa ali
por perto. Recentemente estive em Itapiranga e aí pude observar que
numa praça em construção na orla do rio, todos os bancos estavam sendo colocados com as costas voltadas para o rio. Isso mostra claramente
que ainda predomina uma negação social da paisagem.
Há poucos dias, conversando com uma professora amiga, do curso
de Turismo, ela me falava da ignorância dos amazonenses quanto às
coisas do seu meio físico e social. Parece que eles não se sentem per108
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tencendo ao espaço em que vivem. Um exemplo disso é a ponte sobre
o rio Negro, inaugurada há poucos anos e que imediatamente se tornou
ponto de atração por causa da modernidade que representa. Veja que
interessante: ela provocou uma grande mudança da paisagem urbana
e de repente se tornou um glamour um símbolo cultural. Na minha
avaliação, essa ponte acabou maculando a paisagem de Manaus, uma
cidade com vocação para as águas majestosas do rio Negro e não para
um amontoado de cimento e ferro como este que ali foi construído. Por
outro lado, enquanto o decantado primeiro mundo vive o sufoco do
apocalipse, ainda vivemos a primazia da gênese e a gente não alcança
isso nem pelo elo do gesto sagrado.
Ainda quanto à relação que tenho com os pássaros, tenho registrado
algumas músicas que gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas
é o uru, um pássaro mágico que ouvi desde menino, mas nunca cheguei a vê-lo. Talvez por que sabe se esconder bem. Também o tucano,
que apresenta um fraseado musical de simples e repetidas batidas, mas
muito lindo. É a partir desses fraseados dos pássaros que procuro compor minhas músicas. Um tipo de interação com a natureza. Por exemplo, no caso do uru, que tem um canto ritmado do tipo uru..uru, eu
compus uma música com base nisso. Num DVD que lancei recentemente, denominado o poeta e o passarinho, há um poema em homenagem
a pássaros engaiolados, aqueles impedidos de viverem livres em seu
ambiente natural. A quadrinha é esta:
A GAIOLA E O PASSARINHO
Livra moço o passarinho
A gaiola é como espinho
que fere o dom de voar.
Na mata ficou um ninho
quem sabe dois filhotinhos
que a solidão matará.
As migalhas de alpiste
que este passarinho triste
certamente comerá
não paga o canto chorado
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de quem está acostumado
ser livre para cantar.
Se livrá-lo, com certeza
a nossa mãe natureza
vai com amor agradecer.
Ouça o seu canto liberto
a gaiola é um deserto
deixa o bichinho viver.
Aqui lembro que também é importante deixar os nossos igarapés
viverem. Quanto a isso, participo de um projeto, apoiado pela SEMED
e Fundação Rede Amazônica visando a recuperação do Mindu, um igarapé que corta a cidade de Manaus de leste a oeste. Com este projeto
estamos tentando sensibilizar os governantes e a sociedade para revitalizar este igarapé. Assim sendo nossa ideia é fazer um PROSAMIM ao
contrário, isso é, manter o igarapé livre e não aterrado ou transformado
em esgoto a céu aberto.
Como ocorreu com o canto dos pássaros, também tenho me interessado muito pelo universo das águas. Tento extrair musicalidade dela.
Tem um verso de Alcides Werk que diz: a água lava tudo, só não lava
a si mesma. É óbvio dizer para não poluir a água. Assim, prefiro dizer
algo semelhante, nos seguintes termos: “a água /no jeito simples de ser,/
só quer ser limpa/ para se dar de beber”. Nesta manhã bonita, quero
oferecer para vocês água limpa em forma de vida, de poesia e de arte,
para a gente perceber a sonoridade que emana da floresta. Por exemplo,
o rapt-rapt que o caboclo faz com o remo ou a cuia esgotando a água
da canoa. Todos esses sons memoriais da nossa infância são elementos
substanciais para compor a música amazônica.
A música universal ou convencional é importante, mas não podemos
continuar desperdiçando sons especiais emanados de um ambiente singular como o amazônico. Esses sons também precisam ser perpetuados
por nós artistas, antes que venham os aproveitadores, como aqueles que
no passado levaram a seringueira e agora fazem o mesmo com o açaí e
o guaraná. Isso é triste, porque faz com que o povo amazônico continue
desvalorizado e sempre na dependência dos outros. Com base nisso, fiz
a música água doce, com participação de João Paulo e centrada no som
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produzido numa bacia sobre a água. Uma homenagem à água limpa e
também às lavadeiras que lavam suas roupas nas margens dos rios.
O caboclo desconhece a base científica, mas sabe que peixe ouve
através das vibrações na água. Um exemplo disso é quando os frutos da
seringueira produzem um estalido, lançando suas sementes na água e
muitos peixes avançam sobre as mesmas para se alimentar. Com base
nisso, o caboclo produz um estalido semelhante com a mão e ao mesmo tempo lança o anzol com isca dessa semente. Essa é uma pescaria
especial, chamada gaponga e praticada no igapó, quando os frutos da
seringueira estão maduros. O som da gaponga também tem servido de
inspiração para nossa composição musical.
A produção de farinha no interior também produz sons inspiradores
para a música e temos tentado aproveitar esse rico material. No entanto, gostaria de abordar outra questão em relação à produção de farinha
na nossa região. Manaus recebe cada vez mais padarias, churrascarias
e outros comércios para atendimento dos turistas e da população local,
no entanto, esta cidade não conta com uma única casa de farinha.
É raro encontrar um morador de Manaus que conheça o processo de
como fazer a farinha seca ou d’água, quando isso é um dos traços importantes da cultura que nos identifica.
Por gostar muito de farinha, geralmente quando vou ao interior procuro pela farinha local e descobri que em Arauá, comunidade do município de Novo Aripuanã, é feita uma farinha muito especial chamada
farinha-do-tronco-mole. Esta farinha é preparada com mandioca puba,
isto é, a mandioca que é mantida dentro d´água até amolecer. Antes
de entrar em processo de putrefação e tornar-se azeda, ela é retirada,
amassada, prensada e depois torrada, resultando numa farinha macia,
muito gostosa. Desconheço uma casa comercial que trabalhe com farinha especial deste tipo. Aliás, a farinha encontrada em Manaus nem é
produzida no Amazonas, toda ela é importada. Mais uma vez abandonamos nossas tradições.
Observo o abandono da tradição até mesmo na arborização da cidade.
Há poucos anos muitas ruas e avenidas de Manaus foram arborizadas
com palmeiras imperiais, cujas mudas foram importadas dos estados
do sudeste e para cá vieram de avião. Evidentemente, isso representou
umas das arborizações mais caras do mundo. Cada planta dessa não
saiu por menos de dez mil reais. Além disso, estas plantas exóticas não
serviram para nada, pois não se incorporaram à visão estética da cidade
e muitas morreram ou ficaram abandonadas à própria sorte. Ao invés
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destas palmeiras deveriam ter utilizado o buritizeiro ou açaizeiro que
são plantas típicas da Amazônia e muito mais lindas. Recentemente,
em lugar das palmeiras imperiais foram plantados ipês brancos na Av.
Djalma Batistas. Estas são plantas que ocorrem na Amazônia e que certamente farão a diferença no contexto do paisagismo urbano da capital
amazonense. A partir dessa experiência acredito que outras avenidas
serão repaginadas e Manaus assumirá a sua vocação natural.
Tenho aqui um chocalho feito com frutos do jatobá e com ele produzo sons muito semelhantes ao que é possível ouvir na floresta. Gostaria
de compartilhar com vocês um pouco disso.
Fico triste quando vejo tantos jovens que desconhecem por completo
as várias fontes de riqueza da floresta amazônica. Entretanto, entendo
a situação. Eu, por exemplo, só vim perceber isso quando estive fora
do Amazonas. Minha estada no Rio Grande do Sul me fez reconhecer
o valor da terra amazonense e desde que retornei passei a fazer um
resgate de tudo que aqui deixei ou não havia percebido antes. Foi com
essa nova percepção que criei o grupo musical Imbaúba. Aliás, não
um grupo musical, mas um grande projeto social, cultural, artístico e
humano. Ainda ontem fizemos uma reunião para avaliarmos o que foi
feito e o que se pode fazer e ainda e aí pudemos constatar que inda
não se abriu um bom espaço para este projeto em Manaus. No entanto
temos que lutar por isso.
Recentemente, tocamos no teatro amazonas, no festival de cinema
e durante uma hora e meia de apresentação, não recebemos nenhuma
manifestação de aplauso, exceto de um senhor que estava nos assistindo de pé, junto ao palco. Antes do grupo Imbaúba, quando formávamos o grupo Raízes Caboclas, também padecemos da mesma situação.
Lembro que naquela época, por comemoração dos 100 anos do Teatro
Amazonas, cantores que vinham de fora chegaram a ganhar um milhão
de reais para se apresentar, enquanto nosso grupo recebia um valor
irrisório, mil vezes menor. Na época, alguns colegas chegaram a nos
censurar, indagando por que nos sujeitávamos àquela situação, porque
não recusamos a aceitar aquelas propostas. Aleguei ter aceitado porque
nosso interesse ia além do dinheiro. Estávamos ali para homenagear o
Teatro e o homem amazônico que havia trabalhado para sua construção. Eu sei da nostalgia do homem nordestino que veio trabalhar com a
seringa na Amazônia, pois meu pai foi um deles. Este veio e nunca mais
pôde retornar para ver o mar, de que tanto gostava. Assim em home112
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nagem a ele e a todos os nordestinos que por aqui passaram, campus
o seguinte poema:
IDENTIDADE
Toda vez que olho o rio/ deslizando lentamente em busca do mar/
ouço o eco da saudade dos meus pais e dos meus avós ressoando em
mim/. Minha parte nordestina querendo voltar/. Mas ao entrar na
canoa/ uma voz bem lá do fundo soa, dizendo: não vá/. É o som de
todas as tribos tamborilando meu peito/. Minha parte índia querendo
ficar/. De novo, olhando pro rio com sede de identidade/ entendo que
na vontade de partir e de ficar/ o meu ser caboco é o encontro de duas
águas/: metade rio, metade mar.
Para homenagear a água, fiz um poema para o nosso grande rio Amazonas que para mim representa a metáfora de nossa própria existência.
O poema é este:
RIO AMAZONAS
O rio se banha de luz
murmureja e vai seguindo
de porto em porto esculpindo
as margens do seu destino.
Destino de ser caminho
de ser barco e navegante
de ser leme e comandante
do seu próprio caminhar.
Canaranas, matupás
membecas e murerus
são ilhas de arribação
no regime das enchentes.
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Nas vazantes bordam praias
onde o rito da desova
aninha nos tabuleiros
tartarugas e tracajás.
E no ciclo das areias
a vida eclode apressada
pra ser de novo tocada
pelo compasso do rio.
Quantas vezes esse rio
brincou comigo de pira
lavou roupa nas beiradas
foi a fonte do meu pão!...
Em silêncio e solitário
vai vencendo desafios
se envereda em paranás
bebe as águas de outros rios.
Guarda os segredos dos lagos
se embrenha nos igapós
sabe notícia da mata
na boca do igarapé.
Ao desfolhar a paisagem
de imagens já distantes
dos primeiros navegantes
acordando o seu silêncio,
O rio acende memórias
de lendas de encantamentos
fragmentos de mistérios
que borbulham do seu leito
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Carrega todos os sonhos
do olhar das ribanceiras
que se enche de esperança
ao ver o barco passar.
Sempre que um gesto impensado
tolda as águas, mancha a vida
o rio geme lá no fundo
a ferida que já sangra.
O sol míngua no poente
brisa mansa, maresia
o rio se aquieta e dorme
em noturna romaria.
No amanhecer ainda brilha
a luz dos últimos astros
que à noite se banharam
no firmamento do rio.
Rio de saber, santuário
onde os pajés, os sacacas
em mirações milenares
beberam da sua luz.
Luz de versos que caminham
alumiando os barrancos
que choram terras caídas
à procura de outro chão.
Com jeito de cobra grande
o rio das águas barrentas
rumo leste busca o mar
talvez para se perder
talvez para se encontrar.
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SOM DAS MADEIRAS
A experiência da implantação de uma escola de lutheria no município de Maraã foi extremamente gratificante porque em pouco tempo,
num período de apenas dois anos, 70 jovens já estão envolvidos no
aprendizado da música, tocando no instrumento construído na própria
escola e fazendo dessa atividade uma fonte de renda. Isso atesta que à
medida que ocorre investimento adequado para o aproveitamento dos
talentos, a resposta vem rápida e de forma positiva.
Quando se humaniza o saber científico esse dignifica as pessoas e
todos ganham, sobretudo as crianças. O INPA tem feito um belo trabalho quanto a isso. Ao mesmo tempo em que tem um relevante papel no
desenvolvimento da ciência, levando a novas descobertas, este instituto
deve continuar se empenhando cada vez mais em partilhar o conhecimento que produz. As universidades também precisam fazer o mesmo.
A criação da Universidade do Amazonas, com centros de formação em
muitas cidades do interior foi um fato marcante. A sociedade ganhou
muito com isso, pois as pessoas tem suas vidas transformadas, sobretudo os jovens, que antes não tinham alternativas, a não ser procurar
a capital para desenvolver seus talentos ou então vê-los perder nas
limitações do interior.
O projeto desenvolvido com as crianças de Manacapuru para fabricação de ukulelê, um tipo particular de cavaquinho, é um belo exemplo
de sustentabilidade. Para a fabricação desse instrumento são usados
restos de madeiras utilizadas na indústria, destacando-se dentre elas o
mogno, o jacarandá e a macacaúba.
Além de produzir objetos úteis e de boa qualidade, este projeto resgata a dignidade dos jovens e lhes oferece uma grande oportunidade para
a arte. Ou seja, além de bons artesãos, muitos desses jovens acabam
se tornando artistas. O resultado disso é que Manacapuru já conta com
uma orquestra de câmara formada por estes jovens talentos.
O grupo Imbaúba que criamos há algum tempo também é um resgate
de coisas regionais e de aliança com o trabalho do INPA. Viajando pelo
interior da Amazônia com pesquisadores do INPA, fiquei sabendo que
imbaúba é uma plana pioneira na colonização da floresta e por isso
foi escolhida para dar nome ao grupo que também carrega a ideia de
pioneirismo. O interessante da imbaúba é que ela coloniza a clareira,
permitindo que as plantas jovens das árvores perenes se fixem e se
desenvolvam. Quando estas chegam à idade adulta, as imbaúbas desaparecem. Ou seja, elas prestam um destacado serviço ambiental.
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Como grupo essencialmente regional, o Imbaúba trabalha com elementos naturais. Além do violão feito com madeiras amazônicas, também empregamos chocalhos feitos de sementes de jatobá e de palmeiras. Também utilizamos o pau-de-chuva como elemento de percussão,
pois este imita muito bem o barulho da chuva. O som produzido por
uma cuia emborcada numa bacia com água é outra forma de sonoridade que exploramos.
Outro aspecto interessante que tenho observado quanto à Amazônia
é que ela é tocada por ritmos. Cada planta ou animal tem seu ciclo
primaveril, invernal, outonal e de verão. Ou seja, as quatro estações
ocorrem na Amazônia. Evidentemente, a configuração destas estações
não é essencialmente climática, como ocorre nas regiões temperadas,
mas não deixa de serem estações no sentido exato das mudanças de
ciclos e de ritmos.
Os fenômenos naturais da Amazônia também nos levam a rever conceitos e princípios que muitas vezes não fazem sentido, sendo apenas
clichês ou lugar comum. Por exemplo, quando alguém cai, é comum
se recorrer ao velho bordão: “levanta, sacode a poeira e dê a volta por
cima”. Lembro aqui do meu irmão Eliberto que dizia o seguinte para
contrapor a isso: “Se tropeçar é uma palavra torta, não importa; a porta
pode ser o chão”. Isso é um apelo à modéstia; significa que temos pela
frente um grande desafio e uma grande missão, a de estabelecer outro
olhar para aquilo que nos pertence. Além do mais, o primeiro olhar
deve ser exatamente este do pertencimento. Saber que se pertence à
Amazônia e ela a nós. De fato, a noção de pertencimento ainda não foi
assimilada pelo povo amazonense. Afirmo isso com o seguinte verso:
AUSÊNCIAS
De tanto ver manauara
ficar de costas pro rio,
falar que nem carioca
negar o valor, o brio
de ser filho desta terra
sinto no peito um vazio.
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Manaus, a Paris dos trópicos
boulevard de flamboyant
não quer ser porto de lenha
esqueceu seu deus Tupã.
Trocou o gosto da ingá
pelo sabor da maçã.
Aprendeu comer churrasco,
pizza com catupiri
tucunaré à escabeche
o peixe cru à suchi
deixando lá de escanteio
o caldo de jaraqui.
O dourado à milanesa
é um dos pratos do menu
faz à moda portuguesa
cozido de tambaqui
sem o toque primoroso
do molho da murupi.
Não sabe que tucumã
é palmeira com espinho
muito menos descascá-lo
como quem faz um carinho
quando é recheio de pão
passa a ser xiscaboquinho
Farinha, só branca e fina
um pó que nem é daqui
a grossa machuca os dentes
mal conhece a uarini
torrada à forno de lenha
prensada no tipiti.
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Manaus, enquanto cidade
goza status de rainha
mas quando cair em si
adoecer, ficar sozinha
não terá para remédio
uma casa de farinha.
Gostaria de concluir citando outro texto que escrevi sobre o sentido
da estação do verde na Amazônia. Ele fala sobre os ciclos das plantas e
sua interação com o ambiente.
ESTAÇÕES DO VERDE
Quem vai além da aparência
ao contemplar um ipê
percebe maravilhado
o que o olhar comum não vê
Que a planta guarda em seu âmago
o instante de florescer.
Cada lenho desta selva
sabe de inverno e verão
chegam as asas do outono
muda a paisagem do chão
e revela a primavera
no tempo da floração.
No regime das enchentes
florescem samaumeiras
murerus, vitórias-régias.
Nos lagos e nas ribeiras
vão colorindo paisagens
dessas águas passageiras.
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Na passarela do verde
catoré, capitari
munguba, massaranduba
jenipapo, murici
espalham cores e cheiros
ah! como é bom ser daqui.
No cenário do igapó
uma pintura indescrita:
as bromélias, as orquídeas
cada qual a mais bonita
dão o tom da raridade
dessa aquarela infinita.
Quando chega o mês de março
– de menino eu descobri –
fervilham inflorescências
da bacaba, do açaí
da jarina, da pupunha
dos cachos do buriti.
É inverno para as aningas
macucu, arapari
e quando sobe o igapó
é festa pro tambaqui.
pescador ouve de longe
o estalar do taquari.
Para comidia dos peixes
os frutos da imbaubeira
sinfonia de gapongas
no espocar da seringueira
ingarana, marajá
arabá, molongozeira.
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Mês de junho, a mãe da mata
revela o seu bom astral
vai pincelando a floresta
com seu toque magistral
plasmando de primavera
o dossel do matagal.
Neste mês flora o angelim
preciosa, periquiteira
pau-d’arco, macacaúba
itaúba, a castanheira
bacuri, andirobinha.
É um floral na mata inteira.
Envira, surucucu
anuncia a sua florada
ucuúba, aquariquara
são belas e perfumadas
inventando um paraíso
nessa paisagem encantada.
Parece que a mata inteira
neste mês tende a florar
a bela muirapiranga
abiurana, pajurá
fartura para as abelhas
haja mel e saburá.
Olhando a pele do tempo
o mês de julho é verão
mas os ramos da faveira
festejam renovação.
rebentos de primavera
nossa cabocla estação.
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As folhas do cumaru
começaram a cair
é setembro o nosso outono
desfolha o caramuri
cupiúba, cuquirana
resiste o mari-mari.
Mesmo assim é primavera
neste momento outonal
há flores que nem conheço
em nossa estação plural:
na terra firme, na várzea
nas campinas, no aningal.
Não sei quando flora a sorva
mas seus frutos eu masquei
é o chiclete da Amazônia
um sabor que guardarei
e se Deus me permitir
quando eu morrer levarei.
Também nunca vi a flor
do macambo, mapati
mas o sabor dos seus frutos
de longe chego a sentir
llembram Benjamin Constant
terra boa onde nasci.
Nos canteiros lá de casa
raro floresce o tajá
dama-da-noite, helicônias
nunca param de florar
a maranta é preguiçosa
mas qualquer dia ela dá.
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E quando chega dezembro
o pintor celestial
com o verde-luz da cuieira
e as cores do mungubal
pinta o meu urucuzeiro
símbolo do meu natal.
Assim eu bato no peito
com orgulho e gratidão.
nossa terra tem de tudo
de estação a estação
tem primavera no outono
inverno em pleno verão.
Estamos aqui num espaço construído, com ar condicionado, mas antes era mato e por aqui passavam bichos de várias espécies. Não pedimos licença a eles para que isso acontecesse. Por outro lado, o vento
que bate na dureza do cimento não tem a mesma relação daquele que
toca as folhas, produzindo um som especial que agrada aos ouvidos.
Devemos lembrar que na natureza tudo está conectado. Assim, à medida que o ser humano conseguir decifrar todo sinal na paisagem como
algo que humanize, ele estará no caminho certo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Gostaria de lembrar aqui da lição da minha mãe, que dizia: meu filho,
quem é pequeno cabe em qualquer lugar. Com isso, ela apelava para a
frágil condição humana, a importância da modéstia. Também gostaria
de salientar a necessidade da relação simbólica com o sagrado e para
isso lembro a lição da canoa que, antes de se converter neste meio de
transporte, era madeira, árvore. Assim, com esse senso da relação com
o sagrado poderíamos dizer que a canoa é a concretização do sonho da
árvore em andar pelos rios e igarapés. Ou então da árvore que foi abatida e se converteu em violão, um meio de propagar a musicalidade. A
partir dessa percepção pode-se compreender bem que o problema não
é derrubar a árvore, mas a falta de sentido que se dá a isso.
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Quando associamos a canoa com o sonho da árvore em navegar,
estamos também falando do sonho do homem amazônico em subsistir.
Mais ainda, isso mostra a estreita relação entre o homem, a canoa e
o rio. Tudo se integra de maneira maravilhosa. Este tipo de relação é
tão intenso para o caboclo que ele costuma dizer com tristeza que sua
canoa fugiu, quando ela simplesmente desatou e foi carregada pelas
águas do rio.
Até a relação conjugal faz parte da mística relação com a canoa.
Chap-chap, uma música que fizemos, diz um pouco disso. Este ritmo
lembra o som da batida do remo na água; lembra também a sonoridade
do amor feito na canoa sob a agitação das ondas do banzeiro no igapó.
Isso mostra que para o caboclo a canoa não é apenas um meio de transporte, mas um elemento cultural simbolizando o amor e o sagrado. Para
ele, a canoa é um suporte interessante para a realização da vida. Assim,
ao ver uma garça voando ou um caboclo remando, posso perceber que
todos são alados; cada um voando a seu jeito.
Também é importante frisar que a relação do caboclo com a canoa
não morre nela mesma. Assim, depois de furada pelas águas e de ter
cumprido seu tempo e sua missão de transportar pessoas, é comum que
a velha canoa seja transformada em suporte para o plantio de verduras
nos flutuantes ou mesmo nos terreiros das casas. E mesmo quando nem
para isso serve mais, é comum que este resto de madeira acabe sendo
reduzido a paú ou pó de madeira que serve para realimentar outras
plantas, num ciclo admirável.
Sou do tempo em que os padres rezavam a missa em latim e de costas para os fiéis. Um colega meu, o poeta Alcides Werk, se referia a isso
com este lindo texto: “Na geografia do rio/ trafega o motor de linha/
entre cargas e amarguras/ vai meu destino sombrio/. À desoras vejo a
lua/ furando os nimbos do tempo/ na rede dependurado/ diviso a curva
do rio/. Comandante olha o perau/ onde mora a cobra grande/ amarra
o barco num pau/ que eu já naufrago na vida/. Meu ninho na palafita/
a mãe do rio o levou/ Tupã era o meu refúgio/ veio Javé e o matou. No
jamaxi de guardados/ vai meu sonho moribundo/ quero achar um chavascal/ pra me esconder deste mundo/. O boto me diz boa noite/ chora
comigo no fundo/ motor de linha me leva/ no rumo do nunca mais/
quem sabe ao reino encantado/ onde hoje moram meus pais.”. Um mês
depois de nos encontrarmos, Alcides faleceu. Acredito que esteja estratificado num bom lugar reservado aos poetas.
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Há poucos dias estive na Fundação Amazonas Sustentável, para assistir a uma palestra de Dom Sérgio, arcebispo de Manaus. Ao longo
dela, para registrar sua vivência na floresta, disse em tom conciliador,
após minha pergunta, que acreditava na espiritualidade da floresta praticada pelos índios como forma de dialogar conectando a dimensão do
sagrado com as coisas da terra. Era isso que inquietava o colega Alcides, ao lembrar que Tupã havia sido morto por Javé.
A morte de Tupã acontece quando a cultura europeia nos impôs uma
figura divina estranha à nossa cultura, identificada com um homem de
olhos azuis. Certa ocasião, numa sala de aula, perguntei a uma criança
moreninha se ela achava que seu rosto se parecia com o do menino Jesus e ela disse que não. Perguntei se o coleguinha loiro ao lado parecia e
ela disse que sim, pois tinha olhos azuis. Isso mostra que na Amazônia,
a relação com o sagrado tem forte conotação com valores importados e
que fogem à realidade local. Evidentemente, isso serve para aprofundar
o sentimento de não pertencimento à região. É preciso aprender no espelho das águas e com a diversidade da região amazônica que o rosto
divino é parecido com o rosto do garoto branco, mas também com o
rosto do garoto moreno, com o indígena, com o de todos.
Vivi muito a experiência do não pertencimento na Amazônia, mas
acredito que tenha escapado dessa armadilha. Mais que isso, assumi o
comprometimento de provocar estas mudanças. A partir do momento
que assumimos o compromisso e sentimos estar numa direção que encanta, vale a pena caminhar. Fui convertido para cantar minha terra e venho fazendo isso há mais de trinta anos, mesmo não ganhando dinheiro.
Não tenho mudado meu foco quanto e retrato isso na seguinte poesia:
O ROSTO DE DEUS
O rosto de Deus é parecido com o meu
é parecido com o teu
é parecido com o nosso
Aprendi no espelho das águas
ver meu rosto no lado de lá
quando canto descubro, em meu rosto
Deus nas águas, comigo a cantar.
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Quando vejo a paisagem bonita
infinita essa imagem se faz.
na extensão do olhar que me habita
vejo Deus que me diz muito mais.
É por isso que digo não mate
na paisagem, o meu rosto e o teu.
deixe o verde da imensa Amazônia
ser espelho do rosto de Deus.
Deus nos ama na força das águas
na leveza da pluma que cai
na semente gerando esperança
na alegria de ser nosso Pai.
A flor da vitória régia nos representa bem na paisagem amazônica,
pois ela está inserida na simplicidade e conectada com o sagrado.
É impossível não ver a imagem especial do Criador numa paisagem
tão bela que nos cerca. Não assumir o compromisso com isso numa
dimensão maior, que é a relação do homem com o sagrado, inclusive
respeitando os outros saberes e olhares, é um desperdício muito grande para nossa caminhada.
Tem gente que passa a vida inteira em brancas nuvens. Eu, definitivamente, não tenho a outorga de padre ou pastor, mas tenho uma
condição maravilhosa que se iguala a estas: sou pai! É por isso que digo
aos meus filhos para tomarem a benção paterna, porque ao fazer isso
o pai de fato abençoa, como representante do Pai aqui na terra. Considero isso muito importante, diante da desestruturação da família e dos
valores que vem ocorrendo em nossa sociedade, o que tem gerado um
verdadeiro caos.
Conforta-nos perceber que nosso trabalho vem sendo bem aceito em
várias partes do mundo. Recentemente eu e meu grupo estivemos numa
possessão francesa, a Ilha da Reunião, distante 11 horas de vôo de Paris. Ali estabelecemos um diálogo muito interessante com os nativos
daquela ilha. Foi lindo ver aquela gente, a 6.500m de altitude e também
ao níveo do mar fazendo homenagem para nosso grupo. Incorporamos
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ao nosso acervo alguns instrumentos produzidos ali. A música tem esse
poder maravilhoso de aproximar culturas e pessoas.
Outro fato que tem alegrado muito é a aceitação dos turistas às músicas de nosso grupo. Toda vez que tocamos e cantamos nos grandes
navios que chegam a Manaus, trazendo turistas estrangeiros, estes nos
prestigiam muito, fazem fila pra comprar nosso CD e saem comovidos
com nossa apresentação. Já vi muitos deles chorando de emoção. Assim, creio que nosso trabalho tem um alcance imenso e que nem podemos avaliar de maneira precisa.
Tenho o hábito de atribuir simbolicamente às mais de sessenta plantas que tenho no jardim da minha casa a nomes de amigos. Uma dessas
plantas leva o nome do nosso colega Mário Costa. Também, tenho o
hábito de regar as plantas todo dia e a cada vez que faço isso, imagino
estar alimentando aquela amizade que a planta representa.
Para mim, alguns aspectos da cultura amazônica alcançam dimensões
que a própria filosofia grega não alcança ou alcança com outro olhar.
Por exemplo, o sentido da saudação ticuna equivalente a bom dia: “numã-em” Não conheço a língua desse povo, mas trabalhei junto deles por
mais de 10 anos. A palavra sugere “estou aqui”. Isso significa que estou
aqui por que você também está; existo, porque você existe. Esta relação
de pertencimento humano como ressonância da presença do outro reforça o sentido da plena integração. Isso atesta que o germe da solidariedade humana se encontra na cultura amazônica em forma latente.
Sou professor aposentado, mas trabalhei em escola pública por mais
de quarenta anos. Minha vocação pela educação continua. Alguns amigos me dizem que eu poderia estar bem de vida se tivesse deixado isso
de lado e aproveitado as oportunidades que me foram colocadas, em
outros campos de atividade. Devo dizer que estou bem de vida exatamente por ter negado tais oportunidades. Gosto da expressão popular
ribeirinha que diz: “pra que ter pressa se o tempo nunca termina? Pra
que ter mais do que preciso?”
É importante dar conta da caminhada na busca de uma boa educação infantil, mas isso não é fácil e passa obrigatoriamente pela família.
Hoje os pais não têm mais a oportunidade de repassar seus saberes aos
filhos. A educação e os valores passaram a vir de fora. Isso se reflete
até mesmo no tipo de habitação. Por exemplo, numa pequena cidade
do interior, o aldeamento de Belém do Solimões, onde fui fazer uma
apresentação musical, mais de cinco mil casas que antes eram cobertas
com palhas de palmeiras haviam trocado a cobertura por zinco porque
eles associavam a palha com a pobreza.
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Quando fui secretário de Educação e Cultura em Benjamin Constant,
fiz questão de construir na praça um tapiri coberto com palha caraná,
para exposição de artesanatos. Quase toda a população ficou contra
minha decisão, alegando que se tratava de uma estrutura muito feia.
Resisti e mantive a construção, mas assim que deixei o cargo, o tapiri
foi demolido imediatamente. Para minha alegria, hoje um dos empreendimentos comerciais mais bem sucedidos de Benjamin Constant é um
hotel igualmente coberto de palha, construído por um comerciante vindo de fora. Ou seja, ali foi instalado novamente algo bonito e rentável
justamente com algo que a cidade insistia em negar.
Este processo de negação das coisas locais e tradicionais parece mais
determinante no mundo das crianças. Hoje os meninos já não brincam
mais com as coisas locais, tudo é importado, industrializado. Garotos
de cinco a seis anos só querem brincar de computadores e vídeo-game.
A internet se tornou a sala de brinquedos. As bonecas já falam inglês.
Esses fatos servem para mostrar que não é fácil vencer a pressão da
concorrência da cultura importada, mas precisamos criar estratégias
para não deixar a cultura tradicional e local sucumbir. Quem faz isso
sofre, mas vale a pena. Por exemplo, tenho plantado na minha casa a
árvore da cuia. Certa vez ouvi um garoto que passava perguntar para
seu pai se as frutas que ele via ali eram coco ou abóbora. Prova de ignorância e não pertencimento às coisas regionais.
A partir de fatos como este, a gente fica imaginando o que fazer para
reverter essa situação. Não é fácil. As dificuldades são imensas, mas não
se pode ficar parado. De minha parte, continuo fazendo o que posso e
faço isso há muitos anos. Interessante é que noto como resultado disso
algo muito positivo. Tenho obtido informações que na minha cidade natal é comum os estudantes se reunirem para ver um pouco do que fiz,
sobretudo para recitarem meus poemas e cantarem minhas músicas.
Recentemente, estive em Itapiranga e pude ver dezenas de garotos
tocando Cantos da Floresta, música de minha autoria em parceria com
Osmar e Raimundo Ângulo, em flauta doce. Esse é um legado interessante que a gente deixa para a garotada. Fico extremamente feliz em
perceber que depois de muita luta acabei me tornando um referencial
simbólico para aqueles garotos. Talvez o cheiro de mato contido em
meus textos possa servir de motivação para eles encontrarem seus próprios caminhos. Talvez o que deixei seja de fato uma pequena semente
fadada a dar bons frutos no futuro.
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Eu e meu grupo temos tido a oportunidade de viajar por várias cidades da Europa, graças às músicas simples que falam das coisas amazônicas. Também temos feito parcerias maravilhosas com outros colegas
do Brasil e dos países amazônicos vizinhos. Com isso, temos levado
adiante a beleza e a simplicidade da nossa música brejeira e com essa
experiência temos ganhado muito.
Saio daqui muito gratificado, levando comigo a certeza ainda maior
de que a arte e a floresta não tem sentido nenhum sem o homem. Por
outro lado, o homem sozinho, sem as dimensões da arte e da floresta
seria um simples passageiro; um mero circunstancial da vida. Gostaria
de fazer deste encontro a extensão de outras coisas que possam ecoar
pela Amazônia, pelo Brasil e pelo mundo.
MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DOS SANTOS
Música e poesia sempre exerceram poder na vida das pessoas e,
principalmente, de crianças e adolescentes. O poder referido aqui está
ligado ao mágico, ao encantador. Música e poesia andam juntas. Na
verdade, música é poesia e poesia é música. Um gênero textual se curvando ante sons, barulhos, ruídos, à melodia, que enchem os ouvidos,
transportando a lembranças, associações de fatos e eventos, sonhos e,
até a devaneios.
O poeta e cantor Celdo Braga traz à tona a importância da música
para o resgate de culturas e de aproximação com a natureza. Sim, porque os sons e poesias produzidas por este autor são extraídos da floresta, do canto dos pássaros, do coaxar dos sapos, do barulho das águas
mansas dos lagos e rios. Faz-nos refletir sobre o poder que a música e a
poesia exercem na aprendizagem das crianças.
Nossa reflexão se dá principalmente, quando nos deparamos com
tanta violência, com a falta de amor, com as insensibilidades humanas.
E é nesse sentido que nos reportamos ao poder da música. Através da
música e da poesia, professores podem ensinar, aprender, desenvolver
sensibilidades, emoções, afetividades; podem contribuir para o desenvolvimento espiritual, cognitivo, afetivo e psicomotor; podem aguçar
nas crianças o amor pela natureza, mostrando a importância da preservação do meio ambiente, para a valorização das riquezas naturais que
possuímos, mas que nem sempre as percebemos.
Quando Rubem Alves propõe uma educação pelo e para o olhar, em
que as sensibilidades devem vir antes das habilidades, fica nítida a
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importância da música e da poesia nesse aprendizado em que a sensibilidade se faz primordial. Ele diz: “sem a sensibilidade todas as habilidades são tolas”. Celdo Braga nos mostrou essa importância em sua
palestra; ajudou-nos a refletir o quão necessário se faz o trabalho com
música e poesia na educação para a formação do homem pleno e afetivo e que pode ajudar a transformar o mundo e ajudar as pessoas a
serem mais felizes.
GUILLERMO GRISALES CARDONA
Em primeiro lugar desejo parabenizar o INPA que através do GEEA
faz a integração da ciência com a Arte e outras manifestações da cultura da sociedade amazonense. Isso serve não somente para ajudar o
desenvolvimento do intelecto e ter uma visão integral da realidade e
da compreensão da vida humana, mas também serve para abrir novas
perspectivas ao cidadão comum na construção de uma sociedade com
sentido mais humano.
Além de experiências científicas, temos observado que a música auxilia no aprendizado das crianças: ajuda a desenvolver as capacidades
intelectuais e os horizontes de sentido; ela ajuda a aprender a escutar,
sobretudo a escutar o silêncio e através do soar deste a pessoa articula
todas suas dimensões e cresce.
Sabendo do valor da música e da cultura em geral, me apavora o fato
de que nos Estados Unidos, França e em vários outros países que pautam o saber no mundo, a procura dos alunos pelos cursos de humanidades vem decrescendo vertiginosamente. Muitas universidades tiveram
que fechar tais cursos. O tipo de profissionais que saem e sairão destas
universidades cada dia serão mais unidimensionais, mais autoritários,
sem compreensão dos processos humanos e sociais e sem os horizontes de sentido que fazem parte da vida humana. Esta perda do sentido
do humano é prejudicial e contribui ainda mais para a crise brutal na
nossa civilização.
Diante dessa crise, já há movimentos de resgate do humanismo, até
mesmo para ajudar o desenvolvimento da própria ciência e das profissões. Muitas empresas, por exemplo, já oferecem cursos de humanismo
a seus gerentes, como forma de tentar recuperar a sensibilidade perdida
e que os cursos normais não mais têm oferecido.
A música e poesia que fazem este grupo do professor Celdo Braga
é uma arte experimental e totalmente contextualizada, o que nasce da
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harmonia encontrada no silencio rítmico dos sons da floresta, dos pássaros, das madeiras e sementes secas batidas ritmicamente, das cuias
ao contato com as águas. Assim estes artista ajudam a fortalecer a identidade do “ser amazônico”, produzindo arte, música e poesia, ritmos
com os elementos da riquíssima sócio e biodiversidade da floresta tropical amazônica.
A dimensão humana é importante não apenas para o mercado de
trabalho ou para a formação profissional, mas para a vida das pessoas,
para a construção da sociedade. Por isso a poesia e música têm esse
componente de denúncia da poluição da águas, dos projetos que destroem os igarapés, dos desejos de parecer-se a outros sem valorizar o
próprio. É uma arte comprometida com o fortalecimento da identidade
amazônica e com a defesa deste patrimônio de e da humanidade. Neste
sentido é uma arte com compromisso político e com expressividade da
sabedoria destes povos da floresta.
Todo movimento de expressão sociocultural da Amazônia e de apoio
à construção da identidade cultural é fundamental nos momentos que
vivemos na Amazônia. Somente as comunidades identificadas com seu
território estão defendendo a Amazônia dos projetos depredadores, levados adiante sem os mínimos cuidados que a humanidade já descobriu
em outras partes que se deve ter com a “casa comum de todos”. Todos
os elementos estão aí para seguir fortalecendo a identidade amazônica;
só depende de nós sermos criativos, arriscar, trabalhar e cumprir com
nosso papel. Quanto a isso, é preciso e urgente passar do entusiasmo ao
compromisso. Nisso deve constituir a espiritualidade amazônica.
JOSÉ CELSO DE OLIVEIRA MALTA
A palestra do Celdo Braga foi emocionante; a mais bela que assisti
em toda minha vida. Mais que palestra, um misto de conversa, música
e poesia. Uma raridade no cenário científico e tecnológico no mundo
em que vivemos. Trata-se, portanto, de um privilégio poder participar
deste momento único nesta instituição.
Concordo que a edificação da ponte sobre o rio Negro é uma agressão
à beleza cênica do rio, à cultura regional e à economia de um estado
pobre como o Amazonas. Para sua construção foram gastos mais de 1,3
bilhões de reais, dinheiro suficiente para a construção de muitas escolas, hospitais, moradias e melhoria no salário dos trabalhadores. Essa é
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de fato uma obra faraônica, feita com dinheiro público e que em nada
contribui para a melhora do dia a dia do povo brasileiro.
Também concordo plenamente que arborizar cidades brasileiras com
plantas exóticas, como a palmeira imperial é um contrasenso. O Brasil
possui tantas espécies de palmeiras nativas que ao invés de se chamar
Brasil deveria se chamar Pindorama, isto é, terra das palmeiras.
Muito válida e importante a proposta do Celdo em favor do igarapé
do Mindu. Manaus não tem sequer um igarapé vivo, todos estão mortos, esgotos a céu aberto e cada dia estão piores. Também muito lindos
os sons da floresta aqui apresentados. Na cidade de Manaus é impossível ouvi-los. Felizmente, nas primeiras horas da manhã, algumas poucas espécies de pássaros que se adaptaram á cidade ainda nos brindam
com o seu cantar.
Além dos igarapés também a cidade de Manaus precisa de ajuda; ela
vem sofrendo muita agressão pelo desenvolvimento cruel e desordenado ocasionado por milhões de habitantes. Apesar disso, ela nos perdoa,
colorindo naturalmente as nossas ruas, praças, calçadas e qualquer
terreno com a beleza de Turnera subulata. Esta planta tem flor linda,
branco-amarelada, solitária, axilar, pedúnculo anguloso e soldado ao
pecíolo da folha, cálice com cinco sépalas soldadas, corola com cinco
pétalas livres, obovadas, com ápice às vezes emarginado e com cinco
manchas purpúreas.
Esta planta é uma herbácea perene e subarbustiva, conhecida popularmente como chanana, albina, flor do guarujá e túrnera. Ela se desenvolve nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste do Brasil e
tem valor medicinal, como remédio para tosse e bronquite. Um estudo
publicado por uma universidade da Malásia em março de 2012 relatou
que os extratos preparados a partir de várias partes da planta, em particular as folhas, possuem significativa capacidade de varrer os radicais
livres e reduzir oxidantes. Ela também fornece pólen para as abelhas.
Além de ser usada na medicina popular é usada também no paisagismo
para forração de canteiros e formação de alegretes (canteiros geralmente suspensos nas janelas ou varandas onde se cultiva plantas ornamentais). Em função da sua rusticidade, pouca exigência e, sobretudo, pela
beleza das flores.
As flores desta planta abrem ao nascer do sol e começam a fechar
a partir das onze horas e sucedem novas flores no dia seguinte. Todas
as manhãs temos o privilégio de sermos brindados por elas, mas para
minha tristeza a população e o poder público as desprezam, conside132
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ram-nas mato. E em todas as “limpezas” das ruas elas são cortadas,
arrancadas e jogadas no lixo, ao invés de serem cultivadas. Precisamos
urgentemente rever este comportamento nesta cidade.
O trabalho do Celdo é muito importante para o resgate e a sobrevivência da cultura e do conhecimento da identidade amazônida. Ele
valoriza nossa cultura, nosso modo de falar, nossa gastronomia, nossos
saberes, nossos prazeres. Também poderíamos aprender muito com os
reais donos desta “terra brasilis”, os povos das florestas, os amazônidas
primeiros, os indígenas que em geral são ignorados.
CARLOS ROBERTO BUENO
O palestrante nos brinda com um tema que não é tradicional se discutir em ambientes científicos. Com a necessária abertura da mente,
tanto do artista como do pesquisador, em prol de um ambiente mais
saudável para a raça humana, devemos ter um olhar que une o meio
físico-biológico às aspirações da alma.
Para o artista, mais que ter capacidade, devoção e sensibilidade, é
necessário ser fruto da bondade divina. Mobilizar a criatividade e a inteligência coletiva dos brasileiros para se discutir e resolver problemas
sociais é um desafio permanente. A arte é um dos instrumentos que
favorece essa interação.
A musica se revela como um prazer, um deleite, um agente motivador e estimulador da aprendizagem e assim se transforma em um instrumento para a comunicação inteligente e proveitosa. Aquilo que nos
chama atenção, que nos revela coisas com as quais nos identificamos,
nos desperta sensações e emoções parece ser o que constroi nossos
conhecimentos mais significativos.
Torna-se de grande relevância levar o conhecimento científico e tecnológico, por meio da música, da poesia, da pintura, da dança, enfim
da arte em geral, para as populações, sobretudo aquelas mais carentes.
Dessa forma, a arte passa a ser um instrumento de inclusão social que
é um dos grandes desafios de nosso país que, por razões históricas,
acumulou um enorme conjunto de desigualdades sociais no tocante à
distribuição de bens materiais e culturais.
A exuberante biodiversidade amazônica, com sons emitidos por animais, insetos, aves, peixes, anfíbios, em seu ambiente de floresta natural, associados ao cantar do vento ao perpassar pela mata, a água dos
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rios e igarapés, entre outros, são matérias primas fantásticas para a
relação entre ciência e musicalidade.
Entre as recomendações da IV Conferência Nacional de CT&I de 2010
está a de atingir uma presença mais intensa e qualificada desse setor
em todos os meios e plataformas de comunicação na mídia brasileira,
inclusive nas redes sociais, musica e arte. O objetivo é favorecer a interação entre ciência, cultura e arte, com a valorização dos aspectos
culturais e humanísticos da ciência e a integração de ações entre os espaços de ciência e de cultura. Estimular a interculturalidade na relação
entre a ciência e os demais conhecimentos, promovendo o reconhecimento e a valorização de saberes populares e tradicionais no processo
de construção do conhecimento e nas políticas de popularização da
ciência e tecnologia.
DEODATAO FERREIRA DA COSTA
Acredito que esta foi uma das mais significativas e inspiradoras conferências já proferida no GEEA. Não tanto pela profusão de conceitos,
ou pelo hermetismo do discurso, mas pelo brilhantismo da percepção;
do alcance da razão sensível, da perspicácia do sentimento estético, da
consciência encarnada do espírito amazônico.
Durante a palestra de Celdo Braga - ao dizer que passou a dar mais
valor à Amazônia quando de sua estada em Porto Alegre-RS - lembrei de
Enrique Dussel, filosofo latinoamericano que, em seu perfil biográfico e
intelectual faz referência ao fato de que passou a compreender melhor e
a dar mais importância à América Latina quando esteve na Espanha por
cerca de uma década, entre 1957-1967. Sentimento esse que também senti, com maior intensidade do que já sentia, quando de minha estada em
São Paulo: sentia saudade da família, claro, mas, sobretudo, do Amazonas, dessa terra que tem um jeito próprio de ser, expresso em sua cultura
(música, danças, valores, etc.), em sua fauna e flora, em suas águas que
banham a vida, o tempo e a história de nosso povo.
Lembrei ainda que, no período em que fiz minha graduação em filosofia na UFAM, já defendia, por conta de meus estudos voltados para
a questão filosófica na América Latina, a ideia de um “ser amazônico”.
Ideia esta que me rendeu uma chamada de atenção pública da parte
de uma professora que me pediu para calar a boca porque tal ideia
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era absurda e sem consistência. Ora, “naturalmente”, na concepção
reducionista e preconceituosa dessa professora, isso não era possível
nem concebível: para ela só se podia falar de Ser em Parmênides, Platão, Aristóteles, Tomas de Aquino, nos chamados filósofos clássicos da
tradição filosófica. Essa mentalidade tacanha, colonizada, ainda está
arraigada às consciências de muitos intelectuais da filosofia e de outras
áreas, ela se faz presente ainda hoje.
Mais recentemente, quando da seleção para realizar meu curso de
doutorado, foi-me pedido que retirasse do texto – do meu projeto original – a idéia de Ser amazônico que eu havia expressado aí como possibilidade de orientação da reflexão. Apesar de tais invectivas, sigo defendendo com mais ardor esta convicção. Acredito que devemos firmar
isso em nossas consciências com o fim de não permitirmos que nossas
raízes caiam no esquecimento ou que se diluam numa pseudocultura
universal vazia de sentido e sem propósito algum, que descaracteriza o
valor local e nobre em nome do consumo e do abjeto lucro.
Defender a idéia do Ser amazônico é proporcionar uma reflexão racional, desde uma razão sensível originada na configuração estética
da região, que se sustenta na vivência (práxis) e na consciência de
pertencimento dessa e a essa região. Ao falar e defender a diversidade
etnocultural, a biodiversidade e tantas outras coisas da Amazônia, Celdo Braga, Thiago de Mello, Márcio Souza, Moacir Andrade e tantos outros artistas nos inspiram e encorajam a assim pensar. É imperioso que
encarnemos e arraiguemos em nossa subjetividade, na identidade de
nosso ser o espírito amazônico. Talvez esse seja, em tempos de globalização e exclusão de pessoas e povos inteiros, o maior e mais significativo legado que possamos deixar para as futuras gerações amazônidas
(se ainda for possível pensar em futuro para a Amazônia).
A palestra de Celdo Braga não só mesclou magistralmente poesia,
música e visão política, mas também nos possibilitou um alerta, uma
exortação para o que podemos chamar de uma pedagogia e consciência
de leitura e interpretação da floresta, do modo de ser amazônico. No
entanto, muito mais que um mero exemplo a ser seguido, é um manancial prismático de possibilidades que contrasta com nossa letargia
diante de um mundo que se debruça sobre a Amazônia e a espreita para
devorá-la pela boca do capital com o único fim do lucro. Celdo Braga
nos legou, de forma eviterna, o compromisso com a Amazônia.
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GERALDO MENDES DOS SANTOS
Poesia e música são duas das mais antigas e expressivas formas de
arte e não raro as duas ocorrem em conjunto. Diria que poesia é a musicalidade das palavras e a música a poetização do canto que se expressa
pelo instrumental ou mesmo pelos fenômenos da natureza. Na verdade,
a natureza é poética.
A poesia é o significado harmonioso e a harmonia significativa das
palavras. Por sua vez, a palavra representa a essência humana, talvez
o testemunho mais autêntico da sua realidade existencial. De maneira
poética Octávio Paz afirma que a primeira virtude da poesia, tanto para
o poeta como para o leitor, é a revelação do Ser. Para ele, a consciência
das palavras leva à consciência da pessoa e a disposição para conhecer
e a reconhecer-se.
Música pode ser definida ainda como a arte do arranjo de fenômenos
acústicos com o propósito de produzir efeitos estéticos. Em seus aspectos mais simples e primitivos, estas duas formas de arte representaram
e ainda representam manifestação folclórica comum a todas as culturas.
Originalmente, a poesia esteve vinculada à transmissão oral como
forma de memorização e comunicação formal, passando depois à escrita, onde adquiriu status de maior perenidade e poder de difusão. Durante a Idade Antiga e, sobretudo a Idade Média, a música fazia parte
do conjunto de estudos e disciplinas obrigatórias a todo tipo de cidadão
bem formado e preparado para lidar com os problemas da profissão e
da vida em geral. Ela era considerada uma das artes liberais, ao lado
da Aritmética, Geometria e Astronomia, formando o quadrivium. Este
estágio era posterior, e, portanto mais avançado do que o trivium, formado pela Gramática, Lógica e Retórica.
Poesia e música fazem parte da estética da existência. Isso significa que além do simples aspecto artístico, elas são fundamentais como
instrumento de beleza, ordem e disciplina. Esta é a razão pela qual
as escolas da antiguidade e muitas escolas modernas as adotam como
base para a formação dos jovens. De modo semelhante, muitas empresas também as utilizam como forma de humanização do ambiente de
trabalho em que a pressão e a competição são a regra estressante. Cada
dia a mais a música e a poesia se afiguram como algo essencial à vida,
porque as tecnologias massacrantes parecem embrutecer e alienar o ser
humano. Na sua essência, o ser humano é fortemente ligado à arte, daí
poder dizer-se que cada vida humana é uma forma de texto e de poesia.
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Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que apresenta um caráter essencialmente livre e lúdico, a poesia e especialmente a música passaram a sofrer influências do mercado capitalista e globalizado e hoje
muitas vezes não passam de instrumentos midiáticos, meras mercadorias. Resultado disso são músicas sem musicalidade e poesia sem
sentido, todas condenadas a simples onda consumista e que depois
disso entra em total ostracismo. Ao contrário disso, música e poesia de
qualidade tem a marca da universalidade e por isso resistem ao tempo
e mesmo ao mercado consumista.
Há uma relação intrínseca e necessária entre Poesia, Música e Ciência. Todas são ferramentas utilizadas pelo homem para indagar sobre
si mesmo, sobre a realidade que o cerca e também sobre a realidade
distante. Em especial, elas são os meios para a elevação espiritual e
busca de sentido para a vida. É através delas que o homem constrói a
ética e a estética da existência, estabelecendo para si e para os outros o
senso da beleza, do bem, da verdade e da justiça. Estes são os maiores
atributos da mente humana e os maiores tesouros da humanidade. Sem
isso o homem não seria humano e o mundo não passaria de um palco
totalmente animalesco, sem nenhuma majestade.
Música é poesia cantada e a ciência tem um ar artístico. A natureza
poética da Ciência foi bem esboçada por Richard Dawkins numa frase
maravilhosa “a Ciência é a poesia da realidade”. Aproveitando insights
tão criativos, sou levado a afirmar que a vida é a mais ampla e bela
forma de poesia. No reverso do verso também afirmo que poesia é vida.
Poesia, música e ciência têm como referência fundadora a poiesis,
significando a capacidade de criar, de acordo com os gregos antigos.
Para eles, isso representava a capacidade do homem de construir e reconstruir indefinidamente o mundo. Segundo esta concepção, viver
poieticamente seria a única maneira de viver em plenitude e em sintonia com a harmonia cósmica. Nesse sentido, o trabalho livre seria a
mais bela expressão poética.
Outro termo grego vinculado a esse senso criativo é Musa, radical
da Música e nome próprio das entidades mitológicas, filhas de Zeus e
Mnemosine e responsáveis pela inspiração artística e científica. Aqui é
bom lembrar que o nome Museu, tão conhecido no mundo científico
como local de preservação das artes e da ciência também é originário
de Museion, literalmente, o templo das musas. Neste sentido, museu
como local de informação e memória.
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Como um grande museu, a ciência é a história das idéias. Igualmente, a poesia e a música carregam e, além disso, inspiram idéias. Todas
guardam estes elementos imponderáveis e que se constituem na matéria prima da tecnologia e do bem estar humano. A ciência também é um
fenômeno que lança luz em cantos escuros, transformando ignorância
em conhecimento. Idem para a poesia e a música, sem as quais todo
conhecimento humano seria obscuro.
O caráter universal da poesia, da música ou qualquer outra expressão
artística não significa que seja aceita em todo o mundo, mas que retrata
com fidelidade e em profundidade os essenciais valores humanos. Assim, uma música da Suécia, feita com base nos elementos suecos pode
ganhar um caráter universal. O mesmo deve ser aplicado à Amazônia,
onde os elementos naturais possuem um potencial inestimável e capaz
de inspirar composições igualmente belas e universalistas.
Neste contexto, creio que Celdo Braga, como autêntico poeta amazonense esteja trilhando este caminho, da mesma forma que Thiago
de Mello vem fazendo com sua poesia. O GEEA se orgulha de ter-se
constituído palco e instrumento da afirmação da arte destes talentosos
e intrépidos amazônidas. Que suas artes poéticas e musicais sejam inspiração e exemplo para todos, especialmente os jovens, portadores do
viço e herdeiros das mais antigas e legítimas tradições.
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO NA
AMAZÔNIA
Resumo
Neste capítulo são enfatizadas questões relativas ao valor da CT&I e às
dificuldades para sua efetivação, destacando-se dentre estas a carência de infraestrutura, falhas na legislação, excesso de burocracia, dificuldades de toda
ordem para a formação e fixação de recursos humanos e à inoperância de cadeias produtivas na Amazônia. As causas e também as consequencias destas
questões se assentam nas desigualdades regionais, as quais são manifestas
por vários indicadores, dentre eles o Produto Interno Bruto, o número de pósgraduandos, de concludentes do ensino superior e de patentes. Fica evidente
a necessidade de incorporação do componente CT&I no processo de desenvolvimento regional e a busca do equilíbrio na correlação de forças democráticas
que historicamente tem beneficiado outras regiões mais habitadas ou mais
desenvolvidas do Brasil. Educação, ciência, tecnologia e inovação têm tudo a
ver com a idéia de não acomodação e é a isso que se conclama.
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Antes de abordar o tema que me foi confiado, gostaria de tecer dois
rápidos comentários: primeiro, dizer que vir ao INPA é sempre um momento agradável e que toca de modo especial a minha memória, pois
costumava visitar seu campus e freqüentar sua biblioteca quando era
aluno de graduação da Universidade Federal do Amazonas, à época
simplesmente Universidade do Amazonas (UEA). Segundo, dizer da
minha admiração pelo Auditório da Ciência do INPA, um espaço lindíssimo e em perfeita sintonia com o bosque ao seu redor.
Ciência, tecnologia e inovação são três palavras mágicas, ou melhor,
elas contêm os elementos mágicos, capazes de propiciar o salto de qualidade e que leva países subdesenvolvidos ao pleno desenvolvimento.
Assim, países como o Brasil, que possui imensa biodiversidade e exporta matéria prima bruta só será desenvolvido quando for capaz de
agregar-lhe valor através da ciência, tecnologia e inovação.
Alguns criticam o Brasil por ter exportado minérios de ferro ao longo
de décadas, ao invés de investir na produção de aço. A razão é simples:
falta de competitividade. Esta, por sua vez, decorre da falta de ciência,
tecnologia e inovação. E aqui reside uma questão de suma importância,
pois em qualquer momento a matéria prima vai acabar e ao acontecer
isso o país não terá uma balança comercial favorável, sem superávit e
nem fluxo corrente de investimentos. O resultado poderá ser o caos na
economia, o que acabará se resvalando para o setor social, com consequências ainda mais graves. Ou seja, sem ciência, tecnologia e inovação
serão fechadas as janelas do futuro.
Não somente a Amazônia, mas o Brasil como um todo precisa de
ciência, tecnologia e inovação. Por isso, desde que cheguei ao senado
procurei me dedicar a isso e ao longo dos dois anos que estive à frente
da Comissão de Ciência e Tecnologia apresentamos um projeto de lei
que trata exatamente do novo Código Nacional de Ciência. Este código
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apresenta muitas vantagens, mas a principal delas é a redução da atual
burocracia que cria enormes obstáculos à prática científica no Brasil.
A burocracia na ciência brasileira ocorre em todos os níveis da pesquisa, incluindo o visto para pesquisadores, compra de material, prestação de contas e até coletas. Fica a impressão que a legislação atual
foi feita para emperrar a pesquisa científica. O emaranhado de leis,
decretos e normas que regem a ciência acaba sendo uma das razões
pelas quais o Brasil não consegue aumentar o número de suas patentes. Essa situação tem influenciado muito mais o setor de CT&I do que
propriamente a falta de dinheiro e de vontade política. Se esta situação
de emperramento da pesquisa científica e das patentes ocorre no Brasil,
podemos dizer que na Amazônia ela é ainda pior, porque esta região
prima exatamente pelos seus recursos naturais. Entendo que o Estado
deva ser um facilitador para quem investiga, inova e deseja patentear
algum processo ou produto. Somente assim o país se desenvolverá.
Assim que cheguei aqui passei a olhar na série de obras do Grupo de
Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA) e pude observar que o primeiro capítulo do Tomo I trata das mudanças climáticas, da água e da
biodiversidade amazônica. A natureza nos deu as duas últimas, mas as
mudanças climáticas são decorrentes das ações humanas. As situações
extremas do clima decorrem dos impactos que o ser humano está provocando no planeta e isso tem ocasionado gigantescos prejuízos econômicos e ambientais, além de mortes em várias partes do mundo.
O curioso das mudanças climáticas é que achamos que a culpa é
sempre dos outros e não nossa. Isso pode ser comparado ao fato de que
quando a casa do vizinho é assaltada, achamos que a nossa nunca será.
De mesmo modo, quando um colega morre de enfarto achamos que a
próxima vítima será outro, mas não nós mesmos. Aí, continuamos a
manter os mesmos hábitos nocivos com a falta de segurança ou com
cuidados com a saúde. Só depois que estes mesmos males se abatem
sobre nós é que “caímos na real” e passamos a tomar as providências
devidas. Evidentemente, em caso de morte, isso não será mais possível.
Comparativamente, esta mesma situação vem ocorrendo no trato
com a Amazônia. Esta região vem sofrendo sérias limitações para a atividade econômica e isso decorre justamente da importância que o mundo todo passou a dar à Amazônia como grande fonte de biodiversidade
e potencial para regular o clima. Foi então a partir daí que vieram as leis
que proíbem ou restringem seu desenvolvimento, inclusive impondo
limites para as áreas que podem e devem ser exploradas. Isso significa
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que nada podemos fazer? Claro que não. Podemos e devemos, mas para
isso só há uma alternativa viável: lançar mão da ciência, tecnologia e
inovação. Sem isso não avançaremos, no máximo continuaremos praticando as mesmices do passado.
Isso significa que se quisermos romper os grilhões da ignorância e
da pobreza ainda reinante no interior da Amazônia, não será mais pelas práticas ultrapassadas, pelas boas intenções ou por discursos, mas
pela aplicação de CT&I. Cheguei a esta constatação de forma muito
simples: em 1998, visitando as comunidades do interior do Amazonas,
observava que as escolas estaduais aplicavam o sistema denominado
multiseriado, ou seja, uma mesma turma era formada por alunos do
primeiro ao último nível do ensino fundamental e dessa forma ninguém
aprendia nada.
Mesmo com limitação na aprendizagem ao chegar ao quarto e último ano do ensino regular os alunos eram obrigados a migrarem para
a capital ou a sede do município, caso pretendessem continuar seus
estudos. Caso não fizessem isso, acabam ficando em suas comunidades e fazendo parte do estoque de pessoas que continuavam vivendo
na miséria e na falta de oportunidades de entretenimento, emprego e
renda. Caso viessem para a cidade grande, acabavam entrando na zona
de risco da prostituição e das demais mazelas que aí ocorrem e para as
quais não estavam preparados para enfrentar.
Diante desse quadro, percebemos que a única resposta seria criar
salas de aula adequadas para esses jovens do interior. No entanto havia
outro problema a ser enfrentado: a falta de professores. Como juntar a
um ou três professores centenas de jovens espalhados pela floresta? Evidentemente, só poderíamos fazer isso mediante os recursos da ciência
e tecnologia, incluindo aqui o sistema de satélites, antenas parabólicas
e instrumentos de educação à distância. Também para isso precisamos
de professor acima da média, isto é, bem treinado e capaz de manejar
os recursos tecnológicos à sua disposição. Sem esta mão de obra qualificada, a sofisticação dos equipamentos não leva a nada.
Comparo um desses professores diferenciados nas comunidades do
interior da Amazônia a um médico generalista, um clínico geral. Somente um professor deste tipo é capaz de gerenciar uma escola com
turma multiseriada, porque a nova tecnologia educacional permite que
se atenda simultaneamente a alunos de diferentes níveis. A disponibilidade destes recursos serve para evitar que os jovens continuem migrando para as grandes cidades, à procura de educação e emprego,
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ficando no interior apenas crianças e idosos. Evidentemente, isso traz
consequências funestas a toda a economia da região, além de impedir
o desenvolvimento do interior.
Estes exemplos que acabo de dar servem para mostrar que ciência,
tecnologia e inovação não são coisas de elite, de gente bacana, mas de
todos. Elas formam um bem social e a única maneira de encontrar resposta para problemas econômicos, sociais, ambientais e para o desenvolvimento como um todo. Não há desenvolvimento sustentável sem
ciência, tecnologia e inovação. Sem isso, não venceremos as desigualdades, a ignorância e a pobreza. Sem isso provocaremos a destruição
do planeta. Essa é uma constatação do mundo moderno. Diante disso
podemos dizer que educação é fundamental, mas CT&I é essencial, por
que até mesmo a educação depende dela. Esta é essencial para a educação porque sem ela não podemos formar bons professores e novas
técnicas de desenvolvimento. Sem isso, permanecemos na mesmice,
talvez esperando que a maçã volte a cair na cabeça de Newton e que
seja redescoberta a lei da gravidade.
Portanto, é isso que me move em torno da Educação, CT&I. Foi este
principio que me levou a criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a
FAPEAM e por fim me levou a criar um sistema integrado desses elementos. Não digo apenas eu, mas um grupo de pessoas sonhadoras e
capazes de realizar sonhos. Basicamente, este sistema está integrado
pelas agências de fomento, as escolas de ensino fundamental e médio
e a Universidade do Amazonas. Sistemicamente, também está aqui inserido o planejamento estratégico de desenvolvimento de recursos humanos do Amazonas. Não vamos melhorar a qualidade de ensino nem
a as notas do ENEM ou do IDEB, se não melhorarmos a qualidade do
professor. Para isso, ele deve ter uma qualificação continuada, isto é,
passar pela especialização, pelo mestrado, pelo doutorado e não parar
de estudar. Estudar deve ser um processo contínuo.
Investi muito na climatização das salas de aula, porque acredito que
isso não é luxo, mas necessidade, sobretudo na região amazônica, onde
o clima é muito quente e prejudica a aprendizagem. No entanto, acredito que a qualificação do professor é bem mais importante do que
as condições físicas ou tecnológicas oferecidas em sala de aula. Um
bom professor é capaz de ensinar até debaixo de árvore. Para ele, até
folha de jornal velho serve como material didático. Assim, não adianta
encher as salas de aula com computadores, tablets, cadernos e caneta
digitais e colocar à frente um professor desqualificado. Tais equipaGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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mentos perdem seu potencial. Investir na carreira, na qualificação e na
motivação do professor é o mais importante a fazer.
Também é por acreditar nisso que estou no Senado como relator do
Plano Nacional de Educação. Nele, estamos construindo o planejamento estratégico para a próxima década. Este também é a base para tudo
aquilo que estamos aqui falando; afinal, o vértice da pirâmide CT&I
deve ser construído sobre uma base educativa. Naturalmente, este conjunto deve funcionar como um sistema de vaso comunicante. A base
educacional deve estar bem estruturada, para que o vértice da pirâmide
seja bem sucedido.
Venho aqui afirmar que o Brasil avançou aceleradamente nos investimentos em CT&I nos últimos anos, mas ainda há muito que ser feito.
Além disso, o modelo de desenvolvimento ainda apresenta desigualdades regionais brutais e estas não são apenas quantitativas, mas, sobretudo qualitativas, na forma como estamos conduzindo o processo de
desenvolvimento. Exemplo disso é o Produto Interno Bruto (PIB) Vejam
que o PIB da região amazônica é de apenas 8,1%, enquanto o do sudeste é de 55,4%. Isso poderia levar alguém a indagar: o Brasil não é o país
dos produtos semi-elaborados? Como então o país exporta minérios de
ferro para a China e acaba importando aço? Os minérios e o agronegócio não estão na região sudeste, mas na Amazônia e no Centro-Oeste.
A grandeza do PIB da região sudeste não se deve à exportação desses
produtos, mas à posse de CT&I.
Outras desigualdades regionais podem ser vistas em termos de população (13,4% na Amazônia contra 42,1% no sudeste), no número de
concluintes do ensino superior (9,3% na Amazônia contra 51,5% no sudeste) e no número de pedidos de patentes (2,3% na Amazônia contra
60,1% no sudeste). Quanto às patentes concedidas, a Amazônia ocupa
uma posição ainda menor, apenas 0,3%, contra 60,4% da região sudeste.
É importante observar que não estamos aqui comparando o número
de patentes com a China, a Coréia do Sul ou os Estados Unidos, apenas
comparando entre regiões brasileiras. Em termos de patentes, o Brasil
ocupa uma posição muitíssimo inferior àqueles países. É importante
observar também que os dados relativos à Amazônia melhoraram consideravelmente nas duas últimas décadas. Antes disso a situação era
ainda muito mais assustadora.
Outro dado que mostra a frágil situação de CT&I na Amazônia pode
ser elucidada pela situação do Centro de Biotecnologia da Amazônia
(CBA), criado há décadas mas até hoje sem uma definição clara de seu
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estatuto jurídico e sem nenhuma ação significativa em termos de desenvolvimento técnico ou científico.
Também o número de pesquisadores doutores fixados na região amazônica serve para mostrar a desigualdade regional de que estamos falando. Vejam por exemplo os dados da figura 1 dando conta de que o
Norte detém apenas 4,2% do total de 91.231 doutores fixados no Brasil.
Tabela 1. Número de pesquisadores doutores fixados nas diversas regiões do Brasil.
Região
Sudeste
Sul
Nordeste
Centro-Oeste
Norte
TOTAL

Nº doutores
45.992
18.516
15.446
7.400
3.877
91.231

%
50,4
20,3
16,9
8,1
4,2
100,0

Fonte: censo CNPq 2010.

É importante observar que estes dados são de 2010, portanto, depois
da criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas,
que tem dado uma contribuição extraordinária à fixação de recursos
humanos na região amazônica. Antes da existência desta Fundação o
número de doutores em toda a Região Norte não passava de 2.500.
Há de fato uma injustiça com a Amazônia, em termos de investimentos. Isso pode ser facilmente constatado pelo modo com que estes vêm
sendo aplicados. Nos últimos anos os investimentos estaduais no sistema
de CT&I vêm sendo maiores do que o do Governo Federal. Curiosamente,
este fato é muito pouco divulgado nos meios de comunicação de massa.
Quando falamos sobre isso, parece que estamos pregando no deserto.
Entre 2003 e 2012 o Estado do Amazonas investiu mais de 342 milhões
de reais de recursos próprios no sistema de CT&I. Somente no ano de
2013 já foram investidos quase 59 milhões de reais, que somados àqueles ultrapassam quatrocentos milhões de reais aplicados nos últimos dez
anos. Este fato talvez represente a maior transformação do eixo estratégico do governo do Amazonas.
Comparados com os investimentos feitos no Amazonas pelas duas
principais agências federais de fomento à CT&I que são o CNPq e CAPES, observa-se que enquanto o percentual destes tem crescido pouco
a partir de 2009 (caso da CAPES) ou praticamente estabilizado (caso do
CNPq), o percentual da FAPEAM tem crescido exponencialmente.
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A classe política e a sociedade tem-se mobilizado para mudar a situação, para trazer mais recursos federais para a Amazônia. Esse é um
dever de todos e cada um pode e deve colaborar da maneira que pode,
quer seja escrevendo em jornais, internet, facebook, twiter, como também mandando e-mails para os parlamentares que nos representam
em nível local ou nacional. É fundamental mobilizar a classe política,
como bem o fazem o pessoal do sul e sudeste do país.
Vou dizer uma coisa importante para vocês: o lobby das universidades que lidam com os recursos do MEC é fabuloso. Observa-se que o
governo federal tem tendência a privilegiar o ensino fundamental, mas
o lobby das universidades do sul e sudeste é muito grande e acabam
arrebatando grande parte dessa fatia de recursos. Por um lado isso é
positivo, pois aumenta o nível de conhecimento geral do país, mas por
outro, penaliza as regiões que não fazem lobby e com isso aumenta
ainda mais as desigualdades regionais. Assim, é preciso aprender a trabalhar em prol das universidades e na aquisição de mais recursos para
a região amazônica. Essa é um luta política e que envolve o desenvolvimento estratégico.
No sistema democrático, como o de nosso país, existe algo denominado correlação de forças democráticas. Por isso, não adianta dizer que
os recursos não vem para a Amazônia por falta vontade política deste
ou de outro governo federal. Não se trata disso, tudo decorre da ação
dessas forças políticas e por isso precisamos fazer nossa parte e não ficar esperando pelos outros. Isso é fundamental. Por exemplo, na semana passada eu apresentei estes dados à Presidenta Dilma Rousseff. Ela
se assustou e pediu explicações sobre esses números, mas ela também
depende desta correlação de forças no âmbito do governo federativo.
Lembro que enquanto o Estado do Amazonas conta com oito deputados federais, apenas o Estado de São Paulo tem setenta. Assim, nesse
jogo de forças, apenas este estado do sudeste pode impedir a prorrogação da Zona de Franca de Manaus, enquanto não se resolve as questões
da lei de informática que interessa àquela unidade da federação. É assim que as coisas funcionam no parlamento e por isso repito: é preciso
saber mobilizar para tentar equilibrar este jogo de forças políticas e
conseguir uma situação melhor para a Amazônia. No mundo moderno,
podemos fazer isso através dos meios de comunicação.
Do total de recursos financeiros distribuídos pela FAPEAM no período de 2003 a 2012, o INPA foi um dos maiores beneficiados, tendo recebido mais de setenta e três milhões de reais, o que representa 27% do
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orçamento desta agência. A Universidade Federal do Amazonas ficou
com uma fatia ainda maior, com 32% do valor total. Além disso, criamos um mecanismo ou uma técnica administrativa muito interessante
na FAPEAM e que se deve ao talento do pessoal que está na sua direção.
Trata-se da limitação com gastos em custeio ou com atividade-meio,
visando com isso potencializar os recursos nas atividades fins.
O sistema de CT&I do Amazonas também tem se esforçado muito na
formação de doutores. Quanto a isso basta lembrar que em 2002 eram
formados cerca de 620 doutores por ano, passando para mais de 1700
em 2010, ou seja, um aumento de quase três vezes num curto espaço
de oito anos. Mais que isso, mantivemos os planos de apoio aos estudantes, o que é raro num país acostumado a mudar políticas a cada
mudança de governo.
Igual apoio pode ser aferido quanto ao número de bolsas concedidas
pela FAPEAM e que atinge toda a estrutura da pirâmide de CT&I, ou
seja, do ensino básico ao doutoramento. Segundos nossos dados, foram
concedidas mais de sete mil bolsas no ensino básico, mais de 12.300 na
graduação, mais de 2.600 no mestrado e 1.216 no doutorado, perfazendo
um total de 23.262 bolsas no período de 2003 a 2013. Além disso, 80%
das bolsas de doutorado e 56% das bolsas de mestrado estão em fase de
andamento. Estas bolsas são muito importantes, sobretudo no interior
do estado. Sem elas muitos alunos não teriam chegado aonde chegaram.
O aumento do número de leis de inovação também serve para atestar
o avanço no setor de CT&I. Em 2005 havia apenas uma lei de inovação,
a do Amazonas. Hoje são 16 leis estaduais, havendo um projeto de lei
em tramitação no Distrito Federal. Orgulhamos muito de ter realizado
isso e ter influenciado outros estados a fazerem o mesmo. A Amazônia
e o Brasil ganham muito com isso.
Modificar o quadro de financiamento da CT&I na Região Amazônica
exige atenção do poder público federal, além de contribuições de outras
políticas, como educação, desenvolvimento produtivo, infraestrutura e
outros. Para isso, são de fundamental importância as redes de inovação
para as cadeias produtivas estratégicas. É importante dar respostas aos
problemas, fazermos aquilo que seja viável e ao nosso alcance. A inovação é fundamental nesse processo. Cito como exemplo de sucesso no Estado do Amazonas o que vem sendo feito com a estruturação da rede de
pesca e aquicultura. Nela, temos desenvolvido várias atividades simultaneamente, dentre as quais a biologia pesqueira, a tecnologia de pescado,
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

151

o manejo da pesca, o desenvolvimento de ração e a tecnologia de geração
de valor agregado em forma de embutidos, defumados, além de outros.
Estamos falando de redes de inovação para as cadeias produtivas
estratégicas e quanto a isso não poderíamos deixar de mencionar dois
recursos naturais importantes para a Amazônia: a malva e a juta. Tradicionalmente, a exploração desses dois recursos tem exigido um trabalho muito penoso, uma vez que o caboclo passa o dia inteiro na várzea,
com água até o joelho para a sua colheita. Poucos conseguem imaginar
o que isso significa; seria bom que experimentassem essa situação ao
menos uma vez na vida.
A produção de fibra de malva e juta tem oscilado em torno de 12 a 14
mil toneladas por ano e como incentivo foi estabelecido um preço mínimo para este produto. No entanto, combinando o incentivo fiscal da
Zona Franca com a biotecnologia disponível poderíamos estar aproveitando muito mais outros recursos naturais da Amazônia. Sabemos que
não é tarefa fácil transformar as essências da floresta em perfumes; os
princípios ativos da natureza em fitoterápicos e fármacos. Não é fácil,
mas devemos faze isso com base em biotecnologia e inovação.
Graças à persistência da Presidente Dilma, conseguimos estabelecer
um processo produtivo básico para a Amazônia e em decorrência disso, iremos inaugurar em breve a primeira indústria de medicamentos
na Amazônia. A fábrica fica localizada na AM-010, na proximidade da
indústria de pneu ali instalada tempos atrás.
Há muitas reservas sobre a instalação da agropecuária na Amazônia,
no entanto ela ocorre aqui e não deve ser proibida. Ela não existe para
destruir, mas para construir e isso é totalmente possível com base em
vários mecanismos, dentre eles a caracterização de aptidão do solo, a
modelagem do desmatamento, os sistemas agroflorestais, o sistema tripé
de lavoura, pecuária e floresta, o manejo sanitário e nutricional e tecnologias adequadas às áreas de várzea. Assim, por que não tecnologias nas
áreas adequadas para o desenvolvimento da pecuária amazônica? Para
isso basta bom senso e conhecimento, e isso é inteiramente possível.
Para a produção florestal também é importante o desenvolvimento
de redes de inovação para as cadeias produtivas estratégicas e para isso
há vários mecanismos, dentre os quais a recuperação e uso sustentável
das florestas, o manejo florestal e silvicultura, os serviços ambientais e
diversificação industrial. Tudo isso faz parte de uma estrutura e de uma
política adequada.
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As desigualdades de base científica refletem as desigualdades de base
produtiva. Esse é um fato real e do qual não podemos fugir. Costumo
dizer o seguinte: a diferença entre a riqueza e a pobreza está no desconhecimento, na ignorância. Se quisermos diminuir a desigualdade,
devemos vencer a ignorância e aumentar o conhecimento. Assim, estamos empenhados em enfatizar a necessidade de incorporar conhecimento científico ao processo produtivo. Esse é um esforço ao qual
tenho me dedicado no Congresso Nacional.
Concluo lembrando que elaborei o Projeto de Lei do Senado (PLS
619/2011), com o apoio de várias entidades brasileiras. Com isso, estamos nos esforçando para a criação do Código Nacional de Ciência e
com ele o incentivo às empresas e pesquisadores para o desenvolvimento de CT&I. Simultaneamente a essa iniciativa, foi lançado na Câmara o Projeto de Lei (PLS 2177/11) do deputado Bruno Araujo. Ambos
têm muito em comum e podem se beneficiar mutuamente.
Este código traz muitas propostas interessantes para a ciência e para
a Amazônia e dentre as quais destaco as seguintes: unifica conceitos
dispersos da legislação; flexibiliza regras de compra e contratos; considera o pesquisador, antes de tudo, um sujeito idôneo no processo de
avaliação; desburocratiza o acesso a equipamentos e insumos; garante
aos cientistas acesso ao patrimônio genético; aumenta a liberdade para
o pesquisador gerir seu próprio projeto; incentiva parcerias; protege o
investimento público e amplia o número de empresas contempladas
com incentivos.
Essas são algumas das idéias que me movem na vida pessoal e pública. Elas me têm levado a fazer coisas no governo das quais muito me
orgulho. Além da ênfase que dei à Secretaria de Ciência e Tecnologia,
também gostaria de enfatizar o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Foi através dela que pudemos avançar muito quanto ao sistema CT&I.
Lembro que o Amazonas foi o primeiro estado brasileiro a aprovar
uma lei de mudanças climáticas e de enfrentamento ao aquecimento
global. Hoje, se temos política de incentivo fiscal da Zona Franca para
produzir lâmpada led é fruto dessa estratégia de proteger o meio ambiente e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento sustentável.
Também foi graças a esta visão estratégica de políticas públicas que
criamos a Agência de Desenvolvimento Sustentável e é graças à sua
atuação que o açaí produzido no Amazonas passou a ser envasado pela
Coca-Cola e vendido em várias partes do Brasil. Também foi graças a
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ela que muitas fábricas de pasteurização foram implantadas no interior
do estado, com reflexos altamente positivos.
Tudo isso tem como objetivo o que pode ser sintetizado numa frase:
A Amazônia precisa vencer as suas desigualdades, sobretudo aquelas
existentes entre a capital e as cidades do interior. Assim, não é justo
que a Zona Franca esteja lutando para sobreviver mais cinquenta anos
enquanto há gente no interior que ainda não conta com a luz elétrica
prevista no plano governamental “luz para todos”. Também é preciso
dizer que hoje a população tem expectativa de receber esta luz, mas
num passado não muito distante nem isso ela tinha.
As soluções para as desigualdades não nascem do nada, precisam
ser construídas. Se formos capazes de construir uma ponte sobre o Rio
Negro, também devemos ser capazes de construir as alternativas para
vencer estas desigualdades. A única maneira de fazer isso é através da
Educação e CT&I. Embora creia piamente em Deus, sei que isso não
cairá do céu e deverá ser feito pelo homem, com a ajuda divina.
O curso da história humana é construído pelos próprios seres humanos. Só não erra quem não faz, portanto estou certo que devemos
continuar fazendo. Cada um fazendo sua parte. O Grupo de Estudos
Estratégicos Amazônicos (GEEA) pode fazer muito e vem fazendo, sobretudo ao debater democraticamente as questões amazônicas e apontar caminhos para um andar mais fácil e seguro. Parabenizo a todos e
ao INPA por esta brilhante iniciativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A visão de futuro é um pouco do que falamos aqui, sobre políticas
públicas e a necessidade de continuarmos avançando. Conforme dados
mostrados aqui, o governo do Amazonas investiu cerca de 400 milhões
nos últimos dez anos no setor de ciência e tecnologia. Por outro lado,
apenas uma empresa do Polo Industrial de Manaus terá de pagar este
ano mais de 500 milhões de P&D. A alegação dela é que Manaus não
tem condições de absorver estes recursos e que provavelmente tenha
que se transferir para São Paulo onde pode fazer isso com mais facilidade. Curioso é que a sociedade local silencia frente a um fato sério como
este. Observo que a Lei de Informática do Brasil estabelece um percentual de investimentos em P&D em 4%, enquanto no Polo Industrial
de Manaus este valor chega a 5%, justamente para tentar desenvolver
mais rapidamente esta região.
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Frente a esta situação, precisamos criar centros tecnológicos na Zona
Franca de Manaus, à semelhança com o que foi feito como parque
industrial. Somente estes centros tecnológicos seriam capazes de absorver o montante de recursos resultantes da aplicação em P&D, que
são muitos e ainda mal utilizados. Nesse caso, precisamos fazer com
que o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), seja o gestor dessa
política. Isso seria possível porque esta entidade tem a possibilidade de
ser uma organização da sociedade civil e pode ter parceria com os governos federal e estadual, com as indústrias e a academia. Sendo assim,
ali poderiam ser feitos os editais e os estímulos à participação de várias
instituições locais.
Foi exatamente isso que foi feito na Universidade de Campinas, Ela
se associou às empresas e está montando um distrito de parques tecnológicos no próprio campus universitário. Ou seja, o que era bom
ficou melhor ainda. Diante disso, estamos propondo uma lei para que
as demandas nesse setor sejam feitas de forma preferencial para as
universidades públicas. A justificativa disso é simples: formar conhecimento que fique na própria região. Sem isso e como está acontecendo,
o conhecimento gerado vai para outras regiões.
A visão de futuro é preparar a sociedade para que dê novos saltos
de crescimento.
Se não nos prepararmos e mobilizarmos para isso, veremos todas
estas oportunidades escorrerem-se por entre os dedos, como ocorreu
com a borracha. Não esqueçam: no período da borracha, a Amazônia
chegou a deter 40% do PIB brasileiro e ao invés de fazermos o que
deveria ser feito, mandávamos roupa para ser lavada em Paris. A consequencia disso foi a chegada da época do porto de lenha. Temos a Zona
Franca desde 1967. Estamos lutando para que ela se estenda por mais
cinquenta anos. Temos que entender que nossa próxima oportunidade
é uma janela de no máximo 20 anos. Não se pode jogar esta oportunidade fora. Do mesmo modo que jogamos fora o bônus “demográfico”
podemos agora estar jogando fora o bônus “Amazônia”.
Algumas colocações aqui feitas me instigam e me fazem posicionar
quanto ao fato de que deve haver mecanismos de compensação e que
o componente P&D deve ser uma dessas medidas. Assim, se estamos
construindo a UHE de Belo Monte e pagando um preço tão elevado em
termos ambientais e sociais, deve existir compensação de longo prazo
para tentar corrigir ou amenizar esses impactos. O que não podemos
é tornarmos ecochatos, aqueles que são contra tudo que é planejado
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para o desenvolvimento da Amazônia. Definitivamente, eu não me incluo neste rol. Não podemos querer que a Amazônia seja tratada como
santuário intocável. É bom lembrar que cada ação que imprimimos no
dia a dia é impactante. Todo movimento e até os passos que damos
acarretam impactos no nosso caminho. O importante é saber analisar a
relação entre custo e benefício de nossas ações.
Tenho no meu gabinete um núcleo formado de pessoas contratadas
para fazer provocações. Uma das últimas contribuições que recebi foi
sobre os incentivos fiscais para a fabricação de carros a diesel, a gasolina, a etanol e não para carros movidos a eletricidade. Qual a razão
disso, ainda mais quando o mundo inteiro está discutindo problemas de
poluição e mobilidade acarretados pela frota que consume estes combustíveis líquidos? Não tomando estas providências, o Brasil acaba perdendo o bonde da história. Nada impede, por exemplo, de que o Brasil
crie um benefício de 0,5% do que for gerado a partir do impacto de
uma usina hidrelétrica para se transformar num fundo financeiro para
investimento em ciência e tecnologia. Seria a criação de um P&D da
Engenharia na Amazônia. Vou trabalhar com essa ideia.
Enfrentei muita resistência e apanhei muito quando estive por seis
meses lidando com o problema dos portos e da mobilidade, mas tenho
orgulho da luta e dos resultados. No entanto, confesso que observo que
predomina a pequenez no mundo do empreendedorismo do setor privado. Tive que lutar muito contra um lobby e um monopólio; aliás, um
cartel perverso, que não querem a modernização dos portos brasileiros.
Quem vai contra os interesses desse cartel apanha muito e pesado, mas
eu fiz isso, empregando muito tempo e muita força política. Enfrentei
essa situação e me sinto orgulhoso do que fiz. Evidente que falta ao
Brasil um salto de qualidade nesta área de engenharia e da mobilidade,
mas não podemos deixar que isso se torne um gargalo no desenvolvimento do país.
Já estivemos muito mais longe da situação desejável. Quando se nota
um grupo como o GEEA e publicações como estas que ele faz, a gente
percebe que está no caminho certo. Fiquei super empolgado quando
tomei em mãos o primeiro livro do GEEA e pude perceber que ali se
encontrava um capítulo sobre as mudanças climáticas. Esse é um tema
que estamos discutindo aqui na Amazônia há mais de uma década. No
entanto, há poucos dias fui convidado para integrar uma comitiva oficial brasileira que iria a Varsóvia discutir esta mesma questão. Recusei
a ir, por que lá certamente não haveria nada de novo a ser debatido; o
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que ouviria lá já ouvira em Bali, em 2007 e em vários outros fóruns e
de lá para cá só temos encontrado decepções neste setor. A única vantagem seria conhecer Varsóvia, que não conheço, mas tenho muito que
fazer aqui. A reunião de Copenhague foi um fracasso.
Por falar nisso, lembro o trabalho que o INPA vem fazendo em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável, isto é, levar os conhecimentos produzidos por este instituto para serem ensinados e aplicados
no interior, com a participação das comunidades. Isso é maravilhoso e
o que desejamos, porque não adianta desenvolver a ciência e tecnologia
e acabarem guardadas em cofres. Isso não faz a diferença. O importante
é que a ciência e tecnologia cheguem até seu destino final, à vida quotidiana de cada cidadão.
Se analisarmos o volume de recursos públicos que o Brasil aplica em
CT&I, veremos que não está fora do padrão de países desenvolvidos
como Estados Unidos, China, Coréia do Sul e Alemanha. Por outro lado,
o Brasil está completamente fora de padrão quanto à aplicação de recursos por parte dos recursos privados. Naqueles países, os empresários
fazem uma enorme diferença na plataforma de CT&I. Evidentemente,
isso não ocorre porque eles são bonzinhos com a ciência, mas porque
existe marco regulatório da política traçada por aqueles países e que
incentivam os empresários a agirem desta maneira. Precisamos fazer o
mesmo no Brasil e o P&D criado na Zona Franca de Manaus pode ser
um exemplo disso.
Com base na legislação atual, fica muito tênue a linha que separa
o trabalho do pesquisador e do pirata comercial. Ou seja, a legislação
não faz uma distinção clara entre ambos. Por isso, muitas vezes e injustamente, acabamos punindo os cientistas, aqueles que trabalham
em pesquisa no Brasil. Por outro lado, muitas vezes acabamos também
sendo vítimas da boa-fé, como aconteceu com a biopirataria feita com
as sementes da seringa que foram contrabandeadas da Amazônia para
a Malásia. De todo modo é bom dizer que o Brasil também trouxe elementos da biodiversidade de outros países e por isso não há rancor de
ninguém, cada um fala de seus interesses e luta por eles. O novo Código da Ciência que está em tramitação no Senado deve criar um marco
regulatório interessante para contornar e dar transparência a esta situação. O mundo moderno está a exigir isso. Hoje a internet atua em toda
parte; vivemos como se estivéssemos à mostra num grande aquário.
Concordo inteiramente que devemos ser mais agressivos quanto à
divulgação dos frutos amazônicos que apresentam potencial comercial.
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Quanto a isso, acho inclusive que o BNDES e a SUDAM deveriam ter
um papel de destaque nesse setor. O Brasil ainda está engatinhando
em algumas questões que deve enfrentar nas próximas décadas e uma
delas é o aproveitamento das suas áreas degradadas. Para isso devemos
utilizar o conhecimento que já detemos no setor, sobretudo quanto às
espécies típicas da Amazônia, incluindo o patauá e o babaçu.
Quanto ao marco regulatório no uso da biodiversidade ocorre aquilo
que é comum na nossa cultura: procuramos colocar cadeado na porta
depois que ela é arrombada. Quando governador do Amazonas, estive
na Malásia para tentar fazer algum acordo de compensação pelas sementes de seringueira amazônica que para lá foram levadas no passado. Mais recentemente ocorreu que também o açaí e o tambaqui foram
levados para o exterior e lá estão sendo comercializados por todo o
mundo. Só a partir desses fatos é que a legislação brasileira surgiu e aí
ela parece querer colocar um cadeado, ou melhor, uma fechadura eletrônica para todo e qualquer acesso à biodiversidade. Ou seja, partimos
do oito para o oitenta e esses extremos sempre são prejudiciais.
Estamos fazendo os devidos ajustes no novo Código da Ciência. Sua
aprovação está demorando mais que o previsto, mas também a pressão
de todos vocês, através de mensagens aos congressistas, é importante
para acelerar o processo. Este novo código servirá para desburocratizar
o trabalho do pesquisador brasileiro; estou seguro que ele permitirá ao
Brasil dar um grande salto de capacidade para o estudo e aproveitamento da biodiversidade. Só espero que não demore muito a ser aprovado
na Câmara dos Deputados, e que possa estar em vigor a partir do segundo semestre de 2014.
De acordo com os relatórios da Reunião em Varsóvia parece haver
iniciativas alentadoras nesse setor de compensação. Ainda não recebi
todos os informes do Itamarati, mas tudo indica que o RED+ virá e o
Brasil será pioneiro nisso. O problema é que a crise econômica incute
medo em certos setores do governo, ainda mais diante de um conceito
novo como este, que trata da monetarização de um fator que ainda não
está bem consolidado no trade brasileiro e internacional. Assim, é preciso ser bastante habilidoso para lidar com todas estas questões.
De qualquer modo, o que foi aqui discutido corresponde exatamente
à base de nossa argumentação, isto é, como 8% do PIB podem pagar
55% da conta do impacto ambiental. Em compensação os críticos dizem que nós temos a Zona Franca. Daí que devemos colocar a Zona
Franca no contexto do tempo moderno. No passado ela tinha outra
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justificação e os amazonenses tiveram mérito em mantê-la até hoje. Ela
passou a se justificar como elemento de preservação e compensação
ambiental. Esta é a razão da Zona Franca continuar existindo. Temos
que conscientizar que esse é um verdadeiro jogo de xadrez e que precisamos de estratégias inteligentes para dar novos passos. De todo modo,
acredito que o Brasil terá o RED+.
O transporte aéreo regional é uma vergonha nacional. Há dez anos
luto contra isso. Houve uma época que quando entrava na sala do presidente Lula ele ia logo adiantando: - não me venha falar sobre transporte regional, que não aguento mais. De qualquer modo, não dá para
agüentar o modo como este tipo de transporte é levado num país com
dimensões continentais como o Brasil.
Costumo dizer que a aviação regional no Amazonas muitas vezes significa a diferença entre a vida e a morte. Porque se alguém tiver algum
problema grave de saúde no interior longínquo do Amazonas, onde as
viagens de barco demoram dias ou semanas, ele acabará morrendo.
Nestas condições, somente o transporte aéreo poderá salvar.
Bem, interessa saber o que está sendo feito para resolver esta questão. Nesse momento, o Ministério de Aviação Civil está licitando 25
obras de aeródromos no interior do Amazonas. Daqui a dois anos todos
estes estarão construídos e com vôos regulares. Digo vôos regulares,
porque isso só ocorre em três cidades amazonenses, já que por decisões equivocadas quanto ao uso do solo e os urubus que sobrevoam os
lixões tem impedido o pouso e a decolagem de aviões em várias outras
cidades dotadas de aeroportos.
Assim, há duas políticas que devem ser conduzidas ao mesmo tempo
para resolver esta questão: uma ligada à política tarifária, oferta e frequencia de vôo, etc. e que pode ser conduzida mediante a concessão de
subsídios e benefícios fiscais para aquisição de passagens. A outra política é aquela de construção de aeródromos com tratamento adequado
de resíduos sólidos existentes nos lixões nos arredores das cidades. A
meu juízo isso vai demandar dois a quatro anos para ser equacionado.
O mais importante, é saber que agora já há caminho a ser trilhado, depois de tantos anos de confusão.
Outro tema que venho defendendo há no mínimo oito anos é a política de céu aberto (open sky), toda empresa pode sobrevoar a cidade,
sem necessidade de autorização especial. Lembro que Singapura ocupa
uma área pequeníssima, pouco maior que o campus central do INPA,
mas tem o melhor aeroporto do mundo. E isso se deve ao fato daquela
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cidade-estado funcionar como uma espécie de dumping para o sul da
Ásia e restante do mundo. Curioso é que a empresa que administra
este aeroporto é a mesma que ganhou a concorrência para gerenciar o
aeroporto de Galeão no Rio de Janeiro. De todo modo, não adianta este
aeroporto contar com operadora tão competente se as empresas brasileiras cobram preços tão absurdos de seus passageiros. Por exemplo, a
TAM cobrar numa viagem entre Manaus e Rio de Janeiro o dobro da
viagem entre Manaus e Miami, nos Estados Unidos.
Assim, diante dessa situação, por que não permitir que a empresa
American Aerlines possa pousar em Manaus, apanhar passageiros e
levar até o Rio de Janeiro, por exemplo? Isso não é segurança nacional,
não significa estratégia de tecnologias, mas a Embraer fornece? para a
empresa Azul e essa empresa é proibida de pousar no aeroporto Santos
Dumont, no Rio de Janeiro. Para ir de Manaus a Brasília pela Azul só
há uma alternativa: passar por Campinas, em São Paulo, ficando cerca
de oito horas dentro de um avião, ou pagar mais caro.
Não posso me calar diante de tantos problemas na aviação regional
na Amazônia, sobretudo os preços exorbitantes das passagens. Conforme dito agora por um colega nosso, a passagem entre Manaus e Eirunepé está custando R$ 5.700,00. Isso é inaceitável. Alguns colegas dizem
que não devo criticar porque sou líder do governo. Costumo dizer que
não posso defender o que é indefensável.
O governo, através da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
precisa corrigir estas distorções Por exemplo, para quebrar o monopólio
que as empresas Trip e Azul tem no trecho Manaus/Eirunepé, é preciso
que esta agência libere a entrada de outra empresa concorrente. Para
quebrar este monopólio comercial da aviação é preciso a entrada de
capital estrangeiro.
O Brasil não tem concessão privada na aviação, ao contrário do que
ocorre com os portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Assim, para melhorar o transporte hidroviário em rios como o Amazonas, Madeira e
Purus, basta conceder estas licenças, exigindo com isso cartas náuticas,
geoprocessamento, navegação via piloto automático e outras ferramentas tecnológicas à disposição. Não podemos continuar na situação atual, em que viajamos de jato à noite, a 40 milhas por hora, entregues
totalmente à prática do piloto. Isso é um perigo.
Lembro que o mercado brasileiro de aviação é o terceiro maior do
mundo. Também quanto à telefonia móvel, o mercado do Brasil está entre os três maiores do mundo, só que esta aqui é ruim e cara. Pagamos
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a maior tarifa de telefone pré paga do mundo. É preciso mudar isso,
ainda que sabendo que não é fácil. Não é fácil, mas é preciso enfrentar
a situação com coragem e franqueza. É isso que me anima no Governo
Dilma, porque ela tem essa coragem de fazer estes enfrentamentos duros e difíceis. O que ela vem fazendo no setor da saúde é emblemático.
Ela tem enfrentado situações que por muitos anos foram simplesmente
levadas pela barriga. Alguém pode dizer: ah! mas isso pode não dar
certo. Sim, mas por causa disso vamos continuar sendo passivos, não
fazendo nada? Claro que não. Temos que fazer alguma coisa.
A internet na Amazônia é algo complicado, porque depende de satélites. Não tem condições nem faz sentido instalar cabo de fibra ótica
ao longo e no interior da floresta. Quando fui presidente da comissão
de C&T do Senado consegui uma vitória importante para a Amazônia
e que agora vejo se materializado: o posicionamento de satélites sobre
a Amazônia. Dentre dois a três anos, ou seja, entre 2015/17, o Brasil
disporá de três satélites geoposicionados sobre a Amazônia, sendo dois
públicos e três da iniciativa privada.
A necessidade atual disso para o Brasil é tão grave que até o Exército
depende de satélites internacionais para fazer a defesa da Amazônia
brasileira. Também fica à mercê do estrangeiro para fazer o monitoramento da Amazônia azul, região riquíssima da costa brasileira e onde
se localiza a região do presal. Fica claro que o Brasil precisa de seus
próprios satélites e tem urgência nisso. Os editais já foram lançados e
os trabalhos já estão em andamento para atender a esta demanda. A
maioria das cidades do interior do Amazonas só poderá ser bem atendida com banda larga e com internet de boa qualidade se contar com a
atuação desses satélites.
No entanto, algumas cidades situadas às margens do rio Solimões-Amazonas (Coari, Codajás, Anori, Anamã, Nhamundá e zona metropolitana de Manaus) estarão sendo em breve atendidas com cabos de
fibra ótica instalados no linhão proveniente de Tucuruí/PA. Este será
interligado ao sistema instalado no gasoduto que liga Manaus a Coari e
na BR-319. Também estamos lutando para que até a chegada dos satélites geoestacionários todo este sistema esteja interligado ao restante da
Amazônia através de radio frequencia.
Concordo plenamente que o caboclo e o indígena desempenham importante papel na preservação da floresta. Essa foi a principal razão de
termos criado alguns mecanismos de apoio a eles, dentre os quais a bolsa-floresta e as quotas de vagas na universidade estadual. Trata-se de
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uma iniciativa pioneira no Brasil. Na minha avaliação não há diferença
significativa entre caboclos e indígenas e por isso eles são tratados de
igual modo em nossas políticas públicas de quotas.
Quanto à ideia de que caboclos e indígenas são responsável pela
preservação da floresta é preciso dizer que isso não ocorre também por
falta de economia intensa, isto é, porque eles não conseguem vencer os
grilhões da pobreza a que estão subjugados.
Assim, é preciso que contar com o acervo de conhecimentos tradicionais que eles possuem e por outro lado oferecer a eles os meios necessários para que possam trabalhar e melhorar suas condições de vida.
Eles têm média de vida muito abaixo e sofrem muito mais a incidência
de câncer de colo de útero do que os brancos. Mantê-los nesta situação
não é justo e também não é isso que eles querem. Nem é isso que sonhamos para a nossa sociedade. Assim, novas plataformas e oportunidades devem ser criadas para dar-lhes a dignidade que merecem.
Os empresários do Polo Industrial de Manaus não podem alegar que
aqui não existem condições para receber e aplicar os recursos oriundos
de P&D. Como dizer isso, se 5%da população da Amazônia contrai
malária todos os anos, o que custa uma fortuna para o orçamento público, além de haver uma necessidade urgente de pesquisa em vacinas e
outros meios de combate a esta doença, além de outras crônicas, como
a dengue? Por certo, a FAPEAM e outras agências poderiam receber
estes recursos e utilizar de forma eficiente. Assim, não posso aceitar o
argumento de que o Amazonas não tem condições de receber e aplicar
esses recursos de P&D das indústrias instaladas no PIM. Na verdade,
isso não é um argumento, mas um insulto e me deixa muito zangado.
De qualquer modo, está mais que na hora do PIM e da Zona Franca
façam correspondência e desencadeiem o desenvolvimento tecnológico
de que precisamos. Também é temeroso permitir que a indústria coloque
seu dinheiro em entidades privadas, como aconteceu com a Gradiente
e agora com a Nokia. Lembro que dentre as escolas do Amazonas, a
Fundação Nokia obteve um bom desempenho no ENEM. Acontece que
a Nokia foi vendida para a Microsoft, assim como a CCE foi adquirida
pela Lenovo, gigante mundial dos tablets, celulares e outros produtos
de informática. Isso nos oferece uma situação impar para alavancar
o desenvolvimento da educação e da tecnologia da informática. Por
conta disso, o Amazonas terá disponíveis nos próximos cinco mais de
6 bilhões de reais em P&D. Esse é um valor maior que o orçamento de
todas as universidades do Estado do Amazonas. Precisamos aproveitar
essa oportunidade.
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Não tenho qualquer tipo de preconceito com a escola privada. Ao
contrário, entendo que a universidade pública e gratuita no Brasil é
uma questão que precisa ser discutida. O fato de a universidade ser
pública é positivo, mas ser totalmente gratuita não é. Geralmente, não
se valoriza aquilo que é dado de graça. Além do mais, as universidades públicas e gratuitas do Brasil não tem tido um bom desempenho
quando comparadas com as universidades públicas de outros países.
De outro lado, também a captação de recursos tem-se mostrado mais
fácil na escola privada que na pública. No entanto, esta é uma questão
polêmica e precisa ser mais bem discutida.
Para evitar especulações futuras, quero deixar claro que não estou
aqui defendendo a privatização da universidade pública brasileira. Não
é isso. Defendo, no entanto, que os recursos públicos não sejam simplesmente direcionados às escolas privadas, mas que estas possam concorrer por eles, através dos editais abertos, e em igualdade de condições
com as escolas públicas. Se não for assim, estaremos criando um modelo que não será confiável.
Vamos encerrar o ano de atividades no senado com o debate sobre o
plano nacional de educação. Infelizmente, este não foi bem conduzido
na comissão de educação do Senado, pois foi debatido por apenas dois
senadores em não mais que dois minutos. Isso foi um desastre e motivo
de protestos meus e de outros colegas. Não obstante, o regimento do
Senado é sábio, e ainda vamos fazer intervenções que resultará num
bom documento.
O plano de educação é ambicioso e trabalhará com metas ousadas.
Isso é necessário, porque o Brasil terá que enfrentar no próximo decênio questões que nunca foram enfrentadas no passado. Dentre estas,
destaco a educação na idade certa, a escola inclusiva às crianças portadoras de necessidades especiais, entre outras. O modelo atual está
desarrumado, pois não tem havido nem mesmo professores qualificados para a escola regular, quanto mais para estas novas situações que
demandam respostas adequadas.
O fato é que existem no Brasil cerca de 800 mil crianças portadoras
de deficiência física matriculadas nas escolas; isso num universo de três
a quatro milhões de crianças em idade escolar e na mesma situação que
aquelas. Além do que a educação especializada para estes jovens, como
por exemplo, as APAEs, precisa ser melhorada. As desigualdades regionais também são enfrentadas neste plano de educação. Além disso, o
plano visa melhorar a qualificação do professor.
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Quando se indaga às mães sobre a profissão dos filhos, aquelas que
são mães de médicos ou engenheiros se mostram muito satisfeitas e
orgulhosas, enquanto aquelas que são mães de professores se mostram sem entusiasmo. Nosso objetivo é fazer com que a mãe de um
professor tenha o mesmo orgulho da profissão de seu filho quanto as
mães de médicos e engenheiros. Precisamos valorizar a função e a
profissão do professor. Alguns países já enfrentaram idêntica situação
e superaram. Precisamos fazer o mesmo. Não há dúvida que a
melhoria do salário é algo importante para resolver esta questão, mas
há outro fator muito ou talvez mais importante: o reconhecimento e
valorização da profissão de professor.
Ilustro a falta de valorização do professor com os dados do IBGE divulgados há poucos dias: 40% dos professores brasileiros são vítimas
de violência na escola. Que coisa maluca! Quando vi este número cheguei a pensar que se tratava de um erro de impressão, mas fui alertado
por meu consultor de que a informação era exatamente esta, a não ser
que a pesquisa estivesse errada.
A mesma pesquisa mostra que 30% dos alunos também são violentados na escola. O interessante é que os professores estão sendo mais violentados que os alunos. Isso não significa absolutamente que os alunos
devam ser menos protegidos. O problema é perceber que em um passado
não muito distante a figura do professor impunha um grande respeito.
Ele era quase imune à violência em sala de aula e hoje é vitima comum.
Há poucas décadas todo profissional do ensino se sentia orgulhoso
em pertencer ao quadro de uma universidade federal ou mesmo de uma
boa escola do ensino médio. Isso era o sonho de seu currículo. Hoje, a
percepção é outra e os bons professores estão deixando o magistério e
migrando para outras áreas de atuação. Isso é muito preocupante e mostra que estamos vivendo numa nova realidade, numa diferente situação
cultural. Penso que devemos desencadear um movimento social que possa reverter essa situação. Na minha rebeldia, penso em desencadear um
movimento que ajude a revalorizar afigura e o papel do professor.
Curioso em tudo isso é que a educação se tornou um ótimo negócio no Brasil. Quem quiser analisar bem isso, consulte os cinquenta
bons negócios desse país nos últimos dois anos e lá encontrará que
vinte dentre eles estão vinculados ao setor de ensino. Por exemplo,
a Editora Abril não foi à falência por causa da sua subsidiária Abril
Educação. Como este, há vários outros exemplos. Aqui em Manaus
ocorreu um fato semelhante com a venda da Universidade do Norte.
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O valor pago, em bilhões, não foi devido aos prédios desta escola, mas
ao corpo de alunos e ao sistema de ensino que ela detém. Engraçado é
que ao mesmo tempo em que a educação se torna um ótimo negócio,
a situação do ensino e do professor no Brasil vai mal. Há algo errado
nisso e o país precisa enfrentar e resolver essa situação.
Falei em situação cultural na educação, por dois motivos principais.
Primeiro, porque o Estado não pode invadir a competência dos Estados
e Municípios. Segundo, porque o mecanismo de financiamento da educação precisa ser motivador da transformação do status quo de determinadas áreas, inclusive na mudança da situação do professor.

CONCLUSÃO
Concluo afirmando que educação, ciência, tecnologia e inovação têm
tudo a ver com a ideia de não acomodação. A inquietação é necessária para que as coisas mudem. Assim, uma única pessoa pode fazer
a diferença entre não fazer nada e fazer alguma coisa. Que todos nós
tenhamos sempre a motivação para não ficar parado diante daquilo
que precisa ser modificado. Diante do que está errado à nossa frente
não podemos simplesmente virar o rosto; é preciso ficar inquieto e tentar fazer algo para corrigir e avançar. É a somatória dessas pequenas
coisas e desses atos individuais que faz com que as coisas mudem e
melhorem. Com coragem, educação e dignidade a gente consegue isso.
É assim que movemos montanhas, movimentamos o mundo e fazemos
as grandes transformações.
Agradeço à direção do INPA e coordenação do GEEA pelo convite
para estar aqui. À Nádia Ferreira pela ajuda na organização desse evento e a todos pela ilustre presença e participação nesta reunião. Para mim
é sempre uma satisfação poder trocar ideias, ouvir, aprender e acima de
tudo poder expressar meus sentimentos de amor e gratidão pelo Brasil
e pela Amazônia.
ENNIO CANDOTTI
Sabemos que estão previstos para a Região Norte no PAC investimentos de 200 bilhões de reais nos próximos dez anos. Se conseguíssemos
fazer com que 10% desse valor fossem fixados na região, criando uma
infraestrutura de engenharia de consultoria, engenharia de portos e
transporte, mineração, metalurgia, transporte de energia, faríamos uma
revolução na capacidade de projeto e produção dos Estados do Norte.
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Como incentivar os empresários da FIEAM, CIEAM, SUFRAMA a se
preparar para esta tempestade de investimentos? Como orientar os investimentos em P&D dos incentivos da SUFRAMA para que essa infraestrutura (de recursos humanos de engenharia, física, química, geologia, saúde) seja construída?
Tenho notícias que são contabilizados pelo BNDES como investimentos do PAC no Norte obras e recursos para instalar hidrelétricas,
e linhões que pouco beneficiarão efetivamente os estados onde a eletricidade é consumida no Centro Sul e não no Norte. Seria o caso de
criar royalties para a produção de energia que (de modo semelhante ao
petróleo) deveriam ser pagos aos estados produtores? Permitindo assim
financiar no longo prazo a infraestrutura necessária para promover o
desenvolvimento da região.
OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA
Conforme salientado pelo senador Eduardo Braga, a ciência, a tecnologia e a inovação são três palavras mágicas que encerram o caminho para livrar a região amazônica da pobreza e do atraso nos campos
cultural, educacional, tecnológico e também alavancar o processo de
crescimento sustentável do País.
No caso da Amazônia isso implica em sair da condição de exportador
de commodities para de produtos industrializados; em evoluir o parque
industrial da Zona Franca de Manaus (PIM) ao nível tecnológico das
nações que hoje ocupam papel de protagonistas na cena econômica
mundial. Isso equivale a dizer: deixar a condição de coadjuvante, caudatário, sem rumo e sem futuro e assumir posição dentre os líderes.
Para que isso se realize, o Brasil terá que ir à gênese do atraso relativo
à que está relegado e realizar as políticas públicas pautadas com o fim
de superar a lacuna instalada. Nesse sentido é preciso priorizar investimentos em pesquisa e desenvolvimento e compreender que sem essa
condição não há como transpor o distanciamento que vem se alargando relativamente às forças econômicas líderes, gerando barreiras quase
que intransponíveis ao PIM.
O senador demonstrou a necessidade de analisar concreta e objetivamente o cenário presente e de se livrar de apelos vinculados a um
passado distante, eivado de ranço provinciano, sem sustentabilidade.
Ou seja, valorizar o novo, ousar na busca de caminhos alternativos.
Como nos versos de Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é
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preciso. Eis a questão. Só assim será possível suplantar a obsolescência,
sobretudo quando resultante de padrões em desajuste à conjuntura do
mundo globalizado.
Braga demonstrou as inúmeras dificuldades com as quais se defronta como membro da bancada do Amazonas na câmara alta e líder do
governo da presidente Dilma Rousseff. O jogo de interesses é imenso e
desproporcional. O Amazonas tem oito deputados federais; São Paulo
tem 70, Minas, 53 e Rio de Janeiro, 46. As desigualdades regionais,
enfatizou, impõem pesados ônus aos estados menos desenvolvidos.
Enquanto a Amazônia representa 8,1% do PIB Nacional, o Sudeste
responde por 55,4%. A população da região representa 13,4% contra 42,1% do Sudeste. Concluintes do ensino superior: na Amazônia,
9,3%; no Sudeste, 51,5%. Pedidos de patentes: Amazônia com 2,3% e
Sudeste com 60,1%. Por conseguinte, no lugar de canhões precisamos
de cérebros para fazer face às circunstâncias desfavoráveis.
Tal disparidade geopolítica pode implicar protelações à aprovação da
prorrogação do prazo de vigência da Zona Franca de Manaus, que pode
sofrer sérias mutilações, bem como acerca da manutenção do diferencial de 12% do ICMS em favor do Amazonas nas negociações sobre
a mini reforma tributária em curso no Senado Federal. Esses instrumentos, essenciais à manutenção das vantagens fiscais aqui oferecidas,
vêm sofrendo pesada oposição. A questão vai além, todavia. Segundo
o senador Braga, a Zona Franca de Manaus vem sendo mantida graças à política de preservação ambiental vigente no Estado. O quadro
conjuntural do mundo globalizado, no que tange às suas repercussões
sobre nossa economia está a exigir urgentemente coerência e responsabilidade política, ação conjunta, competência e objetividade. Dispensa
quaisquer outros apelos, inclusive emocionais, por extemporâneos a
esse protocolo.
A ênfase do senador Braga corresponde fielmente ao seu significado
para o crescimento econômico. Estágio que pressupõe transformações
estruturais e avanços tecnológicos, de um lado, e de outro, instituições
fortes e um sistema factível de planejamento estratégico de curto e longo prazo. De igual modo, demanda a priori governos de visão e audácia
administrativa, dotados de capacidade de decisão quanto a políticas
públicas prioritárias a serem implementadas.
Todos sabem que se faz necessário investir pesado em pesquisa e
desenvolvimento, porém, o país como um todo se defronta historicamente com graves dificuldades de avançar nesse campo. Diversos faGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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tores contribuem para que tal quadro venha se mantendo renitente,
recalcitrante, teimosamente resistente a sucessivos regimes e governos.
Dentre as mais graves razões estão o distanciamento intrainstitucional
e o baixo grau de governança do processo. Efetivamente, o Estado, seus
governantes, o sistema político e empresarial têm de estar preparados
para o grande salto. O ponto é: estão?
O livro “ciência, tecnologia e inovação para um Brasil competitivo”,
elaborado por um grupo de trabalho da SBPC para a Capes e publicado
em 2011 é um marco do panorama da CT&I no Brasil. Recomendável a
leitura por todos os gestores da máquina governamental, do governador
ao assessor técnico de menor nível, bem como pelas representações políticas e empresariais. Ali se demonstra que a história da inovação na indústria brasileira não é de muito sucesso, desde Mauá, um nome solitário
no esforço de promover o empreendedorismo brasileiro do século XIX.
O Brasil de hoje é bem diferente dos tempos coloniais, com um parque industrial vigoroso, que se situa entre os dez maiores do mundo.
Entretanto, sua vocação inovadora está muito aquém do necessário.
Segundo a Pesquisa de Inovação Tecnológica, do IBGE, no período de
2006 a 2008 a indústria brasileira avançou pouco em termos de competitividade relativamente a períodos anteriores. A produção científica
do país é da ordem de 2,7% de toda a produção científica mundial
oficialmente indexada. Por outro lado, “o Brasil não tem conseguido
estabelecer um vínculo entre a produção de conhecimento científico
e tecnológico e a inovação tecnológica no setor empresarial”. Isto é, o
setor produtivo pouco se beneficia do processo inovador.
Segundo o referido trabalho da SBPC, enquanto o “Brasil ocupa a
12ª posição no ranking mundial da produção científica, amarga a 28ª
posição no ranking mundial de patentes, com apenas 0,1% de registros de patentes internacionais”. Por outro lado, segundo levantamento
inédito levado a cabo pela revista Times Higher Education (THE), uma
das principais referências em medição da qualidade do ensino superior,
apenas quatro instituições brasileiras estão no ranking das 100 melhores universidades de países emergentes. A Universidade de São Paulo
(USP), em 11.º lugar, a UNICAMP, em 24.º, a UFRJ, em 60.º e a UNESP,
87.º são nossos principais centros universitários classificados. A Ásia
concentra 70% das instituições da lista.
Por outro lado, a China tem 23 universidades no top 100, seguida de
Taiwan, com 21, e Índia, com 10. De acordo com a THE, a China se consolida como potência na educação superior, que colocou a pesquisa e
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o ensino universitário como eixos de seu desenvolvimento econômico.
Não há outro caminho a seguir a não ser acompanhar os passos dos
países de ponta. A palestra do senador Eduardo Braga pode certamente
haver realçado a importância dessa trilha.
ALEXANDRE KADOTA
Dentre os países megabiodiversos, o Brasil destaca-se com o maior
banco genético do mundo: cientistas estimam que o país abriga 13% do
total de espécies existentes no planeta. Trata-se de uma enorme riqueza
que, se explorada adequadamente, pode conduzir o país à liderança
mundial em bioeconomia - atividades econômicas que capturam valor
a partir de processos e recursos biológicos para produzir saúde, crescimento e desenvolvimento sustentável.
Entre os setores empresariais que mais utilizam os componentes da
biodiversidade estão os de fármacos, cosméticos e alimentos, representando uma opção sustentável para a exploração desse ativo. Ademais,
tais setores contribuem com outros importantes objetivos do governo,
a exemplo da conservação ambiental e do desenvolvimento regional.
Nenhuma outra atividade produtiva se alinha com tamanha ênfase
aos desafios do século XXI, marcado pela pressão sobre os recursos
naturais e por uma constante busca pela inovação. O desenvolvimento
da bioeconomia pode significar um grande salto no que diz respeito
à intensificação e à diversificação de cadeias e processos produtivos,
uma vez que implica em inovações que garantem a sustentabilidade de
diversas atividades produtivas, como agronegócios e indústria farmacêutica, química, dentre outras. Talvez nenhum outro setor no Brasil
disponha de tantas oportunidades para se destacar globalmente.
Todavia, o ambiente legal e institucional não é tão favorável: além
dos problemas de infraestrutura, do “Custo Brasil” e do registro e concessão de patentes (muito demorado), que afetam a indústria e a sociedade, as exigências legais para o acesso aos componentes do patrimônio genético podem ser identificadas como o principal entrave ao
desenvolvimento da bioeconomia. É preciso que o país se esforce para
conquistar o almejado papel de um dos líderes nesta área. Um dos
primeiros obstáculos a ser enfrentado é o aperfeiçoamento imediato
do atual marco legal, repleto de entraves à pesquisa, à inovação e ao
desenvolvimento sustentável. E não é apenas o setor produtivo o prejuGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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dicado: a academia e os cientistas e pesquisadores também sofrem com
as dificuldades impostas pela atual legislação.
Dentre os diversos obstáculos que podemos citar na Medida Provisória nº 2.186-16/2001, que instituiu o marco legal de acesso aos recursos
genéticos da biodiversidade, quatro merecem atenção: (i) a excessiva
burocracia e complexidade para a obtenção de autorização prévia do
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), órgão que controla o acesso ao patrimônio genético; (ii) a ausência de regras e parâmetros claros para a repartição dos benefícios derivados da exploração
do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado; (iii)
a previsão de pesadas sanções, que não favorecem a instituição de um
ambiente favorável à regularização das atividades de acesso ao patrimônio genético; e (iv) a ausência de uma política de incentivo fiscal
para a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação envolvendo o patrimônio genético.
O legislador precisa reconhecer que os benefícios gerados pela exploração dos ativos da biodiversidade, com finalidades econômicas ou
não, transcendem os interesses de determinada instituição de pesquisa
ou empresa, alcançando interesses do país inteiro, quiçá da sociedade
global. Afinal, sempre se espera que das pesquisas científicas surjam
novos produtos e processos que proporcionarão mais saúde e bem-estar
para as pessoas.
Por esses motivos governos, empresas, academia e sociedade civil
devem despertar para as oportunidades que a bioeconomia oferece,
disponibilizando meios e recursos para fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos obtidos com o acesso aos componentes do
patrimônio genético brasileiro.
Deve haver união. Governos, empresários, entidades de pesquisa
científica, comunidades detentoras de conhecimentos tradicionais associados e a sociedade como um todo devem envidar os melhores esforços no sentido de colocar o Brasil na posição que merece: de líder
mundial em bioeconomia.
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
Além dos investimentos em recursos humanos, infraestrutura e em
projetos de pesquisas, há a necessidade premente de popularização do
conhecimento sobre a nossa biodiversidade. É muito importante que o
conhecimento do potencial econômico das espécies amazônicas chegue
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às comunidades do interior, pois assim, elas podem ajudar a preservar
esse patrimônio genético. Muitas espécies de plantas amazônicas estão
desaparecendo antes que se conheça ou se aproveite seu grande potencial econômico por desconhecimento popular. Este é caso do patauá
(Oenocarpus bataua), que produz um óleo semelhante ao óleo de oliva,
que o Brasil importa em grande quantidade e, do babaçu, que produz
óleo combustível. Por desconhecimento das comunidades interioranas,
patauais acabam sendo destruídos para a instalação de outra atividade
econômica, como pastagens, quando poderia ser aproveitado, reduzindo a importação do azeite de oliva.
O babaçu (Orbignyaphalerata) já é bem conhecido como uma espécie de importância econômica, mas na Amazônia brasileira, exceto no
Maranhão, é pouco aproveitado. No interior do Amazonas, seus frutos
são praticamente deixados no chão para apodrecerem, quando poderiam gerar uma nova fonte de renda e empregos para as comunidades
rurais e pequenas vilas e municípios do Estado. Um potencial ainda
não aproveitado dessa espécie é o uso do seu mesocarpo, rico em amido (50-70%), que poderia servir de matéria prima para a produção de
álcool. Para resolver esse desperdício, precisamos ser mais agressivos
na popularização do conhecimento e no desenvolvimento de políticas
públicas que estimulem a implantação de bioindústrias na região.
Outro ponto abordado na palestra que merece uma consideração mais
profunda se refere à legislação de acesso à biodiversidade brasileira. As
leis são criadas com o intuito principal de evitar o dolo ou disciplinar
conduta e procedimentos. A ideia que resultou na lei de acesso à biodiversidade surgiu aqui no INPA no início da década de 1990, em uma
reunião na biblioteca visando disciplinar as cooperações internacionais
em ciência e tecnologia. Criou-se uma legislação para evitar a evasão da
nossa biodiversidade. Com ela, o Brasil saiu de uma situação de caos,
sem nenhum controle, a uma situação de controle exagerado, que vem
prejudicando até mesmo a pesquisa.
Como orientador de uma tese de doutorado no INPA, tive que aguardar cerca de um ano a autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CEGEN), para a coleta de material vegetal. Esse conselho
faz apenas uma reunião mensal e muitas vezes não dá conta da demanda em tempo hábil, tendo também, que reger suas decisões pautadas
na legislação em vigor. E essa lei, de tão draconiana, acabou causando
dolos à ciência brasileira. Atrasos nas pesquisas podem explicar porque
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o Brasil não tem mais patentes relacionadas ao uso econômico da sua
biodiversidade.
Quando eu solicito uma patente, essa patente não é minha. É do
governo brasileiro. Não acho correto depender das decisões do CGEN
para realizar uma pesquisa que já foi autorizada pelo próprio governo
brasileiro, tendo em vista que os recursos financeiros para sua execução
vieram do governo e somos uma instituição do governo. Isso atrasa as
pesquisas e até a obtenção de patentes, quando não são perdidas para
outros países, pois a data (e até a hora do dia) de solicitação do registro
de patente é de primordial importância. Quem primeiro faz a solicitação
é que consegue o registro definitivo. Parte desse problema já foi resolvida, com as pesquisas sendo cadastradas no CNPq e não mais no CGEN,
mas ainda precisa ser melhorada, equilibrada, para que evite os dolos
dos dois lados.
MARIANO COLINI CENAMO
O Amazonas foi o primeiro estado brasileiro a aprovar uma lei estadual de mudanças climáticas, em 2007, quando criou a Política Estadual de Mudanças Climáticas do Amazonas (PEMC-AM). Essa lei foi utilizada como referência para diversos outros estados como o Acre, Mato
Grosso, Tocantins, Pará e Rondônia. O pioneirismo do Amazonas abriu
uma plataforma de diálogo sem precedentes no processo de formulação
e implementação de políticas relacionadas à mitigação das mudanças
climáticas, a conservação de florestas e a promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia, em nível nacional como internacional.
Entre esses esforços vale citar a força tarefa dos governadores para
florestas e clima (GCF), criada pelo Governo Amazonas em parceria
com o Governo da Califórnia e vários outros governos estaduais, que
participou ativamente e influenciou decisivamente a formulação do
mecanismo de Reduções de Emissões do Desmatamento e Degradação
Floresta; (REDD+), que atualmente encontra-se em processo de regulamentação na Convenção da ONU sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e
também no Brasil, através dos PLs 212/2011 (Autoria Senador Eduardo
Braga) e PL 195/2011 (Autoria deputada Rebecca Garcia).
O mecanismo de REDD+ prevê a compensação ou remuneração de
esforços voltados para a conservação florestal que gerem reduções de
emissões de gases do efeito estufa (GEE), como o dióxido de carbono e
o gás metano. Desde o início de sua construção, os países desenvolvi172

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

dos já comprometeram/movimentaram cerca de 7,3 bilhões de dólares.
Infelizmente muito pouco ou quase nada desses recursos foram de fato
aplicados no Amazonas, que detém o maior território de florestas do
Brasil e o segundo maior do mundo.
A redução do desmatamento e conservação de florestas, somente
na Amazônia,gerou entre 2006 e 2012 o maior resultado já alcançado
mundialmente (por países desenvolvidos ou em desenvolvimento) em
termos de reduções de emissões de GEE: foram reduzidas cerca de 3,5
bilhões de tCO2. Se houvesse uma “compensação” financeira via mecanismo de REDD+, utilizando como exemplo o valor de referência de
U$ 5/tCO2 recebido pelo BNDES através do Fundo Amazônia, a região
amazônica deveria ter sido recompensada em cerca de U$ 17,5 bilhões
nos últimos 6 anos. Esses investimentos poderiam ser feitos através
de programas e projetos federais, estaduais, municipais e privados. No
entanto, para que isso aconteça de fato, é urgente a necessidade da
regulamentação do REDD+ no Brasil – independente do processo de
construção corrente em âmbito internacional. Para que o Brasil possa
defender uma posição forte e legítima nas negociações internacionais,
é fundamental que exista uma regulamentação jurídica respaldando os
interesses da população brasileira. No entanto, não tem sido fácil atingir esse processo.
O REDD+ é o principal instrumento previsto pelo governo brasileiro para atingir a meta de reduzirem 38% as emissões de GEE até o ano
de 2020. De acordo com a política nacional de mudanças climáticas,
para cumprir a meta será necessário reduzir o desmatamento na Amazônia em 80%, o que irá corresponder a 55% do total de reduções
nacionais. No entanto, essas metas são foram construídas de forma
consensual discutida com todos os atores que deveriam ser envolvidos na região amazônica.
A participação dos estados na construção das estratégias nacionais
é essencial, já que os governos estaduais têm sido fundamentais para
atingir os resultados de redução do desmatamento na Amazônia. Reduzir o desmatamento custa caro, e é necessário definir formas de
compartilhar responsabilidades e distribuir benefícios e incentivos do
REDD+. É imprescindível que a política nacional de mudança do clima
tenha incentivos diretos para os estados amazônicos para que eles continuem empreendendo esforços na redução do desmatamento.
Não é justo e nem factível que a região amazônica, que possui os
maiores desafios de desenvolvimento social e econômico do país e resGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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ponde por apenas 8% do PIB nacional, pague por 55% da conta nacional de redução de emissões.
A consolidação do mecanismo de REDD+ deve contribuir de maneira efetiva para a redução do desmatamento na Amazônia ao mesmo tempo em que produz benefícios climáticos e benefícios sociais às
comunidades locais. No entanto, é preciso levar em consideração as
limitações e particularidades da região e dos diferentes estados que
a compõe – para isso precisamos reavivar o tema do REDD+ e isso
deve ser através de uma reintegração de agendas entre governo federal,
governos estaduais, poder legislativo e todos os demais atores que são
relevantes para a agenda de REDD+. Quem ganha é o Brasil. Os benefícios da conservação da Amazônia são para toda a população brasileira. Não podemos deixar que a Amazônia continue pagando sozinha a
conta do clima e da conservação de florestas no Brasil.
ODENILDO SENA
O fórum nacional de secretários de C&T defende o livre acesso à biodiversidade por parte do pesquisador.
De uma vez por todas, é preciso desconstruir o mito de que em outros países o setor privado investe em PD&I como se isso fosse um processo natural. Não é assim. Na Europa inteira e nos EUA, a mão pesada
do governo se faz presente; é ela que induz tais investimentos. Evidentemente, não se chega a isso de repente, é um processo demorado e que
precisa ser construído passo-a-passo. Foi o que ocorreu na Coréia e China, por exemplo. A ciência brasileira, a levarmos em conta a criação do
CNPq como referência, é muito nova. Nesse contexto, a ciência em São
Paulo, no sentido formal, quando passou a receber investimentos com
regularidade via FAPESP, tem cinquenta anos, e no Amazonas, apenas
dez anos, com a criação da SECTI e da FAPEAM.
Quando foi criado o Sistema de C&T no Amazonas era preciso investir em muitos setores ao mesmo tempo, pois a carência era geral, mas
hoje, passado algum tempo, podemos estabelecer certas prioridades.
Quanto a estas, vejo formação de pesquisadores como prioridade primeira. Hoje já refinamos ainda mais a estratégia e estamos apoiando a
formação de pesquisadores em engenharia naval. Ou seja, ao contrário
do que alguns pensam (caso da fala do Osiris Silva) já começou no
Amazonas a governança no setor de CT&I. O fórum de gestores de ins174
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tituições de ensino e pesquisa e o fórum de inovação vêm contribuindo
muito para isso.
VALDEMAR SJLENDER
Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira do Ministério da Educação (INEP/MEC), revelam que o
Brasil possui atualmente mais de 7,2 milhões de estudantes no ensino
superior, distribuídos entre 2.416 instituições. Destes, cerca de 70% estudam em instituições privadas e os demais em instituições públicas.
No que diz respeito às instituições privadas, cabe esclarecer que existem as assim chamadas instituições privadas de mercado e as instituições privadas comunitárias e filantrópicas.
Represento uma instituição de ensino comunitária, filantrópica e
confessional. A mantenedora do Centro Universitário Luterano de Manaus (CEULM/ULBRA) é a Comunidade Evangélica Luterana São Paulo
(CELSP), que iniciou sua atividade educacional em 1911. Portanto, há 102
anos atua na educação formal, sendo que hoje, atua da educação infantil
ao doutorado. Há 22 anos, a mantenedora, cuja sede fica em Canoas, no
Rio Grande do Sul,escolheu instalar uma unidade de ensino em Manaus.
Poderia escolher São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas escolheu
o Amazonas. A CELSP trouxe seu projeto de educação para esta cidade,
que hoje conta com a Escola Concórdia de Ensino Fundamental e Médio,
o POLO EAD da ULBRA e o Centro Universitário Luterano de Manaus,
com um único e grande objetivo: contribuir com o desenvolvimento desta cidade e região, através do ensino, pesquisa e extensão.
Alias, a ULBRA é uma universidade confessional, com uma filosofia
cristã de educação, inspirada no reformador Martinho Lutero. Já em
1524, em seu escrito “conselhos para todas as cidades da Alemanha”,
o reformador escreveu ‘O progresso de uma cidade não depende do acumulo de grandes tesouros, construções com muros, casas bonitas, canhões e muitas armas ... o melhor e mais rico progresso de uma cidade
é quando possui muitos homens bem instruídos, cidadãos ajuizados,
honestos e bem educados’ (Lutero, 1524). É esta a inspiração que trouxe
a ULBRA para Manaus há 22 anos, tendo formado milhares de jovens e
adultos em sua escola e nos seus cursos de graduação e posgraduação,
tanto presencial como à distância. Durante estes anos, as unidades de
ensino da ULBRA tem interagido com a comunidade de Manaus e do
Amazonas, com centenas de projetos de extensão acadêmica e comuGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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nitária, bem como, desenvolveu dezenas de projetos de pesquisa com
relevância social e acadêmica.
É neste ponto que entra uma questão importante sobre a qual os
órgãos de fomento, o Ministério da Educação e Cultura e a sociedade
em geral precisam propor mudanças. Por ser uma instituição privada,
a ULBRA precisa autofinanciar praticamente todos os projetos de extensão e de pesquisa, e poucas vezes tem acesso a recursos públicos.
Muitos editais acabam excluindo a ULBRA, por ser instituição privada,
sem considerar o seu histórico de atuação e investimento em extensão e
pesquisa e seu comprovado caráter público. Necessário se faz também
esclarecer que a ULBRA, além do seu compromisso comunitário histórico, é também uma entidade filantrópica. E, como tal, concede milhares
de bolsas com financiamento de 100% para pessoas carentes, através
dos programas oficiais como o PROUNI e PROIES. Nas Unidades da
ULBRA, existem hoje mais de 6.600 estudantes matriculados nos cursos
de graduação. Ou seja, estudam hoje nesta universidade com bolsa de
financiamento de 100%, mais acadêmicos que muitas IES públicas têm
como número total de acadêmicos.
Nesta perspectiva e sob estes argumentos, quando se fala que o Brasil
em geral e a Amazônia em particular, quer e precisa investir em tecnologia, inovação e desenvolvimento, defendo a tese de que IES comunitárias e filantrópicas como a ULBRA, que possuem um histórico compromisso com o desenvolvimento regional, que investem em projetos
de extensão e pesquisa, que são inclusivas através de programas como
bolsas PROUNI e PROIES, recebam as mesmas oportunidades de acesso
a fomento com recursos públicos, com regras que as coloquem em pé
de igualdade com as IES públicas.
Por fim, a ULBRA Manaus apresenta o seu mais novo projeto, para
contribuir com o desenvolvimento regional, sobretudo, na linha da inovação. Trata-se do “ulbratech-Manaus”, um projeto nacional da mantenedora, com sede em Canoas no Rio Grande do Sul e filiais nas unidades presenciais da universidade ULBRA. Em fevereiro de 2013, este
projeto foi lançado em Manaus, objetivando a criação de um parque
tecnológico e uma incubadora tecnológica. Além do espaço físico privilegiado, disponibiliza seus professores pesquisadores e os acadêmicos
de seus cursos de graduação, para desenvolverem projetos inovadores,
sendo que os primeiros já estão sendo incubados no Ulbratch-Manaus.
Para viabilizar a incubadora e o parque tecnológico, há a necessidade
de investimento financeiro. E é para termos acesso a este, que me mani176
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festo aqui, através desta minha fala e artigo. Reconheço a importância
das IES públicas em todo o Brasil e aqui no Amazonas e sei que não
somos IES pública. Mas por tudo o que fizemos no passado, fazemos no
presente e nos propomos a fazer no futuro, peço a atenção, o incentivo
e a destinação de recursos para o projeto da ULBRA em Manaus, notada
e especialmente, para seus projetos de extensão, de pesquisa e para o
Ulbratech-Manaus.
NELITON MARQUES
A Faculdade de Ciências Agrárias da UFAM criou recentemente o curso de Engenharia de Alimentos, mas vem enfrentando sérias dificuldades para contratação de professores doutores. Esses são indispensáveis
para a formação de recursos humanos que vão contribuir para geração
de tecnologias que agreguem valor aos produtos primários amazônicos.
Existe o Plano Nacional de Educação (PNE), mas é preciso valorizar
mais a figura do professor. Sem este, a CT&I não avançam.
O professor do ensino fundamental precisa ganhar melhor. O piso
salarial de R$ 1.200,00 é muito baixo, não atende a suas necessidades
básicas. Por que é este o valor limite? Onde está determinado isto? Com
esse valor não se pode atrair os melhores profissionais para o ensino. Nem haverá ninguém interessado em ser professor. São necessárias
ações estratégicas de médio e longo prazo para vencer esses gargalos e
assim acabar com as enormes desigualdades regionais que ainda existem em nosso país.
A ideia central é que a partir do PNE o governo possa implementar
uma política que valorize a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação, no Amazonas. Que essa política estruturante tenha como vetor
principal a figura do professor, enquanto agente de formação de novos
talentos. Sem a valorização desse personagem serão pífios os resultados
a serem alcançados no contexto de um programa estratégico de CT&I.
ADALBERTO LUIS VAL
A reunião do GEEA foi muito produtiva. As questões colocadas são
muito relevantes. O palestrante apresentou questões instigantes e ficou
claro que o sistema de ciência, tecnologia e inovação precisa avançar.
Por certo, o conjunto de ações previstas no projeto de lei que revisa o
código nacional de ciência e tecnologia, que tramita no Congresso e
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que precisa incluir uma revisão das bases para o acesso ao patrimônio
genético, poderá trazer muitas contribuições positivas. Deverá, ainda,
permitir o exercício das atividades científicas, tecnológicas e de inovação de forma mais competitiva e com redução da carga burocrática que
é enfrentada pelo setor.
Sem dúvida, uma das condições para avançar é mudar a legislação
ultrapassada sobre a prática científica no Brasil. Outra questão que permeia boa parte do que foi aqui tratado sobre ciência e tecnologia é
a educação. Se o Brasil almeja dar um passo à frente em ciência e
tecnologia, precisa mudar radicalmente a postura quanto à educação.
É preciso melhorar o nível de qualificação do pessoal envolvido na
área educacional, a começar pelo próprios professores, que precisam de
processos de reciclagem, de aprendizado de novas tecnologias e abordagens educacionais. Contudo, é fundamental respeitar as diferenças
culturais que existem no país. Não é possível avançar na educação,
quando se desconecta o aluno de sua realidade, do ambiente cultural
em que vive.
Também é preciso estimular as áreas do conhecimento pouco representadas no cenário nacional. É preciso que essas áreas contem com
profissionais bem formados. De igual modo, não é possível avançar na
inovação quando apenas 4% das matrículas das universidades brasileiras se destinam às áreas de engenharia. Com esse número tão acanhado fica impossível fazer inovação tecnológica. Também não podemos
avançar enquanto tivermos dentre os dez maiores cursos de graduação
no país apenas um na escola pública. Ou então, enquanto tivermos
dentre os dez maiores programas de pós-graduação apenas um em instituição privada. Essas são relações que precisam ser mais homogêneas.
Também não podemos avançar enquanto a Amazônia for responsável por 9% do PIB brasileiro e continuar recebendo apenas 3% dos
investimentos em ciência, tecnologia e inovação feitos pelo governo
federal. Isso significa continuar mantendo a Amazônia à margem do
desenvolvimento nacional e vulnerável às pressões internacionais.
A Amazônia também precisa fazer sua lição de casa. Participei recentemente da reunião do Forum Mundial de Ciência no Rio de Janeiro
e observei que circulava naquela reunião, possivelmente custeado no
âmbito desse programa, um folder sobre um projeto italiano para gestão
de água em Manaus e Belém. Ora, se há um setor em que o Brasil tem
competência, este é exatamente o setor que trabalha com água. Além
do INPA, existem inúmeras instituições que lidam bem com esta área.
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Assim, não tem sentido contratar uma instituição italiana para fazer
gestão da água na Amazônia. No mínimo, isso desvaloriza o trabalho e
todo o investimento que está sendo feito na região.
Por fim, penso que a Amazônia não é o lugar para “copiar e colar”.
Precisamos desenvolver a região de modo adequado. Portanto, as sugestões e orientações que o senador nos traz nesse momento são de
grande importância para a governança que precisamos para a área de
CT&I na Amazônia.
De todo modo, precisamos colocar em prática alguns discursos. Lembro que na última vez em que foi aberto concurso para o INPA, pleiteamos a contratação de 300 pesquisadores, mas tivemos autorização
para contratar apenas dez. Depois disso, já assinamos o pedido de mais
de 50 aposentadorias. Portanto, essa é uma situação que precisa ser
trabalhada e corrigida. Se avançamos muito em algumas questões, em
outras tivemos retrocessos significativos por conta de uma legislação
inadequada e é isso que esperamos seja corrigido com o novo código de
ciência e tecnologia de que o senador ora nos fala a respeito.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
Começo destacando o fato de que ciência, tecnologia e inovação são
os principais meios e instrumentos de desenvolvimento humano. Foi
através deles que as sociedades conseguiram emergir de um passado
obscuro, dominado pelo mito e pela ignorância e manter acessa a chama da esperança em dias sempre melhores. Também tem sido através
deles que a humanidade tenta superar os novos desafios, muitos deles
criados pelo desvirtuamento e mau uso da própria ciência e sua grande
aliada, a tecnologia.
Focando a ciência e tecnologia na Amazônia não há como escapar da
noção de desenvolvimento sustentável. Este termo vem sendo utilizado
à exaustão, contudo não é muito claro quando se exige uma justificação
mais aprofundada ou quando se tenta delimitar de modo mais preciso
o que pode e deve ser utilizado pela geração presente ou preservado
para as gerações futuras. Outro aspecto não muito claro é sua diferença
de outras denominações utilizadas no passado para o desenvolvimento
como progresso e crescimento econômico e cuja matriz de valores não
difere muito da atual, ainda bastante calcada no consumismo e concentração de riqueza nas mãos de poucos.
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Ora, se as demandas aumentam continuamente e, em ordem inversa, os recursos naturais escasseiam ou se tornam comprometidos,
como justificar a sustentabilidade sem antes perguntar para quem e até
quando? Se o mundo inteiro consumisse o que é consumido nos países
desenvolvidos, já seriam necessários dois ou três planetas terra para
atender às demandas atuais. Isso significa que continua imperando a
injustiça na distribuição das riquezas. Romper o egoísmo e o consumismo é o grande desafio da sociedade moderna.
De todo modo, convenhamos que a sustentabilidade geral seja viável
e com base nisso tenhamos que apontar alguns caminhos aplicáveis à
Amazônia. Quais seriam seus pressupostos e como a C&T poderiam contribuir para sua efetivação? – Entendo que o pressuposto básico é que a
sustentabilidade deve estar fundamentada em três vetores: o ambiental,
o econômico e o social. Ambiental, pelo uso responsável dos recursos
naturais. Econômico, pelo aumento da riqueza. Social, pela sua justa
distribuição. Assim, o desenvolvimento sustentável seria a simetria e a
harmonização desses elementos. A grande questão, no entanto, é como
colocar isso em prática quando o egoísmo continua triunfando. De qualquer modo e como exercício intelectual, trago para o debate algumas
considerações críticas sobre os três vetores acima referidos

Vetor ambiental
Não há desenvolvimento sustentável com a destruição irresponsável e inconsequente dos recursos naturais. A natureza é nossa aliada
histórica, nossa grande mãe e dela sempre seremos dependentes. O
alimento que consumimos, o ar que respiramos, a água que bebemos e
que mantém o clima e sacia a sede são todos providenciados por ela. As
florestas sempre foram partes significativas da natureza, constituindose em fonte de inúmeros recursos. Somente por este ângulo se percebe
a importância das matas ainda restantes no planeta.
Por outro lado, não há como negar o direito de utilizar os recursos florestais. Não é concebível negligenciar a riqueza que ela nos oferece em
forma de produtos madeireiros e não madeireiros. Tentar transformá-la
num santuário ou redoma, como parece desejar os fundamentalistas
ambientais parece ser um erro histórico. Aqui, como já recomendava o
sábio grego Aristóteles, a mediana é o melhor critério. Isso significa que
o binômio preservar e explorar pode e deve fazer parte de um mesmo
e único processo.
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Ao lado da floresta, também a água é fundamental. Aliás, floresta e
água funcionam como um mecanismo único para a formação de nuvens,
distribuição de chuvas e manutenção da biodiversidade. Mais que mecanismo de vida, a água é a própria vida em forma química. Assim, é preciso superar a maneira irresponsável com que os corpos d’água vem sendo
entregues à própria sorte ou transformados em esgotos a céu aberto.
Além de arrasar a biodiversidade aquática, a construção desses esgotos
normalmente é feita com a destruição das matas ciliares, esquecendo-se
que elas poderiam ser mantidas para a retenção da areia carreada pelas
águas da chuva, para a manutenção do microclima e até mesmo para o
embelezamento da paisagem. A sociedade brasileira tem pago um preço
enorme por causa dos assoreamentos dos corpos d´água e suas conseqüentes inundações. Em muitos casos, a sociedade é forçada a recuperar
tais prejuízos, mas isso normalmente se dá à custa de fabulosas quantias
de dinheiro público, além do que a situação original jamais é recuperada.
É evidente que os investimentos na prevenção são bem mais eficientes e
eficazes que a simples e caríssima tentativa de remedição.

Vetor econômico
Com tanta tecnologia hoje disponível no Brasil e no mundo, parece
descabido a Amazônia continuar exportando castanha e importando
nuts ou então jogando fora a ova de jaraqui, matrinxã e tantos outros
peixes e continuar consumindo caviar norueguês.
Não somente as gônadas, mas também toneladas de pescado são
lançadas fora todo ano, por falta de condições de armazenamento ou
organização do setor. O mesmo se pode dizer de centenas de hortaliças,
tubérculos e frutas regionais negligenciadas pelo mercado por absoluta
falta de informação científica, cadeia produtiva ou processo industrial
adequado. Há centenas de outros casos que podem exemplificar o descaso que historicamente temos atribuído aos bens naturais que estão à
nossa disposição.
As proteínas e os genes presentes na biodiversidade amazônica precisam ser tratados com igual ou maior apreço e apoio do que os chips eletrônicos. Estes são produzidos pelas potências industriais em várias partes do mundo, enquanto aqueles são exclusividade da biota amazônica.
A tecnologia de aproveitamento de couro de pescado e de farinha de
pupunha desenvolvida no INPA, bem como o sistema de manejo e industrialização do pirarucu que o governo vem incentivando em Mamirauá e Maraã são exemplos de iniciativas altamente promissoras. IgualGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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mente promissor é o cultivo de açaí e dendê que algumas empresas
privadas vem fazendo na região amazônica. Mais que promissoras, tais
iniciativas são estratégicas, um bom modelo a ser seguido. É inconcebível que o governo continue a conceder enormes incentivos às indústrias
de carro, de motocicletas e produtos eletrônicos de todos os tipos e não
faz o mesmo com os produtos da floresta.

Vetor social
Os vetores ambientais e econômicos só cumprem sua função se estiverem a serviço do vetor social. Sem este, aqueles perdem sentido. A dignidade humana é o bem mais precioso, mas só se realiza plenamente com
a liberdade e a possibilidade de saber-fazer, saber-ter e saber-em-si. Isso
pressupõe oportunidade de trabalho, renda, lazer, mobilidade, educação,
cultura e outros bens fundamentais para a plenitude pessoal e social.
Diante desse quadro, é preciso olhar com atenção redobrada para o
caboclo que vive isolado, distante das cidades, à margem da economia
de mercado e desassistido dos serviços públicos básicos e de competência do Estado que tanto cobra e arrecada dos cidadãos e dos órgãos
produtivos. É preciso ter sempre em mente que é o caboclo que vem
colonizando a Amazônia há centenas de anos e, em certa medida, mantendo a floresta diversificada e em pé. É preciso indagar o que o Estado,
o governo e a sociedade tem dado a ele em troca.
Por certo a Zona Franca tem contribuído bastante para o desenvolvimento da região, mas não se pode esperar que ela seja a solução
definitiva ou a estratégia única a ser adotada na busca de um desenvolvimento sustentável para a região. É preciso lembrar que zonas francas
são mecanismos paliativos e efêmeros e no caso da Amazônia, em que
ela é estruturada basicamente em chips eletrônicos, fica claro que foge
à vocação da região que se estrutura sobre a biodiversidade. Além do
mais, a ZFM é pensada, gerenciada e tocada a partir de P&D desenvolvidos por empresas multinacionais sediadas em países hegemônicos. Isso
significa que a região amazônica continua fortemente vulnerável e dependente e às vezes impedida de empreender novas saídas justamente
por causa da força restritiva imposta pelos interesses externos.
É paradoxal que ao lado de um pólo industrial tão exuberante como o
de Manaus, baseado em componentes eletrônicos haja tantos produtos
da floresta abandonados, malbaratados ou subutilizados por falta
de tecnologias, às vezes muito simples. Mais paradoxalmente ainda,
e talvez mais por força de pressões internacionais que nacionais, os
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produtos da floresta vem sendo vetados aos próprios caboclos que nela
vivem ou dela dependem. Ou seja, de coletor tradicional e fornecedor
de alimentos para os patrícios da cidade, o caboclo passou a ser visto,
literalmente, como marginal. Diante disso ele esperneia ou se anula, o
que é um acinte à sua dignidade histórica e uma vergonha ao mínimo
senso de nacionalidade.
Por falar em proibições aos brasileiros no uso de seus próprios recursos, é bom lembrar a situação dos pesquisadores. Para fazer suas coletas de animais, plantas ou microorganismos, este é obrigado a passar
por um severo crivo de fiscalização e normas técnicas. Se bobear, pode
ser preso e taxado de biopirataria. Enquanto isso, empresas estrangeiras adquirem fabulosas extensões de terras em território brasileiro e aí
deitam e rolam, como se diz na linguagem popular. Muitas tripudiam,
dizendo-se de natureza religiosa ou simplesmente dificultando qualquer tipo de contato com órgãos nacionais. Há relatos que muitas delas
remetem materiais para seus países de origem, à vista grossa dos fiscais
da lei, sobretudo em áreas de garimpo, onde ocorrem metais preciosos
como diamante e ouro. Este é outro acinte que deve nos envergonhar.
Ocasionalmente se ouve falar que a polícia federal implodiu alguns aeroportos clandestinos, existentes em plena floresta, mas isso não é sinal
de que o problema foi resolvido. Ao contrário, indica que o problema
existe e merece resposta definitiva e de longo prazo.
O governo do Amazonas criou um interessante programa assistencial ao caboclo do interior, fundamentado na distribuição de bolsa, um
bônus econômico para aqueles que deixam de explorar a floresta e os
rios. Observa-se, no entanto, que o valor doado às famílias é muito baixo, não sendo suficiente para atender suas necessidades básicas. Alem
do mais, isso parece fazer parte do famigerado sistema de concessão
de bolsas implantado pelo governo federal e que tem levado a uma
perniciosa ociosidade por parte de muitos trabalhadores que se tornou
dependente, apesar de estar potencialmente apta a produzir bens e serviços indispensáveis à região. Disso resultou outra forma de paradoxo:
o governo retira recursos dos que trabalham para repassar aos que optaram ou foram forçados ao ócio. Isso não é educativo nem dignificante.
Retomo a questão feita no começo, indagando sobre o papel da Ciência e Tecnologia nesse contexto e a resposta é simples. CT&I só cumprem sua função quando estiverem a serviço dos três vetores acima
mencionados, isto é, o ambiental, o econômico e o social e forem foGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

183

mentadoras do desenvolvimento sustentável. Fora disso, elas não passam de diletantismo ou alienação.
Como bens coletivos, a Ciência e a Tecnologia tanto devem ajudar
como ser ajudadas para a construção social. Ela ajuda quando enfrenta
os desafios do desconhecido, luta por novas descobertas, produz conhecimento e colabora na sua socialização. Por outro lado, ela é ajudada
quando recebe o reconhecimento e o apoio da sociedade e dos governantes. Quanto a isso, há maravilhosos exemplos no Amazonas e aqui destaco três: a criação da UEA, da FAPEAM e do Bosque de Ciência do INPA.
A criação do GEEA também se enquadra neste contexto, pois ele
existe exatamente para decodificar e colocar o conhecimento científico
à disposição da sociedade e, de forma mais ampla, questionar a realidade em que vivemos. Acreditamos que assim estamos colaborando
com a sociedade para a construção de seu próprio caminho de desenvolvimento. Assim, conforme preconizado pelo poeta Thiago de Mello
em sua palestra neste Grupo, estamos tentando a construção de uma
ciência a serviço da esperança.
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