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PRÓLOGO
Este Caderno de Debates do GEEA aborda cinco temas sumamente
importantes para a Amazônia e cada um deles é analisado sob diferentes pontos de vista, o que é característico de um Grupo como este, isto
é, multidisciplinar e focado na região e na sua diversidade biológica,
socioeconômica e cultural.
Normalmente considerada como o maior bioma do planeta e reserva dos principais recursos naturais estratégicos para a humanidade, a
Amazônia oscila entre duas visões extremas: de um lado, a concepção
puramente idílica, calcada na idéia de um santuário biológico destinado
à preservação permanente. De outro lado, a concepção eminentemente
pragmática, calcada na idéia de que esta mesma região se destina ao
modelo econômico e de desenvolvimento que vem pautando o mundo
há milhares de anos e que se caracteriza basicamente pela exploração
impiedosa dos recursos naturais. Evidentemente, entre esses dois extremos existem as visões moderadas e que são tão diversas a ponto de
serem consideradas compatíveis com sua diversidade ambiental.
Assim, enquanto a economia busca sua eficiência máxima e o processo desenvolvimentista como um todo avança a passos largos, a natureza sofre perdas irreparáveis e o futuro da humanidade corre perigo,
uma vez que o homem é produto dessa própria natureza e não um ser
de outro planeta aqui colocado. Romper com a dicotomia maniqueísta
entre as duas visões extremas, mudar os hábitos perniciosos e reverter
o quadro desse processo desenvolvimentista parece impossível, mas
não o é. A única maneira de viabilizar isso passa pela reeducação, pela
conscientização, pela inversão de valores. Por sua vez, isso começa
exatamente com a mudança ou aprimoramento das concepções, das
visões e das idéias.
É exatamente essa a função do GEEA: lançar as sementes da mudança e cuidar para que elas vinguem e um dia floresçam. Como tais
sementes se apresentam em forma de texto, esperamos que esses sejam
lidos com o mesmo propósito e apreço com que foram feitos.
Boa leitura!
Os organizadores.
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CO2		

Gás carbônico

DNA		

Deoxiribonucleic acid (ácido desoxirribonucléico)

EIA		

Estudos de impacto ambiental

ELETROBRAS

Centrais elétricas brasileiras

ELETRONORTE

Centrais elétricas do norte do norte do Brasil

EMBRAER

Empresa brasileira de aeronáutica

EMBRAPA

Empresa brasileira de pesquisa agropecuária

EUA		

Estados Unidos da América

FIESP		

Federação das indústrias do Estado de São Paulo

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

FMF		

Faculdade Martha Falcão

FURNAS		

Furnas centrais elétricas
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FAPEAM		

Fundação de amparo à pesquisa do Estado do Amazonas

FINEP		

Financiadora de estudos e projetos

FUNAI		
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IBAMA		
Instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais 		
		renováveis
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ICMbio		

Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade

ICMS		

Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços

IDAM		
		

Instituto de desenvolvimento agropecuário e florestal sustentável		
do Estado do Amazonas

IDH		

Índice de desenvolvimento humano

INCRA		

Instituto nacional de colonização e reforma agrária

INPA		

Instituto nacional de pesquisas da Amazônia

INSS		

Instituto nacional do seguro social
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IPAAM		

Instituto de proteção ambiental do Amazonas

IPCC		

Painel intergovernamental sobre mudanças climáticas

IPEA		

Instituto de pesquisa econômica aplicada

IIRSA		

Programa de integração da infraestrutura regional sulamericana

IRD		

Institut de recherche pour le développement

MCTI		

Ministério da ciência, tecnologia e inovação

MEC		
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Ministério do Meio Ambiente, dos recursos hídricos e			
da Amazônia Legal
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Magister Scientiae (mestre em ciências)
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Museu da Amazônia
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Organização dos estados americanos 		
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ONG		

Organização não governamental
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Pequenas centrais hidroelétricas

PIM		

Polo industrial de Manaus

PROBOR		

Programa de incentivo à produção da borracha natural

PSC		

Processo seletivo contínuo

RIMA		

Relatório de impacto ambiental

RIO+20		
		

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 		
Sustentável, realizada no Rio de Janeiro em 2012

SEBRAE		

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SEMGRH

Secretaria de Estado de geodiversidade, recursos hídricos, minas e energia

SENAC		

Serviço nacional de aprendizagem comercial

SESI		

Serviço social da indústria

SPEVEA		

Superintendência do plano de valorização econômica da Amazônia

SUDAM		

Superintendência de desenvolvimento da Amazônia

SUFRAMA

Superintendência da zona franca de Manaus

UC		

Unidade (área) de conservação

UEA		

Universidade do Estado do Amazonas

UFAM		

Universidade federal do Amazonas

UFRJ		

Universidade federal do Rio de Janeiro

UHE		

Usina hidrelétrica

UNESCO		

Organização das nações unidas para a educação, ciência e cultura

UNINILTONLINS Centro universitário Nilton Lins
USP		

Universidade de São Paulo

ZFM		

Zona franca de Manaus
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HIDRELÉTRICAS NA AMAZÔNIA:
ENTRE O PRAGMATISMO E A UTOPIA

HIDRELÉTRICAS NA
AMAZÔNIA: ENTRE O
PRAGMATISMO E A
UTOPIA
Resumo
Este artigo trata de vários assuntos relativos à real e potencial produção
de energia na Amazônia, com destaque para as fontes alternativas e os
impactos ambientais e sociais disso decorrentes. Além disso, trata da eficiência
energética, densidade de potência, economia verde, acordos internacionais
sobre as emissões dos gases de efeito e do papel da ciência. Ele mostra a
importância de se aproveitar o potencial hidrelétrico da Amazônia, mas
enfatiza o fato de que a energia aqui gerada não se destina ao atendimento
local, mas às demais regiões do país e às indústrias produtoras de produtos
eletrointensivos, destinados à exportação. O artigo mostra alguns paradoxos
entre os discursos e as práticas vinculadas ao ato de desenvolver e preservar
os recursos naturais amazônicos e conclama para a necessidade de que as
comunidades e as instituições locais sejam ouvidas no processo de ocupação e
desenvolvimento da região, incluindo a construção das hidrelétricas.
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Grandes hidrelétricas ocasionam impactos ambientais e sociais. Isso
é negativo, mas elas têm a vantagem de utilizar fonte renovável. A
água é fonte renovável por uma definição física. Trata-se de um fluxo: a
energia solar evapora a água e a gravidade a puxa para baixo, ou seja,
esse ciclo é renovável. Certamente ninguém é contra isso.
Grandes hidrelétricas emitem gases do efeito estufa. Isso ocorre em
qualquer parte do mundo, mesmo nos países europeus e anglo-saxões,
mas o fenômeno é intensificado em regiões tropicais. Entretanto, a
produção desse gás por hidrelétrica é muito menor que sua produção
por termoelétricas, que queimam combustível fóssil. Assim sendo, as
hidrelétricas apresentam um fator positivo. Há algumas exceções, por
exemplo, as hidrelétricas de Balbina e Samuel na Região Norte. Em
termos de produção de gases do efeito estufa essas são piores que as
termoelétricas.
Hoje, as usinas hidrelétricas são construídas a fio d’água e isso
minimiza o efeito nocivo dos reservatórios. É o caso, por exemplo, das
usinas de Belo Monte, no Rio Xingu e Santo Antônio e Jirau, no rio
Madeira. Estas hidrelétricas têm reservatórios que quase coincidem
com a área de alagamento sazonal dos respectivos rios. Isso minimiza
a área inundada, mas diminui a capacidade de produção de energia.
Uma questão fundamental sobre as hidrelétricas é saber se a
eletricidade é necessária ou não. Essa é uma boa pergunta. Ora, se a
eletricidade não é necessária, se as pessoas não precisam dela e se o
país não precisa expandir a geração de energia elétrica, então é obvio
que a discussão se torna non sense.
Outro ponto é saber se o país pode expandir a geração elétrica
usando outras fontes de energia. Esse é um assunto político que o
Brasil vem discutindo em vários fóruns, inclusive no Rio +20. Essa
é uma conferência importante e em que as questões de mudanças
16

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

climáticas foram enfrentadas, juntamente com o combate à pobreza.
Nesse contexto, deveria ser cunhada a expressão “justiça climática”,
no mesmo nível de “justiça social”, pois as mudanças climáticas
tornam as populações mais pobres muito vulneráveis. Vejam os casos
recentes de grandes tempestades que têm atingido áreas habitadas com
declividade muito acentuada e construções inadequadas e irregulares
que continuam em expansão. Isso trouxe grandes problemas para as
populações que moram em condições precárias no Rio de Janeiro e
várias outras cidades.
Atualmente, em todo o mundo, há discussão entre sobre um novo
modelo de produção e consumo que seja mais solidário. A crise
mundial derrubou o mito do mercado desregulado; vivemos um período
de euforia neoliberal, que veio da década de 1980 até 2000. Hoje, os
Estados Unidos vivem uma crise séria, em que pessoas perderam suas
casas. A Europa tem mais estabilidade, mas também lá houve vários
problemas, como a perda de emprego. Vejam o caso da Grécia.
As termelétricas vêm sendo usadas como complementação às
hidroelétricas e isso é uma questão em discussão. De qualquer modo,
deve-se dar prioridade às fontes alternativas que envolvem a geração
eólica, a solar, a oceânica e até mesmo a queima de biocombustível.
Também deve ser levada em conta a eficiência energética, que é a
maneira de evitar o enorme desperdício de energia.
Estas questões vêm sendo discutidas no Fórum Brasileiro de
Mudanças Climáticas, criado no governo do Fernando Henrique Cardoso
e retomado no governo Lula e do qual eu fui secretário. Há pouco
tempo foi realizada uma reunião desse fórum, com a participação da
presidente Dilma e na qual essas questões voltaram a ser discutidas
pelo governo, ONGs, comunidade acadêmica e outros setores sociais.
Durante a Conferência Copenhague, em 2009, o Brasil se comprometeu
com a redução de suas emissões de gases do efeito estufa, dentro de
uma faixa percentual. No entanto, pela Convenção internacional do
Clima, o Brasil não tinha esta obrigação, porque é um país considerado
fora do anexo 01 da convenção que estabeleceu as obrigações para os
países mais ricos e também os ex-comunistas que na época tinham
energia per capta muito elevada.
Com base nas emissões brasileiras no período de 1994 a 2005, projetase uma tendência até 2020 de 2,7 gigas toneladas de CO2-equivalente.
Aqui é bom lembrar que os gases, além do CO2, têm absorção diferente
na atmosfera; assim, há uma ponderação por um fator, polêmico para
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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muitos, mas que é oficial e chamado global warm potencial, em que se
calcula o equivalente em CO2 e se faz essa projeção. Pois bem, o Brasil
assumiu a redução desse parâmetro da ordem de 37% em 2020. Isso é
totalmente factível, daí se ter tomado tal compromisso.
Recentemente, tem havido um decrescimento das taxas de
desmatamento que é o maior responsável pelas emissões do país.
Alem da redução do desmatamento, algumas medidas estão sendo
tomadas, para aumentar o uso de energia renovável. Isso vem sendo
feito, particularmente, com as hidroelétricas, que emitem menos que
as termoelétricas, além de biocombustíveis e de aumento da eficiência
energética. Em países emergentes de grandes dimensões como África
do Sul, Índia e China, o consumo principal de energia se dá na forma
de combustível fóssil, especialmente o carvão. Por exemplo, África do
Sul (72% carvão); China (64% carvão e 85% fóssil); Índia (66% fóssil
e 41% carvão). O Brasil tem uma situação diferenciada, sendo 54% de
combustível fóssil e apenas 6% de carvão.
Há uma discussão sobre o chamado espaço do carbono; nele importa
saber qual seria a adição de gases do efeito estufa correspondendo ao
consumo de combustível fóssil para limitar o aumento da temperatura
global da Terra em mais 2° centigrados. Cada vez mais isso está sendo
difícil de ser feito. Esse número é mágico, como ocorre muito na ciência;
é um limite. Vamos supor que a gente tolere chegar a essa variação de
2° na temperatura global no fim do século, mas é difícil. A proposta do
Brasil para enfrentar o problema vem do Protocolo de Kyoto, baseado na
equidade, usando a responsabilidade histórica, ou seja, considerando o
total das emissões que ocorreram desde a revolução industrial.
Há um enorme tempo de residência dos gases de efeito estufa na
atmosfera, principalmente do dióxido de carbono, que é o que mais
contribui para isso. Há uma parcela dele que pode durar mais de 900
anos na atmosfera, mas a média é de 120 anos. Então, se considera que
há um acúmulo enorme de gases na atmosfera devido ao conjunto dos
países ricos e o Brasil. É baseado nisso que se faz a defesa do espaço do
carbono a que teriam direito. Há uma discussão em andamento, ainda
não definida e sob enorme interesse político em jogo, não representando
uma questão puramente cientifica.
Quanto à matriz energética, o Brasil difere muito dos demais países
do mundo. Aqui se usa muito mais o etanol, em termos relativos. Em
termos absolutos, no entanto, os Estados Unidos usam este produto
18
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bem mais que o Brasil e também ali se faz muito uso da lenha e do
carvão vegetal.
A lenha é empregada basicamente na cocção no meio rural e no setor
mais pobre da população. O carvão vegetal seria importante no Brasil se
fosse bem administrado ambientalmente, se viesse de floresta plantada,
mas isso não ocorre; em grande parte, cerca da metade do consumo
ainda vem do desmatamento ilegal. Também se deve levar em conta
que a floresta plantada retém carbono. O Brasil pode ter uma siderurgia
de emissão zero, compensando a emissão da siderurgia a coque, que
é de carvão mineral dominante no mundo e no Brasil também. O uso
de carvão vegetal na siderurgia permite alta qualidade. O aço com o
carvão vegetal pode ser melhor do que aquele com carvão mineral, por
redução de impureza.
Quanto ao biodiesel, observa-se que é um combustível cuja produção
e consumo cresceram muito recentemente. Quanto à energia eólica, esta
tem crescido muito no Brasil, mas ainda é muito baixa sua utilização.
Quanto à energia solar e à energia dos resíduos, também quase não
se usa. O lixo ainda é um problema social, de saneamento. Quanto à
energia nuclear, esta é um estoque e não um fluxo; ela não emite gás do
efeito estufa, sendo que isso ocorre apenas durante a sua construção, o
que é comum para todas as outras fontes de produção. Esta fonte pode
ter muitas desvantagens, mas não a de produzir gás do efeito estufa. Na
verdade, muita besteira é dita sobre essa fonte.
De acordo com dados oficiais, o Brasil usa aproximadamente 45%
de energia renovável; o mundo um pouco mais de 10% e os países
ricos um pouco mais de 5%. Trata-se de uma diferença grande, o que
coloca o Brasil numa posição vantajosa no debate internacional sobre
as mudanças do clima.
O percentual das fontes na geração elétrica entre 1973 e 2006 é dado
pela Agência Internacional de Energia. Aqui se pode ver a dominância
do carvão para geração elétrica. A energia nuclear tem um papel
modesto, mas crescente. O papel da hidroelétrica é percentualmente
decrescente nos países ricos, pois esses, praticamente, não têm mais
onde instalar usinas hidrelétricas, já usaram em alguns casos mais de
80% do potencial disponível.
O mesmo relatório mostra que o petróleo diminuiu muito na geração
elétrica, não somente por causa da questão ambiental, mas por causa
do preço. Vamos lembrar que o preço do petróleo em 1973 era de um
a dois dólares o barril; chegou a 140 dólares há poucos anos atrás e
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agora é mais de 100 dólares o barril. Outro dado é a energia elétrica
per capita dos países em desenvolvimento. O Brasil tem uma posição
modesta ficando atrás do Uruguai, da Argentina, da Venezuela, do
Chile, da África do Sul, da Grécia, e do Irã. A Coréia do Sul é um ponto
fora da curva.
Considerando o período de 1980 a 2005, nota-se que está crescendo a
energia per capta produzida no Brasil. Os países ricos mantêm a energia
per capta constante. O índice desses países é muito alto em relação
aos países em desenvolvimento. Isso consta no relatório do IPCC/2011,
sobre energias renováveis e em que foi estudado o efeito da mudança
climática no regime hídrico mundial. Isso é muito dependente de
modelo. É muito difícil se imaginar um futuro. Quem faz isso bem não
são os cientistas, os literatos, como Julio Verne. Francis Bacon imaginou
a Nova Atlântida, um mundo tecnológico, lá nos anos 1500. Mas o
pesquisador não, ele é muito amarrado a dados concretos e, portanto,
tem dificuldade de imaginar o futuro muito distante.
No caso brasileiro, o crescimento da geração termoelétrica está na
contra mão da história; o mundo todo está preocupado em reduzir a
utilização da termoeletricidade, embora esta ainda seja utilizada em
vários países, como China, Índia, Estados Unidos e todos os países da
Europa, exceto Noruega que usa muito hidroeletricidade e a França
que usa muito a energia nuclear. Vejam que o Brasil usa pouca a
termoeletricidade, mas esta está crescendo, o que não é bom para a
questão climática.
Do ponto de vista social, tem havido polemicas em Belo Monte e
nas hidrelétricas de Santo Antonio e Jirau por causa das péssimas
condições de trabalho nos canteiros de obras. Isso tem transparecido
nos movimentos operários e isso não é uma coisa aceitável. Se for para
colocar as pessoas em situações lastimáveis e que em certos aspectos
lembram campos de concentração, é melhor não fazer hidroelétrica
mesmo. Esse é um problema que o governo tem de resolver. Não se
pode entregar isso ao mito da iniciativa privada, mas é esta que controla
esta e outras obras do mesmo tipo.
Há necessidade de o Brasil aumentar a geração de energia eólica,
a despeito dos problemas ainda existentes e um dos incentivos é a
progressiva redução de seu custo o que parece já ter surtido efeito em
certa medida. O custo brasileiro de investimento em energia nuclear
é alto comparado ao da hidrelétrica. Não estou dizendo que está
acontecendo uma irregularidade; a energia nuclear é cara mesmo.
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Vejam o custo de Angra III, por quilowatt: são 1300 megawatts; já foram
gastos 700 milhões de dólares com a importação dos equipamentos
alemães e a previsão é de se gastar mais 10 bilhões de reais, ou seja,
cinco bilhões de dólares. Somados com os 700 milhões já gastos, são
quase seis bilhões de dólares. Dividindo-se esse montante por 1300
megawatts tem-se um custo de cerca de 4.000 dólares por quilowatt.
Pegue a mal falada Belo Monte e divida o custo dela pela potência: são
da ordem 1.000 dólares por quilowatt.
Outra fonte de energia é o bagaço da cana, mas esse é queimado
com baixa eficiência térmica; além disso, não há uma utilização do
potencial da cana para geração elétrica. O mesmo acontece com o lixo
urbano: enorme desperdício de energia que podia ser aproveitado,
além de melhorar as condições sanitárias das cidades. Quanto à energia
solar, é pouco usada no Brasil. Quando já se tem uma casa, instalar um
coletor solar sai muito caro, mas não no custo geral de construção da
casa. O preço que existe hoje não é bem avaliado, porque ainda não há
indústria de larga escala. Por exemplo, se for fazer uma casa popular
modesta, custando em torno de 20 a 30 mil reais, um chuveiro elétrico
simples custa cerca de 20 reais. Um coletor solar talvez acrescentasse
mais mil reais na construção, isso não representa quase nada quando
considerados os benefícios. Então, poderia ter um grande programa
para instalar energia solar nestas casas. Em edifícios altos, em cidades
grandes, isso não adianta muito, porque a energia solar per capta é
muito pequena.
A energia é cara no Brasil para os consumidores na rede e não
para os grandes consumidores que tem contratos privilegiados. Esses
são chamados consumidores livres. Por oposição, os cidadãos são
consumidores presos, quer dizer, eles têm que pagar tarifa à empresa
da área onde moram; as empresas não, elas têm contrato e compram
energia muito mais barata. Cerca de 30% da energia do Brasil está
nessa categoria e como a conta tem que fechar, é óbvio que nós temos
que pagar mais caro para eles pagarem mais barato. Quem não perde
dinheiro são as empresas elétricas de distribuição principalmente as
estrangeiras que tem lucros fabulosos. Isso significa que o Brasil é o
paraíso do capital; quem quiser ganhar muito dinheiro vem para cá.
Teria que se modernizar a Eletrobrás que continua estatal. Há uma
polemica sobre as concessões de hidroelétricas. É um assunto colocado
pela FIESP que quer pegar todas as usinas da Chesf e Furnas. Bem, eu
não acho isso bom, mas a discussão continua no Brasil. Não vejo com
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bons olhos essa idéia de privatizar tudo para resolver os problemas
sociais, mas essa é uma discussão atual.
Há um estudo de um colega, Roberto Araújo, que mostra que o preço
da energia elétrica no Brasil é muito caro. Em nosso país a energia é
mais cara do que em vários países desenvolvidos, inclusive o Canadá e
os estados hidroelétricos norte-americanos. Curioso que a privatização
foi feita para a energia ficar barata porque os americanos e os europeus
vinham para o Brasil ajudar o povo a ter energia barata. De maneira
geral, o preço da energia tem crescido acima da inflação.
Quanto às várias formas de geração elétrica, é preciso observar
que o grande impacto ambiental da hidroelétrica é ocasionado pelo
reservatório. Mesmo pequeno, ele provoca impacto, mas toda obra para
produção de energia provoca impacto: a térmica traz problema para a
atmosfera; a nuclear traz problema com a radioatividade, como foi o
caso recente de Fukushima, no Japão. Por outro lado, a energia nuclear
não emite gases do efeito estufa. Quanto ao efeito estufa é preciso
observar que ele é pequeno na hidroelétrica quando comparado com
a termoelétrica.
O Brasil é interligado eletricamente numa distância que corresponde
de Moscou a Lisboa, mas há um vazio enorme na Região Norte onde são
escassas as redes de transmissão. Trata-se de uma área deficiente em
atendimento à população, embora pequena em relação ao restante do
país. Isso é algo importante, porque a hidroelétrica feita na Amazônia
tem pouca coisa a ver com as necessidades desta região; elas são
voltadas às necessidades das regiões Sudeste e Sul do Brasil. Assim
sendo, a transmissão de energia elétrica é uma exigência política para
atender as populações, mas não é para isso que eles estão sendo feitas,
porque elas são de uma dimensão muito maior do que as necessidades
da região onde a eletricidade é produzida.
Houve uma exclusão elétrica. No inicio de 2003 havia 12 milhões de
pessoas sem eletricidade, a maioria na área rural e na Região Norte. Em
2006 houve um subsidio de dois bilhões de dólares-equivalentes para
o consumo de óleo diesel nesta região. Isso poderia ser aplicado em
fontes alternativas de energia. O programa federal Luz para Todos é um
programa interessante e bem sucedido, exceto na Região Norte, dadas
as dificuldades de extensão da linha elétrica e onde o uso de energias
alternativas variadas poderia ser aplicado.
Os recursos hídricos colocam o Brasil no topo da lista dos países, mas
o uso desses recursos o deixa em 4° lugar, depois de China, Estados
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Unidos e Canadá. Observando o percentual de potencial hidroelétrico
que é usado em cada país, percebe-se facilmente que o Brasil fica em
5° lugar, usando 1/3 do potencial que dispõe. Em outros países esse
valor ultrapassa 80% do potencial hidroelétrico em uso. Quanto ao
percentual da geração hidroelétrica, o Brasil ocupa o 2° lugar; somente
a Noruega tem uma geração hidroelétrica acima do Brasil. Quanto ao
numero de grandes barragens, novamente há muitos países na frente do
Brasil. China tem um numero imenso de barragem, perto de 22 mil. Fora
ela, aparecem os Estados Unidos com sete mil barragens. Aqui estão
incluídas todas as barragens e não somente barragens de hidroelétrica;
muitas delas são utilizadas para irrigação.
Quanto à Usina de Belo Monte, houve uma redução do reservatório
desta hidrelétrica, em relação ao que foi inicialmente projetado. Pelo
projeto atual, esta usina funcionará no sistema fio de água; não haverá
acumulação de água para período de seca. A densidade de sua potência
é da ordem de 20 watts por metro quadrado, o que é alto, quando
comparada à usina de Balbina, que é de 0,1 watts e de Tucurui, que é
de 2,9 watts. Também seu fator de capacidade é de 42%, enquanto é de
50% para as demais. Um equívoco que se coloca frequentemente em
debates é almejar o fator de capacidade das usinas de 100%. Nenhuma
energia renovável comporta isso, porque depende de um fluxo da
natureza. Então, 50% é um bom valor. A média de fator de capacidade
na Espanha é 21%; na Suíça, Japão e China é cerca de 30% e nos
Estados Unidos a média é um pouco acima de Belo Monte. Por causa
da grande vazão do rio Madeira, as usinas de Jirau e Santo Antônio têm
um fator de capacidade muito melhor.
Acho que no futuro não serão construídas usinas de reservatórios
no Brasil, pois a maior parte do potencial hidroelétrico não usado está
na Região Norte, onde os aproveitamentos hidrelétricos possíveis com
reservatórios são muito poucos. Uma conta feita por Marco Aurélio
Santos, em 2000, mostrava que considerando o custo-benefício,
Balbina é uma usina pior do que uma termoelétrica de carvão, do
ponto de vista do efeito estufa. Usina termoelétrica, além de contribuir
para o aquecimento global, polui o ar na região onde está instalada.
Assim, ao invés de termoelétrica, talvez o Brasil pudesse usar mais
energias proveniente da biomassa residual e do vento. De modo geral a
disponibilidade de energia tem uma variação sazonal. A disponibilidade
de água sofre um período de queda durante os meses de menor
pluviosidade e consequente disponibilidade de água, o aumento da
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disponibilidade do bagaço da cana, ocorre nos meses de safra da canade-açúcar. Evidentemente, se houver disponibilidade de vento constante
deve-se gerar energia eólica e poupar as demais fontes.
Dizem que praia de mineiro é reservatório de hidroelétrica. Eles
fizeram casas bonitas, hotéis, tudo para ficar na beira da água e quando
diminui o nível de água vão reclamar com Furnas. Tendo vento, podese despachar a energia elétrica de fonte eólica e guardar a água. Não é
assim na Europa; lá os países não têm grandes reservatórios de água,
então acabam ficando num aperto danado quando o vento diminui
muito. Só há uma solução: eles têm que usar termoelétricas. Foi o que
a presidente Dilma falou e que acabou gerando uma grande confusão
na mídia e irritação dos ambientalistas. Ninguém pode ter apenas
sistema eólico, porque na hora que os ventos param, interrompe-se
o fornecimento de energia, para tudo. Isso não é possível. A energia
eólica tem que ter sempre um backup.
Tem havido certo incentivo para aumentar a energia eólica. Muitos
fabricantes vieram para o Brasil; vem principalmente para fazer as
torres e as pás, porque elas são pesadas e exigem tecnologia específica.
As torres chegam a ter 100 metros de altura e atualmente são feitas no
Brasil. Por outro lado, os projetos não são feitos no Brasil. Na verdade,
não há nenhuma empresa brasileira nesse setor. É semelhante ao que
ocorre com as fábricas de automóveis.
Houve avanços na tecnologia de produção de energia eólica, o que
permitiu baixar seu preço: melhoria do desempenho dos geradores,
torres mais altas, hélices maiores são alguns deles. Considerem que a
energia eólica e a transferência de potencia é proporcional ao cubo da
velocidade. Quando se aumenta as torres essas passam para camadas
de vento com velocidade maior, então isso vai ao cubo da velocidade.
A densidade de potência de um parque eólico é da ordem de 10
megawatts por quilômetro quadrado, mas este é um valor teórico; na
prática chega-se muitas vezes apenas a 20% desse valor; ou seja, acaba
ficando na faixa de dois a 10 megawatts por quilômetro quadrado.
Gostaria de concluir falando sobre alguns projetos que estamos
desenvolvemos na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no
setor da eletricidade como fonte de energia alternativa. Por exemplo,
um ônibus tocado a hidrogênio, um ônibus inteiramente nacional, com
pilha a hidrogênio que oferece uma grande vantagem no transporte
urbano e menor consumo energético. Outro exemplo, é um trem de
levitação magnética, fizemos um modelo reduzido e agora obtivemos
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recursos do BNDS para fazer um de tamanho real. Ele economiza
energia por que não tem atrito, não tem roda, mas ele é feito para baixa
velocidade.
Também existe uma pesquisa de biocombustível bastante avançada.
Vocês sabem que o problema do Brasil, no caso do biodiesel, é que
usamos a pior planta possível energeticamente, a soja. É a pior planta
para fazer biodiesel, mas ela sobra da produção para exportação; apenas
5% são destinados para o biodiesel. Em termos de eficiência energética
a melhor planta seria a palma ou dendezeiro da qual é possível extrair
o óleo de palma também chamado de azeite de dendê. O Brasil precisa
investir nisso.
Temos uma cooperação com a Universidade de Tsinghua em
Pequim na área de energia renovável, com uso de etanol de segunda
geração: fizemos um laboratório em cooperação com o Japão e com
a FINEP. Fizemos uma usinazinha de energia elétrica com queima do
lixo. Também construímos um gerador que usa as ondas do mar para
produzir energia. O Brasil tem outro pré-sal de energias alternativas;
assim, parte dos recursos do petróleo do pré-sal deveria ser usada para
desenvolver essas novas fontes energéticas.
ENNIO CANDOTTI
Uma questão recorrente é que a água é muito abundante na Região
Norte, mas há duas questões políticas que precisam ser entendidas,
embora de difícil solução. Uma é relacionada ao ICMS sobre o uso da
energia gerada nesta região e pago na região consumidora, ou seja, o
Norte, onde se gera a energia e sobram apenas algumas compensações
ambientais que são distribuídas sem critérios públicos. Isto significa
que os danos ambientais são locais, mas os benefícios dessas grandes
usinas hidroelétricas em geral não vertem para a região produtora. A
Usina de Tucuruí, no Estado do Pará, por exemplo, não contribuiu para
o desenvolvimento da região. Essa relação econômica e política das
hidroelétricas com o desenvolvimento local deveria ser tratada com
mais cuidado, visando permitir uma melhor distribuição da riqueza
gerada com o movimento da água.
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RENATO VAZ
De acordo com o palestrante existiriam péssimas condições de
trabalho humano nas usinas do Rio Madeira (Jirau e Santo Antônio).
Permita-me discordar desse dado, pois estive pessoalmente em duas
ocasiões nestas obras e pude constatar as excelentes condições de
trabalho oferecidas pelas empreiteiras. Além de excelentes refeições,
o canteiro de obras era extremamente organizado e contava com um
programa de capacitação profissional muito atuante.
Também gostaria de comentar sobre a informação ventilada pelo
palestrante de que o custo de uma usina nuclear seria muito elevado
em relação à capacidade geradora de energia. Lembro aqui o modelo
energético da França, em que toda sua capacidade de geração de
eletricidade está baseada na energia atômica nuclear. Assim, quando se
diz, por exemplo, que a usina nuclear de Angra III é inviável por causa
dos custos de construção, fica a impressão que alguma coisa está errada
só aqui no Brasil. É preciso observar aquilo que a França faz e aquilo
que o Brasil deixa de fazer para que a produção de energia nuclear seja
viável, como é na França e em muitas outras partes do mundo.
LAURO AUGUSTO ANDRADE PASTOR ALMEIDA
Como engenheiro, já na reserva, e como funcionário do governo
do Estado do Amazonas, tive a oportunidade de, durante cinco
anos, percorrer o interior fazendo o levantamento das comunidades
visando atender ao Programa Luz para Todos. Consegui levantar 5.286
comunidades. Hoje esse número beira 6.000 mil. Em todas aquelas
comunidades eu verifiquei uma tremenda dificuldade de serem atendidas
pelo atual sistema de distribuição de energia. Acho que seria o caso
de se fazer um novo levantamento, como as feitas sob encomenda da
ELETROBRAS, já que é ela que é a mentora do programa para energias
alternativas.
Atualmente, o que se faz? Chega-se no local próximo a um pólo de
desenvolvimento, coloca-se um gerador a diesel e dali puxam-se as
linhas, num trabalho medonho, tendo que passar sobre lagos e rios.
Inclusive, o Exército Brasileiro está ajudando no posteamento, ou seja,
na colocação de postes. Por exemplo, em Caapiranga, onde não é muito
distante, mas muito difícil de chegar. São horas e horas de viagem.
Então, como chegar lá com um poste de luz? Aliás, em toda a Amazônia
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este tipo de dificuldade é muito comum. O posteamento que está vindo
de Tucuruí para interligar o sistema nacional deve chegar a Manaus,
mas isso tem demandado muito tempo e dinheiro. A mesma situação
ocorreu com o gasoduto de Urucu a Manaus, também muito caro para
ser instalado e mantido. Nesse caso, até o equipamento empregado teve
que ser inventado e fabricado aqui na região.
Esses dados servem para mostrar que na Amazônia a situação é
quase sempre totalmente diferenciada de qualquer parte do Brasil. Isso
demonstra a necessidade para que esta região seja capaz de criar e
manter um sistema próprio e unificado de planejamento para todo e
qualquer tipo de projeto. O que se vê no momento é que várias frentes
de trabalho são tocadas por uma série de Ministérios, cada um agindo
na sua área específica. Não raro, cada um puxando a brasa para sua
sardinha e às vezes com nítida superposição de mandos, sem nenhuma
coordenação. Eu senti isso na pele quando estava a serviço no interior
do Estado do Amazonas. Por certo, isso gera muita ineficiência,
representada por gastos desnecessários e muita perda de recursos e de
tempo.
Todos sabem das dificuldades que a Amazônia enfrenta nas áreas
de segurança, saúde, transporte, meio ambiente e desenvolvimento em
geral. Tudo aqui é marcado por graves dificuldades. Se não houver uma
coordenação bem estruturada, as coisas não funcionam a contento.
Acho que a COPPE poderia colaborar muito na estruturação de uma
boa coordenação da Amazônia.
GUILLERMO CARDONA GRISALES
Lembro que numa entrevista com um pesquisador da universidade de
Porto Velho, ele me disse que as hidroelétricas do Rio Madeira parecem
carregar uma maldição: poucos conhecem a natureza desse rio, rico
em sedimentos. Os processos erosivos e de sedimentação não foram
bem calculados nos projetos das hidrelétricas de Jirau e Santo Antonio.
Ultimamente tem havido fortes desmoronamentos das margens do Rio
Madeira a jusante desses empreendimentos e em grande medida isso
decorre da falta de conhecimento técnico dos que planejaram a obra e
também dos que fizeram os seus estudos de impacto ambiental. Tratase de uma grande irresponsabilidade pública.
Quanto à participação real das comunidades, é preciso que elas
também sejam beneficiadas e não simplesmente exploradas por este
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tipo de empreendimento. Por exemplo, existem indenizações que ainda
não foram pagas para os moradores nas áreas das hidrelétricas do Rio
Madeira. As empresas não querem assumir suas responsabilidades,
deixando isso para o Estado, dizendo que compete a ele resolver esse
tipo de problema.
Outro exemplo semelhante está ocorrendo em Altamira, com a
Hidrelétrica de Belo Monte. Ali, os royalties que as empresas tem que
pagar ao Município não estão sendo pagos. O resultado é que, além
de não receber, a cidade ainda está pagando um preço muito alto
com a imigração de muita gente que busca emprego nas obras. Isso
tem aumentado muito os custos de moradia e de infraestrutura. Para
isso também as empresas privadas não estão assumindo nenhuma
responsabilidade social e que teriam que assumir como parte do
empreendimento. Estas responsabilidades são parte do empreendimento
e não apenas consequências do que dele podem advir.
OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA
Em relação ao que foi dito sobre a baixa eficiência dos investimentos,
eu gostaria de enfatizar o brutal descaso do governo em relação à
Amazônia, há décadas. Apenas para registro, a Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), que teria a função de exercer
a coordenação das ações do governo federal voltadas para a região há
muito se distanciou do processo. O organismo teve presença relevante
nas décadas de 60 e 70, talvez até a de 80. Entretanto, na década de
90 foi extinta em circunstâncias vexatórias. Daí em diante foi gerado
enorme vácuo relativamente ao elo das ações governamentais na região.
A ação federal, distanciada das próprias secretarias de planejamento
dos governos estaduais, levou a este estado atual. A Amazônia, em
decorrência, encontra-se em grande medida entregue ao seu próprio
destino, “ao Deus dará” como se diz, carente de grandes projetos
essenciais ao seu desenvolvimento. Cristaliza-se uma sensação de
desvalimento da Amazônia em relação às suas próprias potencialidades.
Quando não podemos desenvolver os projetos em complementação
- por exemplo, ao que o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
pesquisa - verifica-se a falência da governança da pesquisa no plano
intragovernamental e relativamente aos investimentos privados. O INPA
tem dezenas de patentes registradas, mas não consegue inseri-las no
sistema econômico, e isso evidentemente não é função desse instituto.
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Enquanto não houver projetos consistentes, tanto no campo da
infraestrutura como no da iniciativa privada, a região se manterá na
posição de mecanismo de espera indeterminadamente. Quem ganha
com isso é o explorador, que devasta a floresta sem nada oferecer
em contrapartida. Saliento, na oportunidade, que a devastação é
simplesmente consequência exatamente desse distanciamento do
governo em relação à realidade social, política, cultural e econômica
da Amazônia.
JANSEN ALFREDO SAMPAIO ZUANON
Como dizem os próprios engenheiros que trabalham no planejamento
e na construção de hidrelétricas, os peixes são sempre os maiores
problemas do ponto de vista ambiental. E com razão, porque, de fato,
a maior parte dos impactos sobre a ictiofauna é irreversível. Quando
esses impactos não são irreversíveis no tempo de vida das usinas, na
maioria das vezes são inexequíveis do ponto de vista de mitigação ou,
eventualmente, de correção dos problemas ambientais gerados pela
instalação das usinas hidrelétricas.
No entanto, a questão que eu gostaria de colocar é a estratégia de
produção de energia hidrelétrica, de um ponto de vista mais geral, na
escala da Bacia Amazônica. Hoje em dia a “bola da vez” é a Bacia do rio
Tapajós e a estratégia governamental é fazer nesse rio algo semelhante
ao que tem sido feito no Tocantins, onde se buscou o aproveitamento
hidráulico máximo, encadeando usinas hidrelétricas desde as cabeceiras
até próximo à sua foz no Rio Amazonas. Isso obviamente vai gerar
impactos muito grandes e irreversíveis novamente. Entretanto, pela
primeira vez estamos tendo a oportunidade de participar do processo
de planejamento nessa escala de Bacia. Nos últimos meses, tem havido
reuniões envolvendo profissionais do IBAMA, do ICMbio e instituições
de pesquisa, na tentativa de planejar as instalações dessas usinas ao
longo da Bacia do rio Tapajós, buscando preservar a sua funcionalidade
ecológica e ambiental.
Não acho que devamos nos iludir de que será possível interferir
extensivamente nesses projetos, mas, de qualquer forma, é possível
que o componente ambiental passe a ser considerado de uma maneira
mais apropriada, na escala espacial adequada e antes da implantação
do complexo de usinas hidrelétricas. Embora os impactos dessas obras
sejam muito grandes e irreversíveis, temos uma idéia bastante razoável
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do que acontece do ponto de vista ambiental a partir dessas intervenções
humanas. Entretanto, diferentemente das grandes usinas, as Pequenas
Centrais Hidrelétricas (PCHs) têm sido construídas por iniciativa privada
ou em parceria com o poder público sem o devido controle ambiental,
sem planejamento em escala de bacia, ou de qualquer outra forma de
controle em escala espacial adequada.
Do ponto de vista da ictiofauna, por exemplo, é esperado que os
impactos locais sejam menores, mas na escala da bacia eles podem ser
tão perniciosos quanto as grandes usinas; ou até mais, especialmente
pela perda de diversidades beta, ou seja, a diversidade entre locais.
Neste sentido, ao modificar de uma maneira semelhante essa grande
quantidade de rios menores ao longo da bacia, vão restar conjuntos
muito parecidos e empobrecidos de espécies de peixes, com uma perda
irreversível de diversidade ambiental e biológica. Assim, as PCHs podem
ter efeitos locais menores, mas no conjunto podem provocar efeitos na
paisagem muito maiores que as grandes hidrelétricas.
PHILIP MARTIN FEARNSIDE
O Dr. Pinquelli Rosa e eu estamos debatendo as questões das
hidrelétricas há cerca de 20 anos. Há muitos problemas de emissão de
gases do efeito estufa. São assuntos importantes, tanto na parte técnica
como na parte político-institucional com relação a como se toma
decisões sobre fazer ou não fazer hidrelétricas, como usar energia, etc.
A idéia que o Dr. Pinquelli apresentou várias vezes é que as
hidrelétricas tem pequeno impacto sobre o efeito estufa, comparado às
termoelétricas, embora com algumas exceções, mas que, em geral, as
hidrelétricas são bem melhores. São assuntos muito importantes sobre
os quais temos conclusões diferentes. Isto é o caso não só para mim,
mas também para outros pesquisadores, como o Dr. Bruce Forsberg,
que não pode estar aqui, mas me pediu para opinar em seu nome.
Nosso grupo tem resultados totalmente diferentes do grupo do Dr.
Luiz Pinguelli quanto à emissão de gases. Temos mostrado bem mais
emissões das hidrelétricas. Também diferimos quanto à interpretação
do que isso significa.
Existem vários problemas em torno de como se mede as emissões,
o que incluir e o que não incluir. Há várias diferenças. Uma é que
a ELETROBRAS excluía totalmente a emissão das turbinas e da água
abaixo da barragem. Então, essa deixava a emissão da hidrelétrica
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parecer muito menor do que encontramos com medições diferentes.
Há também um problema de interpretação, porque a hidrelétrica é
diferente da termoelétrica. A hidrelétrica produz uma enorme emissão
no início, sendo que, ao inundar a floresta, as árvores apodrecem,
liberando carbono, sendo que parte deste se torna metano no fundo
do lago. Então, há uma enorme emissão nos primeiros anos e depois a
emissão vai diminuindo. Não chega a zero, mas diminui muito.
Em longo prazo, pode ser menos do que seria a emissão por queima
de combustível fóssil, mas vai levar muitos anos para pagar de volta
a “dívida” que foi criada nos primeiros anos. Isso pode levar décadas.
Esse é o problema. Assim, levando em conta um longo prazo, não se
pode dar o mesmo peso para o que acontece no ano um e no ano cem,
por exemplo. Então, pode parecer que é um bom negócio em termos
climáticos; só que isto não reflete o interesse da sociedade, pois o tempo
tem um grande valor no caso do aquecimento global.
Isto é especialmente grave no caso da Amazônia, onde a mudança
climática representa uma ameaça para a floresta. Se a gente não faz
nada contra o efeito estufa na próxima década, a floresta amazônica
estará em risco. Por causa disso, se você tem uma coisa que dá um
beneficio daqui a 40 anos, isso não significa que ela é verde e limpa.
Tem que ser feito alguma coisa para combater o efeito estufa agora, e
nesse caso a hidrelétrica acaba sendo pior quando considerado o peso
para esses primeiros anos.
A falta de um compromisso em Copenhague é uma coisa muito séria
e que afeta toda a estratégia brasileira para combate ao efeito estufa,
mas a idéia que se está apresentando no Brasil é que esse aumento de
hidrelétricas serve como uma medida de mitigação, ou seja, uma maneira
de diminuir as emissões. Em primeiro lugar, os números são baixos (o
que a gente questiona), mas também os cálculos oficiais consideram
que o tempo não tem nenhum valor. Então, esse é um problema que
afeta tudo e nas últimas semanas foi pedido crédito de carbono para
a hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Madeira, coisas que a gente
questiona como maneira de mitigar o efeito estufa porque ela tem
emissões. No entanto, pelas brechas que existem na regulamentação
do protocolo de Kyoto, os proponentes conseguem dizer que tem zero
de emissão. Normalmente, as emissões não são “adicionais” porque
as obras seriam construídas de qualquer forma e porque as empresas
vão ganhar dinheiro com isso. Então, dando crédito para isso, acaba
autorizando uma emissão de gases em outra parte do mundo, o que
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piora o efeito estufa. O Brasil está explorando ao máximo as brechas no
Protocolo de Kyoto e vai piorando o efeito estufa. Assim, será o próprio
Brasil que vai sofrer mais com os impactos disso.
Também, temos diferenças sobre o que se faz com a energia. O Dr.
Pinguelli sugeriu que as hidrelétricas, como a de Belo Monte, irão
diminuir a pobreza no Brasil. Acho importante lembrar que boa parte
da energia desta hidrelétrica será utilizada para fazer alumínio e outros
produtos eletrointensivos que estão tirando as oportunidades de usar os
recursos do País de outra forma. Portanto, Belo Monte não irá diminuir
a pobreza.
Não é suficiente ouvir o que cada um fala. Cada pessoa tem que ver
os resultados diretamente. É muito importante a parte de dados sobre
quanto é a emissão e também a parte de interpretação. Muitas das
diferenças não se resumem à mensuração em si, de ir com a garrafinha
e medir os gases, mas sim como vai calcular o impacto e interpretar
isso. Então é muito importante entrar neste assunto.
ADALBERTO LUIS VAL
Ontem foram publicadas no site do CGEE informações sobre a
Conferência Rio+20 e ali se falava muito sobre desenvolvimento
sustentável, geração de energia e outros assuntos hoje aqui debatidos.
Deixem-me fazer algumas observações sobre isso. O primeiro painel que
o CGEE coordenou chamava-se Água e Desenvolvimento Sustentável.
Participaram desse painel a Agência Nacional das Águas, o Departamento
Nacional de Obras Contra a Seca, a Fundação Cearense de Metrologia
e Recursos Hídricos, a Agência das Nações Unidas de Combate à
Desertificação e o instituto francês de pesquisa para o desenvolvimento
(IRD). Ali não apareceu instituições da Amazônia. No dia 13 de Abril
o tema foi Sustentabilidade e Produção de Alimentos. Participaram a
CAPES, o IPEA, a Fundação Getulio Vargas, a Confederação Nacional
de Agricultura e o Centro de Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento da Agricultura. Não apareceu a Amazônia. O tema
seguinte foi a Percepção de Economia Verde: clima e sustentabilidade;
sustentabilidade e energia. Também aqui não aparece a Amazônia.
O Brasil tem um lugar de destaque nessas discussões, porque
sua configuração para o desenvolvimento apresenta características
diferenciadas, como matriz energética mais limpa, grandes áreas
preservadas de florestas e imensa biodiversidade. Apesar disso, não
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se fala em Amazônia. Tem-se a impressão que ainda temos a linha de
Tordesilhas passando pelo nosso território.
Gostaria, nesse momento, de considerar as discussões acerca da
economia verde. Considero que a economia verde é o passo seguinte ao
desenvolvimento sustentável, no sentido de que, além de buscá-lo, se
busca a reposição dos danos ambientais que já foram causados e que
já são muitos. Nesse contexto, é preciso salientar o papel da ciência
brasileira para as novas hidroelétricas na Amazônia.
O plano brasileiro de construção de hidroelétrica prevê a construção
de várias delas na Amazônia nas próximas décadas. Quais são os
melhores lugares para se construir essas hidroelétricas? Acho que
a ciência tem que se antecipar ao tempo e buscar já respostas para
os desafios futuros. É preciso manter os investimentos em Ciência e
robustecer suas atividades para poder, a partir de informações sólidas,
construir decisões sobre locais para construção, para a inclusão social das
populações humanas que vivem no entorno desses empreendimentos.
Outras formas de geração de energia devem ser consideradas no caso do
custo ambiental ser muito alto para algumas hidroelétricas. Nesse caso
a Ciência também deve se antecipar, produzir a informação necessária
no tempo certo, para poder contribuir para redução dos custos.
A devastação florestal na Amazônia é um efeito reflexo, ou seja, se
a gente tomar os devidos cuidados em particular com os processos de
inclusão social e geração de renda, pode-se reduzir este efeito. Assim,
se ações nesse sentido forem negligenciadas a devastação florestal
aumentará e vice-versa. Nesse contexto há que se incluir a dimensão
tempo. Isto é, o desmatamento vai acontecer tão mais rapidamente
quanto mais lentamente se resolver os problemas relacionados à inclusão
social e geração de renda. De novo, o uso da informação cientifica
disponível é vital. Não temos toda a informação que precisamos, mas
a que temos precisa ser usada. Não podemos nos permitir gerar as
informações e depois não utilizá-la, como fizemos agora com o Código
Florestal. As informações que produzimos até aqui são de fundamental
importância para que a gente possa providenciar intervenções mais
seguras na Amazônia.
MARIA TERESA FERNANDEZ PIEDADE
Ao longo deste nosso debate já foi mencionado o fato de que os
grandes empreendimentos como as hidroelétricas e outros vão
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prejudicar alguns grupos biológicos, como por exemplo, os peixes. No
entanto, mais preocupante que isso é a questão da perda de integridade
dos ambientes como um todo. É nesse momento que se percebe o
enorme viés decorrente da dificuldade de se trazer para a Amazônia
uma rede de distribuição energética nos padrões convencionais. Vejo
que, de alguma forma, se pretende tratar a região Amazônica como o
Nordeste, onde os volumes de água dos rios, lagos e das áreas alagáveis
são muito menores do que aqueles da região amazônica. Parece que o
Brasil não entende a Amazônia como ela é. Lamentavelmente, eu não
vejo que isso esteja mudando, apesar de todos os esforços de alguns
especialistas em apontar as peculiaridades desta região
Para mostrar que as coisas são diferentes, vou pontuar minha
intervenção com apenas um número: nos cálculos da área de cobertura
do território da Amazônia 30% são áreas úmidas, o que corresponde a
mais de um milhão e meio de quilômetros quadrados. Transmitir energia
elétrica transpondo todos esses rios, lagos, e outros corpos de água é um
desafio para a engenharia, sem sombra de dúvida. Lamentavelmente,
para contornar os problemas decorrentes da presença de corpos de água,
estes são frequentemente drenados; os rios têm seus cursos comumente
retificados, o que, aliás, já está sendo feito na cidade de Manaus. Todos
podem perceber que em breve teremos inundações nesta cidade, como
já ocorre em Rio Branco, Acre. Esses lamentáveis processos ocorrem
como consequência da má gestão das margens dos rios. Posso dizer
isso, pois morei em Rio Branco há mais de 30 anos e essas enchentes já
estavam “escritas nas estrelas”, como diz a canção.
Para mim as enchentes daquele estado não são, então, novidade
nenhuma, porque o rio já vem sendo assoreado há décadas pelos
sedimentos das margens que caiam sistematicamente, como
consequência da remoção da vegetação marginal. Inicialmente, em
Rio Branco apenas um ou dois bairros inundavam e agora, menos de
um ano atrás, uma grande catástrofe ocorreu, com o alagamento de
toda a cidade. É triste, porém, essas catástrofes favorecem a muitos
financeiramente, porque com as catástrofes há liberação de recursos. Já
se começa a perceber na Amazônia uma capitalização das catástrofes
em benefício da liberação de recursos sem licitações, e outros. Como já
dispomos de mais de um modelo de previsão das cheias, que podem com
três ou dois meses de antecedência estimar a amplitude da inundação de
um dado ano, isto pode ser usado para a prevenção. Esse conhecimento
já foi divulgado de diferentes formas, mas não está sendo utilizado,
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porque não há interesse em absorvê-lo. Ou então, porque nosso poder
de convencimento não está sendo suficiente para conseguir sensibilizar
a quem de direito. Então, se é este o caso, devemos melhorar nosso
poder de persuasão com brevidade.
Trazendo novamente aqui a discussão mantida no âmbito do código
florestal. A grande preocupação que está havendo diz respeito à
mudança do nível das demarcações de áreas de preservação marginais
aos corpos de água. Com a redução do nível de preservação para o nível
baixo ou intermediário da cheia dos rios amazônicos, 80 a 70% das
florestas alagáveis que mantém o ciclo hidrológico da região ficaram
fora da preservação. Por que eu digo isso no contexto desta nossa
reunião sobre hidroelétricas na Amazônia? Porque as hidroelétricas
vão ser o menor problema. Se essa legislação for aprovada - e de fato
vai ser - as hidroelétricas talvez nem cheguem a funcionar por que
passaremos a ter extremos de secas e cheias tão intensos, somados
às mudanças climáticas, que vamos nos ver em palcos de aranhas de
toda forma. Bem, depois desse quase desabafo, um pouco pessimista
- infelizmente eu acho realista - eu pergunto se não seria o caso de
investirmos muito mais nas outras formas de geração de energia, ainda
que descentralizadas, mesmo que isto não seja do interesse de vários
grupos de poder atuando na Amazônia?
Um exemplo de energia alternativa pode ser aquela obtida de
plantas nativas, como é o caso das plantas aquáticas que aqui crescem
em profusão. Nós temos apenas na Amazônia Central mais de 400
espécies de plantas aquáticas, algumas delas produzindo mais de 100
toneladas de hectares ao ano em matéria seca. Algumas dessas espécies
muito produtivas poderiam, sem risco, serem usadas para produção
energética. Eu não vejo nenhum empreendimento sério no sentido de
absorver essas informações científicas já disponíveis e transpô-las para
uma realidade econômica que possa beneficiar a região e, naturalmente,
suas populações. Assim, como nação, ainda temos muito que caminhar
em prol de uma mudança de paradigma na concepção da região como
um todo, e na busca de formas de utilização mais compatíveis com a
sua vocação.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
Como todos os demais grandes projetos traçados para a Amazônia,
a produção de energia, através de Hidrelétricas, é marcada por
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controvérsias, sendo a principal o confronto entre a exploração e a
preservação ambiental. Mais que controvérsias, este setor é marcado
por paradoxos, dos quais destaco os seguintes, sem nenhuma ordem de
causa e efeito ou de importância.
1-. A região amazônica é considerada como estratégica para a
preservação da biodiversidade, manutenção do clima e fonte de
medicamentos e alimentos novos, mas ao mesmo tempo vem sendo
alvo prioritário para a produção de hidroeletricidade. De acordo com o
plano decenal para o setor energético brasileiro, esta região já fornece
cerca de 10% da eletricidade consumida no Brasil, esperando que este
percentual chegue a 23% até o ano de 2020. A questão paradoxal é
como conciliar os interesses da preservação da biodiversidade com os
interesses econômicos que ela própria desperta. Não se sabe bem qual
o grau de sobreposição, o limite e a relação entre custo e benefício
desses dois grandes eixos de desenvolvimento.
De acordo com o balanço do primeiro ano do PAC II, divulgado em
março de 2012, existem na Amazônia dez hidrelétricas em fase de
implantação (duas no rio Madeira, duas no Teles Pires, e uma nos rios
Xingu, Tocantins, Jari, Araguari, Aripuanã e Comemoração); quatro
planejadas (duas no Rio Tapajós e duas no Teles Pires) e 13 em fase de
estudos de viabilidade e/ou ação preparatória (quatro no Rio Jamaxim,
três no Juruena, duas no Rio das Mortes, duas no Tocantins, uma no
Rio Machado e uma no Rio Araguari). Não se cogita sobre limites desse
processo. Tudo indica que todas as cachoeiras e corredeiras devem ser
barradas para a produção de energia. Saber que elas servem para outras
coisas, a começar pela manutenção da biodiversidade de peixes e outros
organismos aquáticos é fundamental. É preciso buscar um equilíbrio
nisso.
2-. Alardeia-se a idéia de que as usinas hidrelétricas produzem
energia limpa, isto é, sem poluição ou qualquer outro impacto, mas a
realidade é outra. Para produzir energia a partir da força das águas, é
necessário o represamento das águas dos rios e com isso ocorre o corte
ou afogamento de áreas florestadas; a matéria orgânica morta produz
gases do efeito estufa, principalmente metano. As fabulosas cachoeiras
e corredeiras, ricas em espécies endêmicas da fauna e da flora vem
sendo transformadas de maneira abrupta e irreversível em ambientes
lacustres e cuja zona mais profunda, destituído de oxigênio, se torna
impróprio à vida para animais e plantas.
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Impacto decorrente disso e que se estende além do reservatório,
diz respeito ao bloqueio das rotas migratórias de peixes e outros
organismos por causa da instalação da barragem que atravessa o rio.
Mesmo a eventual construção de canais laterais ou outros mecanismos
de transposição não funcionam eficazmente, tendo às vezes um
efeito ainda mais deletério, por que os ovos e alevinos dos peixes que
conseguem subir e desovar nas áreas à montante não conseguem descer
e repor as áreas à jusante da represa.
3-. Diz-se comumente que a construção de uma hidrelétrica sempre
traz progresso e bem-estar para a região, mas a realidade é outra. O
primeiro fato que contesta tal assertiva se refere ao contingente de
pessoas que precisam ser deslocadas de suas áreas de residência e
trabalho para ceder espaço à formação do reservatório que alimenta a
produção energética. Na Amazônia já se contam dezenas de milhares de
pessoas deslocadas de suas áreas originais, o que tem gerado problemas
de toda ordem, a começar pela separação das famílias, a quebra de
seus laços culturais, a opção raramente voluntária por novas atividades
profissionais e modos de vida.
Também para os habitantes das cidades próximas ao empreendimento
as condições de vida são mudadas drasticamente. Com a chegada de
dezenas de milhares de trabalhadores vindos das mais diversas regiões
do país e mesmo do exterior à procura de emprego, a vida da cidade é
completamente alterada, ocorrendo elevação exorbitante dos preços de
produtos, bens e serviços, além dos níveis de prostituição e violência.
Adiciona-se a isso a dificuldade ou mesmo incapacidade das prefeituras
locais em fornecer serviços públicos de saúde, educação, saneamento,
moradia, alimentação e outros a esse aglomerado humano que surge
abruptamente.
O caso de Altamira é sintomático. A pacata cidade com cerca de
100 mil habitantes de repente passou a contar com cerca do dobro da
população. Tucuruí passou por situação semelhante, sendo que ali, uma
vez concluídas as obras da hidrelétrica, a economia do local entrou em
recessão e os trabalhadores tiveram que retornar às suas cidades de
origem ou buscarem novas frentes de trabalho. Costuma-se dar o nome
de barrageiros a esse contingente de trabalhadores ou especuladores
que se deslocam pela Amazônia à procura de novos empreendimentos
hidrelétricos. É enorme esse contingente.
Outro impacto muito comum nos empreendimentos hidrelétricos na
Amazônia tem sido a invasão de áreas de proteção e terras indígenas,
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o que tem gerado conflitos cada vez mais acentuados. Também o caso
da UHE Belo Monte é emblemático dessa situação. Ali, os confrontos
são constantes. Já ocorreram dezenas de invasões dos canteiros de
obras e mesmo dos escritórios por parte de indígenas, ambientalistas e
trabalhadores rurais descontentes com a instalação desta hidrelétrica.
Mesmo atualmente, com as obras de engenharia já se encontrando
bastante adiantadas, os índios continuam protestando junto à justiça
brasileira e até em fóruns internacionais contra a obra. Considerando
o conjunto das hidrelétricas previstas no PAC II, a própria FUNAI alega
que as hidrelétricas previstas irão afetar ao menos 12 povos indígenas,
dentre eles os Mundurukus, Apiakás, Kayabis, Gaviões, Guaranis,
Apinayés e Suruís.
4-. A produção de energia não é destinada prioritariamente para
atender às populações locais, mas para atender às grandes indústrias ali
instaladas, sobretudo às produtoras de minério de alumínio, altamente
poluidoras e à demanda do restante do Brasil. É o cúmulo do paradoxo
se observar casas e comunidades sem energia elétrica mesmo que
situadas nas proximidades do linhão ou rede elétrica que conduz a
energia em grandes distâncias.
5-. O número de reservatórios vem aumentando rapidamente, a ponto
de modificar a paisagem da região, mas grande parte da população
ainda não tem acesso à água potável. O saneamento básico também
continua precário nestas áreas, sendo os corpos d’água o destino final
dos esgotos de residências, comércio e indústria.
6-. Antes da instalação das hidrelétricas, o governo faz um esforço
tremendo para retirar as populações mais carentes das áreas a serem
inundadas, mas uma vez instalado o reservatório e as terras ao redor
terem valorizado, estas são reocupadas por ricos, quase sempre à
revelia da lei. Exemplo claro disso são as centenas de mansões que
foram construídas nas ilhas próximas à barragem de Tucuruí, sendo que
estas foram expropriadas dos míseros pescadores ou em agricultura de
subsistência que antes viviam ali.
7-. Embora a Amazônia ainda se constitua num grande vazio
demográfico e os sucessivos governos tenham investido em sua
colonização, por questões econômicas e mesmo de segurança nacional,
praticamente todas as hidrelétricas requereram o deslocamento de
milhares de famílias das suas áreas de influência direta. A consequência
disso é que milhares de famílias foram deslocados para áreas afastadas
do rio, muitas vezes contrariando seus interesses e mesmo sua tradição
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de vivência com a água. Nisso, não há como negar uma interferência
danosa do Estado na vida das pessoas interioranas mesmo que o objetivo
maior seja atender aos habitantes das grandes cidades. Ou seja, como
diz o ditado popular, descobre-se um santo para tentar cobrir outro.
8-. Embora seja um tema não muito discutido nos meios acadêmicos
e muito menos nas instituições de governo, percebe-se claramente um
conflito, ao menos potencial, entre os interesses do setor energético e
o setor de navegação fluvial. A premissa básica de uso múltiplo dos
recursos aquáticos não é respeitada. Manda quem pode mais. É óbvio
que a instalação de barragens implica em obstáculo ao transporte de
embarcações pelo rio, caso não sejam construídas eclusas apropriadas.
Pelas regras atuais, o empreendedor de uma hidrelétrica só é obrigado
a construir eclusas se ela vier a interromper o fluxo de uma hidrovia
existente, mas como praticamente não existe hidrovia na Amazônia,
isso acaba sendo relegado. Por outro lado, quando o transporte
fluvial começa a se instalar no reservatório, a barragem se torna um
grande empecilho para o deslocamento entre as áreas localizadas à
sua montante e jusante. Ou seja, como o transporte fluvial ainda é
muito incipiente é claro que o setor energético, em franca expansão,
acabará trazendo sérios transtornos à navegação. Como cada Ministério
traça suas próprias diretrizes - às vezes mais motivadas pelo poder de
barganha dos partidos que dão apoio ao governo do que propriamente
por uma visão de conjunto dos interesses da nação – é óbvio que um
setor acabe sendo atropelado por outros, gerando descompassos no
desenvolvimento harmônico do país.
Considerando que a agricultura brasileira vem se deslocando da
região Centro-Oeste em direção ao centro da Amazônia e que aqui a
região é dominada pelas águas; considerando também que dos 43.000
km de rios navegáveis no Brasil apenas um terço é de fato utilizado
para tal; considerando ainda que o transporte fluvial representa apenas
a 4% da carga movimentada no Brasil, é de se supor que a ampliação
da navegação fluvial seja tão ou mais necessária para a região do que a
simples produção de energia. Resta saber se há algum órgão de governo
que trabalhe de forma verdadeiramente integrada com o conjunto
dessas questões e desses múltiplos interesses.
9-. Curiosamente, até mesmo a Ciência se imiscui nesse contexto
de paradoxos, pois ao se envolver nos estudos de impacto ambiental
contenta-se unicamente em produzir dados e coletar material
para futuros estudos. Assim, ao invés desses estudos e resultados
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constituírem meios e justificativas para comparações com alternativas
energéticas ou outros locais para implantação de hidrelétricas, acabam
servindo como álibi para a construção das hidrelétricas propostas pelo
governo. Tais estudos são álibis, porque eles são pré-requisitos legais
para tais empreendimentos e é como tal que eles são aproveitados pelo
governo e, consequentemente, pelas empreiteiras, que estão atrás, à
procura de nichos de mercado. Não à toa, tais empresas normalmente
são as mesmas que financiam as campanhas dos governantes, em todas
as instâncias do poder.
10-. Há pouco tempo, por volta da década de 1970, quando as
questões ambientais começaram vir à tona e quando também se
começaram a implementar os planos para construção de duas ou três
hidrelétricas na Amazônia, isso acabou criando um grande reboliço na
academia, nos setores de governo e até na opinião pública. Hoje, a
construção de hidrelétricas na Amazônia parece ser o fato mais comum
e até desejável por todos, à exceção, de alguns segmentos da mídia e
comunidades indígenas que não se deixam cooptar pelas promessas ou
mesmo compensações das proponentes das obras. Resultado disso é a
proliferação de projetos hidrelétricos para a Amazônia. Atualmente, já
existem dezenas deles em execução e outras dezenas planejados. Nesse
ritmo, todos os trechos correntosos de todos os rios amazônicos serão
destinados à produção de energia. Com isso, mais uma vez, não pode
restar dúvida de que o país e a nação são arrastados pelos interesses
econômicos, acima de tudo.
11-. Normalmente, as hidrelétricas na Amazônia são discutidas
aqui como se essas servissem aos interesses do Brasil, mas o fato é
que elas se constituem em elementos da integração sul-americana.
Aqui está em jogo não apenas o uso compartilhado da água, mas da
integração econômica com os demais continentes. Ou seja, o destino
da Amazônia é servir ao mercado globalizado. Se isso é positivo ou
não, só o tempo dirá, mas a se basear nos mecanismos capitalistas, é
provável que desta Amazônia que hoje conhecemos só sobrará ilhas,
talvez apenas lembranças. O que estará em seu lugar também é uma
incógnita, mas talvez nada diferente do que acorreu nas demais regiões
já desenvolvidas, como o sudeste brasileiro e onde a poluição do rio
Tietê e o restinho da mata atlântica são claros exemplos.
12-. O maior paradoxo é produzir energia para atender as demandas,
quando não se analisa se estas são coerentes e sustentáveis. No caso da
UHE de Tucuruí, o grosso da energia produzida é destinado às empresas
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mineradoras, principalmente no setor de alumínio. A UHE Belo Monte
não produzirá energia para a região, mas para abastecer os grandes
centros industriais do país. Resta saber se a Amazônia terá fôlego para
acompanhar esta corrida maluca provocada pelo interesse comercial e
para atender a um consumo que parece sem limites. Até quando e a
que custo?

Bibliografia citada ou recomendada
Agostinho, A.A. Gomes,L.C & Pelicice,F.M. 2007. Ecologia e Manejo de recursos
pesqueiros em reservatórios do Brasil. UEM. Maringá. 501p.
Bicudo, C.E.M; Tundisi,J.G & Scheuenstuhl, M.C.B. 2010. Águas do Brasil.
Análises estratégicas. Instituto de Botânica, SP. 224p.
Brasil. Ministério de Minas e Energia. 2011. Plano Decenal de Expansão de
Energia 2020. MME. EPE, Brasília, DF. 2 vols. Disponível em: http://www.
epe.gov.br/PDEE/20111229
World Comission on Dams. International Rivers. In: www.internationalrivers.
org.../the-world-comission-on-dams.

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

41

HIDRELÉTRICAS NA AMAZÔNIA:
IMPACTOS E TOMADAS DE DECISÃO

HIDRELÉTRICAS NA
AMAZÔNIA: IMPACTOS
E TOMADAS DE
DECISÃO
Resumo
Este capítulo trata de numerosos assuntos vinculados à construção de
hidrelétricas na Amazônia e de modo especial de Belo Monte, no rio Xingu, um
dos projetos mais ambiciosos e também mais polêmicos dos últimos anos. Nele
são apresentados dados da produção de gases do efeito estufa, principalmente
metano e levantados questionamentos sobre a tão propalada idéia de que as
hidrelétricas produzem energia limpa. A produção desses gases, além dos
incontáveis impactos sobre as populações humanas e sobre a migração dos
peixes e outros organismos aquáticos servem para atestar de que esta energia
não é muito mais limpa que as demais fontes. Nele é deixado um alerta, misto
de decepção e esperança, de que nenhuma grande usina energética e nenhuma
grande realização tecnológica são as prioridades que o povo amazônico reclama
para atender as suas imperdoáveis carências. Normalmente estes gigantescos
empreendimentos servem mais para atender a interesses de megaempresários,
a indústrias geradoras de produtos eletrointensivos e a governantes que lhes
dão guarida.
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É importante ter uma visão diferente daquela que foi apresentada aqui
no GEEA pelo Dr. Luiz Pinguelli Rosa, ex-presidente da ELETROBRAS,
defendendo as hidrelétricas na Amazônia. Tomar a decisão sobre se deve
ou não construir uma hidrelétrica, quantos recursos são necessários,
se o total de hidrelétricas planejadas é ou não necessário, etc., são
questões muito complexas para os tomadores de decisão. Mais ainda,
esse é um assunto que não está sendo debatido publicamente.
Tenho publicado muitos artigos tratando desse assunto e das
polêmicas que tem surgido, inclusive sobre o caso da UHE Belo Monte,
no rio Xingu. Ali a questão colocada é, sobretudo, sobre a emissão
de gases de efeito estufa. Além disso, há um grande número de
informações no “Dossiê Amazônia” (disponível no site http://philip.
inpa.gov.br), inclusive documentos oficiais que tratam das grandes
obras na Amazônia. Apenas os documentos sobre a UHE Belo Monte
contêm mais de 40 mil páginas de informações. A presente análise trata
das hidrelétricas, sobretudo as do rio Xingu e mais especificamente a
de Belo Monte.
Algumas vezes as autoridades admitem alguns impactos sobre a
floresta, os peixes, os índios, etc., mas no final acaba enfatizando que
o Brasil precisa dessa energia. Assim, com base nisso, dizem que as
hidrelétricas precisam ser construídas de qualquer forma, não importam
os impactos. Mas é preciso repensar o que está sendo feito com essa
energia. Uma boa tomada de decisão deve levar isso em conta.

O USO DA ENERGIA
Em Barcarena, no Pará, lingotes de alumínio estão sendo exportados
para várias partes do mundo. Esse material é basicamente energia
elétrica em uma forma material e que pode ser colocado num porão de
navio e levado embora. É preciso observar que grande parte do valor do
alumínio provém da energia elétrica, não do mineiro, da mão-de-obra
ou qualquer outra coisa. Então, basicamente o Brasil está exportando
energia elétrica para o mundo e parece não haver limite para a quantidade
de alumínio que o mundo quer comprar. Se for atender a essa demanda
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sem limites, então será preciso barrar todos os rios. Então, essa é uma
decisão que precisa ser tomada com critério.
A decisão de exportar essa energia não está sendo discutida. Presumir
que tudo o que o mundo quer comprar é preciso atender não é sensato,
não é assim que funciona. Não se pode conceber que isso se trata da
“mão invisível” da economia; que é ela que manda um país exportar
um produto ou outro. É o País que deve decidir o que vai exportar. Veja,
por exemplo, que o Brasil deixou de exportar madeira em tora, desde
1965. Esse é um exemplo de decisão de um país. Isso foi adotado porque
o Brasil precisava criar mais emprego e daí, passou a exportar madeira
em prancha. Além disso, deixou também de exportar o mogno, por
questões ambientais. Ou seja, o País toma decisão do que vai exportar;
não simplesmente exportar o que o mundo quer comprar.
Uma pergunta que deve ser feita é sobre a exportação dos produtos
chamados eletrointensivos. Isso é uma das partes da economia brasileira
que está crescendo mais rapidamente e tem toda uma cadeia entre os
lingotes de alumínio e, por exemplo, um avião feito pela EMBRAER,
feito de alumínio e exportado, mas que cria muito emprego e riqueza no
País. O grosso do alumínio exportado é na forma de alumínio primário
e nos produtos mais brutos, como grandes rolos de chapa, barra, etc.,
que cria pouquíssimo emprego. Então, é uma decisão a ser tomada.
No caso, o alumínio primário é a opção menos favorável de todas as
alternativas, em termos de emprego. Segundo Bermann & Martins [1],
são 2,7 empregos por cada gigawatt-hora de energia que usada. A única
coisa pior são ferros-ligas, que também são feitos com essa energia e
exportados. Então, esse é um problema básico.
A indústria de alumínio se apresenta como algo sustentável. O relatório
de sustentabilidade do ano de 2008 da Associação Brasileira de Alumínio
(ABAL) mostra na sua capa uma imagem dando a impressão de que
lingotes de alumínio são produzidos em agroflorestas [2]. Infelizmente,
isso deve ser efeito do Photoshop, porque lingotes de alumínio são
produzidos por energia de hidrelétricas. Ainda segundo o presidente
desta Associação “nosso alumínio é ‘verde’ em sua origem, por ser
proveniente de matriz energética limpa” [3]. Provavelmente, as pessoas
já ouviram tantas vezes a afirmação de que energia elétrica é limpa que
acabam se surpreendendo em saber que isso não é verdadeiro, que ela
emite gases de efeito estufa além de muitos outros impactos ambientais
e sociais. Também é importante saber que o Brasil tem muitas opções
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para não usar tanta energia. Uma coisa é simplesmente não usar, outra
é usar de forma mais eficiente.
O documento oficial do Plano Nacional de Mudanças do Clima indica
que 5% de toda eletricidade do Brasil é usada por chuveiros elétricos
para esquentar a água para tomar banho [4]. Essa é uma coisa incrível:
o Brasil é um dos únicos países do mundo que usa chuveiro elétrico,
que é uma coisa muito ineficiente para esquentar água. Inclusive dá
para esquentar a água com energia solar diretamente, esquentando a
água sem nenhuma necessidade de eletricidade. Mesmo se fosse por
gás, seria melhor que chuveiro elétrico. Por exemplo, o gás que vem
da Bolívia é transformado em energia mecânica para gerar energia e a
energia é transmitida até São Paulo onde esquenta a água em chuveiro
elétrico. O problema é que, pela 2º lei de termodinâmica, a cada passo
que uma forma de energia é transformada em outra se perde grande
parte desta em entropia; essa parte vai para a “desordem” que não se
recupera. Então, a cada passo de transformação há perdas de energia.
Se você esquenta a água diretamente com o gás, vai pular essas etapas.
Também, tem o sol, que esquenta a água sem usar nada disso. Os
chuveiros elétricos no País usam mais eletricidade do que a Belo Monte
irá produzir.
Os grandes projetos do PAC-2 estão listados no site da Presidência
da República: há muitas hidrelétricas programadas para a Amazônia,
inclusive Belo Monte, que é uma das mais polêmicas. Trata-se de um
plano muito grande, ao longo de cinco anos. Além disso, há o Plano
Decenal de Expansão de Energia 2011-2020, que foi lançado em 2011
pelo Ministério de Minas e Energia [5]. A lista inclui usinas hoje em
construção, como Belo Monte, Jirau, Santo Antônio e Teles Pires. Essa
lista de usinas programadas é extensa, com varias polêmicas, como a
de Marabá, que vai desabrigar 50 mil pessoas; a de São Luiz do Tapajós,
que inunda parte do Parque Nacional da Amazônia; as hidrelétricas de
São Miguel e São Manoel no rio Teles Pires no Mato Grosso, com muitos
conflitos indígenas, etc. O total é de 30 grandes barragens na Amazônia
até 2020. Trinta barragens em dez anos significam três barragens a cada
ano, ou seja, uma barragem a cada quatro meses - um ritmo enorme. E
o relógio não para em 2020; vão continuar fazendo mais.

OS IMPACTOS DAS BARRAGENS
A maior polêmica da atualidade é a Usina de Belo Monte, próximo a
Altamira, Pará. O atual EIA-RIMA é de 2009. Morei dois anos a 50 km de
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Altamira. Na época da cheia normal, a água do rio Xingu inunda parte
da cidade. Quando o nível do rio for aumentado com o represamento
para a geração de energia em Belo Monte, cerca de 1/4 da cidade de
Altamira será inundado. Então, há um enorme problema social, tanto
pelos moradores que terão que mudar suas residências, como também
pelo grande número de pessoas que já mudaram ou mudarão para
Altamira em busca de emprego na obra. O número desses já chega a
cerca de 100 mil. Essa cidade é muito pequena, muito menor que Porto
Velho, que recebeu pessoas atraídas à construção das hidrelétricas do
rio Madeira. Então, isso já enche a cidade: os aluguéis são quatro ou
cinco vezes o que eram antes, e para quem mora lá é um desastre
econômico. Um quarto da cidade está sendo desalojada e tem que ter
outras casas, além daquelas pessoas que estão chegando de fora. A
própria prefeita de Altamira pediu para adiar a obra, o que representa
uma coisa incrível considerando a quantidade enorme de dinheiro que
a cidade estará recebendo por causa de Belo Monte.
Em Arroz-Cru, um dos lugares que serão inundados, orientei uma
dissertação do mestrado aqui do INPA sobre a agricultura dos caboclos
que vivem às margens dos rios [6]. Além disso, passei um tempinho
com essas pessoas. É realmente impressionante que essa população
esteja sendo retirada agora desses locais em que vivem há tanto tempo.
Também há um problema indígena muito forte ali, que veio à tona
na famosa manifestação de 1989 em Altamira. O problema é evidente
até no mapa da área de Altamira [7, 8]. Em Belo monte haverá dois
reservatórios, sendo um ao longo do rio e outro na sua lateral. Isso é
diferente da maioria das hidrelétricas que só tem um reservatório. Com
apenas um reservatório, a água normalmente sai no pé da barragem e
continua rio abaixo, mas em Belo Monte não: 80% da água é desviada,
cruza ao lado cinco pequenas bacias hidrográficas de igarapés.
Assim, a água desviada acaba caindo em outra barragem e gerando
energia ali. Isto deixa a Grande Volta do Xingu quase sem água, com
aproximadamente 100 km do rio onde há uma população ribeirinha e
também duas áreas indígenas. Isso não foi considerado como sendo
parte do impacto direto da obra, o que quer dizer que eles não têm os
mesmos direitos de compensação, como as pessoas que estão nas áreas
de inundação.
Há uma grande polêmica sobre a parte indígena porque o Brasil
assinou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), que depois foi transformado em lei, dando o direito de consulta
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a todas as populações indígenas afetadas e não apenas aquelas que
estão desalojadas pela inundação. Isso significa que as populações que
sofrem os impactos do desvio do rio devem ser consultadas sobre a
obra. Tal fato foi apontado pela Organização dos Estados Americanos,
de acordo com a Medida Cautelar MC-382-10 de 01 de abril de 2011.
O Itamarati e a presidente reagiram e cortaram os pagamentos para
a OEA, criando uma crise internacional sobre isso. Nas palavras do
Ministério Público em Belém, Belo Monte é “totalmente ilegal” [9]. É
bom lembrar que existem 13 processos correndo na Justiça e que não
foram decididos com relação à Belo Monte. O que acontece se algum
desses for decidido contra Belo Monte? Esta é a questão que muda
tudo, podendo quebrar o sistema democrático brasileiro, que é dividido
em três poderes. Assim, poderá haver um grave problema jurídico ao
manter a decisão do poder executivo de seguir em frente com a obra,
apesar dela poder vir a ser considerada ilegal pela justiça.
Além disso, há outro grave problema: a 11 km acima da cidade de
Altamira corresponde ao local indicado para construção da barragem
que, embora oficialmente renomeada como “Altamira”, ainda é mais
conhecida como “Babaquara”. Esta barragem teria enormes impactos,
com um lago muitas vezes maior que o de Belo Monte. O plano original
visava seis hidrelétricas no rio Xingu.
A Hidrelétrica de Belo Monte é relativamente pequena, mas a segunda
barragem, a de Babaquara, teria 6.140 km2, ou seja, o dobro da área da
hidrelétrica de Balbina. Além disso, grande parte de Babaquara estará
em terras indígenas. Os planos para as outras hidrelétricas vêm sendo
alterados constantemente: foram reduzidos para quatro hidrelétricas
com a eliminação de duas, e uma mudança na posição de duas outras,
mas, basicamente, seria inundado todo o curso dos dois rios, o rio Xingu
e o rio Iriri. Essa é a parte da grande polêmica sobre Belo Monte que
é muito pouco discutida: raramente se vê alguma coisa na imprensa
sobre essas outras barragens e só se ouve de Belo Monte.
Foram excluídas do EIA-RIMA de Belo Monte as considerações sobre as
demais barragens rio acima e assim Belo Monte vem sendo considerada
como única. Os 36 volumes e 20 mil páginas do EIA basicamente
virariam uma obra de ficção caso se construam as outras hidrelétricas,
porque os impactos são diferentes. O plano original, com Belo Monte
tendo um reservatório relativamente pequeno, sem armazenamento de
água, mas com uma enorme queda para gerar energia, dependia da
quantidade de água armazenada em Babaquara. Nesse plano original,
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quando há pouca água no rio Xingu as barragens acima já liberam água
para aproveitar as turbinas em Belo Monte.
Em julho de 2008 foi editada uma decisão do Conselho Nacional
de Política Energética (CNPE), declarando que teria apenas uma
barragem no rio Xingu, a de Belo Monte. É importante entender essa
decisão. Primeiro, o CNPE é praticamente uma agência fantasma,
sendo basicamente sobre Belo Monte a única decisão que tomou desde
que foi criado, depois do grande apagão em 2001. Por isso, o CNPE,
essencialmente, só vem homologando um convênio com a Argentina
todo ano. Este órgão é formado por um grupo composto de ministros
do governo, mas estes são trocados com muita frequência. De qualquer
forma, em 2015, quando Belo Monte provavelmente estiver pronta,
certamente os dirigentes que anunciaram em 2008 que seria construída
apenas a Belo Monte não serão mais os mesmos. Esses membros do
CNPE podem mudar de opinião na hora que quiser: não tem nada que
proíbe este órgão dizer que, agora que Belo Monte está feita estamos
precisando de mais água, então vamos construir as outras barragens.
Não há nada que impeça mudanças desse tipo.
É muito importante lembrar-se da famosa frase de George Santayana,
na sua obra sobre filosofia do conhecimento. Os seis volumes da obra
foram publicados há mais de um século, mas uma frase ali é famosa até
hoje: «Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados
a repeti-lo” [10]. Essa é a razão pela qual as pessoas estudam a história,
e não há nenhum lugar do mundo onde isto é mais relevante do que
em Belo Monte.
Existem dois exemplos bem paralelos à decisão do CNPE sobre Belo
Monte: um é Balbina e o outro é Tucuruí. No caso de Balbina, o rio
foi represado em 1º de outubro de 1987. Menos de um mês antes,
a ELETRONORTE emitiu uma nota de “esclarecimento público”
sobre Balbina, indicando “uma necessidade de se reduzir a área a ser
inundada em 34%, para operar na cota de 46 m, equivalente a 1.580
km2” [11]. Meu grupo de estudos já mediu o lago pelas imagens de
satélite e hoje Balbina já tem mais de 3.000 km2, o dobro do previsto
[12]. O esclarecimento continua: “A eventual elevação para a cota
de 50 m, prevista para a 2a fase de operação, está condicionada ao
monitoramento dos efeitos ambientais” [11].
A ideia era que iam ficar anos e anos monitorando a qualidade da
água, para então tomar decisão sobre o enchimento do resto do lago.
Só que, quando chegou na cota de 46 m, não parou um minuto sequer
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para fazer esse monitoramento, e simplesmente encheu direto até os
50 m. O cenário foi promovido oficialmente por um “gibi” distribuído
na cidade de Manaus, dizendo que Balbina iria “formar um lago de
1.580 km2, semelhante a um lago de nossa região” [13]. A situação
em Belo Monte deverá ser a mesma: hoje se diz que vai ser construída
apenas Belo Monte, mas na “hora H” podem decidir pela construção
das demais hidrelétricas já previstas para o rio Xingu.
Outro exemplo é a hidrelétrica de Tucuruí. Esta hidrelétrica foi
construída em 1984 e tinha 4.000 megawatts de capacidade instalada.
Em 1998, com Tucuruí-II esta capacidade foi duplicada. Na época de
Tucuruí a lei previa que qualquer hidrelétrica com mais de 10 megawatts
necessitava de EIA-RIMA; hoje isso já passou para 30 megawatts, uma
brecha que deixa de fora da exigência do EIA-RIMA as pequenas centrais
hidrelétricas. De qualquer forma, com mais de 4 mil megawatts era
óbvio que Tucuruí-II precisava de um EIA-RIMA.
A ELETRONORTE estava preparando isso. Inclusive, a pessoa
responsável foi uma egressa do programa de mestrado do INPA, a
Sra. Andrea Figueiredo. Ela deu uma declaração em um evento que
participei em Botucatu em 1998, explicando como a ELETRONORTE
estava preparando o EIA-RIMA para Tucuruí-II. Quinze dias depois, o
presidente Fernando Henrique Cardoso tomou um avião e foi para o
Pará e simplesmente liberou os recursos para a expansão de Tucuruí-II,
sem nenhum EIA-RIMA [14]. A justificativa era de que não aumentaria
o nível da água no lago, que ficaria na cota de 72 m, mas depois,
em 2002 quando já tinha montado as novas turbinas, o nível da água
simplesmente aumentou para 74 m e até hoje está operando nessa cota,
como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, é uma coisa bem
paralela à situação de Belo Monte [7, 8].
Ainda é importante frisar que a decisão de só construir uma
hidrelétrica no rio Xingu não foi aceita por todas as autoridades
brasileiras do setor energético. O diretor-presidente do ANEEL disse
que a decisão “foi essencialmente política. Tecnicamente, não há razão
para não fazer as outras usinas. Faz parte do jogo democrático tentar
agradar a todos os interessados. É o típico caso de dar os anéis para
ficar com os dedos” [15]. Então, na cúpula simplesmente não aceitaram
a decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) sobre as
hidrelétricas do rio Xingu. Além disso, quando a Sra. Marina Silva foi
Ministra do Meio Ambiente, ela tentou criar uma Reserva Extrativista
em parte da área que seria inundada por essas hidrelétricas. No entanto,
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essa proposta foi vetada pela Sra. Dilma Rousseff, que à época era chefe
da Casa Civil, porque “poderia atrapalhar a construção das barragens
adicionais à usina de Belo Monte” [16]. Então, se as pessoas na cúpula
não aceitam esse cenário oficial de ter apenas Belo Monte, fica muito
improvável que isso seja o que realmente acontecerá no futuro.
A lógica disso não é a opinião de ninguém, mas simplesmente os
dados sobre o volume de água do rio Xingu, que varia acentuadamente
ao longo do ano [17]. Trata-se do rio com maior variação de volume de
água em toda a Amazônia. Na enchente, a vazão é cerca de 60 vezes
maior que no período de seca. Na seca não há água suficiente sequer
para rodar uma turbina da casa de força de 11 mil megawatts que será
construída em Belo Monte. Assim, só vai ter geração da pequena casa de
força suplementar de 233 megawatts, na base da primeira barragem. O
problema é que as turbinas representam a parte mais cara de qualquer
hidrelétrica, e deixá-las paradas por quatro meses, deixando toda a
linha de transmissão ociosa, não faz sentido em termos econômicos.
Isto significa que quem está investindo dinheiro na obra deve estar
contando com outro cenário das barragens rio acima.
O Fundo de Conservação Estratégica (CSF), de Minas Gerais, calcula
que a probabilidade de Belo Monte dar lucro só com uma barragem é
de 2,3% [18]. Se tiver a Babaquara é de 35%, o que não é maravilhoso,
mas muito melhor que com Belo Monte sozinho. A tentação de fazer
Babaquara seria forte, pois a diferença é de 1,4 a 2,3 bilhões de dólares
ao ano, ou seja, cinco bilhões de reais a mais que seria ganho apenas
em Belo Monte, além do que ganharia gerando energia na própria
Babaquara. Então, é essa que seria a tentação de fazer outras barragens.

GASES DE EFEITO ESTUFA
A emissão de gases do efeito estufa é um dos impactos da Belo
Monte e de outras hidrelétricas. Em primeiro lugar, é bom dizer que
não fui eu quem descobriu que as hidrelétricas emitem gases de efeito
estufa. Quem descobriu isso foi um grupo de pesquisadores do Canadá,
publicado num trabalho de 1993 sobre hidrelétricas naquele país [19].
Meu primeiro artigo sobre isso foi publicado em 1995 [20], mas foi
esse que correu a imprensa do mundo e que levou à fúria a indústria
hidrelétrica até hoje [21].
A reação da Associação das Hidrelétricas dos Estados Unidos se deu
nos seguintes termos: “é uma asneira e muito exagerada; o metano
é produzido em quantidade bem substancial nas florestas tropicas,
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mas ninguém sugere derrubar a floresta por isso” [22]. Acontece que a
floresta tropical em terra firme geralmente é considerada um consumidor
e não uma fonte de metano. Se fosse floresta de várzea, onde o declive
é mínimo, sim; mas ninguém faz hidrelétrica na várzea.
No Brasil, o ataque foi feito pelo Dr. Pinquelli Rosa. Recomendo ver
as críticas [23, 24] e as respostas [25, 26], disponíveis no site, onde
o Dr. Pinguelli Rosa escreveu o seguinte: “embora ele - ou seja, eu
- usou a Coca-Cola como exemplo de como os gases saem da água,
que é altamente simbólica da sua maneira de pensar, ele poderia
muito bem ter selecionado o guaraná que é um refrigerante carbonado
muito popular no Brasil com sabor de frutinhas amazônicas. É mais
fácil ver as bolhas no guaraná, que é transparente, enquanto a CocaCola é escura. O povo no Brasil muitas vezes fica sentado em volta
de uma mesa para ‘bater–papo’ enquanto está tomando guaraná com
as garrafas abertas e os copos cheios durante meia hora ou mais sem
perder completamente as bolhas. Em vez de ‘fast food’, o costume
brasileiro é beber folgadamente” [24].
A ideia é que as bolhas podem ficar por meia hora ou mais sem sair
do guaraná, mas acontece que depois sai de qualquer forma. Então,
se leva meia hora depois de passar por turbinas para os gases saírem,
ainda vão sair sem dar tempo para as bactérias agirem dentro da água
para converter esse metano em CO2 antes de sair da água. De fato,
os gases saem logo. Quando você abre uma garrafa de Coca-Cola ou
de guaraná, você pode ver as bolhas saindo logo. Isso se dá porque
se retirou a pressão do líquido, ao retirar sua tampa. Então, pela lei
de Henry na química, a solubilidade do gás é proporcional à pressão.
Então, dentro da garrafa fechada de Coca-Cola tem mais pressão e o
gás CO2 fica dissolvido na água. Ao retirar a pressão ele sai. No caso
de uma hidrelétrica, a água no fundo do reservatório está sob muito
mais pressão do que numa garrafa de Coca-Cola, pois tem todo o peso
da água que está em cima. Quando a água sai da turbina ao ar livre,
passando de cerca de quatro para uma atmosfera de pressão, os gases
que são dissolvidos saem logo, inclusive o metano, que tem muito
mais impacto que o CO2 por cada tonelada. Então, pode ver como tem
diferenças nos números.
No primeiro Inventario Nacional dos Gases de Efeito Estufa, que foi
feito em 2004, a parte sobre hidrelétricas foi feita pelo Dr. Pinguelli
Rosa [27]. Os números para as hidrelétricas de Tucuruí e Samuel
indicam a emissão de 0,56 e 0,12 milhões de toneladas de carbono CO2
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- equivalente por ano, respectivamente. Os meus trabalhos sobre essas
barragens dão números que indicam entre 11 a 14 vezes mais gases
do que os números oficiais, considerando as fontes de gases omitidas
no relatório oficial [28, 29]. A diferença é que as principais fontes de
emissão simplesmente não estão incluídas nos números oficiais: só
estão incluídas as bolhas e a difusão da própria superfície dos lagos.
Não está incluída a água que passa pelas turbinas e os vertedouros, que
representa o grosso da emissão. Também não está contando as árvores
mortas que se projetam fora da água, e que também liberam gases. Se
fossem contadas essas fontes maiores, obviamente se teria muito mais
emissão de gases.
Em Tucuruí-I a água sai por 23 vertedouros, a uma profundidade de
20 m. Para isso, levanta-se a comporta, que é uma enorme porta de aço
com 210 toneladas. Daí, a água desce uma rampa e é lançada para cima,
como “pulo de esqui” e nesse ato a água é pulverizada em bilhões de
gotículas. Esse é um desenho proposital para que a água enriqueça com
oxigênio atmosférico e evite a morte dos peixes rio abaixo. Mesmo com
esse mecanismo não foi possível evitar a diminuição drástica da pesca
no baixo Tocantins [30, 31]. Entretanto, o outro lado dessa moeda é que
todos os gases que estão dissolvidos na água, inclusive o metano, vão
ser liberados imediatamente quando pulverizados. Isso é válido mesmo
para aquele que não passar pelo vertedouro, mas sair pelas turbinas
que se encontram a 36,4 m de profundidade, no ponto médio. Assim,
a água vai sair com mais pressão, embora sem a agitação que tem nos
vertedouros, mas, mesmo assim, os gases saem logo [32].
A água no lago é dividida em camadas: há uma camada superficial,
entre 2 a 10 m de profundidade e outra abaixo dessa, ambas separadas
por uma zona termal denominada termoclina. Estas águas não se
misturam naturalmente, por causa da diferença de temperatura.
Essa água fica logo sem oxigênio porque as folhas vão apodrecendo,
produzindo CO2 até que acaba o oxigênio na água e cessa a emissão de
CO2 por que este necessita de oxigênio para sua formação. Então, toda
a decomposição restante vai formar o metano (CH4), que tem muito
mais impacto sobre o efeito estufa. Oficialmente, o poder impactante
desse gás é 25 vezes maior que o gás carbônico, conforme relatório do
IPCC [33], mas numa publicação mais recente esse valor passa para 34
vezes mais [34].
A partir deste momento, água que sai das turbinas contém muito
metano. Os dados sobre as concentrações de metano em cada profundidade
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são de autoria do pesquisador José Tundisi, provavelmente o limnólogo
mais conhecido no Brasil. Como observado, nessas profundidades tem
muito metano na água. Então, dá para calcular quantos bilhões de litros
estão saindo e quanto metano está sendo emitido.
No relatório da ELETROBRAS, também feito pelo grupo do Dr.
Pinguelli Rosa, foram calculadas as emissões para todas as hidrelétricas
da época: as 217 grandes hidrelétricas existentes no Brasil no ano
de 2000, baseado em medidas do fluxo da superfície em cinco delas
[35]. No estudo realizado sobre estas últimas, os coletores de metano
ficavam flutuando no lago e só mediam o gás na superfície e não a parte
que passa pelas turbinas e os vertedouros. Também não foi incluída no
cálculo a emissão de gás CO2 gerada pela decomposição da madeira das
árvores que estão apodrecendo ao ar livre, que é outra fonte de emissão.
A partir dos dados obtidos para cinco hidrelétricas foi extrapolada uma
estimativa para as outras, perfazendo uma área de 33 mil km2 de água
em hidrelétricas em 2000, uma área maior que a Bélgica.
Conforme pude observar, havia cinco erros matemáticos naquele
cálculo, que diminuiu em muito a quantia que eles calcularam como
emissão. O nosso trabalho detalhando esses erros está publicado na
revista Oecologia Australis [36] e no site (http://philip.inpa.gov.br).
Salvador Pueyo, um espanhol que fez pós-doutorado comigo, é um gênio
matemático especialista exatamente na área matemática das correções
que a ELETROBRAS fez, na área de “criticalidade auto-organizada”.
Os números desta empresa para as bolhas e difusão indicam muito
menos emissão do que quando os dados são corrigidos pelos erros
matemáticos. Há muito mais emissão do que eles calcularam. E, além
disso, tem ainda as turbinas e os vertedouros, que são fontes deixadas
fora dos cálculos da ELETROBRAS.
Há uma maneira de a emissão ser permanente, embora a maior
emissão ocorra logo no início quando se implanta uma hidrelétrica. A
razão disso é que no início há a inundação de todo o carbono existente
no solo e nas folhas das árvores da floresta. Toda essa matéria orgânica
vai apodrecer rapidamente e se transformar em metano. Tempos depois
essa fonte acaba, no entanto, há um local que permanece como fonte
permanente de emissão, mesmo que menor. Trata-se da “zona de
depleção” que fica exposta quando abaixa a água do reservatório. Em
Tucuruí, a marca da água pode ser vista nas árvores: quando abaixa o
nível da água se abre um grande lamaçal em volta do lago e aí crescem
as ervas daninhas. Este material é muito tenro, ao contrário da madeira
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que contém lignina e, portanto, apodrece de forma extremamente lenta
embaixo da água quando não tem oxigênio. Inclusive, até hoje tem
firmas brigando para usar a madeira no fundo do lago de Tucuruí.
Além das árvores, quando a água está no nível baixo as ervas daninhas
crescem rápido e quando a água sobe estas plantas apodrecem no
fundo, onde não tem oxigênio. Assim sendo, o carbono nelas contido
se transforma em metano. Como todo ano há esse ciclo de depleção
e subida das águas nos reservatórios resulta que eles se constituem
em verdadeiras “fábricas de metano”. É justamente esse metano que
acarreta grande impacto sobre o aquecimento global. Esse é um impacto
permanente provocado pelas hidrelétricas [37].
A importância da zona de depleção é indicada pelos números oficiais
do primeiro inventário feito em 2004 sobre os gases das hidrelétricas
do Brasil. Conforme dito, nele só foram consideradas as bolhas e a
difusão e não as emissões das turbinas. O que impressiona é que o
reservatório de Três Marias é o campeão de emissão de metano, com
mais emissão do que as hidrelétricas de Samuel e Tucuruí. Esperava-se
que o reservatório de Três Marias devesse ter menor emissão por estar
situado na área de Cerrado, no norte de Minas Gerais. Além disso, tratase de uma hidrelétrica antiga, construída em 1962, para suprir energia à
Brasília, o que significa que a emissão não é proveniente daquele pulso
inicial do carbono das folhas e do solo. Nesse caso, importava saber
qual era a fonte da permanente e grande emissão gasosa. Para entender
isso, fui até lá e pude observar que o reservatório tem um desnível de 9
m na vertical no nível da água do lago e aí crescem graminhas no solo
exposto, gerando a famosa “fábrica de metano”.
Belo Monte terá um reservatório relativamente pequeno, embora
venha aumentando as estimativas da área. No primeiro EIA-RIMA, de
2002, era de 440 km2, depois no EIA-RIMA de 2009 a área estimada foi
de 516 km2, mesmo que o lago fosse previsto exatamente para a mesma
cota, e na licença prévia disseram que o lago teria 650 km2. Mesmo
assim, comparado aos 6.140 km2 em Babaquara é muito menor. Nela
teria 23 m de variação vertical do nível da água do lago, abrindo uma
área de depleção de 3.580 km2, ou seja, uma área maior que toda a UHE
Balbina nesse lamaçal que vai ser inundado todo ano e que produz
metano.
Antes de Belo Monte ser construída, suas emissões de gás só pôde ser
estimada, mas dá para correlacionar com o que ocorreu com a vizinha
hidrelétrica de Petit Saut, na Guiana Francesa, que foi construída
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em 1994 e que tem muito mais dados do que qualquer barragem no
Brasil, com monitoramento constante de metano desde antes que foi
construída.
Esta hidrelétrica é muito parecida com as hidrelétricas na Amazônia
brasileira, com as árvores mortas deixadas no lago. Inicialmente, se
pensava que seria assim, um grande pico de metano no início que
diminuiria até chegar num ponto abaixo, que é um dado de uma antiga
hidrelétrica na África, mas, ia diminuindo a amplitude da oscilação
anual de metano [38]. Entretanto, com mais anos de dados reais, o
que ocorreu foi uma diminuição da emissão base mais rápida do que
se esperava, mas os picos anuais eram sustentáveis e continuam para
sempre com picos que não diminuem até quase nada [39]. Então, esse
é o mesmo tipo de padrão calculado para Belo Monte e Babaquara e é
isto que vai sustentando a emissão da água que sai das turbinas.
A difusão e as bolhas gasosas do lago são muito importantes nos
primeiros anos, mas, depois, o que vai sustentar a emissão do metano
são as turbinas. Portanto, é muito importante que sejam incluídos nos
números oficiais e não simplesmente deixados fora, como é o caso
nos números oficiais no Brasil. Para Belo Monte e Babaquara juntas
têm uma enorme emissão nos primeiros anos que cria uma dívida em
termos do efeito estufa, e depois, aos poucos, as usinas vão gerando
eletricidade e substituindo o combustível fóssil, assim pagando de
volta aquela dívida. Só que levam 41 anos para começar a dar algum
beneficio em termos efeito estufa. Isso é muito importante por que se
continuar nessa situação, a Amazônia estará “frita”, podendo perder a
própria floresta. Então, é muito importante que as coisas sejam feitas
agora para diminui as emissões e não num futuro de décadas.
Meus cálculos para Belo Monte e Babaquara nas próximas décadas
indicam que os gases de efeito estufa saem da superfície do lago,
das turbinas, dos vertedouros e da zona de depleção [40]. De todas
as diferentes fontes, o impacto total para os primeiros 10 anos é de
11,2 milhões de toneladas de carbono por ano. Essa é uma enorme
emissão. Para comparação, é mais ou menos a emissão da Grande São
Paulo. O Brasil emite 100 milhões de toneladas de carbono por ano por
combustível fóssil. A cidade de São Paulo representa exatamente 10%
da população do Brasil. Então, é o que seria emitido em média todo ano
durante 10 anos só por essas duas hidrelétricas. Na seção do EIA-RIMA
de Belo Monte sobre gases de efeito estufa [17], que foi elaborada pelo
grupo do Dr. Pinguelli Rosa, a estimativa do metano foi feita através de
58

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

uma média da emissão por m2 de área de reservatório da hidrelétrica
de Xingó, que está no nordeste semiárido e representa um ambiente
totalmente diferente da Amazônia e outro número de Tucuruí.
Evidentemente, uma hidrelétrica no semiárido produz muito menos
emissão do que uma hidrelétrica amazônica como Belo Monte. Os
números no EIA-RIMA são apenas para a superfície, sem contar as
turbinas e vertedouros. Subtraíram o que acharam estar sendo emitido
pela área natural, o que era um exagero, e, portanto, calcularam um
número subestimado para a emissão do metano [41]. A presunção
do EIA-RIMA de que não há emissões das turbinas e vertedouros é
indefensável em um documento emitido em 2009, pois se sabe há
muito tempo que a água que passa por essas estruturas emite gases.
Há mensurações diretas em Petit Saut [39], na Guiana Francesa, e aqui
em Balbina, feito pelo Alexandre Kemenes, aluno de doutorado que foi
orientado pelo Bruce Forsberg [42-44], além dos meus cálculos para
várias outras hidrelétricas.
A existência das emissões gasosas não chega até a cúpula de decisão.
Um exemplo emblemático surgiu durante a conferência de Copenhague
em 2009, sob a Convenção de Clima. O site ambientalista “amazonia.
org.br” conseguiu entrevistar o diplomata chefe da delegação brasileira
que estava negociando se hidrelétricas teriam crédito de carbono e tudo
mais. Essa foi a pergunta: “Mas, Belo Monte não é um dos projetos
de hidrelétrica que o governo considera fonte de energia renovável e
limpa?” A resposta foi: “É sim. Mas, o que estou dizendo é que eu acho
que ela (a usina de Belo Monte) não se situa na Amazônia, né? Então é
outro esquema” [45]. Se as pessoas que estão na cúpula dos governos e
estão tomando as decisões sobre isso não sabem nem mesmo que Belo
Monte fica na Amazônia, é improvável que saberão sobre os impactos
que decorrerão dela.
O Plano 2010 que pela primeira vez publicou o plano total para
hidrelétricas, sem depender das datas em que seriam construídas estas
hidrelétricas, indica 79 barragens para a Amazônia Legal. Esses planos
vêm evoluindo, mudando as posições das barragens, mas, basicamente,
o plano continua e agora se pode observar que todos os rios da Amazônia
seriam barrados. Só escaparão os rios na parte mais plana na parte
oeste da Amazônia. Além disso, não será apenas uma hidrelétrica em
cada rio, mas são cadeias de hidrelétricas que vão inundando todos
os percursos dos rios. Certamente, isso trará enormes impactos, não
somente sobre os gases de efeito estufa, mas em diversos outros setores.
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De acordo com o Plano 2010 serão 10 milhões de hectares de água em
reservatórios ou 2% da Amazônia Legal, eliminando todos os percursos
dos rios [20, 46]. Acontece que a população humana tradicional na
Amazônia vive na beira dos rios. Todos os ribeirinhos e também os povos
indígenas dependem dos rios para sobreviverem. Então, isso implica na
remoção por completo da população tradicional da Amazônia. Essa é
uma situação para a qual não há mitigação. É diferente do efeito estufa,
onde se pode fazer um projeto de mitigação em outro lugar que vai
absorver o carbono e compensar o estrago. Para a parte humana não
tem uma solução que potencialmente pode desfazer o dano mesmo se
a população afetada fosse compensada de forma generosa em termos
financeiros.
Então, é uma decisão. A exportação de alumínio é um comércio que
não tem limites. Se continuar imaginando que a economia vai continuar
aumentando a 5% ao ano, assim como o uso de eletricidade, é uma coisa
que alcança números astronômicos, considerando apenas a matemática
simples do crescimento exponencial. Há um limite e é melhor decidir
enfrentar esse limite agora do que esperar chegar a um ponto em que
os danos serão tão graves que não mais poderão ser reparados. Talvez
somente aí é que muitos se darão conta de que estavam errados.

COMENTÁRIOS SOBRE OS DEPOIMENTOS
Alguém disse que discorda da parte de efeito estufa e que ele era
cético em relação ao aquecimento global ser causado por impactos
humanos. Realmente, para isso também concorre em função do
vulcanismo e outros processos geológicos. Eu não usei o tempo para
entrar nesse assunto, mas é impressionante como nos últimos meses
esse movimento cético tem ganhado espaço na imprensa brasileira,
logo antes da conferência RIO+20. Lembro que no programa Jô Soares
foi convidado um cético que falou tudo que quis, sem haver ninguém
ali para contestar. Esse programa de televisão chegou aos lugares mais
afastados da Amazônia, diferente das coisas dos jornais impressos que
não atingem o grande público. Chegou até ao Município de Jordão,
no Acre, onde para se chegar precisa de dois dias de barco a partir da
estrada mas próxima. Essa é uma situação grave.
Também foi publicado no Jornal Folha de São Paulo numa página
inteira, uma entrevista do pesquisador Luiz Carlos Molion [47]. Aí, ele
falou que o IPCC é uma grande conspiração para enganar e impedir o
desenvolvimento dos países pobres e que os cientistas são “terroristas”
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ao divulgar a ideia do aquecimento global. Também, que o aumento de
CO2 vai ser uma coisa benéfica para o mundo porque poderá aumentar
a agricultura. É incrível que este tipo de coisa esteja acontecendo na
imprensa brasileira.
É importante dizer que há uma quantidade enorme de informação
nos relatórios do IPCC, mas que a maioria das pessoas não conhece. Já
foram feitos quatro grandes relatórios, além de diversos outros menores.
Eu mesmo participei de meia dúzia desses relatórios. Cada um dos
grandes relatórios é dividido em três partes de aproximadamente mil
paginas; então, só a densidade de informações são dezenas de milhares
de trabalho científicos que são reunidos. Isto indica que há um consenso
sobre o aquecimento global; que este é uma coisa provocada pela ação
humana e que leva a grandes prejuízos se não for feita alguma coisa
nos próximos anos para reverter a situação. Claro que não se trata de
coisa em escala geológica.
Muitos dos céticos, que tem alguma base acadêmica, são geólogos.
Impressionante que os 18 cientistas que escreveram uma carta para
a presidente Dilma Rousseff, contestando os efeitos do aquecimento
global também era na maioria geólogos, nenhum deles com trabalhos
relevantes sobre o aquecimento global. É importante observar que os
efeitos do aquecimento global ocorrem em questão de décadas, o que é
totalmente diferente da escala de tempo em que trabalham os geólogos,
esta contada em milhões de anos. Então, os processos são diferentes
das que levam às eras glaciais, que são consequência de mudanças
na orbita da terra em volta do sol. A Terra se afasta e se aproximado
sol numa escala de 11 mil anos, coisa que não tem nada a ver com
aquecimento global. Os níveis atmosféricos dos gases ficam a reboque
destes ciclos orbitais nesta escala de tempo.
Têm mais: vulcões, manchas solares e vários outros fatores tem efeito
sobre clima e são incluídos nos cálculos do IPCC sobre aquecimento
global. Isso não abala a questão de ter realmente o efeito, se vão
aumentar esses gases, se vai aumentar a temperatura, vai aumentar
secas etc., que são grandes problemas na Amazônia. Então, isso tem
que ser levado em conta. Estes argumentos são apresentados para jogar
dúvida sobre a conclusão básica de que existe um problema grave.
Existem diferentes conclusões a respeito dos detalhes sobre exatamente
quanto vai aumentar a temperatura e quanto e quando vai diminuir
a chuva aqui (que é mais incerto do que a parte de temperatura).
Entretanto, é muito grande a concordância sobre a conclusão geral que
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o aquecimento global é muito danoso e que se precisa agir agora para
diminuir as emissões.
Foi comentado o problema de acesso à energia. Isso é muito
importante, mas não são as pessoas sem energia que justificam as
hidrelétricas. Isso se ouve no discurso da ELETROBRAS e outros órgãos
do governo. Eles costumam dizer que “X” milhões de brasileiros não
têm energia e, portanto, tem que fazer hidrelétrica. As hidrelétricas
têm muito pouco a ver com a resolução desse problema, que é um
problema que tem que resolvido com eletrificação rural etc. Mas, o
grosso dessa energia vai para as grandes cidades e indústrias e, como
mostrei, existem várias opções para usar menos energia em alguns
setores e também atender parte da população que não tem energia
hoje. O problema é prioridade, modo de como usar a energia. Isto não
justifica a Belo Monte, as barragens do Madeira ou quaisquer um dos
outros grandes empreendimentos.
A questão de hidrelétricas versus usinas nucleares é uma escolha
falsa. É uma coisa que o presidente Lula usou para ameaçar a ministra
Marina Silva, dizendo que ou se aprova as barragens no rio Madeira ou
o governo iria fazer mais usinas nucleares. É parecido com uma ameaça
de jogar a bomba atômica em algum país: ou se faz o que queremos ou
lançamos a bomba. Evidente que não precisa ser dessa forma, porque
tem muitas outras opções para resolver o problema do uso de energia.
Todo mundo quer ter luz em casa, geladeira etc., mas não é essa energia
que está em jogo. São outros usos de energia que estão crescendo.
É importante o debate aberto sobre o uso e os impactos de outras
fontes de energia como a solar, a eólica que são dois grandes trunfos
do Brasil. Esse país conta com muito sol, sobretudo no nordeste, onde
praticamente não há nuvens e há muitas comunidades deslocadas das
grandes redes de distribuição. Também é importante observar que o
preço dos painéis solares vem caindo e poderão cair mais, especialmente
se fossem tirados todos os subsídios dados para as hidrelétricas. Olha
quanto subsídio está sendo dado à UHE Belo Monte! Pior, esse subsídio
é dado pelo BNDES e fundos de pensão de vários grupos que dependem
do governo. Se esses subsídios fossem tirados ou também dados ao setor
da energia solar, por certo ela também se tornaria competitiva. Também
tem um enorme subsídio para combustível fóssil, que é outro grande
problema. O Brasil tem enorme área costeira com ventos constantes e
que é potencialmente suficiente para substituir esses planos de grandes
hidrelétricas, desde que o País não pretenda exportar energia para
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o mundo na forma de alumínio, por exemplo. Com a exportação, a
quantidade de energia que precisaria seria essencialmente infinita.
O MCTI enfrenta uma situação mista: envolve cientistas, como os
do INPA, que têm pesquisas mostrando graves problemas de emissão
de gases pelas hidrelétricas, bem como outros impactos decorrentes
delas. Por outro lado, esse ministério também tem profissionais que
parecem situados do outro lado, isto é, tentam minimizar o impacto de
hidrelétricas no aquecimento global. Inclusive, o pessoal do MCTI fez
um evento sigiloso em Brasília só para tentar derrubar meus trabalhos
sobre hidrelétricas. Mas eles gravaram todo o evento e depois esse foi
transcrito em cerca de 70 páginas e colocado no site do MCTI [48]. É
incrível essa camuflagem de dados. Talvez por isso tenham escolhido o
Dr. Pinguelli Rosa para fazer o relatório da 1ª Comunicação Nacional à
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima [27],
porque o assunto era muito “político”, porque o Brasil seria pressionado
para assumir um compromisso sobre diminuição das emissões.
Conforme aqui dito por alguns, educação e saúde são fatores
muito importantes e devem ser observadas nesses grandes projetos
hidrelétricos. No entanto, esses setores não tem tido a prioridade que
merecem. O custo financeiro da corrida para construir hidrelétricas é
enorme. Não e só um custo ambiental e humano direto, mas também
por ser uma coisa muito grande em termos do orçamento do País. O
que se gasta em hidrelétricas não se gasta na educação, saúde e vários
outros setores importantes da sociedade.
Falou-se aqui da drenagem de áreas úmidas do mundo e da substituição
desta pela agricultura, sendo isso um fator que historicamente diminuiu
os gases do efeito estufa. É verdade que isso diminui a emissão natural,
mas, ao mesmo tempo, há cinco mil anos atrás tinha um enorme aumento
de agricultura de arroz irrigada na Índia, na China e outros lugares, que
acabou aumentando a emissão do metano. A gente fala do efeito estufa
como se fosse só da revolução industrial para cá, começando em 1750,
mas realmente já haviam grandes emissões no mundo por causa do
desmatamento e de arroz irrigado, principalmente na Ásia.
Os oceanos não emitem CO2. Ao contrário, eles absorvem esse gás
numa taxa aproximada de dois bilhões de toneladas de carbono por
ano. Isso é essencial no balanço mundial de carbono. Se não houvesse
essa grande absorção por parte dos oceanos e o CO2 continuasse no
ar, o planeta estaria literalmente “frito” em pouco tempo. O problema
é que está havendo uma diminuição da absorção natural dos oceanos
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por causa do aumento da temperatura das suas águas. Ou seja, pelo
Princípio químico de Le Chatelier, quando a temperatura da água
aumenta esta absorve menos porque a solubilidade é menor para gases
como o CO2. A força da correnteza marinha circumpolar, e a consequente
liberação de nutrientes do fundo do mar em volta de Antártida, também
é importante. Também há menos absorção pelos oceanos porque a água
está com cada vez mais gases já dissolvidos, com o resultado que cada
ano absorve menos CO2, o que significa que sobra mais para o ar.
Em termos de metano, um problema são as clatritas de metano.
Essas são um tipo de gel de metano. Não existe muito dele no oceano
profundo, mas nas plataformas continentais há grandes depósitos de
metano nesta forma gelatinosa. Esta equivale a dezenas de bilhões
de toneladas de carbono, mas as estimativas realmente são muito
grosseiras sobre quanto se tem disso no mar. De qualquer modo, seria
catastrófica se a quantidade de metano dessa forma fosse liberada no
ar. Já foram observados vários eventos de liberação deste metano. Há
poucos anos, no Mar de Barents, que fica no ártico ao norte da Rússia,
foram encontrados enormes focos de bolhas desse tipo de metano
saindo do fundo, centenas de vezes mais que o normal. Isto também
foi observado ao norte do Canadá, na parte ártica. Então, esse é um dos
problemas, pois está derretendo o gelo e está abrindo o Oceano Ártico.
Então, também existe um problema de metano nos oceanos, mas e
diferente do problema com hidrelétricas.
A hidrelétrica de Teles Pires causa grande preocupação. A obra vem
sendo bloqueada por liminares na Justiça, mas essas são derrubadas
com facilidade impressionante. No entanto, tudo indica que a obra foi
já foi liberada. Essa, como a UHE Belo Monte, se tornou numa causa de
ameaças ao sistema jurídico brasileiro. É muito importante a presunção
de que as coisas ocorram de acordo com as leis. No momento que
vigora a presunção do governo de que tudo pode ser feito de acordo
com a decisão do poder executivo isso se torna muito perigoso. Nesse
contexto, é importante mencionar a lei editada em 30 de junho de 1992
em que afirma o direito de derrubar qualquer decisão do Ministério
Público, com base em “graves danos à economia pública”. O Ministério
Público foi criado pela Constituição de 1988, como parte do Ministério
da Justiça e tem o poder de investigar e não apenas de receber
reclamações, como é o caso para a maior parte da Justiça. É muito
importante o papel do EIA-RIMA no processo de licenciamento e isso
vigora desde 1986.
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Ao contrário do que foi aqui falado, discordo que haja muitos cientistas
céticos nos Estados Unidos. O que há é muita divulgação sobre eles;
eles aparecem com muita frequência nos jornais e outras mídias. De
fato, lá a situação é politizada, o que não é o caso ainda do Brasil.
O Partido Republicano dos EUA tem isso como plataforma, insistindo
que não existe efeito estufa, etc. Mesmo a maioria dos jornalistas
que apresentam a previsão do tempo na televisão não acredita nisso.
Assim, não é apenas uma questão de debates entre cientistas. O fato de
muitas outras pessoas não acreditarem no efeito estufa é gravíssimo,
pois dificulta a divulgação de um problema real. Também é grave a
afirmação de que não existe ligação entre furacões e aquecimento global.
Nos Estados Unidos muitas dessas pessoas são altamente subsidiadas
pelas empresas de petróleo e ganham fortunas dizendo isso. Então, é
uma coisa grave. Também é grave o envolvimento de cientistas como
consultores em projetos de hidrelétricas. Atuando nisso, eles não são
livres para usar os dados exigidos pela Ciência. Então, é uma coisa
muito séria a ser discutida.
Fala-se muito sobre as pessoas que são deslocadas das áreas ocupadas
pelo reservatório das hidrelétricas. Mesmo recebendo uma casa bonita
de alvenaria isso não resolve o problema delas. A pessoa tem que ter
uma profissão e um modo de se sustentar que envolve toda sua cultura.
Isso é evidente no caso das hidrelétricas no rio Madeira, onde mais de
1.400 pessoas que antes se envolviam com a pesca tiveram que deixar
suas antigas áreas de atuação. Aí, no local de suas moradias e mesmo
nos lugares antes destinados à pesca foi construída uma praia artificial
na qual foram montadas barracas para vendas de bugigangas. Este é um
exemplo de que não houveram audiências públicas bem conduzidas e
que as reivindicações dos moradores não foram atendidas. Nesse caso,
parece que os proponentes estavam interessados apenas em marcar em
suas pranchetas que a audiência ocorreu, não se importando com o
resultado disso para os moradores. Então, isso não foi uma consulta,
conforme prevê a lei. Em uma consulta, como as que são obrigatórias
com os povos indígenas, teria que respeitar a decisão dos moradores,
inclusive sobre a viabilidade da mesma, mas isso jamais ocorre.
Com relação ao uso de eletricidade no Brasil para o alumínio
exportado de forma direta, na forma de lingotes, é por volta de 6%.
Há mais usado para exportar Alumínio em formas pouco modificadas,
que também não gera muito emprego. Mas é verdade que não é só
esse o problema, é o conjunto de vários problemas. Essas incluem a
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exportação, o desperdiço, e muitas outras coisas que leva à suposta
necessidade de fazer cada vez mais hidrelétricas.
Falou dos problemas decorrentes dos EIA-RIMA que são feitos em
cada barragem e não do conjunto das barragens de um determinado rio
ou bacia hidrográfica. Esse é um problema grave e muitas pessoas vêm
falando disso há décadas. Quanto a isso é bom dizer das hidrelétricas
que vêm sendo feitas nos altos cursos da bacia amazônica, incluindo
as hidrelétricas no Peru. Por certo estes empreendimentos geram
graves impactos sobre o fluxo de sedimentos nos rios e também sobre
a migração dos peixes. É bom dizer que essas hidrelétricas no Peru
são hidrelétricas brasileiras, pois são feitas com dinheiro do BNDES
e com empreiteiras brasileiras. Além disso, exportar energia para o
Brasil é a sua principal finalidade. Então, basicamente está tomando
vantagem do país vizinho que, além do potencial para hidrelétricas,
tem também uma legislação ambiental mais fraca do que no Brasil.
Fazer as obras nos países vizinhos é um problema gravíssimo que é
exatamente paralelo ao dos Estados Unidos e do Banco Mundial, que
foram criticados durante décadas por estarem fazendo nos países do
terceiro mundo obras que jamais fariam em seus próprios países.
Agora, se pergunta sobre as alternativas. Bem, no decorrer do texto
tentei mencionar algumas. De fato, não é apenas uma alternativa que
resolve, mas várias. Uma delas é que se precisa usar menos energia.
A energia elétrica gasta em chuveiros elétricos, por exemplo, é uma
incoerência. Também é preciso deixar de exportar energia, pois esse é
um comércio sem sentido. Pelo menos não se deve exportar na forma
bruta. Seria melhor usar os insumos básicos e exportá-los na forma de
produtos acabados e com valor agregado, por exemplo, na forma de
aviões e tantos outros.
Também é preciso dar prioridade para alternativas de geração. As
hidrelétricas têm enormes subsídios. Se fosse dar a mesma fração
desse dinheiro para energia eólica, solar e outras opções, a situação
seria outra. Hoje, a energia solar é mais cara que a eólica. Em termos
de produção de larga escala, esta é a que melhor concorre com a
hidrelétrica. No caso da energia solar é realmente uma ironia que o
Brasil tenha uma das maiores jazidas de sílica amórfica, de que são
feitas as placas solares, mas continua importando estas da China. É
este país domina este tipo de indústria em todo o mundo. Então, se o
dinheiro que está sendo investindo em Belo Monte fosse usado para
começar uma indústria de placa solar, isso seria outra história. O Brasil
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poderia estar exportando produtos de maior valor e também poderia
estar atendendo melhor as comunidades isoladas, os acampamentos do
exército e tudo o mais.
Discute-se o problema de se a ciência é neutra ou não. Na verdade,
o maior problema é como são usados os resultados da Ciência. A parte
de coletas de dados e análises estatísticas tem que ser neutra. Caso
contrário, perde a legitimidade. Agora, na parte de escolha de que
assunto se vai pesquisar isso deve ser uma questão social. Na definição
de prioridade das pesquisas devem ser levados em conta os interesses da
sociedade. Também, não se deve simplesmente produzir dados e parar
aí. Os dados produzidos devem ser interpretados, e daí se determinar o
que se deve fazer daí para frente. Isso também envolve a participação
da sociedade.
DANIEL BORGES NAVA
Parabenizo pela palestra e sua responsabilidade quanto aos princípios
da conservação ambiental, mas permitam-me discordar da tese sobre
o aquecimento global. Não estou devidamente convencido de sua
comprovação científica, em função das múltiplas variáveis que se
relacionam a tese, nem todas devidamente estudadas, o que me leva ao
ceticismo em usar o termo aquecimento global diante dos processos de
mudanças climáticas que se apresentam.
Fiz um estudo sobre as usinas hidrelétricas em construção no rio
Madeira, publicado na revista Boa Vontade, onde questionei um tema que
considero relevante: o acesso pelas populações da Amazônia à energia
produzida por elas. Entendo ser o Setor Elétrico Nacional altamente
competente quanto ao planejamento estratégico e capaz de compor
cenários que nos deixem menos vulneráveis às demandas exigidas por
nossa sociedade. Existe uma forte relação entre a falta de energia, pela
dificuldade de acesso a ela, é o comprometimento tecnológico diante
da analise sobre sustentabilidade do nosso desenvolvimento regional.
Dados no Ministério de Minas e Energia indicam que nossa sociedade
ainda consumia per capita em bens minerais em 2008, o equivalente ao
que sociedade americana consumiu no início do século XX.
É preciso buscar um modelo desenvolvimentista para a Amazônia
com o comprometimento com a sustentabilidade ambiental e social.
Considero importante pensar a construção das UHE de Santo Antônio
e Jirau e outras tantas que sejam necessárias sobre o prisma, por
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

67

exemplo, da inclusão social: temos cursos de Engenharia em diversas
universidades na região, alguns com mais de 100 anos, mas não
conseguimos formar engenheiros que trabalhem nesse grandes projetos.
Outro aspecto relevante é o processo de licenciamento ambiental
que limitou ao Estado de Rondônia, os impactos ambientais das usinas
no Madeira. Existem impactos quanto à migração populacional que se
estenderam ao Estado do Amazonas, e infelizmente, não devidamente
diagnosticados, refletindo o fato de que temos que realmente melhorar
o diálogo com estes grandes projetos.
Reforço à necessidade da inclusão das comunidades do entorno das
usinas ao acesso a energia gerada. Se a bacia hidrográfica amazônica
é considerada pela Agência Nacional de Águas estratégica à geração
nacional de energia, é preciso que a população de mais de 25 milhões
de pessoas que vivem na região tenham acesso a essa energia.
O Brasil possui o Conselho Nacional de Política Energética onde
entre os representantes institucionais, está o Ministério de Ciência e
Tecnologia. Os dados apresentados nesta palestra pelo pesquisador do
INPA resultam de investimentos diretos e indiretos do Governo Federal
e, recomendo, precisam ser incorporados às discussões da implantação
dos grandes projetos na Amazônia. Independente da diversidade
ideológica preservacionista ou desenvolvimentista, a apropriação
pela sociedade amazônica do conhecimento produzido será fator de
autonomia nas decisões políticas sobre a região.
THIAGO DE MELLO
O Brasil se inclina perigosamente para a perda da Ética. As belas
virtudes da convivência humana parecem ameaçadas de extinção.
Tenho muita vontade de considerar o perigo dessas graves questões
que ameaçam a vida da nação, mas acho bom mudar de conversa, para
que não me considere um estraga-prazer. Então, começo dizendo que,
cada dia mais, o mundo precisa ter a Ciência a serviço da Esperança
humana.
Faz um ano fui chamado pelo ministro Reis Veloso para fazer o
encerramento do 25º Fórum, promovido pelo Instituto Nacional de
Altos Estudos, do qual ele é presidente. Pois tive a ocasião de lamentar
que entre os temas ali tratados não estava o da floresta amazônica e seu
povo. E disse mais: que ali deveriam estar presentes cientistas do INPA,
por uma questão de necessidade e justiça.
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Quero dizer que não posso ser contra a implantação de novas fontes
energéticas na Amazônia, tema aqui desenvolvido pelo admirável
mestre Fearnside. Continuo afirmando que o avanço da tecnologia
cada vez serve menos à vida dos seres humanos do nosso país. As
duas fontes fundamentais de energia para o futuro de um país e para a
vida de um povo se chamam Educação e Saúde. A Hidrelétrica de Belo
Monte é de serventia essencial para a vida da Amazônia.
Nenhuma usina energética e nenhuma grande realização tecnológica
são as prioridades que a vida do povo desta região reclama para atender
as suas imperdoáveis carências. Repito o que já disse aqui no GEEA:
esses gigantescos empreendimentos tecnológicos acabam brilhando nas
bolsas de valores, serviçais do enriquecimento de magnatas, empreiteiros
e governantes. Estes, sim, se fazem podres de ricos. Por outro lado, e
ao mesmo tempo cresce o número de crianças abandonadas. Crianças
barrigudinhas de amebas. Haja chibé de farinha com erva cidreira! Um
país minguado de educação e saúde tem ameaçada a dignidade de seu
povo.
O Brasil está dominado e ameaçado, apesar do crescimento da sua
economia e dos grandes potenciais que detém. Gostaria de dar um
testemunho do que estou falando. Fui chamado por uma ONG para
integrar um grupo de representantes dos países latino-americanos,
com a incumbência de redigir um documento para ser encaminhado
à Conferência Rio+20. Ali nós colocamos em questão o problema da
educação, da saúde, da perda da Ética e da corrupção que está sendo
institucionalizada no Brasil. Esse documento foi elaborado durante
cinco dias de aplicado trabalho no Rio de Janeiro por intelectuais que me
declino a citar nomes, mas eram pessoas muito conhecidas e altamente
respeitadas. Pois não foi sequer levado ao Plenário da Conferência.
Como também não foi debatido o Código Florestal brasileiro.
É verdade que a Rio+20 não tinha poder de decisão, mas o tema
pedia discussão: a floresta amazônica, maior manancial de vida do
planeta, afeta a toda a humanidade. Aumenta cada vez mais o número
de crianças que dormem com fome na Amazônia. Muitas se consolam
com o chibé de farinha com erva cidreira. A minha veemência é um
sinal de amor.
Peço para voltar ao encerramento do Forum Nacional. O tema que me
foi proposto era Os Estatutos do Homem: antes e agora. Eu era diplomata
no Chile quando a tortura foi oficializada no Brasil pela ditadura militar.
Renunciei ao meu posto e escrevi este poema, que na verdade nem me
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pertence mais, traduzido que já está para mais de 30 idiomas. O seu
primeiro verso é justamente Fica decretado que agora vale a verdade.
Ora, nunca se mentiu tanto no Brasil. Decidi então formular perguntas,
projetadas para a leitura dos 350 participantes. Gosto de perguntar,
pois saio aprendendo. Assim, pergunto agora, respeitoso, a cada
companheiro deste Grupo: Por que construir hidrelétricas precisamente
em Belo Monte, com morte de floresta e expulsão de índios de suas
terras sagradas? A hidrelétrica de Belo Monte será mesmo absolutamente
indispensável, sob pena de falência da flamejante economia brasileira?
Várias pessoas se inscreveram para comentar as minhas indagações.
Uma delas, a Marina Celina de Araujo, catedrática em Ciências Políticas
da PUC do Rio de Janeiro. Advertiu que cada estrofe respondia ao
que não deveria estar acontecendo atualmente no Brasil. Vamos às
perguntas. A primeira não é minha, mas de Rimbaud, o genial poeta
francês que com 18 anos escreveu uma obra extraordinária. - Até
quando podemos adiar o que é inadiável?
Agora, são perguntas minhas: - Por que cada dia mais os mercadores
podem comprar o sol das manhãs vindouras e castigar as vidas das
crianças que ainda vão nascer? Quando a comida dos cordeiros será
tão abundante quanto a dos lobos? Até quando e por que o humano
se transforma em desumano e queima o ventre verde do planeta com
a sua lamina de fogo e ingratidão? Por que chegam tão vagarosos e
envergonhados os ventos que desfraldam a bandeira da esperança
que sofreu sua maior derrota em 10/12/2010 em Copenhague, quando
governantes do mundo inteiro se reuniram para fixar o pequenino nível
máximo de emissão dos gases malignos que queimam a terra e não
foram incapazes de chegar a um acordo? Por que a flamejante economia
brasileira, elevada à sexta potência mundial, não dá mão à educação,
que está no 63º lugar e não se curva mais generosa a dá a mão à saúde,
que está passando agora para 81º lugar? As três unidas e de mãos dadas
vão trabalhar felizes na construção infalível do reinado da justiça e da
claridão no nosso pais?
Sou apenas um humanista e me preocupo com a vida do nosso
povo, como todos vocês, neste lugar chamado Terra. Com o coração da
inteligência voltado muito cuidadosamente para o nosso Amazonas,
onde se alardeia o progresso e o esplendor da economia, espocam
de gordas as bolsas da caixa dois. Mas não há que desanimar; nem
achar que é assim mesmo e não tem jeito. É trabalhar na mudança
do que deve mudar. É possível, sim, a construção, na nossa terra, de
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uma sociedade humana solidária. Vai demorar, acho que muito. Minha
utopia vai longe, mas anda olhando bem onde pisa. Monte Belo pode
dar em Monturo Feio.
ILSE WALKER
É bom lembrar que todas as áreas agriculturáveis do velho mundo
eram formadas por várzea, que também foram desmatadas. Com isso, os
rios e riachos também foram murados e agora não tem mais inundações.
Isso significa que os rios não estão mais distribuindo sedimentos pelas
áreas da planície. Não havendo água na planície significa também que
os processos de decomposição subaquática diminuíram, deixando de
acarretar a emissão de metano e CO2. Já que os oceanos ocupam uma
área muito maior que os continentes, seria importante saber quanto de
metano e CO2 eles estão produzindo e como essa produção é comparada
com o que é produzido nas hidrelétricas da Amazônia, tão criticado.
A eletricidade produzida por fontes eólicas ou solares não precisam
de reservatórios, como as hidrelétricas, mas é preciso levar em conta
que não há produção de energia solar quando há muitas nuvens, nem
energia eólica, quando não há ventos. Ou seja, no caso das hidrelétricas
é muito mais fácil se ter domínio na produção da energia e isso é uma
vantagem comparativa importante. Assim, a outra importante fonte de
produção de energia na Amazônia é a atômica, mas essa oferece muito
mais perigo do que o metano ou gás carbônico.
OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA
A meu ver, a exposição do colega Philip Fearnside vem somar
algumas visões que demonstram que a Amazônia brasileira continua
desprovida de uma política de desenvolvimento. Entendo que é nisso
que reside o cerne da questão, pois é dentro desse conjunto que se
destaca a importância da tomada de decisões políticas.
Quando há alguma forma de política, em geral é desprovida de
base econômica e social em relação à importância de determinados
projetos. Evidentemente, a dicotomia entre preservacionistas e
desenvolvimentistas já deveria estar superada, mas ainda persiste,
lamentavelmente. Muitos pensadores advogam a tese de que essa
dicotomia pode muito bem ser negociada, trazendo a discussão
para aquilo que é possível conservar e o que seja possível explorar,
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mantendo a segurança ambiental da região, e assegurando as bases
para a promoção do seu desenvolvimento.
Acabamos de ouvir o poeta Tiago de Melo informar a respeito de um
Seminário realizado em São Paulo para discutir estratégia para o Brasil,
onde as instituições amazônicas não estavam presentes e nem figuravam
no calendário do evento. Recentemente esteve em Manaus uma equipe
do Estado do Tocantins propondo o corredor logístico ligando a Zona
Franca de Manaus, no Estado do Amazonas, ao Estado do Tocantins. É
bom lembrar que este estado tem uma logística privilegiada, beneficiada
pelas ferrovias, hidrovias e portos, enquanto o Amazonas ainda está
muito carente dessa infraestrutura. Governo do Estado e Suframa
mantiveram-se alheio à proposta de nosso vizinho. Então, me parece
que o foco da discussão não é, por exemplo, se a Usina de Belo Monte
é algo bom ou mau, e sim se os impactos dela esperados foram bem
estudados e considerados pelo o governo brasileiro, em relação a uma
estratégia de desenvolvimento da Amazônia.
Enquanto outros povos, como os americanos, canadenses, alemães,
franceses e os asiáticos praticamente passaram por cima das questões
ambientais, pois a solucionaram desde o início, nós estamos aqui ainda
a nos debater sobre se há ou não benefícios gerados pela implantação
de uma hidrelétrica. Não se chega a acordo razoável sobre nada aqui na
região. Não chegamos a termos conciliadores entre as correntes que se
debatem sobre a questão. Quando os americanos resolveram conquistar
o oeste não houve nenhum cuidado inicial quanto à preservação das
culturas indígenas, por exemplo, mas, ao final, as nações indígenas
foram transformadas em reservas protegidas. Hoje convivem bem em
termos econômicos e sociais.
Então, ao que me parece, deve haver solução a para a dissintonia das
políticas públicas voltadas para região que possam conciliar as correntes
diversas de pensamento. A responsabilidade maior para que se possa
chegar à pactuação de protocolo capaz de viabilizar o processo cabe ao
próprio governo federal em íntima sintonia com os governos estaduais
e as instituições de ensino e pesquisa da região. A consolidação da
multiplicidade de interesses é a tarefa de maior relevância. Não pode
ser negligenciada nem alienada a forças externas.
Há poucos dias acompanhei uma discussão sobre as duas únicas
refinarias em construção no país: uma no Estado de Pernambuco e a
outra no Rio de Janeiro. Uma era para ser inaugurada em 2010/2014 e
a outra em 2016. Ambas, contudo, vão operar apenas na produção de
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diesel. Portanto, o Brasil vai continuar importando gasolina. O sistema
de transporte brasileiro é baseado no rodoviário, que demanda diesel.
Quer dizer, os erros se consolidam, não são solucionados. Não há
dúvidas, como nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e em todo o
mundo desenvolvido, o sistema ideal de transporte é o ferroviário e o
fluvial, quando é o caso da disponibilidade de bacia hidrográfica que
permitam esse modal.
Aqui se encaixa também a discussão sobre as hidrelétricas na
Amazônia e a necessidade de serem levadas em conta as peculiaridades
geoeconômicas da região e as áreas de preservação permanentes,
indígenas e os parques nacionais e/ou estaduais. O fato é que essa
conciliação há de ser feita. Não podemos conviver ad eternum com
esse tipo de dubiedade. Espera-se decisão política do governo, o ator
principal. Sabe-se, por exemplo, que na região da rodovia CuiabáSantarém está se processando intenso movimento de exploração mineral
por inteira iniciativa de empresas privadas. O governo aparentemente
desconhece ou finge desconhecer o processo. Neste caso, como em
Serra Pelada, o que restará, qual a efetiva contribuição dessa riqueza
explorada incondicionalmente por garimpeiros e atravessadores para o
processo de desenvolvimento da Amazônia?
Gostaria de fazer um complemento chamando atenção para um
aspecto em relação a questão da ciência. A ciência que tem sim de estar
comprometida com o desenvolvimento do país, evidentemente. Observase, das discussões do GEEA, grave distanciamento, particularmente
aqui no Amazonas, em relação ao distanciamento da ciência para com
os projetos de desenvolvimento.
Importante o esforço que o INPA faz no sentido de socializar a
informação científica. Mas esses esforços tem de estar correlacionados
à Universidade, aos demais centros de pesquisa que mantém base
local de operação, bem como os órgãos governamentais responsáveis
pelas políticas púbicas nos diversos capôs de atividades econômicas.
O Programa “Amazonas Rural”, do governo do Estado via SEPROR –
Secretaria da Produção Rural, por exemplo. Este foi elaborado sem
nenhum embasamento com o INPA, a Embrapa, a Universidade. Seria
culpa exclusiva do governo esse distanciamento ou devamos pensar
criar mecanismos para que a ciência chegue à sociedade, como se
faz necessário. É claro que a promoção do desenvolvimento é de alto
interesse. São os investimentos subjacentes ao processo que geram
emprego, desenvolvimento e renda. Esta é a realidade, a única forma de
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elevar a condição social e econômica das classes menos favorecidas. A
forma mais econômica e eficaz, por outro lado, de manter a integridade
territorial de nossa região.
GUILLERMO CARDONA GRISALES
Como padre, tenho trabalhado em movimentos sociais e por isso
tenho acompanhado a instalação de hidrelétricas e de outros grandes
empreendimentos na Amazônia e um fato que chama bastante a atenção
é que muitos desses empreendimentos são feitos contra a legalidade.
Aqui, lembro a Hidrelétrica de Belo Monte que já conta com doze ações
contrárias do Ministério Público Federal, quem nos tem representado
em outros processos recentes.
Observo ainda que a crítica ao governo do presidente Lula e da
presidente Dilma é que são precisamente eles que estão flexibilizando
as leis para colocá-las a serviço desse tipo de desenvolvimento, ou
melhor, de desenvolvimentismo ilegal. Assim, quando se fala aqui
que há um certo tipo de conservacionismo, não se está dizendo a
verdade. O que estamos enfrentando mesmo é uma grande ideologia.
Para ilustrar isso, lembro também um episódio ocorrido na Usina de
Teles Pires. Um grupo de comunitários com suas lideranças tiveram
que sair pelas comunidades desse rio prevenindo a população contra as
mentiras e amedrontamentos que viriam da parte dos empreendedores
para obrigar a ceder suas terras para a usina. Assim também agiram em
Alcoa e em Barreirinha.
Ali, um camponês ouviu o seguinte: - se você não ceder suas terras,
da próxima vez nós viremos aqui com uma liminar do judiciário... Ou
seja, as grandes empresas construtoras estão amedrontando o povo
para instalar esses empreendimentos em suas terras. É um atentado
contra as comunidades. É uma violência institucionalizada e respaldada
por todos os poderes. Tenho ouvido de pessoas que receberam como
resposta de órgãos do estado, do executivo e de juízes e promotores
que eles não vão deter o desenvolvimento da cidade e do país tomando
medidas contra pessoas [que contrariam a lei].
Não estamos contra o desenvolvimento, mas existem leis que precisam
ser respeitadas e estas devem estar a serviço da população, do meio
ambiente e da vida e não das ideologias enganosas. Temos que defender
a vida, mas o capitalismo não defende a vida, defende o capital, o lucro
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financeiro. Para o capitalismo, a destruição da biodiversidade não tem
problema, desde que isso dê lucro.
Até os camponeses percebem a mentalidade desenvolvimentista
que orienta os capitalistas e o dinheiro, esses deuses para os quais
estão sendo sacrificadas todas as fontes de vida. Por isso, não devemos
considerar a ciência como ideológica. Não podemos considerar
ideólogos os que desejam e lutam para conservar a Amazônia e a vida
no planeta. Isso não é ideologia, é sobrevivência. Ideologias são as
ações de certas Secretarias de Meio Ambiente estaduais que tomam
decisões contrárias ao meio ambiente e ao povo, privilegiando os ricos.
Que negam os problemas climáticos que estamos enfrentando, que
fazem leis para proteger as empresas, em detrimento dos interesses
da população. Ideologia é aquilo que vem sendo feito “em nome do
desenvolvimento”, segundo eles.
É missão nossa, de onde estamos, levar os debates sobre a Amazônia
às esferas nacionais e internacionais. No Movimento Nacional dos
Direitos Humanos levei e sigo levando os problemas sociais e ambientais
da Amazônia a toda parte aonde vou. Sempre procuro colocar a
agenda amazônica nos movimentos em que participo. Verdade que
somos poucos, mas todos devem fazer isso, levar nosso recado sobre
a Amazônia. Muitos desenvolvimentistas não querem ouvir nosso
discurso, nossa reflexão sobre a conservação da Amazônia e da vida,
mas precisamos falar. Um programa da Agenda 21 do Ministério de Meio
Ambiente era discutido no Conselho Nacional de Desenvolvimento
Sustentável; era a campanha nacional pelo “consumo consciente”,
mas eu defendi que o problema na Amazônia não é só o consumo
consciente, mas sobre tudo a “produção consciente e responsável... ”.
São essas coisas que temos que levar aos grandes debates precisamente
com essa experiência dolorosa que temos aqui na Amazônia.
MARIA TERESA FERNANDEZ PIEDADE
Dizem que quem não se lembra do passado termina repetindo os
mesmos erros no presente. Entretanto, mesmo que alguns ou muitos
de nós cientistas preservem a memória dos fatos, é lamentável que
a maioria de nós não tenha o poder de decisão. Assim, por mais que
nos esforcemos me entristece o fato de pouco conseguimos influenciar
os tomadores de decisão no sentido de modificar o quadro ambiental
brasileiro.
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A discussão sobre o modelo de desenvolvimento da Amazônia e,
dentro dele, a questão da matriz energética mais adequada já vem
sendo travada há muito tempo e, lamentavelmente, não vejo que tenha
progredido muito. Lembro-me que em 1980 nós nos mobilizamos em
Manaus contra a ideia de instalação de usinas nucleares na Amazônia
e no Brasil como um todo. Curiosamente, quem defendia a matriz
energética baseada em energia nuclear era o Professor José Goldemberg,
que atualmente se opõe a essa ideia, mostrando claramente que,
tomando como base o que a história mostrou, ele incorporou a análise
dos problemas representados por esse tipo de energia e revisou seu
ponto de vista. Entretanto, lamentavelmente, ele é um raro exemplo.
Parece que o mundo caminha sempre em círculos, como ondas que
atingem vários níveis e países ao mesmo tempo. Ouvi, recentemente,
em uma reunião nos Estados Unidos, que existe um grande grupo de
cientistas daquele país que discorda da existência de uma situação de
mudanças climáticas, embora as evidências científicas e as sucessivas
catástrofes ambientais estejam evidenciando essa realidade com muita
clareza. O mesmo ocorre com os políticos de vários países, incluindo os
brasileiros, que pretendem ignorar que os modelos de desenvolvimento
podem afetar negativamente o meio ambiente, eventualmente, de forma
irreversível. Lamentavelmente, parece que a maioria dos políticos
sempre acata as opiniões daqueles que defendem os pontos de vista de
seu interesse, em geral baseados em aspectos econômicos.
Também participei de uma reunião contando com a presença de
defensores dos programas de hidroelétricas, entre eles o professor Luiz
Pinguelli. Uma das coisas que eles discutiram e ilustraram com fotos é
que tem havido, sim, um retorno social desses empreendimentos. Foram
mostradas as palafitas, onde os habitantes das áreas do entorno dos
empreendimentos viviam, em contraponto aos conjuntos habitacionais,
para os quais várias das famílias foram transferidas. O problema é que
boa parte desses novos conjuntos foram construídos a 50 ou 60 km dos
corpos de água em cujas margens essas populações viviam e obtinham
seu sustento.
Dizer que isso se constitui em um verdadeiro retorno social para
essas comunidades, pois elas terão um padrão de vida muito melhor,
me parece extremamente simplista, pois não foi considerada nesta
equação a quebra cultural completa das estruturas de vida desses
habitantes. Nada disso foi discutido, nada disso foi considerado. Então,
me pergunto: qual será o caminho mais adequado a seguir? Ainda creio
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que é premente que haja investimento científico para quantificar a
eficiência e possibilidade de implantação de outras fontes de energia,
por exemplo, tomando como áreas experimentais algumas vilas da
Amazônia para testar fontes eólicas, solares etc., em contraponto à
energia hidrelétrica. Desta forma, poderíamos dispor de dados sólidos
para oferecer aos órgãos governamentais e aos tomadores de decisão.
Contudo, devo dizer que realmente não sei se isso vai adiantar. Em
minha experiência na discussão do código florestal, os cientistas foram
chamados para expor resultados em várias instâncias do processo; as
orientações foram dadas com base em resultados, não em ideologia. Aqui
cabe um parêntesis ao dizer que entendo que o limite entre ideologia
e ciência é extremamente tênue, especialmente quando se discute o
paradigma do desenvolvimento, e para quem esse desenvolvimento foi
desenhado.
Ainda quanto à questão da participação dos cientistas na discussão
do Código Florestal, o que ficou evidente é que, embora vários deles,
ligados a muitas vertentes do conhecimento, tenham emitido opiniões
sobre os pontos polêmicos e, em sua imensa maioria tenha opinião
contrária à visão chamada de “ruralista”, esta massiva opinião do
conhecimento científico não foi ou foi pouco considerada na construção
do documento final. Pior ainda é que os nomes dos especialistas
participantes das audiências públicas constam nos documentos,
embora estes documentos não tenham efetivamente incorporado
suas recomendações. Ou seja, a opinião de cientistas foi emitida, os
nomes estão ali, mas não o conteúdo da discussão. Então, eu não sei
como isso poderia ser encaminhado. Talvez, em um futuro próximo, o
próprio GEEA poderia liderar um debate e elaborar um documento de
conclusões desta comunidade a ser encaminhado a Brasília. Poderiam
ser elaboradas de forma concisa recomendações quanto às Hidrelétricas
na Amazônia, o Código Florestal e assim por diante.
Para finalizar, devo ressaltar que estou seriamente preocupada.
Acredito que a Amazônia corre riscos muito maiores do que se supõe
com o produto final do código florestal. Isto, somado à questão das
mudanças climáticas que já vêm alterando de maneira alarmante os
fenômenos de cheias e vazantes dos grandes rios da região, gera uma
sensação de impotência bastante desagradável. Nós somos pagos para
produzir resultados científicos para a sociedade. Assim, não seria óbvio
que fôssemos ouvidos quando a situação se apresenta e leis e decisões
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referentes a questões ambientais estão em processo de definição? Deixo
esta questão aqui para nossa reflexão.
Eu gostaria apenas de fazer um pequeno complemento à minha
intervenção anterior, esclarecendo porque liguei a questão das
hidrelétricas, tema de nossa palestra e debate de hoje, ao código
florestal. Ocorre que um dos maiores impasses referentes ao código
florestal diz respeito à preservação as áreas marginais aos rios, que
afinal são aquelas que vão sofrer grandes impactos com todos esses
processos que nosso palestrante muito bem descreveu. Assim, isto é
muito importante, ainda mais porque durante a maior parte da discussão
do código florestal os cientistas do Amazonas e da Amazônia não foram
chamados, o que ocorreu apenas na fase final do processo.
CHARLES ROLAND CLEMENT
Alguns depoimentos aqui apresentados, sobre quem o governo
brasileiro escuta ou não escuta em suas tomadas de decisão, mostram
que o governo trabalha com inconsistências. Ou seja, apregoa a Ciência,
mas não escuta os cientistas. Essa situação não é exclusiva do governo
brasileiro; ela pode ser extrapolada para os demais países do mundo.
Isso ocorre, simplesmente, porque os cientistas estão a falar de coisas
que não interessam aos políticos. Veja o que aconteceu na RIO+20;
abandonaram a bandeira do desenvolvimento sustentável, porque os
representantes dos governos não estão interessados nisso, não querem
estabelecer limites ao seu desenvolvimento.
Uma política energética nacional deveria estar mais interessada não
apenas em gerar mais, mas decidir como usar o que já está disponível
e o que realmente é necessário. Há poucos dias li numa reportagem
publicada nas redes socioambientais sobre eficiência do setor industrial
em cada país e aí o Brasil aparece no final da lista, ao lado da Arábia
Saudita que tem muito petróleo para queimar à vontade. Ou seja, não
existe vontade política para aumentar a eficiência e uso de energia
elétrica em nosso país. Todo o interesse está em gerar mais e mais. Os
números aqui apresentados por Philip Fearnside sobre o consumo de
energia com chuveiros elétricos também mostram que as pessoas não
estão interessadas em promover a eficiência energética.
A tomada de decisão não é do interesse do povo, mas do interesse
de um pequeno grupo e é este que traça a política de desenvolvimento
para a região. De fato, para que a Colônia chamada de Amazônia
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precisa de uma política de desenvolvimento? É claro que não precisa!
A Colônia existe para fornecer recursos naturais e energia para o centro
(os estados hegemônicos na federação brasileira).
EFREM JORGE GONDIN FERREIRA
Quando Philip Fearnside mostrou as figuras dos lingotes de alumínio,
dizendo que isso demandava a maior parte da produção energética,
seria importante apontar um valor para isso, a exemplo do que foi dito
para os chuveiros elétricos, que, no Brasil, consomem cerca de 5% da
energia aqui produzida. De todo modo a energia elétrica utilizada para
produzir alumínio acaba sendo energia exportada, e isso é divisa que
sai do país. Como fechar a conta se, vamos dizer assim, é favorável
para o país ou não, vender energia subsidiada? Porque a gente vende
por preço mais abaixo do que se gasta para produzir. Então, seria um
número interessante para a gente ter realmente noção do que se está
mandando para fora. Caso se esteja mandando para fora a energia e
se está pagando um bom preço por ela, eu acho que talvez a conta dê
zero.
Outra questão é a dissociação que o setor elétrico faz entre um
empreendimento e outro. Como você falou, nos EIA-RIMA não se pode
falar dos efeitos de um empreendimento que você sabe que está lá,
está planejado, mas não entra em tais estudos; entra em um estudo
anterior que é quando você faz em um cenário geral; só para dizer o que
poderia acontecer, mas você não usa essas informações, por exemplo,
nas questões de estudos de biodiversidade ou outros você não usa essas
informações; você não pode dizer: - olha! estão criando uma barragem
aqui, mas está previsto que daqui a 3 ou 5 anos terá outra barragem lá
em cima. Então, não adianta eu querer fazer transposição de fauna de
baixo para cima se eu sei que mais em cima vai ter outra e depois outras
mais. Nesse caso, vai-se ter um corredor de hidroelétrica e nunca será
analisado o efeito sinergético dessa situação; nem o efeito sinergético
de você barrar todos os rios da Amazônia.
Será que a quantidade de água que vai chegar no rio Amazonas no
final das contas não vai ter uma diminuição principalmente porque nós
estamos falando do Brasil mas ninguém está se lembrando que na parte
andina do Peru está previsto enorme conjunto de hidroelétricas que vai
barrar muitos tributários do rio Amazonas. Isso vai provocar muitos
efeitos e quase ninguém está discutindo isso.
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Sempre se barrou rios de água clara, poucos de água preta, agora
barraram o Madeira, rio de água branca, mas se seguir o andar da
carruagem todos os rios de águas claras da Amazônia vão ser barrados
e a maioria é rio sem água, isto é, a vazão é pequena na época de seca.
Então, essas hidroelétricas de fio d’água não vão ser sustentáveis; elas
vão ter que ter, em algum momento, um acumulador em cima para
poder liberar a água e daí fazer com que ele seja perene.
Caso isto não ocorra vai chegar uma época que não tem nenhuma
turbina funcionando, porque não tem água. Então, essa estória de que
não se vai construir; nós sabemos que econômica e tecnicamente isso
não vai funcionar, é insustentável. Eles vão ter que construir reservatório
para poder manter o fluxo de água. Eles diminuíram a área dos
reservatórios para tentar contornar a questão da perda de biodiversidade
com o reservatório que alagava uma grande área, matando a floresta,
além de outras consequências, construindo hidrelétricas de fio d’água,
e assim poderiam calar a boca dos que defendiam a biodiversidade.
Agora, para mim, tem uma questão maior: saber quais as alternativas.
Porque é que nós não temos o apoio, que seria esperado ter, para
questões tão importantes? Porque é que a mídia e a população como
um todo não nos dão esse apoio? Será que é por que nós não estamos
oferecendo opções viáveis?
A energia solar vem sendo apresentada como contraponto dos
empresários. Quem vende os equipamentos para energia solar
basicamente era a Alemanha e agora a China. Então, sempre que se
fala alguma coisa de energia solar são esses países que aparecem,
porque eles têm a tecnologia para fabricar e vender os painéis. Isto
tudo significa a troca do mercado das construtoras brasileiras, por
produtores de painéis solares da Alemanha/China ou energia a eólica
que eu acho que e a Noruega ou alguém assim que fabrica, e é o grande
detentor das patentes daquelas hélices. E também tem o problema do
armazenamento da energia. Na hidroelétrica você barra a água e libera a
água quando você quer produzir energia. O sol e a eólica, você tem que
está sempre utilizando energia, porque não tem como acumular; então,
no momento que tem muita produção você não tem como acumular e
usar quando estiver faltando.
Quanto à questão da energia atômica aqui mencionada, não sei;
depois de Fukushima, no Japão, eu acabei vendo a questão da energia
atômica de uma maneira diferente, porque parece que seu grande
problema é que precisa contar com um ambiente estável, o que não
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ocorreu com aquela industria japonesa, construída numa região sujeita
a terremotos e maremotos. Na Amazônia estes perigos não ocorrem,
mas há outro, o rejeito.
Ninguém quer ficar sem energia. Ela é importante não somente para
as comodidades da casa, do trabalho, mas também para a geração de
empregos. O problema é que estamos sempre negando as hidrelétricas,
mas não oferecendo alternativas viáveis. Assim, acabamos perdendo o
discurso e o embate com o setor elétrico. Aparentemente, a população
não esta a nosso favor e quando está é sempre de uma maneira meio
passional, meio apaixonada, sem argumentos coerentes. Precisamos ter
argumentos técnicos e argumentos fortes que consigam convencer não
somente o outro lado mas também a população.
DEODATO FERREIRA DA COSTA
É a primeira vez que tenho a satisfação de ouvir uma exposição do
professor Philip Fearnside. E essa satisfação se justifica pela lucidez da
exposição com elementos esclarecedores no que se refere ao momento
ímpar que vivemos no país, no tocante aos debates sobre a geração de
energia sobre o novo Código Florestal, das implicações socioambientais
para as populações ribeirinhas, tradicionais e autóctones em nossa
região.
Sem dúvida esses debates, essas discussões dizem respeito a todos os
cidadãos e a todas as cidadãs que direta ou indiretamente contribuem
de alguma forma para e com o processo de geração de energia do
país. Neste sentido, envolve muito mais ainda aos implicados mais
próximos direta e indiretamente nesse processo de geração de energia,
bem como às instâncias públicas e privadas, as tecnologias aí aplicadas
e todo o saber científico aí dispensado. Cabe, ainda, não esquecer a
especificidade da região em questão: a Amazônia. Daí acreditarmos
que seja extremamente importante sua exposição: ela nos permite o
claro questionamento da validade da expressão “energia limpa” nesse
frenético desencadeamento de construção de hidrelétricas.
Gostaria de pautar minha intervenção em três pontos, a saber: o
primeiro suscitado numa comunicação recente feita aqui pelo Dr.
Ênnio Candotti; o segundo, extraído da palestra também proferida aqui
pelo poeta Thiago de Mello; o terceiro ponto é extraído do livro Meio
ambiente e antropologia de Maurício Waldman.
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Sobre o primeiro ponto, gostaria de fazer referência a uma expressão
utilizada pelo professor Ênio e que assinalava o fato de que Amazônia
ainda hoje funciona apenas como uma espécie de colônia para o resto
do país, pronta para, na medida do possível e do necessário. Suprir com
sua riqueza natural (suas águas, suas florestas, seu solo, seus minérios,
sua biodiversidade, os conhecimentos tradicionais de seus povos etc.)
as demandas econômicas dos que “dirigem” o país. Portanto, fica em
segundo plano a questão da soberania amazônica, do desenvolvimento
da região.
Ora, precisamente por isso, os dados levantados aqui pelo Prof.
Philip não somente explicitam essa forma colonial de tratar a Amazônia
e aqueles que nela moram, mas também assinalam a importância da
questão política enquanto esfera a partir da qual se instaura – uma vez
que ela perpassa por todas as demais esferas próprias do saber humano
– a possibilidade tanto de mudança quanto de manutenção do status quo
de colonialidade da região. Não dissociar ciência e política é a meu ver
uma maneira coerente e lúcida de enfrentar a desenfreada construção de
hidrelétricas com “claros fins de benefícios para a população da região”.
Deixando de lado a ironia, é óbvio que, o que menos interessa aqui
são os impactos na natureza e nas população autóctones e tradicionais
da Amazônia. Infelizmente muitos conhecimentos tecnológicos e
científicos são utilizados sem o menor escrúpulo ético para satisfazer
a ferocidade da ambição do lucro e do domínio econômico da região.
O segundo ponto versa sobre o que nos disse aqui mesmo numa
reunião do GEEA Thiago de Mello. Na ocasião o poeta “Filho das
Águas” nos dizia que a Amazônia muito mais que ciência precisa é
de consciência. Ora, bem entendida, a frase não é uma mera crítica à
ciência, não pretende descartar o conhecimento científico e tecnológico.
Pretende conclamar, na verdade, a todos quanto possam defender a
Amazônia da mera exploração econômico-financeira a qual lança mão
do mais alto aparato tecnológico para submeter a região e seu povo aos
ditames da desvairada e selvagem produção de mercadorias que a rigor
enchem os bolsos de grandes empresas e corporações sem nada deixar
de contribuição para a elevação da cultura dos povos da floresta.
Utiliza-se a ciência e a tecnologia para extrair riqueza da natureza
e do homem do lugar. Mas nem a natureza nem o homem do lugar
podem ser beneficiados com a ciência e a tecnologia se esta amplamente
não se fartar do lucro extraído da seiva da natureza e do sangue da
subjetividade humana da região. A Amazônia como uma das mais
82

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

importantes regiões do planeta precisa ser respeitada e reconhecida como
patrimônio cultural e espiritual da humanidade, mas, e primeiramente,
a partir de seus povos, de suas populações.
Quanto ao terceiro ponto, refere-se a uma frase que li no livro Meio
ambiente e antropologia de Maurício Waldman. A frase citada por
este autor é de Margaret Mead, antropóloga norte-americana, e diz o
seguinte: “Hoje estamos no mesmo barco”. Certamente a antropóloga
se referia à situação do planeta Terra; à destruição que a ação humana
tem perpetrado ao ambiente; à forma de como os “humanos” tem
“gerenciado” a vida no presente e em vista do futuro: conduzindo-a
para um precipício comum a todos. Neste sentido, estaríamos todos,
então, no “mesmo barco”. Sem recorrer a grande e rigorosa análise
ou a qualquer “argumento” de filosofice, quero dizer que não posso
concordar com esta indicação metafórica de que estamos no mesmo
barco.
O problema ecológico na Amazônia ou mais especificamente o
processo de produção de energia a partir da construção de hidrelétricas,
não pode ser pensado a partir desta ou de qualquer outra metáfora
que inclua a todos, indistintamente, como “constituintes” por definição
do malgrado destino a todos imposto por alguns. Amazônia é vida,
no sentido mais amplo, dinâmico e potencial da palavra. A Amazônia
enquanto natureza é expressão ímpar do cosmos; enquanto vida é
expressão da imensa gama da biodiversidade aí vivente, mas também
da diversidade cultural de subjetividades autóctones aí existentes
e resistentes desde há muito tempo. Por isso, a exposição crítica do
Dr. Philip é da mais alta importância, pois como mencionou, sobre os
impactos ambientais causados pelas barragens, serão as subjetividades
aí residentes ou as populações tradicionais e autóctones que mais
sofrerão as consequências diretas dessa desenfreada e desastrosa
empreitada.
Consequências a curto, médio e longo prazo. Assim, o custo e o
preço a ser pago por essas populações é simplesmente incalculável
exatamente porque é impossível calculá-lo. Mas, inversamente, apesar
das cifras vultosas, não será muito difícil calcular o lucro das empresas
do setor da construção civil responsáveis pelos empreendimentos.
Dados esses fatos, faço lembrar, então, que toda ação humana, em toda
e qualquer esfera da vida humana, portanto, inclusive a que é realizada
no âmbito da ciência, não está fora nem pode prescindir do exame
ético. O campo ético perpassa, atravessa todos os demais campos ou
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esferas da vida humana. Ora, o ethos (costume) que dá origem à práxis
(prática pensada, refletida), é a verdadeira fonte do que entendemos
por ética. E se assim a nossa civilização ocidental a concebeu, então
parece que recorrentemente precisamos estudar de novo essa lição tão
cara aos nossos dias na Amazônia.
CARLOS ROBERTO BUENO
Dou algumas aulas num curso de pós graduação em Manaus, na parte
de gestão ambiental e os livros do GEEA é um dos materiais que utilizo
para as discussões em grupo. Posso dizer que tanto eu como os alunos
são fãs dessa obra, porque achamos que realmente tem informações em
nível de um curso de pós graduação, principalmente pelo conjunto de
visões de diferentes e importantes palestrantes.
Estou participando nos últimos dias, inclusive hoje, do 1° Workshop
de Tecnologias Sociais do INPA e ali, um dos temas discutidos foi
exatamente a necessidade de que resultados da Ciência sejam colocados
a serviço da sociedade. Nesse workshop havia pessoas da Unicamp, de
bancos querendo financiar pesquisa do INPA, Caixa Econômica com
projetos de construção de casa mais barata e várias outras. Ali, pude
ouvir iniciativas fantásticas, como casas de bambu, coleta de água
de chuva, filtro de carvão ativado feito com casca de tucumã, tijolo
vegetal feito com galhos e folhas de floresta e várias outras coisas que
se consegue fazer com o suporte da ciência e destinadas a uso social.
Outro exemplo é a criação de peixe em canal de igarapé que é uma
tecnologia interessante no estado do Amazonas e que já conta com
cerca de 700 unidades. Ou seja, essas iniciativas já não se encontram
mais restritas a laboratórios, já estão no campo, servindo aos moradores
do interior. Agora já estamos avaliando quais os problemas que este
tipo de empreendimento pode acarretar na qualidade da água e qual o
impacto que ele tem na produção de alimentos de boa qualidade.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
A continuar a tendência econômica e política atual, centradas
fortemente na produção de commodities para exportação, não há
dúvida que as cachoeiras e corredeiras da Amazônia venham a ser
utilizadas para a produção de energia, independentemente dos impactos
socioambientais gerados. Como todos os grandes rios amazônicos são
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muito extensos, tendo suas nascentes em regiões elevadas e onde as
águas são muito correntosas, isso significa que todos eles apresentam
potencial para serem explorados. Até os rios de água branca, oriundos da
região pré-andina, com altíssimas taxas de material em suspensão que
podem reduzir bastante o tempo útil dos reservatórios e comprometer
as paredes das turbinas escapam dessa saga. As duas hidrelétricas
construídas no rio Madeira (Santo Antonio e Jirau) são claros exemplos
disso.
Por certo outras hidrelétricas vão surgir na bacia desse rio, desta vez
no território boliviano, onde se encontra o maior trecho dos afluentes
do Madeira. Também os altos cursos dos demais rios amazônicos de
águas turvas, como Japurá, Purus e também as cachoeiras dos rios
de água preta, ainda bastante remotas, terão a mesma sina. Para
isso basta aumentarem as demandas energéticas e/ou ampliar a rede
desenvolvimentista sul-americana, hoje contemplada no programa de
integração da infraestrutura regional sulamericana (IIRSA). Assim,
diante desse fato inexorável, seria prudente e mesmo necessário adotar
algumas medidas reparadoras e de longo alcance e das quais destaco
duas.
A primeira é que todos os grandes rios da bacia amazônica fossem
devidamente inventariados durante ou mesmo antes dos estudos de
viabilidade técnica para a construção de hidrelétricas. Como é praxe
atual, apenas os trechos de rios que serão inundados para a formação de
reservatórios são passíveis de estudos de impacto ambiental e mesmo
assim, isso só ocorre quando já está tomada a decisão da construção
da hidrelétrica. Nesse caso, raramente tal decisão é suspensa. Ao
contrário, mesmo diante de reações contrárias de algumas comunidades
- notadamente as indígenas – estes projetos são levados adiante, custe
o que custar. A usina de belo monte é um claro exemplo disso. Mesmo
atualmente, com sucessivos protestos de indígenas e ribeirinhos, as
obras da hidrelétrica continuam em andamento, contando para isso
com severo aparato policial mantido pelo governo.
A maior vantagem da realização desses inventários numa fase
anterior ou mesmo conjunta com os estudos de viabilidade técnica é
que eles poderiam subsidiar ou mesmo indicar a escolha dos locais
alternativos à construção dessas hidrelétricas. Mesmo sem a decisão
sobre a implantação da hidrelétrica, tais estudos serviriam para a
ampliação do conhecimento sobre a bio e sociodiversidade da área
investigada, o que seria útil para a Ciência, a Sociedade e o governo
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como um todo. Afinal, o conhecimento científico de uma determinada
área não deveria servir apenas para justificar essa ou aquela obra de
engenharia, mas o uso múltiplo e sustentável dos recursos naturais do
país, como um todo.
Como segunda medida reparadora e de longo alcance, destaco
a atuação desejável para uma instituição nacional e voltada para
a pesquisa na Amazônia. Como tal, este Instituto deveria ser
devidamente estruturado para estar à frente de projetos dessa natureza
e ser o representante técnico do governo em questões complexas e
polêmicas surgidas desse setor. Assim que as primeiras hidrelétricas
tiveram início na região, este Instituto teve forte participação nesses
estudos, no entanto, ele não havia sido devidamente preparado para
a missão e só chegou a atuar em áreas limitadas de diagnóstico da
fauna, flora e qualidade da água. As questões diretamente vinculadas à
hidrografia e à socioeconomia ficaram ao largo, ou melhor, o Instituto
não estava devidamente preparado para abordá-las de maneira genérica
e integrada. Até hoje o Instituto carece de uma estruturação técnica
capaz de enfrentar tais desafios, uma vez que ele continua tendo como
linhas mestras de atuação a biodiversidade, ficando a socioeconomia a
reboque ou a descoberto.
É comum ouvir que as Ciências, sobretudo as ciências físicas e
naturais, são os únicos caminhos e meios para a preservação da floresta
e da natureza em geral. Curiosamente, é essa mesma Ciência, acoplada
à Tecnologia, que tem alicerçado os governantes, os empresários e a
sociedade em geral na exploração sistemática dos recursos naturais. Ou
seja, de maneira metafórica e conforme se diz na gíria, a Ciência sopra
e morde ao mesmo tempo.
Além disso, tornou-se moda nos meios governamentais e empresariais
que toda e qualquer ação por eles desenvolvida esteja revestida com o
nome de ecologia ou sustentabilidade. Este fato chega a ser grotesco.
Em Manaus já vi ônibus velho soltando fumaça, mas carregando no
painel traseiro o slogan de que seu motor era “ecológico”. O nome
sustentabilidade também foi exaustivamente aplicado no programa de
governo que aterrou grandes trechos dos igarapés desta cidade. Não é
exagero afirmar que o termo sustentabilidade se tornou tão desgastado
e promiscuído que já pode ser aplicado a qualquer coisa, até mesmo
para propaganda enganosa.
Assim, nesse fogo cruzado de interesses bons e espúrios, é difícil
aceitar de pronto o discurso científico de que hidrelétricas são servem à
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Amazônia. Ora, se elas não servem, que outra fonte de energia serviria?
Afinal, não são todas elas, de um modo ou de outro, impactantes do
meio ambiente? Assim, é preciso ficar atento a todos os discursos
científicos que recomendam ou condenam hidrelétricas ou qualquer
outra fonte energética para a Amazônia.
É fácil perceber que as batalhas do mundo moderno, forjadas quase
sempre por interesses econômicos, não ocorrem mais por meio de
lutas ou confrontos diretos, mas por ideologias e estas quase sempre
vem mascaradas ou mesmo embutidas em certos discursos científicos.
Ou seja, o discurso científico não é mais apanágio da Ciência, mas
instrumento de persuasão de inconfessáveis interesses e de estratégias
de dominação. Nenhum discurso científico nem mesmo a Ciência como
um todo é verdadeiramente neutra. Todos eles são impregnados de
interesses econômicos, limitações, falhas de interpretação ou mesmo
desejo de dominação.
É preciso estar atento e não deixar-se levar pelo canto de sereia.
É preciso saber separar o joio do trigo. Também é bom lembrar que
o desenvolvimento da Ciência é necessário, mas mais que isso, é
necessária a formação de cidadãos conscientes e de uma sociedade
esclarecida. Aliás, é isso e não o crescimento econômico que confere
status para uma sociedade desenvolvida. Quanto a isso, o Brasil está
numa situação inconsistente - para não dizer insustentável - pois é
tido como sexta economia do mundo, enquanto ostenta uma das mais
baixas posições quanto ao processo educacional. Não se desenvolve na
ignorância. A educação é fundamental nesse processo.
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HUMANISMO E EDUCAÇÃO

HUMANISMO E
EDUCAÇÃO
Resumo
Este capítulo trata do alfabetismo tradicional frente ao digital ou tecnológico,
o qual vem condicionando as habilidades necessárias ao mundo moderno e
altamente globalizado. Ele aponta a relação estreita e histórica existente entre
humanismo e educação, lembrando os avanços tecnológicos e a necessidade
que estes sejam devidamente analisados e incorporados ao processo
educacional, sem deixar de lado os valores éticos, morais e socioculturais que
caracterizam os diferentes povos e civilizações. Também chama a atenção para
o fato de que as mídias modernas devem ser utilizadas para a manutenção
e incremento do diálogo intercultural e que os jovens não devem se tornar
vítimas ou escravos das novas tecnologias, utilizando-se destas para ter apenas
uma visão superficial da realidade que o cerca. Também aborda a relação do
humanismo com o senso religioso, lembrando que se o humanismo clássico
nasceu da crítica à religião, o novo humanismo deve ter seu foco nas críticas às
tecnologias que dominam o mundo mas não devem dominar as pessoas nem
a vida humana.
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Meu interesse na palestra e nesse artigo é conectar a questão da
comunicação com a educação e, também, discutir tecnologia, já que
estamos vivendo a época da cultura high tech.
Ao iniciar, gostaria de me referir à filosofia de Jürgen Habermas,
pois quando falamos de comunicação entre humanos, indicamos
a necessidade de comunicar algo. Para isso precisamos manter a
competência comunicativa em ambientes tecnológicos através dos
novos meios de comunicação, além dos tradicionais.
Os europeus, sobretudo nos países nórdicos, utilizam eficazmente a
tecnologia em toda a vida cotidiana familiar e no ambiente de trabalho.
Todos precisam ter uma competência mínima em tecnologias da
comunicação na sociedade dita de conhecimento e informação. Eles têm
identificado que a competência com os novos meios de comunicação é
necessária para desenvolver novos currículos e projetos educativos de
aprendizagem em uma sociedade em constante mudança.
Originalmente, os ingleses, têm usado o termo Media Education,
isto é, a educação através de suportes eletrônicos e telemáticos de
comunicação. Isso é algo diferente dos alemães, que utilizam o conceito
mais ligado à noção de alfabetismo digital e/ou aprendizado através
destes novos meios. Em espanhol e português podemos usar dois
conceitos em conjunto, alfabetização midiática e Humanismo, como
faz a UNESCO, que dá preferência conceitual ao alfabetismo midiático,
em contraponto à noção de informação. O setor da indústria midiática,
por questões de estratégia setorial, tende a usar o termo alfabetismo
tecnológico ou alfabetismo digital. Vou discutir, a partir de agora, a
relação entre competências na educação, tecnologia e humanismo.
Para iniciar essa etapa, temos observado um exemplo de prática
conceitual no Ministério da Educação finlandês em anos passados,
mais especificamente entre 2000 a 2010. Refiro-me ao conceito Global
Education, que não é muito específico nem de fácil vinculação, como
é a noção, por exemplo, de International Education. Global Education
é uma abordagem ligada à ação baseada em ética e perspectiva
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global para o conhecimento. Este em sua variedade étnica, regional
e linguística. Como podem notar, basta ter motivação intelectual para
criar interesse em desenvolver o alfabetismo tradicional e habilidades
técnicas para continuar qualquer tipo de estudo em uma primeira etapa;
depois chega a competência em receber conhecimento mais elaborado
e produzi-lo, seja em seu aspecto tradicional, seja através de programas
de computador, internet etc.
No último nível de aprendizagem ficam os valores éticos, morais,
socioculturais e a abertura para o diálogo intercultural. É exatamente
este nível mais alto que me interessa nesse momento, principalmente a
parte que se refere ao humanismo. Como pode ser possível desenvolver
currículos e programas de alfabetismo crítico para avançar com o
diálogo intercultural em nível global ou, como usamos na UNESCO,
forjar uma aliança de civilizações? Outra questão que proponho: como
se pode comunicar de forma fluida valores asiáticos ou orientais entre
China, Índia, Rússia e europeus, africanos, americanos ou ocidentais?
Os valores ocidentais são tradicionalmente mais individualistas que
os orientais, os asiáticos, por exemplo. Esta questão se torna importante,
pois o mundo da comunicação global é de extrema cobertura em termos
de conexão. Padrões tecnológicos de comunicação são criados através
de hegemonia de línguas e isso interfere na produção e disseminação
de informações em âmbito global. Esta é uma área que tenho analisado
com cuidado nos últimos anos.
Para dar uma perspectiva histórica deste diálogo sobre alfabetismo
no sentido geral, aponto que a relação entre sabedoria e conhecimento
não é direta. Para compreender um alfabeto, sua leitura e escrita, não
significa que basta unir conhecimento de forma mecânica. O uso da
internet e de outras tecnologias de comunicação não é o mesmo que ter
todo o conhecimento disponível. As tecnologias que formam os meios
de comunicação são diferentes, tal como entre a forma do livro impresso
e digital. São estilos e mecanismos de leitura e apreensão diferentes.
A leitura de um livro tradicional necessita de mais processos
intelectuais. Os jovens não querem ler como antes e esta é uma diferença
sentida nas universidades. Quando pergunto se eles leram um livro de
Toynbee, por exemplo, eles costumam dizer que conhecem o livro pela
internet, facebook etc., mas apenas conhecem a capa, nunca leram o
livro. Isto é algo preocupante, pois falta processo intelectual, atenção
de conceitos na rotina de estudo destes jovens, que geralmente realçam
apenas o superficial.
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Pela última observação de um trabalho da UNESCO de 2005, sobre
sociedade e conhecimento, concluímos que não existe unanimidade em
relação ao conceito de sociedade do conhecimento. Acreditamos que
a aproximação interpretativa deste conceito necessita de outras duas
noções: sociedade multicultural e sociedade digital. Que queremos
avaliar, por exemplo, no analfabetismo midiático? Competência técnica,
comunicativa, intelectual e produtiva ou competência de utilização de
ferramentas informáticas e comunicacionais? Isso é uma coisa para se
debater do ponto de vista do humanismo. É uma abordagem que vai
além de questões práticas e concretas, como ajudar a eliminação da
pobreza e promover o alfabetismo em geral, e segue para uma discussão
teórica muito importante para o futuro das sociedades.
Temos avançado um pouco, problematizando dialeticamente o
contexto do novo humanismo no século XXI. Nós voltamos a repetir
a ideia do primeiro diretor geral da UNESCO, Julian Huxley. Huxley
foi o fundador do movimento humanista ocidental, materialista, sem
conexão com religiões. Nós cremos que depois da guerra fria, a partir
de 1990, houve o início de outra possibilidade para se renovar um
ideário do humanismo em nível global, mas com outras dimensões e
elementos. Esta é a raiz do nosso trabalho atual.
Temos trabalhado com especialistas em alfabetização digital e
alfabetização midiática na Europa durante os anos de 2001 a 2010. O
professor José Manuel Tornero e eu compartilhamos muitos pensamentos
e valores, temos um paradigma baseado neste novo humanismo que,
apesar de diferenciar-se do humanismo clássico, tem muita coisa em
comum. Estamos abertos para adaptações teóricas e antropológicas,
tais como o humanismo que aflora na América do Sul e outras regiões.
Eu e outros pesquisadores cremos que o primeiro humanismo foi o
movimento de liberação da ciência do controle da igreja e da religião, a
separação destas instituições e modos de conhecimento. Este processo
foi muito importante, pois não havia como avançar a liberdade
humanística e científica com o controle da igreja. Afirmo, contudo, que
eu e Tornero não somos materialistas e ateístas, mas acreditamos em
uma noção de espiritualismo e no valor das religiões. Acredito que o
papel que a religião tinha na vida das pessoas está agora sendo ocupada
pela tecnologia. Se o humanismo clássico fazia a crítica à religião, o
novo humanismo tem seu foco crítico nas tecnologias. A tecnologia
tende a dominar a vida das pessoas em detrimento de valores humanos
e sociais.
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Nós temos que liberar a vida humana do controle tecnológico.
Não queremos aceitar que tudo que tenha mais tecnologia seja
necessariamente bom (Technology Plus). A tecnologia deve servir a
interesses humanos, mas também não queremos radicalizar e dizer que
os humanos não tenham que se orientar aos interesses da tecnologia.
Isso é o contrário do que queremos enfatizar. É por isso que temos uma
atitude crítica com a tecnologia, exatamente como o humanismo clássico
fez através da releitura dos textos da antiguidade. Os textos icônicos da
antiguidade eram lidos por poucos, acessados e interpretados por uma
minoria de pessoas. O Humanismo altera isso, ao conseguir que cada
pessoa possa interpretar os textos clássicos e desenvolver competência
para lê-los individualmente, com pensamento crítico.
Tal movimento pode ser contraposto com a tecnologia moderna, já
que esta tem o controle total do comportamento dos seres humanos, nas
compras, nas transferências bancárias, nas viagens, todos controlados
através de monitoramento de perfil individual e motivações de classe,
gênero e culturais. O Wikileaks é um bom exemplo da relação entre
controle de tecnologia e controvérsia em torno da transparência das
decisões políticas que nos afetam diariamente. Necessitamos de maior
autonomia em um contexto de comunicação e tecnologia global.
Não é possível se isolar, pois somos interconectados. O mundo
global é uno, transpassado de tecnologia e pelo poder dos mercados.
Não existe mais base para o tipo de liberdade pensada no contexto
da Revolução Francesa. A autonomia no mundo atual depende de um
novo conceito de humanismo e isso é necessário. Precisamos criar
autonomia científica e, para isso, construirmos competências para
produzir mensagens usando a língua, símbolos, imagens, artes, poesias,
qualquer mecanismo civilizatório para sobreviver e dialogar. O diálogo
só é possível entre iguais.
Precisamos usar a relativa autonomia no mundo global para
desconfiarmos do que está posto. Nós precisamos adquirir novas
competências e nos armarmos com novas formas de alfabetismo. O
humanismo do passado europeu foi, sobretudo, o descobrimento do
“novo mundo”, com conquistadores europeus nas Américas e outras
regiões. Abriram rotas, e o mundo tornou-se mais amplo que a Europa.
Hoje não há como conquistar novos mundos, a grande possibilidade do
humanismo não é conquistar, mas expor a diversidade.
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A Europa de hoje é uma unidade em diversidade, como é chamada
oficialmente. É preciso mais que imprimir valores de uma ideologia a
outros para esperar essa tal diversidade. É muito difícil não passar no
mundo de hoje, e não vermos a diversidade, como a do Brasil e a da região
Amazônica. A questão importante é como relacionar a biodiversidade
e sociodiversidade global, como avançar em nível de civilização, em
valores éticos e com o alto grau de alfabetismo midiático necessário
atualmente. E, não menos importante, que tipo de cidadania queremos.
Em nível global, queremos avançar em direitos, responsabilidade global
e, por isso, estamos buscando a ética e a educação global, para inseri-las
no currículo de todos.
Existem algumas dimensões para criarmos o alfabetismo midiático:
mídia e letras, principalmente. Primeiro necessitamos do que chamo
Media Education ou educação para as mídias. É necessário um
resultado da educação para um contínuo processo de alfabetização nas
novas mídias. Este processo inicia no currículo escolar, nas interações
familiares e sociais extensas que formam a capacidade básica de
compreensão de como funciona os meios e ferramentas de aprendizagem
na sociedade: meios de comunicação, meios de informática, meios de
internet tradicional e os emergentes; seja no âmbito doméstico, nas
escolas e em ambiente profissional. O segundo pilar é como criar e
promover o pensamento crítico, habilidades e competências críticas
para resolver problemas; avançar com novos pensamentos e ideias;
avançar em habilitações criativas na produção de técnicas e produtos.
Essa é a segunda maneira para criarmos o alfabetismo midiático. O
terceiro é saber que tipo de cidadania queremos promover.
O alfabetismo midiático ajuda a interligar a ação e o pensamento
crítico. Ao mesmo tempo, o pensamento crítico melhora a capacidade
daquela. É um diálogo contínuo e permanente que afeta a maneira de
pensar. Nós podemos aprender a ler um texto em outra língua, mas isso
não é suficiente para termos uma grande compreensão dos processos
de leitura e escrita da mesma. Precisamos ter imersão e convívio com
a outra cultura e seus processos formais de estilo. Ou seja, um passo
a mais é saber escrever, produzir conteúdo, descobrir novos meios de
utilizá-lo (o conteúdo) e entender sua estrutura interna para poder
levantar críticas. Isso resulta em um novo alfabetismo, voltado a uma
cidadania ativa e participativa. Isso é novo, isso não é ideologia, é uma
utopia, porque existe diálogo cultural, existe democracia, direitos de
informação, prática cidadã.
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Como criarmos cidadania ativa sem a competência necessária
para utilizarmos os novos meios de comunicação, de aprendizado
e informática, ou outras formas de alfabetismo? Esta questão é
importante, pois indica caminhos para empregarmos da melhor forma
possível, o conceito de alfabetismo para além dos meios digitais, tal
como a indústria do audiovisual comumente propõe. Para nós, da área
de educação e formação de professores para escola e universidades,
a utilização e compreensão de como funcionam as mídias, ajuda e
incentiva o diálogo intelectual e a educação para e pela paz. Estes são
objetivos do nosso trabalho de pesquisa já lançado em livro.
Existem dimensões básicas para a formação de competências
comunicativas com vistas a uma cidadania ativa: uma agenda para o
diálogo cultural; luta contra a distância digital e comunicativa e, depois,
participação educativa interativa na diversidade de valores culturais. A
luta pela diminuição da distância ou desigualdade de acesso digital e à
comunicação é importante para criarmos uma sociedade mais humana.
Não é suficiente criarmos uma infraestrutura para termos competência
comunicativa utilizando novas mídias, apesar de isso ser vital no Brasil.
Em um país muito grande e complexo como este, são necessários
satélites e sistemas de fibra ótica para servir a todas as regiões.
A brecha digital é também dependente de competência comunicativa
tradicional e estrutura crítica para pensarmos e agirmos em torno
de parâmetros mínimos de democracia e justiça. Esta é uma agenda
importante, pois está intrinsecamente ligada aos meios para melhorar a
comunicação nas empresas, na política, na vida familiar etc. Por outro
lado, as indústrias de telecomunicação via satélite querem vender
serviços de sua infraestrutura, porém, temos que pensar a comunicação
baseada em novas tecnologias de forma ampla, não como serviços
individuais, tal como se passou, por exemplo, com a introdução dos
automóveis.
Temos duas alternativas: dar prioridades para o desenvolvimento
de um serviço público ou favorecer individualmente, via setor privado
em muita regulação, acesso a estes novos meios de comunicação.
Vocês conhecem os resultados das políticas de incentivo à indústria
automobilística em detrimento do transporte público. Qual é o melhor
para a vida social? Ter bons serviços públicos ou optar por sistemas
privados, baseados em vendas de serviços pautados pelo individualismo?
Temos que realizar escolhas políticas, como fizemos para os carros (de
forma equivocada em muitos lugares), para as telecomunicações. Ou
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seja, queremos serviços fundamentados na lógica de vender pacotes de
comunicação caros ou custosos para todos, ou serviços públicos com
mais inteligência e de uso mais prático e simples para os indivíduos?
Uma de nossas grandes preocupações é com a relação entre os
currículos universitários e as competências exigidas pelo mercado.
O distanciamento entre estas duas pontas cria desmotivação entre
os jovens acadêmicos que percebem a irrelevância de alguns cursos
para as capacidades necessárias no mundo de hoje, principalmente no
cenário exigido pelas empresas e no entendimento das estruturas de
ação política e econômica do mundo.
A educação formal é de fundamental importância, pois auxilia na
mobilidade social, na qualidade de vida e nos processos de decisão
diários. Mas a educação formal corre o risco de não se coadunar, em
termos de conteúdo, com o mundo de hoje. É o risco da educação
não ser relevante para a criação de novos caminhos, sejam em
empreendimentos, no mundo do mercado, seja em formas de vida mais
ricas e criativas. A academia deve se preocupar quando as pessoas
buscam conhecimento fora de seus espaços para resolver os problemas
que surgem com a vida moderna: trânsito, locomoção, comunicação,
saúde, ambiente e participação política e artística. Isso é muito grave e
os acadêmicos não compreendem que estamos em uma crise de valores.
No contexto do novo humanismo, a universidade deve tomar para
si o papel de agente de transformação da sociedade, para formar não
apenas professores e pesquisadores, mas líderes políticos, empresariais
e culturais e que tenham condições de fazer a relação entre o global
e o regional, que consigam criar novas maneiras de interação entre
tecnologia e de solucionar problemas corriqueiros ou estratégicos,
sempre pensando no futuro.
Necessitamos da união entre tecnologia, internet, e seus aplicativos
e, muito importante, a confiança. É a confiança que nos ajuda a
interagir, que potencializa a promoção de valores aceitáveis e, quem
sabe, criando uma nova forma de colonialismo global, mas servindo
aos interesses regionais e locais. O meio para esta finalidade talvez
esteja nas novas tecnologias de informação e comunicação. Depois nos
interessa também, nessa esfera pública mundial, ensinar as pessoas e a
nós mesmos a identificar a informação relevante e pertinente. É muito
difícil identificar qual informação tem relevância. As manipulações
de informação são cada vez mais rápidas, criando manifestações
emocionais pelo Twitter e Facebook, por exemplo.
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Acho que é uma ilusão acharmos que tais ferramentas e aplicativos
ajudem a resolver problemas de interação social e comunicacional
entre diferentes culturas, pois seus processos de interação social são
ainda muito superficiais. A nova ética de responsabilidade global é
uma profunda ação de valores para a vivência com a sociodiversidade.
Temos tido longos estudos e debates sobre este tema na UNESCO.
Liberdade de informação para alguns é algo muito abstrato. Isto, do
ponto de vista teórico, é um problema, pois atualmente a liberdade sempre
ajuda aqueles que têm o poder. Digo isso quando os que defendem a
liberdade não a querem problematizar, quando representam interesses
e empresas de comunicação monopolizantes. Junto à liberdade, muito
falada, temos a questão da paz. Esta é uma palavra pouco usada hoje,
principalmente em relação aos anos 1970 e 1980, no período da Guerra
Fria, com a tensão provocada pelas armas nucleares.
Hoje a guerra se faz, em grande parte, através dos novos meios de
comunicação. A nossa tecnologia, como a internet, está sendo utilizada,
muito eficazmente, para manter controle político-militar. Bem, a
internet foi criada com fins militares, antes do uso público. Eu e Tornero
buscamos manter um diálogo sobre a questão da paz no mundo atual,
tentamos criar maneiras de entender como se concretizam as alianças
entre as civilizações. Após o histórico evento de 11 de setembro de
2001, nos EUA, e os ataques em Madri, na Espanha, tal tema tornou-se
urgente na esfera internacional.
Certa vez fui convidado a participar de um evento sobre o diálogo
global entre civilizações. O evento foi na Turquia, organizado pela
Organização do Tratado do Atlântico Norte. Só que eu não sei se
necessitamos de organizações militares para criar diálogos entre
culturas para a promoção da paz. Eu gostaria de ver mais a participação
da sociedade civil, de governos democráticos efetivamente agindo e
tomando grandes iniciativas para ascensão da paz entre os povos.
Espero que o Brasil continue a ser ativo no tema da paz. Vou apresentar
minha experiência no Brasil a pesquisadores e gestores de outros países,
pois nos interessa criar conexões não só com o mundo islâmico, mas
com outras culturas e países, como Índia, China, Rússia, ou o mundo
asiático de forma geral, para construirmos um verdadeiro diálogo sobre
os problemas que existem no mundo. Não podemos crer em solução
militar para nossos eventuais desentendimentos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Gostaria de fazer algumas considerações complementares sobre vários
assuntos, a começar pela educação. Na Universidade de Helsinque,
na Finlândia, não se fala muito de educação, mas de aprendizagem.
Educação é algo maior, sempre orientada para algo, para um conjunto
de valores. Ou seja, sempre temos que perguntar: educar para quê?
Eu sou romântico e idealista. Eu quero acreditar em utopias, pois a
educação leva a mundos melhores.
A área de aprendizagem, pesquisa e investigação, sob aspectos
cognitivos, é muito boa para acadêmicos, para candidatos ao prêmio
Nobel. Porém, para criarmos a boa vida, não é necessária apenas ciência
empírica. Este processo depende de ideologias, de política. Em minha
universidade não sabemos como problematizar o mundo teológico,
pois é muito complicado, para nós, definirmos boa vida sob o ponto
de vista teológico. Gosto muito do termo espiritualismo, do verdadeiro
diálogo entre as civilizações e as religiões.
Cito um exemplo interessante. Eu recordo que estava oferecendo
um curso a estudantes universitários e professores nos anos de 1990
no Japão, e me afirmavam que é problemático comparar os choques
entre cristianismo e islamismo sob a ótica do xintoísmo. Este não visa
influenciar os outros, forçar uma crença de fora para dentro. Ou seja,
para produzirmos uma vida melhor não é necessário convertermos os
outros, influir em suas crenças. A região norte da Europa é a menos
religiosa do mundo. A maioria da população finlandesa diz-se vinculada
à igreja luterana, mas esta não tem papel importante na vida diária
das pessoas. Acho que precisamos abordar o mundo sob os termos
materialistas – como faz o marxismo – e espiritualistas.
Hoje temos muita educação formal. Como se pode utilizá-la para algo
útil, voltada a questões práticas da vida, como se pode utilizá-la mais
eficazmente para servir à tecnologia, à economia e à política. Acho
que precisamos de educação para conectar as pessoas, fazê-las mais
críticas, independentes, com noções mínimas para pensar o mundo.
A educação é fundamental para orientar para o consumo consciente,
para profissões interessantes, para decisões políticas. É uma área que
eu gostaria de desenvolver mais, sobre os jovens que não gostam de
ler livros. Claro, nem todos os livros são bons. Existem livros que
são escritos para se ter pontos na carreira acadêmica, sem nenhuma
relevância, com repetição de ideias bem conhecidas. Mas ler livros nos
faz pensar de outra maneira, nos põe a imaginar ativamente conceitos e
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objetos com imagens visuais. É um processo mental mais profundo, ao
contrário de se ver filmes. Podemos colocar um vídeo sobre algo, mas
durante quanto tempo o veremos e aprenderemos novas coisas? Dez, 15
minutos? Depois você vai cansar, porque para processar a informação
visual é necessária muita energia. Com as palavras isso se torna muito
mais fácil.
Eu não sou representante da UNESCO, não posso falar em seu nome,
mas posso falar como catedrático desta instituição. Não é suficiente a
criação de uma organização com os representantes dos países; mais
importante é a criação de uma aliança entre os grandes representantes
de civilizações. Ou seja, intelectuais, autores, poetas, religiosos. Eu
acho que as nações ou países identificados como nações, não dão a
forma correta deste mundo global tão apregoado. O mundo global é
um mundo de grandes corporações tecnológicas e de mercado, sem
nenhum controle político democrático, sem nenhuma ética.
Quero lutar para criar uma ética global, uma consciência global, isso
porque tenho confiança na comunicação e na educação. Defendo os
Wikileaks; é preciso abrir os segredos, as patentes, tudo. Nós sabemos
que isso vai criar uma grande confusão, mas o mundo já está em
confusão. Quem vai tentar me convencer que a Europa e o sistema
do Euro não estão em crise? É muito difícil aceitar que o mundo está
normal. Nós precisamos construir um sistema que funcione e, para
isso, devemos relativizar a eficácia de políticas de viés tecnocrático.
A Europa errou por considerar em demasia as opiniões de agentes
tecnocráticos. Não vi nenhuma discussão de valores, nenhum debate
político mais profundo, nenhum objetivo claro para as populações
afetadas negativamente pelas decisões econômicas e sociais, ditas
técnicas, de alguns países.
ENNIO CANDOTTI
Duas coisas me impressionaram bastante na palestra do Tapio Varis.
A primeira, a consideração sobre a participação da OTAN como poder
diluente dos ideais humanistas. Eu diria mais: a UNESCO não pode
aceitar por estatuto a participação da OTAN em seus projetos. Assim,
embora sua apresentação transmita um ideal de paz, ela me parece um
tanto romântica, uma vez que a Europa está no meio de uma guerra; o
Ocidente está envolvido num conflito com o mundo mulçumano e tem
sérios atritos com a China.
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A segunda coisa que me impressionou foi a escolha da esfinge como
símbolo da proposta humanista. Ela aparece com cabeça, coração e
mão, porém em nenhum momento foi mencionado o papel da mão
na educação. Ou seja, há uma perseverante presença da educação
conceitual como fundamento na formação da nova educação global.
Creio que deveríamos incorporar a prática manual na educação global.
Isso inclui o trabalho artesanal e técnico, as artes plásticas, a música
e as práticas que mobilizam os sentidos. Mais que complemento
da educação integral e global, penso que isso representa também o
diálogo intercultural, uma vez que metade do mundo não funciona
conceitualmente, mas manualmente.
DEODATO FERREIRA DA COSTA
Minha preocupação, no que se refere ao tema Humanismo e
Educação, segue em torno dos chamados problemas globais que,
consequentemente, apontam para “soluções globais”, ao menos num
primeiro momento. Mas a ação que se tem constatado, de fato, não
contempla, ao menos até o presente, essas “soluções globais”. Em
2008, numa conferência da ONU intitulada Fórum Global Humanitário,
esta organização internacional já anunciava a face humana da crise
planetária provocada pelas mudanças climáticas. Crise essa que se
manifesta de forma ecológica e civilizacional em face do progresso
científico e tecnológico atingidos por nossas “sociedades avançadas”.
Neste sentido, temos visto tentativas de “soluções globais” sem sucesso
algum.
Precisamos aprender que temos problemas globais, mas que
precisamos programar soluções que levem em conta as realidades locais
e as especificidades dessas realidades, a fim de respeitar a diversidade
das culturas aí implicadas, bem como promover, verdadeiramente, o
diálogo entre essas culturas. Até o presente momento, isso não parece
ter sido levado em conta. A esfera pública, na qual os problemas se
acentuam e se agravam, não parece privilegiar o diálogo, ao contrário,
prevalece a tendência de dominação e hegemonia por parte de grupos
de países. Esses se apossam do poder sobre os destinos da humanidade
e pretendem resolver problemas que, mesmo de ordem global são
sentidos e vividos local e particularmente pelas diversas formações
sociais com suas diversas culturas e modos de ser. É o caso da União
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Europeia, dos Estados Unidos e de outras grandes potências que se
arvoram senhores do mundo e dos rumos da humanidade.
Em face dessa atitude de dominação, muitos países e nações e
mesmo continentes inteiros como a África, a América Latina e a Ásia, se
encontram mergulhados na pobreza e são impedidos, por tal dominação
e hegemonia, de opinarem e mesmo de determinarem soberanamente
sobre o destino de seus povos, seja na área da educação ou em qualquer
outra área da realidade humana. Isso ocorre precisamente porque não
detêm, no tempo da globalização, os aportes científicos e tecnológicos
que autorizam e legitimam “todo fazer” e “todos ser” em nossas
“sociedades avançadas”.
Minha preocupação gira em torno dos problemas globais que
necessitam de soluções globais, incluindo o setor da educação, porém
em nenhum momento isso ocorreu. Em 2008, numa conferencia da
ONU, intitulada “Fórum Global Humanitário” já se falava da face ou
do rosto humano frente às crises ecológica, tecnológica e civilizacional.
Então, muitas vezes temos visto tentativas de solução global, porém
todas fracassam. Continuar nesta perspectiva, tendo em conta o
diálogo, este deve passar pela diversidade e suas culturas, mas isso me
parece que não é levado em conta. Ou seja, não há um diálogo na esfera
pública, há sempre uma tendência de dominação e de determinismo
em relação a quem deve resolver os problemas mundiais. A Europa, os
Estados Unidos e outras grandes potências continuam dominando. Ou
seja, os países pobres da África, da America Latina e da Ásia continuam
não tendo um peso significativo nas questões da educação, do uso das
tecnologias e outros.
VERA MARIA FONSECA DE ALMEIDA E VAL
O editor da Revista Science, uma das revistas mais conhecidas e de
maior impacto no mundo científico, iniciou o ano fazendo um desabafo
sobre o fato de que a educação científica nos Estados Unidos estava
rumando para um processo massificador, ou seja, simples derramamento
de conhecimento para os jovens e crianças. Nessa ocasião, ele se
lamentava de que ao brincar com seu neto adolescente em joguinhos
de educação científica, ele próprio não conseguia responder a algumas
das perguntas ali feitas. Ele contestava, indagando o que a escola e
a sociedade estavam pretendendo com a simples memorização ou
massificação do conhecimento. Ele protestava contra o fato da escola
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e da sociedade estarem simplesmente levando os jovens a memorizar
nomes de componentes celulares, cadeias tróficas e ecossistemas e
não estavam dando a eles uma verdadeira educação que os levasse,
inclusive, à formação científica.
Assim sendo, me impressiona o perigo da tecnologia, ou seja, a
dominação dela e com isso a dificuldade de se implementar ações com
vistas ao aproveitamento dos talentos individuais. Vê-se claramente
que a globalização está sendo rejeitada pela humanidade, porque ela
é fonte de massificação. Quando se fala de tecnologia globalizada,
é preciso situar o cidadão, aquele que vai ensinar e aquele que vai
aprender. Ou seja, é preciso levar sempre em conta a figura do cidadão
que estamos querendo formar e também que queremos colocar no
mercado de trabalho e na sociedade. Evidentemente, a UNESCO e outros
organismos responsáveis pela educação mundial, não podem abrir mão
desse cidadão, pois ele é a figura principal em todo e qualquer processo
educacional presente e também a formação do cidadão do futuro.
Neste contexto, nosso apelo vai para que a implementação de
tecnologias modernas em massa não ocorra desacompanhada de uma
visão humanista do processo educacional, tão pouco ocorra sem levar
em conta que o aprendizado não prescinde do educador; muito ao
contrário, é dele dependente. Educadores bem formados, satisfeitos
e atualizados, recebedores de salários dignos e condições de trabalho
dignas, serão a diferença no resultado entre um indivíduo inteligente
pouco instruído e massificado e um indivíduo inteligente e cidadão,
ciente de seus deveres para com seu entorno e para com os caminhos
da sociedade. Acredito firmemente que o futuro só será justo do
ponto de vista econômico, social e ambiental, se estivermos atentos
e pudermos modificar desde já a filosofia com a qual lidamos com as
novas tecnologias.
ILSE WALKER
A palestra do Dr. Tapio Varis foi muito interessante, estimulando o
pensamento sobre um assunto tão complexo. Temos que lembrar que
à medida que cresce a complexidade de uma ciência, também cresce
a vulnerabilidade de suas teorias. No caso das ciências educacionais,
isso pode ser observado nos métodos de ensino e de divulgação, hoje
dominados pela informática, Internet, cibernética e outros recursos
tecnológicos. Também temos que lembrar que atualmente há uma forte
108

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

reação das igrejas fundamentalistas e da extrema direita política contra
a visão da estrutura do Universo apresentada pela física moderna. Isto
implica que à medida que a ciência se desenvolve, também deve se
desenvolver no mesmo ritmo a educação psicológica e científica das
crianças. Isso é fundamental para se evitar confrontos políticos no
futuro.
MÁRIO DA SILVA COSTA
Refletindo sobre os assuntos da Biologia aqui colocados, percebo o
quanto vivemos hoje num mundo paradoxal: de um lado a Ciência
que está evoluindo e ocupando espaços cada vez maiores; de outro, os
princípios religiosos que vêm sendo descartados pela própria Ciência.
Ou seja, parece que cientistas e religiosos atuam em campos distintos.
Curiosamente, se recuarmos no tempo, veremos que antigamente os
princípios religiosos eram suficientes para entender e para situar-se no
mundo, a partir dos quais o pensamento científico se desenvolveu.
É inegável que o ser humano evolui; aliás, tudo é tocado pela evolução.
Assim, vendo por uma perspectiva distante, o homem e todas as demais
formas de vida, incluindo os minerais, têm uma origem comum. Todos
estão inseridos numa mesma escala gradativa, do passado ao momento
presente, no entanto não há como negar que o ser humano tem uma
natureza diferenciada. Assim, posso dizer que o ser humano pareceu
em certo momento de sua evolução como qualquer outro ser; basta
observar os embriões dele e dos vertebrados para perceber que são
idênticos, mas jamais o homem foi igual aos demais vertebrados. A
semelhança não significa igualdade.
Sob o ponto de vista biológico, o ser humano tem evoluído,
juntamente com todos os demais seres da Terra. Também a Ciência tem
evoluído. O homem é capaz de criar coisas que eram impensáveis até
pouco tempo e de viajar pelo espaço sideral; as conquistas tecnológicas
estão por todos os lados para comprovar isso. No entanto podemos
notar facilmente que do ponto de vista ético parece que o homem não
tem evoluído; ao contrário, tem regredido. Paradoxalmente, isso ocorre
no exato momento em que a sociedade dispõe de tanta tecnologia e
conhecimento científico. Acho que, ao buscar o entendimento completo
sobre o conhecimento, os cientistas e outros estudiosos deveriam
se preocupar também com a evolução moral e espiritual dos seres
humanos, que são áreas do campo da religião.
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Ainda que o conhecimento científico contribua diretamente para
a solução de grande parte dos problemas da humanidade, ele não é
suficiente para dar vazão às mais variadas manifestações surgidas
das raízes da motivação humana, o que impacta em desordens no
progresso social. Por sua vez, à medida que princípios espirituais são
integrados ao conhecimento científico, os resultados gerados tendem a
promover maior equilíbrio entre os indivíduos e a coletividade, evitando
hábitos nocivos, dependência e condições de flagrante de disparidade
econômica.
O enfoque moral e espiritual leva em conta um comportamento
saudável tanto do indivíduo quanto da sociedade. Trata-se de um
processo de transformação social que tem como base a cooperação, a
compaixão, a retidão de conduta e a justiça, que perpassam por todos
os aspectos da vida humana. Dessa forma, o aspecto espiritual está
intimamente relacionado à transformação do caráter das pessoas, o que
possibilita criar estruturas sociais pacíficas e progressistas. Portanto o
desenvolvimento coletivo – saudável – depende do caráter dos seres
humanos; é algo que está estruturado em princípios espirituais, somado
ao conhecimento científico, o que nos permite escolher a melhor forma
de organizar a sociedade. No entanto, quando falo de religião, não me
estou referindo àquele tipo que cada vez mais se torna business; não
falo de religião ou de princípios espirituais como negócio, mas sim da
religião como essência da espiritualidade humana. Vale destacar que
todas as grandes religiões deram origem a uma nova civilização, a
exemplo do judaísmo, do cristianismo e do islamismo.
DANIEL BORGES NAVA
O Brasil é um país muito jovem, se comprado a civilizações antigas,
como as da China e da Europa, mas sua sociedade goza de uma situação
privilegiada, porque é ecumênica, ou seja, se formou pela pluralidade
étnica, cultural e até econômica. Acredito que essa situação se constitui
em algo muito positivo e uma ferramenta muito apropriada para o
desenvolvimento de projetos de educação global.
Eu tive muitas experiências interessantes no campo educacional e
uma delas foi na Legião da Boa Vontade (LBV), uma instituição criada
em 1950 e hoje atuando também como órgão consultivo da ONU na área
de economia e nas relações sociais, no âmbito de um grupo chamado
ECOSOC. A parir dessa experiência, eu me identifico bastante com uma
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proposta de educação global calcada na solidariedade, na cultura da
paz. Ou seja, hoje tenho um olhar ecumênico e me sinto muito mais
competente nas relações interpessoais, particularmente na gestão de
pessoas. Por outro lado, também observo que as relações interpessoais
se constituem em assunto de interesse em vários segmentos e em várias
partes do mundo. Uma dessas áreas diz respeito à gestão de recursos
hídricos, um setor no qual atuo hoje como secretário de governo e para
o qual venho contribuindo no traçado de várias políticas públicas.
Creio que as relações interpessoais no âmbito da gestão do meio
ambiente sejam mais complexas nas regiões ou nas relações culturais
em que predominam determinadas crenças que acabam se constituindo
como barreias e assim criando maiores dificuldades em desenvolver a
ciência e implementar políticas públicas, por exemplo na área de saúde.
Acredito que a educação deva ter um papel fundamental para a quebra
dessas barreiras e para a formação do cidadão com visão mundial.
Quanto a isso, gostaria de me referir ao próprio criador da LBV que
costumava dizer que a arte de bem governar consiste em ensinar cada
um governar a si mesmo.
LUIZA MAGALLI PINTO HENRIQUES
O Brasil vive um momento especial em relação aos países da Europa
e aos Estados Unidos. Nestes, as sociedades já estavam alfabetizadas
quando a internet e outras tecnologias da informação passaram ao
domínio público. No Brasil, ao contrário, a tecnologia da informação foi
absorvida antes que a educação de base fosse amplamente disseminada.
Ou seja, enquanto naqueles países a alfabetização tradicional foi
substituída pela alfabetização digital, no Brasil esses dois tipos de
alfabetização ocorrem simultaneamente.
Boa parte da população brasileira não é alfabetizada e parte daqueles
que são alfabetizados, na verdade são analfabetos funcionais, ou seja,
apesar de lerem não conseguem interpretar ou refletir bem sobre o que
leram. Além disso, um estudo recente mostra que pelo menos 30%
da população universitária brasileira não são alfabetizadas plenamente.
Assim, é preciso indagar se a educação midiática vai mesmo ajudar o
Brasil a sair dessa situação educacional caótica.
A Dra. Ilse Walker nos diz que ela estava em excursão na floresta
amazônica com um grupo de pós-graduandos e que a maioria deles
observava a mata não diretamente, mas através de imagens em seus
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computadores. Ou seja, os estudantes estavam no meio da floresta, mas
completamente desconectados daquela realidade impressionante. Com
base nessa situação, fico imaginando qual será o papel do professor no
futuro, uma vez que os alunos parecem não mais interessados neles,
mas unicamente em seus computadores, laptops, tabletes e outros
acessórios tecnológicos. Ou seja, além da maneira de observar, também
a maneira de memorizar está mudando nas gerações atuais, fortemente
influenciadas pelas tecnologias da informação. Fico imaginando se o
papel do professor não vai ser o de ajudar a conectar cérebro e coração,
já que é esse o problema exemplificado pelos alunos que vão à floresta
e a observam pelas imagens de seus artefatos tecnológicos.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
Educação e Humanismo compartilham os mesmos princípios, ambos
estão comprometidos com a formação da pessoa. Não há humanismo
sem educação e esta só é digna desse nome quando tem o humanismo
como pressuposto básico. Não é demais afirmar que a ética e a cultura
também se vinculam a esse conjunto, pois também estas dizem respeito
à formação humana em seu sentido amplo.
É por meio da educação que a sociedade modifica e evolui. É por
meio dela que os mais jovens adquirem novos conhecimentos e os mais
antigos reaprendem ou se reciclam. É também pela educação que se
tece a rede social com seus valores, normas e limites. O humanismo
deve perpassar tudo isso.
O modelo básico da educação consiste em ensinar e aprender e viceversa, daí que esse modelo é comumente denominado de processo
ensino-aprendizagem. Nele, o ideal é que todo ato de ensinar seja
retribuído pelo ato de aprender, o qual novamente se volta ao ensino.
Ou seja, um processo em realimentação contínua. Isso significa que
aprender sem ensinar pode constituir-se numa forma de egoísmo e que
ensinar sem aprender pode se tornar-se numa atividade puramente
mecânica e repetitiva.
Tendo em vista este sistema dinâmico e polivalente do sistema ensinoaprendizagem é fácil perceber que todo aprendiz ensina, sobretudo
quando faz perguntas inteligentes ou mesmo manifesta dúvida. É sobre
estas que o professor compromissado deve se desdobrar em novas
pesquisas que os levam a aprender algo, tornar-se mais claro ou reciclar
os conhecimentos adquiridos. É essa realimentação que compensa e
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engrandece pais e educadores. Sem isso, o magistério perde sentido;
não raro leva à indiferença, intolerância e violência.
O processo ensino-aprendizagem significa transformação, ou seja,
abrir-se para novas realidades e contextos, preparar-se para o futuro
e novas perspectivas. Isso implica na necessidade de atualização dos
mestres, dos que ainda não aprenderam ou aprenderam em contextos
sociais e tecnicocientificos distintos. Por certo os jovens levam certa
vantagem nisso, pois vivem num tempo novo e estão mais adaptados às
mudanças repentinas. No entanto, as oportunidades devem ser dadas
a todos, indistintamente. Também é preciso harmonizar os ritmos e as
cadências para essas distintas classes, visando o equilíbrio dinâmico e
a aprendizagem coletiva.
Muitos confundem educação com preparação e cumprimento de
currículo acadêmico; outros ainda a confundem com simples transmissão
de saberes, mas tudo isso não condiz com o verdadeiro processo de
ensino-aprendizagem. Esse é muito mais complexo e deve compreender
todo o desenvolvimento das capacidades cognitivas e psicológicas das
pessoas. Assim, o ensino-aprendizagem eficiente deve ser antes e acima
de tudo um processo autoafirmativo e de conscientização. É daí que
também nasce e viceja o senso da ética e da cidadania plena.
Muitos governos e gestores vêm medindo a qualidade do processo
educacional com base nas notas aferidas aos estudantes ou na
quantidade de dinheiro gasto no setor. Assim, não é de se estranhar que
estas autoridades tenham se empenhado muito para o rebaixamento
do nível de exigência de tais notas e não raro no mascaramento dos
dados estatísticos para parecer que a situação está boa e melhorando
sempre, mesmo quando a realidade é totalmente distinta. Essa mania
de mentira oficial não leva a nada, mascara a realidade e deseduca. Ou
melhor, educa para a malandragem.
Quanto à análise pura e simples do fato estatístico, é importante
observar que aquilatar a qualidade de ensino pelo volume de recursos
financeiros gastos em nome do processo educacional é um erro grasso.
Não se deve esquecer que muito desses recursos são gastos de maneira
irresponsável e muito comumente desviados para outros fins, quando
não surrupiados pela corrupção.
Outra maneira insensata de aferir o processo educacional é
correlacioná-lo com o grau de consumo. Nesse caso, costuma-se
dizer que grupos ou mesmo países com melhor nível educacional são
os que mais consomem. Importa saber que tipo de bens está sendo
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consumido: se livro, sapato, macarrão, maconha ou algo do gênero.
Assim, aquilatar o grau de progresso ou desenvolvimento de um povo
com base no grau de consumo nada mais é que colocar a Educação
sob os pés do mercado e transformar eventuais cidadãos em simples
agentes de consumo.
Muitos advogam que a educação deve adotar um caráter
eminentemente instrumentalista, isto é, estar voltada para a formação
de profissionais perfeitamente ajustados ao mercado e às demandas.
No entanto, a verdadeira educação não deve ater-se a um ideal tão
limitado, devendo ir além para abranger a pessoa na sua completude.
Ao invés de educar para o mercado e o consumo dever-se-ia educar
para a vida em sua complexa dimensão. Como diz a passagem bíblica,
“nem só de pão vive o homem”. O conhecimento, em si, é um bem
precioso e agradável. Negá-lo ou dificultá-lo em função do mercado
é uma atrofia do humanismo a que toda educação de qualidade deve
servir e fundamentar.
Educar pela força da norma ou da tradição atrasada é um mal
irreparável para o aprendiz e para a sociedade. Essa é a melhor forma
de formar cidadãos passivos e profissionais psicopatas. O mundo
moderno está cheio disso, já que nele a educação se tornou em
obrigação para pais responsáveis e para o próprio Estado. Uma série
infindável de pessoas e instituições levando a educação a ferro e fogo.
Um contrasenso. Aquilo que é bom e meritório não pode ser levado
na marra. O melhor e talvez único caminho da educação deve estar
baseado no amor, na colaboração, no despertar do entusiasmo. Nesse
sentido, mais que ensinar fatos e dados a educação deve ensinar a
aprender, a levar ao gostar do estudo, ao amor pelo saber. Isso não
diz respeito apenas ao ensino de Filosofia, mas à filosofia do Ensino
moderno e desejável.
Lembro aqui a fala do educador Eduardo Shimahara publicado no
Jornal da Ciência 4748 de 17/06/13 que participou do projeto Volta ao
Mundo em 12 Escolas, em busca de histórias inspiradoras. Segundo
ele a aprendizagem não se dá mais no contexto da sala de aula formal.
A melhor aula deve ser semelhante àquela que ocorre no boteco: - o
professor de termodinâmica explicava como funcionava o circuito de
calor no corpo humano no momento em que a pessoa ingeria a cerveja.
Ele lembra ainda que quando visitou a Green School, na Indonésia, ficou
estarrecido a primeira vez que viu um professor de ciências correndo
no meio da floresta e um monte de alunos atrás dele. Ao perguntar o
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que significava tal atitude, ouviu como resposta que o papel dele era
simplesmente fazer com que os alunos olhassem para a natureza e
gritassem “uau”!.
Evidentemente, isso significa encantamento pela experiência de
aprender. Igualmente é desejável que o encantamento paute a vivência
do professor. Com encantamento, tudo se torna mais belo e alegre. O
governo e a sociedade brasileira precisam encher de prazer as salas de
aula. Isso é tão ou mais importante que enchê-las de computadores e
técnicas modernas de ensino. Com certeza, o encantamento não é fácil,
exige um enorme preço e também um apreço grande. Talvez a melhor
maneira de implementar isso seja resgatar a profissão de professor,
dando a ela o status que merece e que já teve no passado. Pelo alcance
que tem, esta deveria ser a profissão mais respeitável da sociedade,
como ocorre em vários países do mundo. É preciso uma revolução
nesse setor, caso contrário, o Brasil nunca sairá do subdesenvolvimento
e de uma educação refém da técnica e do mercantilismo inglório.
Num mundo moderno tão acelerado, a educação precisa desatrelarse mais das férreas mãos do governo e ganhar a liberdade das ruas,
das praças e dos espaços utópicos. Todo o conhecimento que um aluno
dispunha na biblioteca de sua escola ou da sua cidade há 50 anos, hoje ele
dispõe em seu laptop ou no computador de sua casa. Essas ferramentas
precisam ser mais bem aproveitadas. Também a Televisão, onipresente
nos lares, deve se inserir nesse contexto e dar uma contribuição mais
decisiva nesse processo de transformação. Os governantes precisam
contribuir mais ainda. Para isso basta evitar a corrupção e não utilizar
o dinheiro público em propagandas de si mesmo e de suas obras que
não passam de obrigação administrativa.
A educação deve constituir-se num processo emancipativo, daí
que tanto a ignorância como a intolerância devem ser combatidas,
estabelecendo em seu lugar a autocrítica, a fraternidade e o diálogo
permanente. A ideia de que os mestres devem repassar conhecimentos
aos aprendizes, como se estes fossem baldes vazios à espera de
conteúdos é anacrônica e destituída de qualquer validade pedagógica
ou filosófico-científica. Mais que conteúdo, a mente do jovem aprendiz
carece mesmo é de inspiração, incentivo e estímulo. Os conteúdos estão
disponíveis por todos os lados e é fácil adquiri-los quando para isso
concorrem um mínimo de esforço e boa vontade.
É fácil perceber que hoje em dia os jovens preferem buscar
informações na internet e não mais em livros de papel. Com poucos
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toques as telas são carregadas com todo e qualquer tipo de informação.
Esse é um caminho natural, a tecnologia a serviço da educação, da
comunicação e do entretenimento. O pior, no entanto, é que a maioria
dos jovens parece entediada com a profusão de informações ao seu
dispor e por isso ele se vale da internet quase exclusivamente para
bate-papo fútil, escrita fragmentada e joguinhos eletrônicos, pouco
edificantes. Consequência disso é que com o uso rotineiro de uma
escrita abreviada, desarticulada ou mesmo chula, o jovem deixa de
aprender, acaba esquecendo o que aprendeu na escola ou mesmo se
insurge contra a escrita correta, achando que isso é para cara-careta. Se o
tempo gasto na perversão da linguagem fosse dedicado à aprendizagem
correta da mesma, por certo nossa sociedade estaria sendo enriquecida
por legiões de literatos e cultivadores da língua pátria. Ou, quem sabe,
legiões de poliglotas, já que a internet também é um meio totalmente
acessível para o aprendizado de quase todas as línguas do mundo.
Outro fator importante para uma boa educação é a necessidade da
promoção da curiosidade, da criatividade e do senso crítico. Não se forma
bons aprendizes com a imposição do silêncio, do terrorismo psicológico,
da passividade e do comodismo. Esses se formam pelo cuidado, pelo
respeito, pelo debate aberto e de forma educada e coerente. O preparo
para fazer boas perguntas é tão ou mais importante que o preparo para
dar respostas. Isso significa que todo processo educacional deve ser
perpassado pela visão filosófica no seu verdadeiro sentido.
Aqui é preciso lembrar que Filosofia não é repetição de fórmulas
consagradas ou simples discurso, mas introspecção, reflexão e razão
para novas ideias e atitudes. Isso significa que o bom educador e a
escola moderna devem estar interessados na formação de indivíduos
livres e pensadores e não simples decorebas ou adestrados para o
cumprimento de normas instituídas sem seu conhecimento pleno ou
sem sua participação deliberada e ativa.
O processo educacional deve ajudar a desenvolver a subjetividade,
sabendo que é nela que se instala a capacidade de saber posicionar-se e
de assombrar-se diante do inusitado, do bom, do belo e do justo. Isso é
fundamental, pois é aí que se dão os verdadeiros desafios da existência
humana e cujas respostas necessárias não são aquelas obtidas pelas
explicações dos mestres, mas construídas por cada um em sua própria
individualidade e circunstâncias. Ninguém nasce feito; fazemo-nos
na vivência, nas práticas sociais. Ou, como diz o velho ditado: somos
caminhantes e não há caminhos feitos; caminhos se fazem caminhando.
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EVOLUÇÃO BIOLÓGICA

EVOLUÇÃO BIOLÓGICA
Resumo
Este capítulo trata de algumas questões centrais na biologia evolutiva,
como a especiação, isto é, a formação de novas espécies e a extraordinária
evolução dos seres vivos, de modo especial das bactérias que formam
verdadeiras comunidades dentro de outro organismo, inclusive no corpo
humano. Trata também da co-evolução, a estreita relação entre predador/
parasita e hospedeiro, mostrando que a parasitologia é um elemento útil
para a compreensão dos padrões evolutivos. O comportamento altruísta, a
evolução do sexo e o design inteligente são também questões abordadas. Além
da evolução dos organismos, o capítulo aborda a evolução das línguas e das
ideias, evidenciando as contribuições de muitos cientistas para a compreensão
desse fenômeno universal, mas sempre instigante e não raro motivador de
incompreensões e desavenças, sobretudo entre ciência e religião.
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Primeiramente, devo dizer que é um prazer muito grande poder estar
aqui neste grupo eclético para tratar da evolução biológica. O tema que
vou abordar é geral, não diz respeito especificamente à Amazônia, mas
se vincula a assuntos que surgem com grande frequência e intensidade
nesta região tão rica em biodiversidade. Assim, todos que estudam a
Amazônia são obrigados a enfrentá-los, ou desfrutá-los, de uma maneira
ou de outra.
Também devo dizer que a divulgação científica não é a área primária
de minha carreira, embora tenha participado de várias atividades de
divulgação da Ciência e da Evolução nos últimos anos. Na verdade,
comecei a me envolver com estas questões a partir de convites que
me encorajaram a participar de bancas examinadoras e de debates em
programas de rádio e televisão sobre assuntos científicos. Aos poucos fui
me envolvendo e hoje considero a divulgação científica como uma área
muito gratificante e que merece boa parte de meu tempo de trabalho.
Assim, vamos ao tema central indagando sobre o que é evolução,
quais suas evidências e como as pesquisas científicas sobre ela vêm
se desenvolvendo. Também indago sobre o fato dela ser tão pouco
ou mal compreendida fora dos meios acadêmicos, a ponto de suscitar
resistências ideológicas em alguns segmentos de certas sociedades. Em
meu entender, tão importante quanto se conhecer a teoria evolutiva é
compreender as suas deformações. Não só importante, mas inevitável,
já que os erros de interpretação existem e não temos alternativa senão
lidar com eles. Assim, esta minha exposição será organizada a partir
dos erros ou lacunas na compreensão da evolução biológica.
Podemos iniciar com uma pergunta muito simples: - por que há
tantas espécies em nosso planeta? Por que a vida é tão diversa? Esta
questão nos leva à primeira grande lacuna geralmente detectada na
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percepção da evolução por não-especialistas. Para muitos, um dos mais
obscuros setores da evolução biológica é o mecanismo de formação
de novas espécies ou especiação. Como se dá a gênese da diversidade
biológica? De que forma, a partir de uma espécie, surgem várias? Vêse com frequência o processo como um tipo de caixa-preta que gera
uma espécie repentinamente a partir de outra já existente, normalmente
envolvendo um evento ligado à mutação. Os filmes envolvendo
“mutantes” não têm ajudado a dissipar essa impressão.
A diferenciação de espécies é um processo que envolve mudanças
estatísticas que vão transformando a espécie (incluindo todos os seus
indivíduos através das gerações) em algo diferente. Entretanto, isso não
explica o aumento no número de espécies, mas apenas sua modificação
ao longo do tempo. Na verdade, espécies não “surgem”. Elas se dividem.
Especiação é um fenômeno populacional. Um indivíduo não se torna
outra espécie sozinho. De forma geral, a formação de espécies se deve
a mecanismos extrínsecos à biologia, ou seja, por fatores externos que
causam uma interrupção no fluxo de informação genética. A informação
genética é transportada por seus portadores, organismos vivos. Se
há uma barreira que impeça a passagem de indivíduos, também é
interrompida a passagem dos genes respectivos. Isso significa que a
formação de espécies não ocorre por mecanismos biológicos próprios.
Os fatores externos, também chamados barreiras, podem se dar pelo
surgimento de um rio, pelo levantamento de uma cadeia de montanhas
ou pela separação de dois continentes. Nesse ultimo caso, por exemplo,
cada um dos dois ou mais blocos acabam transportando suas respectivas
biotas. Assim, primeiramente ocorre a separação física, ocasionada por
fatores externos (no caso, a deriva continental). Os indivíduos não mais
circulam livremente por toda sua antiga área de distribuição, tendo
ficado restritos ao seu lado da barreira. Assim, todas as mudanças que
ocorrerem de um lado, não passarão mais ao outro, pois a barreira
impede a circulação de indivíduos e genes. A partir daí as mudanças
ocorridas em um dos lados da barreira não mais passará ao outro, o que
resulta em divergências graduais e progressivas na composição gênica.
Passado o tempo, a divergência resulta em diferenças tão acentuadas
que as duas populações se tornam espécies diferentes. Se a divergência
for acentuada o suficiente, as espécies-irmãs não mais serão capazes de
intercruzamento, mesmo que entrem em contato subsequente.
A seleção natural darwiniana é importante e atua durante todo
o processo, mas não é causa primária do processo de divisão de
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espécies propriamente dito. Ou seja, o surgimento de espécies novas
se deve fundamentalmente à separação e isolamento de populações.
Existem muitos diferentes mecanismos de isolamento que resultam em
especiação, inclusive alguns que não envolvem barreiras físicas, mas
sim, distância física. Mas o princípio geral é o mesmo: interrupção de
fluxo gênico seguido por divergência.
Por vezes, os mecanismos de isolamento que causaram a especiação
desaparecem e não são mais facilmente identificáveis. Mas seus produtos
- as espécies - são deixados como legado de sua atuação. Por exemplo,
em alguns grandes lagos africanos existem centenas de espécies de
peixes da família dos ciclídeos, todas muito proximamente aparentadas,
descendentes de um ancestral comum exclusivo. Como tantas espécies
podem ter se formado num ambiente aparentemente contínuo e sem
barreiras? Hoje se sabe que estes lagos sofreram grandes flutuações de
nível de água ao longo de sua história. Sabe-se também que o seu leito
é extremamente irregular, com áreas profundas separadas por regiões
mais rasas.
Assim, em períodos de água baixa os grandes lagos ficaram
separados em muitos lagos menores. Neles, a espécie ancestral ficou
subdividida em muitas populações isoladas, cada qual presa em seu
sub-lago próprio. Com o tempo e a divergência genética resultante, se
diferenciaram em espécies diferentes. Num período posterior, os níveis
das águas subiram novamente e as antigas populações mais uma vez
entraram em contato. Para algumas delas, as divergências acumuladas
foram tão acentuadas que mesmo quando entraram em contato, não
houve mais intercruzamento. O grande lago nesta nova fase já teria
várias espécies diferentes compartilhando suas águas.
O processo de esvaziamento/enchimento se repete algumas vezes
ao longo da história geológica dos lagos, com o efeito multiplicativo de
formação de cada vez mais espécies. E assim sucessivamente. Ao final,
numerosas espécies proximamente aparentadas acabam convivendo
num mesmo lago sem barreiras aparentes. Mas as aparências realmente
enganam: as barreiras existiram no passado, tiveram seus efeitos e
depois desapareceram.
Aqui chegamos à segunda grande falha disseminada no entendimento
evolutivo: como representar o resultado da história evolutiva? Ou
seja, de que forma podemos expressar as genealogias entre os seres
vivos e suas relações de parentesco. Este tópico auxilia na correção de
vários sub-erros na compreensão da evolução, portanto vale a pena
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ser abordado em certo detalhe. Trata-se de um assunto aparentemente
simples, mas cujo desenvolvimento pleno demorou quase um século a
mais que o da própria teoria da evolução.
O resultado do processo de diversificação biológica pode ser
representado por um diagrama ramificado que indica as relações de
parentesco entre os organismos. Cada nó do diagrama representa um
ancestral comum e cada ponta, uma espécie distinta. Ou seja, ele
expressa o padrão de sequências de ramificação ou diversificação das
varias espécies. Trata-se de algo semelhante a um mapa da evolução,
que permite entender a sequência de separações sofridas por estes
grupos e que resultaram na sua diversidade observada.
Estes diagramas são muito didáticos, permitindo compreender de
maneira simples os resultados de processos altamente complexos que
ocorrem na natureza. Eles também mostram que toda espécie tem um
ancestral comum em algum ponto do processo evolutivo. Com estes
diagramas simples podemos expressar, por exemplo, que nós temos um
ancestral comum bastante recente com os grandes macacos (chimpanzé,
bonobo, gorila, orangotango e gibão). Compartilhamos também um
ancestral menos recente com todos os outros primatas. Em um tempo
mais profundo, encontraremos um ancestral comum com todos os
outros mamíferos, outro ainda mais antigo com todos os vertebrados
e assim por diante. Nós e as bactérias no nosso intestino também
compartilhamos um ancestral comum, evidentemente muitíssimo mais
antigo.
O diagrama de parentesco nos revela algo muito diferente da antiga
idéia de que a evolução se dá de forma direcionada, ou seja, que existe
uma trilha predeterminada para o processo evolutivo, com algumas
espécies “mais evoluídas” que outras. Hoje se sabe que o processo
evolutivo não é teleológico, ou seja, a evolução não segue um rumo
previamente definido. Na verdade, a evolução é apenas o resultado de
divergências, podendo levar a qualquer lugar – inclusive à extinção dependendo das circunstâncias. Nesse caso, o ser humano é apenas
uma espécie no conjunto das espécies que habitam o mundo. Não
somos o ápice da evolução e muito menos o objetivo do drama da vida.
Todas as espécies são diferentes e apresentam características únicas,
mas sua evolução não tem nenhum objetivo pré-determinado. Nenhuma
espécie, nós incluídos, é intrinsecamente superior ou inferior a qualquer
outra. A evolução é cega nas suas maquinações, respondendo apenas
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a pressões imediatas e fatores contingenciais. Somos apenas mais uma
espécie na imensa trama de diversificação de nosso planeta.
Um diagrama filogenético nos mostra que o tempo total de evolução
das espécies que estão na ponta é o mesmo. Assim, o tempo de evolução
do ser humano, desde a origem da vida, é o mesmo das bactérias que
vivem em nosso intestino. Com um esquema filogenético também se
pode deduzir como determinadas características corporais evoluíram.
Isso pode ser bem exemplificado no caso da conquista da capacidade
de voar, que ocorreu três vezes ao longo do processo evolutivo dos
vertebrados: nos répteis (pterossauros), nas aves e nos mamíferos
(morcegos).
Como podemos afirmar que isso se deu em três momentos e não
apenas uma única vez? Não poderia isso ter decorrido do fato de um ou
dois desses grupos terem-se originado diretamente do outro grupo mais
basal, que já possuísse a capacidade de voar? Claro que essa hipótese
seria coerente, entretanto existem outras evidências mais fortes que
justificam outro tipo de interpretação. A interpretação mais plausível é
que cada um destes três grupos de vertebrados estão mais proximamente
relacionados a criaturas que não voam. Portanto, a melhor explicação é
que o vôo surgiu três vezes independentemente.
A pesquisa filogenética, que é como se chama este campo de estudo,
é uma área muito dinâmica, havendo pesquisadores trabalhando nisso
em todas as partes do mundo e com todos os grupos de animais,
plantas e microorganismos. Curiosamente, os métodos disponíveis de
reconstrução de parentesco evolutivo se aplicam a outras ciências de
caráter histórico, ou seja, que estudam entidades ou conceitos que
sofrem modificações no decorrer do tempo. Por exemplo, o estudo
da linguagem humana adota o método filogenético biologicamenteinspirado com muito sucesso.
As línguas funcionam de maneira quase-biológica; ou seja, elas
também se dividem e se modificam em função da divisão e isolamento
das populações humanas. Vejam o caso da língua portuguesa, falado
no Brasil e em Portugal. Elas tem um ancestral comum, que não é
nenhuma das versões do português de hoje, mas sim o português falado
em Portugal há 500 anos. Em cada um dos países lusófonos ele vem
se diferenciando em função da separação e de particularidades locais.
A língua ainda é considerada a mesma porque não houve ainda tempo
para uma diferenciação profunda, mas a tendência é que no futuro se
tornem idiomas distintos. Isto aconteceu com as línguas neolatinas,
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grupo do qual o português faz parte, diferenciadas em menos de dois
milênios a partir do latim ancestral. Neste caso, já houve tempo suficiente
para a divergência chegar ao ponto de as reconhecermos como línguas
distintas. Se isso ocorre em apenas cerca de dois mil anos, podemos
imaginar o que pode ocorrer em escalas de tempo infinitamente mais
vastas.
Esta linha de argumento nos leva a uma terceira área em que a ciência
evolutiva tem sido mal incorporada à compreensão pública. Geralmente,
os vestígios da história evolutiva são buscados - e encontrados - nos
corpos dos seres vivos. Minha definição de corpo é ampla, incluindo
não só sua morfologia, mas também sua fisiologia, comportamento,
sequências de DNA etc. Mas existe outra dimensão, além disso, tudo:
o espaço. A biogeografia é um dos mais interessantes instrumentos
para a divulgação da evolução para o grande publico. Infelizmente este
campo é ainda pouco utilizado, o que é lamentável, porque ele fornece
algumas das mais convincentes evidências ilustrativas do processo
evolutivo. O próprio Darwin lançou mão desse campo abundantemente
na explicação de suas ideias.
As distribuições geográficas dos animais e plantas mostram fenômenos
muito curiosos e que têm atraído a atenção dos estudiosos por muito
tempo. Vejamos o mapa muito interessante lançado em 1909 por Von
Ilhering, sobre a história do Oceano Atlântico. Ele é manifestação de
um especial momento da história do conhecimento humano, em que os
padrões de distribuição dos seres vivos imploravam por uma explicação
física de grande escala.
No mapa de Von Ihering os continentes são unidos por pontes de
terra de várias formas. Esta foi a explicação plausível encontrada para
se explicar as semelhanças e diferenças comparativas nas biotas de
diferentes continentes. Nesta ocasião, a Biologia esteve à frente da Física
como instituição de parâmetros de clarividência científica. Os geólogos
afirmavam então que qualquer tipo de movimentação continental era
impossível, mas que pontes de terra que depois submergiram no mar
eram plausíveis.
Momento semelhante se deu com o Darwin, ao propor que a idade da
terra era muito maior do que se afirmava à época. Tal escala de tempo
era evidentemente insuficiente para a formação das espécies habitando
o planeta. Ao invés de poucos milhares de anos, nosso planeta deveria
ter muitos milhões ou mesmo bilhões de anos de existência. Estas
idéias foram rejeitadas pelos estudiosos do século XIX, que alegaram
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a falta de evidência física para tais escalas de tempo. Hoje, entretanto,
são plenamente aceitas.
Pois bem, era inevitável a observação de que massas continentais
diferentes, por exemplo, África e a América do Sul, compartilhavam
relações biológicas que pareciam improváveis apenas por acaso.
Havia um padrão que necessitava de uma explicação. Na década de
1920 Alfred Wegener lançou a idéia de que no passado os continentes
deveriam ter estado unidos. Evidentemente, tratava-se de uma ideia
revolucionária, já que – conforme dito - o paradigma preponderante era
de que as gigantescas massas dos continentes eram imóveis.
Até aquele momento, qualquer ideia de deslocamento dos
continentes era totalmente desacreditada. Os estudiosos das ciências
da terra argumentavam que não havia forças imagináveis capazes de
mover tamanhas massas. Assim, face à força da evidência biológica e
a inexistência de explicações geológicas concordantes, foram lançadas
ideias de que a troca de elementos bióticos entre os continentes ocorresse
através de antigas pontes terrestres que afloravam ou submergiam de
tempos em tempos. Eventualmente, Wegener foi resgatado com a teoria
de deriva continental, largamente aceita desde meados da década de
1970. Hoje se pode mesmo medir o deslocamento dos continentes
em tempo real. As pontes de terra de Von Ihering eram na verdade
trajetórias de movimentos continentais.
É impossível falar de evolução sem falar em Charles Darwin, o que
nos leva à próxima lacuna no conhecimento de nosso tema, desta vez
de ordem histórica. Muitos pensam que a teoria da evolução foi uma
ideia exclusiva de Darwin. Alguns chegam a associar a gênese das
ideias evolutivas exclusivamente a seu nome, no entanto esta visão é
incorreta. Na verdade, muitos outros cientistas já haviam conjecturado
sobre evolução antes de Darwin, embora nenhum deles com a clareza e
profundidade por ele demonstradas. O mais bem conhecido predecessor
é Lamarck, infelizmente mais lembrado como uma espécie de “antiDarwin”. Esta acusação é injusta e baseada principalmente na sua
associação à ideia de herança de caracteres adquiridos. Lembremos que
a herança de caracteres adquiridos, em alguma de suas muitas versões,
era amplamente aceita na época, inclusive por Darwin.
A ideia central de Lamarck não era sobre a herança de caracteres
adquiridos, mas sobre o fato de que a evolução é um fato real e operante
na natureza. Nisto ele pode ser considerado um evolucionista pioneiro,
embora sua evolução não possa ser integralmente entendida como
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“descendência com modificação” em termos modernos. Sua teoria era
bastante diferente do que entendemos hoje como evolução. Para ele,
os seres vivos mais simples surgiam por geração espontânea e após
isso seguiam uma trilha predeterminada de complexidade crescente,
seguindo trilhas pré-determinadas. Haveria geração espontânea
continuamente, até o presente, o que explicaria a existência simultânea
de seres em diferentes estágios de evolução e complexidade.
Houve ideias evolutivas ainda antes de Lamarck e elementos de
descendência com modificação podem ser encontrados no filósofo
iluminista Maupertius. Sua obra Venus Physique já adiantava a idéia de
evolução biológica e mesmo de seleção natural, em forma rudimentar. O
filósofo Imannuel Kant também já havia falado de evolução, sugerindo
que a analogia de formas nos animais (i.e., homologias) indicaria
relações de ancestralidade comum ou consanguinidade. Também
devemos mencionar o nome de Patrick Matthew, contemporâneo
sênior de Darwin, que chegou explicitamente à ideia de seleção natural
décadas antes de seu compatriota. Finalmente, Alfred Wallace também
formulou uma ideia de evolução por seleção natural, virtualmente
idêntica à de Darwin e mais ou menos simultaneamente.
Observemos, no entanto, que muitos destes pensadores não eram
primariamente naturalistas e não dispunham do arsenal técnico ou da
motivação capaz de gerar a massa de dados e fatos para apoiar suas
teorias, como posteriormente fez Darwin. Mas os precedentes históricos
servem para nos mostrar que a ideia de evolução não foi resultado de
uma única mente, mas de muitas e que sua gênese foi resultado de um
desenvolvimento gradual da compreensão e observação da natureza.
Aproveitando a discussão sobre a gênese da ideia de seleção natural,
passemos agora à próxima incompreensão disseminada sobre biologia
evolutiva. Por culpa mesmo de muitos divulgadores pretéritos e alguns
modernos sobre o assunto, a seleção é amiúde vista de forma limitada.
Expressões sumárias como “sobrevivência dos mais aptos”, “luta pela
vida” e coisas semelhantes corroboraram o erro de se enxergar seleção
como algo cujas únicas consequências são diretamente resultantes
de competição em um sentido humano. Mas seleção natural possui
ramificações sutis, que podem resultar em fenômenos à primeira vista
incompatíveis com o próprio mecanismo. Vejamos, a teoria da seleção
natural foi desenvolvida numa época em que pouco se sabia sobre os
mecanismos de herança. O conhecimento de genética se resumia a
pouco mais que o óbvio “o semelhante gera o semelhante”. Sequer as
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leis de Mendel eram conhecidas. Mas isso não impediu que se intuísse
o poderoso mecanismo de seleção natural.
No século XX, após o surgimento da genética clássica, foi desenvolvido
um cabedal matemático sofisticado para formalizar a teoria da seleção
natural, utilizando-se variáveis quantificáveis. Este campo, conhecido
como genética de populações, ou genética evolutiva, explicou uma
grande gama de fenômenos biológicos antes mal esclarecidos ou mesmo
considerados incompatíveis com a seleção natural.
O período de ouro da genética de populações ocorreu durante as
décadas de 1930 e 40. Mas o próximo grande salto no campo veio com
as contribuições de William Hamilton, um dos mais famosos teóricos
da evolução da era pós-Darwin. Suas contribuições vieram a explicar
vários fenômenos que anteriormente eram vistos como contraditórios
com a seleção natural e que até hoje são vistos como tal em certos
meios fora dos círculos científicos. Hamilton foi o criador da ideia
de kin selection, com a qual ele explicou fenômenos aparentemente
contraditórios, como o comportamento altruísta.
O comportamento altruísta é aquele em que um indivíduo mostra
comportamentos que favorecem os membros de seu grupo, mas a
expensas de sua própria chance de sobrevivência. Por exemplo, em
muitos animais que vivem em bando há um indivíduo que dá o alerta
quando localizam a aproximação de um predador. Evidentemente isso
aumenta a chance desses “guardiões” serem mortos, pois chamam
a atenção do predador para si próprio. Isto aparentemente violaria
a lógica imediatista da seleção natural, já que os genes responsáveis
pelo altruísmo seriam rapidamente eliminados e não haveria mais
altruístas na população. Mas esta conclusão é errada. Na verdade,
tais bandos são formados por membros proximamente aparentados,
que compartilham uma grande proporção de genes. Ao aumentar as
chances de sobrevivência do bando, o altruísta está indiretamente
aumentando as chances de sobrevivência de seus próprios genes em
seus parentes. Então, apesar da evidente desvantagem individual, genes
para comportamento altruísta podem ser favorecidos por seleção.
Outra questão que Hamilton abordou com muita originalidade diz
respeito à origem evolutiva da morte. Ou seja, por que se morre? Não
seria melhor viver eternamente? Por mais longa que seja a vida de um
organismo, ainda que se trate de um Pinus longaeva de 5000 anos,
é certo que um dia ele morrerá. Hamilton explica isso de maneira
brilhante e simples. A seleção natural é quantitativamente mais intensa
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na fase em que mais se reproduz. Os estágios pós reprodutivos da vida
são irrelevantes do ponto de vista da seleção individual, de forma que
expressões deletérias ou degenerativas dos genes tendem a se acumular
nesta fase. Isto explica a senescência, ou degeneração somática da
idade avançada.
As ideias de Hamilton catalisaram uma série de avanços na Biologia
Evolutiva, direta ou indiretamente. Por exemplo, a Sociobiologia contém
elementos definitivamente análogos ou derivados da kin selection.
Edward O. Wilson é o criador da Sociobiologia e um dos biólogos mais
influentes da segunda metade do século XX. Alem desta área de estudos,
ele também é criador da teoria de biogeografia de ilhas e descobridor
dos ferormônios. A Sociobiologia enfrentou tremenda resistência de
certos meios acadêmicos e do público. Até hoje ela ainda é vista como
um anátema na maior parte das ciências humanas. Entretanto, esta
ciência é uma realização brilhante, que explica racionalmente a origem
do comportamento social em animais, incluindo humanos. As verdades
embutidas na Sociobiologia podem ser desagradáveis para alguns, por
retirarem os humanos de seu pedestal acima do resto do mundo vivo
e colocá-lo em seu lugar correto. Os humanos evoluíram e são regidos
pelas mesmas leis que moldaram todos os outros seres.
Outra questão interessante que permeia as Ciências da Vida diz
respeito à evolução do sexo. Qual a grande vantagem evolutiva do
sexo, sabendo-se que ele é muito complexo e a simples divisão celular
é um processo muito mais simples e rápido? Mas o sexo está muito
presente no mundo vivo e é difícil crer que se trata de algo sem razão
adaptativa importante. Para introduzir esse assunto, gostaria de citar o
exemplo dos Bdeloideas, um subgrupo de Rotíferos, isto é, minúsculos
invertebrados que vivem em toda poça de água.
Os Bdeloideas são representados por cerca de 350 espécies e todas
elas se reproduzem sem a prática sexual. Esse caso é especialmente
interessante pelo fato de que a falta de sexo normalmente só ocorre em
pouquíssimas espécies de determinados grupos taxonômicos e quase
todas elas se extinguem antes de se diversificarem. No entanto, no
caso dos Bdeloideas, um grupo com mais de cem milhões de anos de
existência, a ausência de sexo ocorre em todas as espécies.
Quanto a isso, o famoso biólogo John Maynard Smith denomina
de “escândalo evolutivo”. O que ocorre com os Bdeloideas é que eles
não praticam o sexo, mas transferem seus genes de uns para outros
através da água, ou seja, uma transferência horizontal realizada com
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muitos organismos diferentes. Assim, eles conseguem manter a troca
de informação genética e a diversidade genética da população. De certa
forma, então, eles também praticam o sexo, mas com o meio ambiente,
ao invés de com seus semelhantes.
Por que sexo é importante? Uma das teorias é que a reprodução
sexual surgiu como resposta ao parasitismo, pois a reformação somática
completa garante um início “limpo” aos seres, e a recombinação
resultante do sexo aumenta as chances de uma composição genética
capaz de sobreviver à infecção. É claro, existem parasitas, mesmo de
DNA, que reproduzem sua própria sequência indefinidamente, junto
com o DNA de seu hospedeiro. A propósito, isso ocorre também no ser
humano, com vírus que se infiltraram em seu DNA e cujos parentes
mais próximos estão nos gorilas e chimpanzés.
É preciso lembrar, no entanto, que o sexo não é um fenômeno
homogêneo ou uniforme em todos os animais, existindo várias
modalidades, algumas delas muito curiosas. Por exemplo, existem
muitos animais hermafroditos. Este fenômeno é comum em certos grupos
de caracóis pulmonados. Nesse caso, um mesmo indivíduo é macho e
fêmea ao mesmo tempo, ambos concomitantemente funcionais. Nesses
organismos ocorre inclusive a copula cruzada, ou seja, cada um deles
inseminando e ao mesmo tempo sendo inseminado. Após o sexo ambos
produzem ovos e geram filhotes. Trata-se, portanto de um processo
bastante eficiente, pois ambos os parceiros produzem progênie direta.
Há também organismos que são partenogenéticos, ou seja, os óvulos
da fêmea desenvolvem diretamente, sem necessidade do aporte do
gameta masculino. Às vezes este último é necessário apenas como
desencadeador do processo de desenvolvimento do óvulo, sem fusão
de genes. O contrário também existe, embora seja menos comum e
até pouco tempo, desconhecido: espécies em que há exclusivamente
machos. Em um dos casos estudados, os machos desenvolvem
espermatozóides que parasitam o óvulo de outra espécie. Os genes
do espermatozóide entram no óvulo, tomam conta do maquinário
genético deste óvulo e com ele desenvolve um ser igual a si próprio.
Também existem animais que tem mais de dois sexos, fugindo ao bem
conhecido modelo usual de macho e fêmea. Existem dois, três, quatro
ou mais sexos. O campeão disso são certos protozoários que tem até
cem tipos diferentes de sexo. Isso significa que num encontro fortuito
entre dois indivíduos, a probabilidade de não poder ocorrer sexo com
reprodução é mínima, uma em cem, enquanto nas espécies com apenas
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dois sexos isso só é possível numa razão de ½ . Isso significa que
no caso desses protozoários há 99% de chance de realizar sexo com
qualquer indivíduo que cruze seu caminho.
Alguns fenômenos não explicados por seleção natural foram
abordados por Darwin em seu outro livro de 1871, sobre a ancestralidade
do homem e sua relação com o sexo. Nele, o autor apresenta a ideia
de seleção sexual. Como vimos, vários outros autores de sua época
ou mesmo antes chegaram à seleção natural, mas a seleção sexual
foi descoberta exclusivamente por Darwin. Esta ideia mais sutil ficou
no limbo por muito tempo, mas mais recentemente foi ressuscitada
com vigor redobrada, explicando vários fenômenos aparentemente
contraditórios com a seleção natural.
A mescla de seleção natural com seleção sexual resulta em morfologias
estranhas ou espetaculares, e também em comportamentos bizarros.
Alguns autores consideram estes tipos de estrutura e comportamentos
muito exacerbados como uma seleção sexual descontrolada. Trata-se de
um fenômeno expresso em inglês como run away sexual selection, de
difícil tradução para o português. Ele resulta de um processo interativo
ou sincronia entre os genes que determinam o gosto da fêmea em relação
aos genes que determinam certas características do macho. Nesse caso,
a influência da fêmea desempenha um papel preponderante.
Num livro muito interessante, The Mating Mind, Geoffrey Miller sugere
que o cérebro humano é resultado de seleção sexual descontrolada.
Nesse caso, a interação de cérebros de machos e fêmeas ou das ideias
por eles produzidas causou uma preferência das fêmeas por machos
que conseguisse demonstrar virtuosismo mental. O cérebro das fêmeas,
apesar de não sujeito às mesmas pressões de seleção, também cresceu
como resposta ao fato de que para poder apreciar aquilo que o cérebro
masculino é capaz de fazer, é necessário um cérebro equivalente. Tratase de um processo seletivo interativo muito interessante. Tais ideias
são relativamente novas, ainda não testadas, mas muito instigantes. De
fato, tudo indica que o cérebro humano é mesmo superdimensionado,
talvez resultado de uma seleção descontrolada do tipo que ocorre com
a seleção sexual em outras características em outros grupos animais.
Todo o livro é baseado nessa temática.
Um setor da Biologia com grande potencial pedagógico na
compreensão da Evolução é a Parasitologia. A evolução dos parasitas
é fortemente associada à de seus hospedeiros, pela própria relação de
dependência que se desenvolve entre os dois. A associação é tão estrita
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que mesmo os eventos de especiação em parasitas são frequentemente
reflexo da especiação de seus portadores (os hospedeiros). A relação é
análoga àquela vista na biogeografia entre espécies e áreas geográficas.
Neste caso, as espécies são os parasitas e as áreas correspondem aos
hospedeiros, e o paralelismo é chamado de coevolução. As árvores
filogenéticas de parasitas tendem a ser muito semelhantes às de seus
hospedeiros correspondentes. Lembremos que as respectivas árvores
são construídas com base em evidências independentes, e, portanto
que as semelhanças encontradas revelam um fenômeno realmente
significativo. Como ilustração, podemos escolher um exemplo bem
próximo de nós.
Existem três espécies de piolhos em humanos: uma que parasita o
couro cabeludo, outra que parasita os pelos pubianos e uma terceira que
parasita o corpo e as vestes, ocorrendo nestas a sua reprodução. Assim,
ao contrário dos grandes macacos que são parasitados por apenas uma
espécie de piolho, os humanos o são por três espécies; na verdade,
duas, já que o piolho das vestes é uma forma ainda apenas parcialmente
diferenciada, sendo classificada como subespécie do piolho pubiano.
Vários estudos recentes têm demonstrado que os piolhos dos grandes
primatas têm sofrido uma evolução paralela com seus hospedeiros. O
piolho da cabeça humana tem como parente mais próximo o piolho do
chimpanzé. Isto evidentemente encaixa com o fato de que o chimpanzé
é o parente mais próximo de nossa própria espécie. Nós e os chimpanzés
estamos separados há cerca de seis milhões de anos. Com a separação
filogenética de macacos e humanos, os piolhos também divergiram em
espécies diferentes, de carona em seus respectivos macacos.
Por outro lado, o piolho do púbis humano é mais aparentado com
o piolho do gorila, o que provavelmente representa uma transferência
de hospedeiro. Como isso aconteceu é questão de especulação, com
algumas hipóteses algo embaraçosas com relação ao comportamento
sexual de nossa espécie. Finalmente, o piolho da roupa, é uma forma
que começou a evoluir nesse novo nicho muito mais recentemente,
a partir da confecção de vestimentas humanas, há cerca de setenta e
cinco mil anos. Isto explica sua diferenciação ainda incipiente.
Os exemplos de parasitas são de grande utilidade para se compreender
os padrões evolutivos. O processo de especiação nas espécies de vida
livre ocorre em paralelo com a especiação de seus parasitas. Assim,
quando o hospedeiro sofre um processo de divergência e especiação
por barreiras na sua distribuição, isso ocorre simultaneamente com
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seus parasitas. O padrão evolutivo dos parasitas é um reflexo do
padrão evolutivo dos seus hospedeiros, já que eles estão intimamente
relacionados. Hoje já existem dados suficientes para mostrar um grau
enorme de concordância entre as filogenias dos parasitas e dos seus
hospedeiros. Lembremos ainda que a quantidade de parasitas que
habitam a maioria dos animais é imensa. Tão grande que ainda estamos
longe sequer de saber o tamanho de toda esta diversidade.
Gostamos de pensar que a espécie humana é muito asseada,
praticamente livre de comensais e parasitas. Na verdade, esta expectativa
tem muito pouco fundamento, por mais que nos esforcemos. Um número
espantoso de espécies co-habita o corpo humano. Somos literalmente
lotados de seres vivendo dentro e sobre nós, verdadeiras podridões
ambulantes. Estima-se em cerca de 500 o número de espécies diferentes
de bactérias que vivem na pele de braços e antebraços. Pelo menos
outras 1.000 espécies vivem no interior do trato digestório humano.
Isso apenas em se tratando de bactérias (e este número está sempre
aumentando). Se incluirmos espécies de outros microorganismos,
como vírus, protozoários e fungos, esses números - que ainda são
certamente subestimados - crescerão muito mais. Já existem programas
internacionais para estudos sobre a biodiversidade do corpo humano.
Diante do grau de dificuldade em descrever toda esta flora/fauna, os
estudiosos estão conformados no momento em simplesmente estimar
o tamanho da diversidade - os resultados iniciais apontam para uma
quantidade espantosa de espécies.
Muitos destes microorganismos são adaptados para partes específicas
de nosso corpo, ganhando a vida de forma estreitamente especializada.
Conhecemos muito pouco das interações na vasta comunidade de
microorganismos que nos fazem de lar. São comunidades dentro
de comunidades, todas atuando em conjunto. Os efeitos podem ser
surpreendentes e em muitos casos dependemos deles para nosso bem
estar ou mesmo continuar vivos. Em outros, os efeitos só beneficiam a
sobrevivência do próprio microorganismo. Às vezes as duas coisas se
alternam. Gosto de lembrar o caso da toxoplasmose, um protozoário
cujo hospedeiro definitivo é um felino, incluindo o gato doméstico.
Seus hospedeiros intermediários são diferentes espécies de outros
mamíferos, como ratos, camundongos ou mesmo a espécie humana.
Ao contrário de muitos outros parasitas, que não têm interesse em
matar seus hospedeiros - já que eles são definitivos - nesse caso há sim
interesse em que seus hospedeiros intermediários sejam comidos pelos
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hospedeiros finais, para que nesses eles se estabeleçam. Aqui se observa
um complexo caso de manipulação do comportamento do hospedeiro
intermediário (ratos, camundongos e outros), em conformidade com
o interesse do parasita. A infecção por toxoplasma muda radicalmente
o comportamento do rato: ao invés de ter medo e fugir do local onde
há cheiro de urina de gatos, ele é atraído por esse cheiro, aumentando
a chance de sua própria captura pelo predador. Assim, o parasita
consegue ser transferido do hospedeiro intermediário ao hospedeiro
final, completando seu ciclo de vida.
A espécie humana é muito frequentemente infectada pelo toxoplasma,
como hospedeiro intermediário. A infecção é geralmente benigna,
pois o parasita tem a estratégia correta de não matar seu hospedeiro
intermediário antes da hora certa. Em alguns casos a infecção é aguda
e em outros pode causar danos a um feto em desenvolvimento, mas
via de regra a infecção é silenciosa e branda, podendo acompanhar a
pessoa por toda a vida sem sintomas patológicos evidentes. A maioria
dos indivíduos infectados (e isso pode chegar a 70% da população em
alguns países) sequer sabe que é portador. Mas o toxoplasma interage
com nosso sistema nervoso de maneiras insuspeitas, alterando nosso
comportamento de forma profunda. Os efeitos neuroquímicos devem
ser semelhantes àqueles implementados em ratos, mas atuando em um
cérebro bastante diferente, e, portanto com efeitos igualmente distintos.
Existem estudos correlacionando a infecção por toxoplasma a certas
características de personalidade. Na verdade, o parasita - ou mais
precisamente, seu efeito - passa a fazer parte da personalidade da pessoa
infectada, sem que ela tenha percepção disso. Por exemplo, indivíduos
infectados mostram um agravamento no sentimento de culpa por atos
cometidos ou pensados. Também existe uma possível correlação com
maior incidência de esquizofrenia e mesmo com maior inteligência
entre indivíduos contaminados. Algumas alterações comportamentais
são diferenciadas entre homens e mulheres. Homens infectados têm
maior tendência a pensamentos paranóicos, com mania de perseguição.
Por outro lado, as mulheres infectadas costumam se tornar mais
extrovertidas em público. Há mesmo evidências de alterações físicas,
pois indivíduos homens contaminados ainda jovens pelo toxoplasma
parecem alcançar tamanhos maiores que os não contaminados.
Estas alterações ainda não são bem compreendidas ou sequer bem
demonstradas. No entanto, se confirmadas, é possível que estejam
influenciando grandes padrões de comportamento humano. Devido
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ao altíssimo nível de contaminação por toxoplasma na nossa espécie,
verificada em todas as partes do mundo, já foi especulado que mesmo
a história das civilizações possa ter sido influenciada pela ação desse
parasita. Afinal, atuando no nível de percepção, do entendimento e do
comportamento social humano, eles acabam, por fim, determinando
muitas ações coletivas, incluindo, por exemplo, as guerras. Evidente
que se trata de especulações, mas perfeitamente plausíveis.
O Homo sapiens evidentemente é a espécie que mais nos interessa e,
portanto a mais bem estudada. Ainda assim, estamos apenas começando
a descobrir o número espantoso de espécies de microorganismos que
habitam nossos corpos vivos. Situações semelhantes devem ocorrer no
corpo de todos os outros organismos, da mosca doméstica a um peixe
abissal. Não podemos dizer sequer que estamos começando a entender,
mas apenas que estamos iniciando o deslumbre desse universo de seres.
A biodiversidade ainda desconhecida é incomensuravelmente vasta e
complexa.
Terminemos este ensaio pelo campo mais contencioso da ciência
evolutiva na sociedade: sua relação turbulenta com algumas religiões.
A resistência a idéias evolutivas é antiga no cristianismo e suas
aparições modernas se devem principalmente às seitas com origem nos
EUA, como os Adventistas de Sétimo Dia e algumas outras vertentes
de inspiração protestante evangélica. Estes grupos são intimamente
ligados à política norte americana, especialmente no que diz respeito
às agendas conservadoras naquele país. Suas iniciativas anti-evolução,
normalmente expressas pela promoção de alguma forma de criacionismo,
também são politicamente motivadas.
Grande parte do ímpeto e dos recursos materiais do criacionismo norte
americano (e de sua versão travestida, design inteligente) advém do
Discovery Institute, uma espécie de “think-tank” conservador da direita
naquele país. As motivações do Instituto são expressas claramente no
chamado Documento Wedge (hoje disponível para consulta até na
Wikipédia; consulta, aliás, muito instrutiva). O documento, tornado
público inadvertidamente, declara que o objetivo da iniciativa é derrubar
o materialismo científico e suas consequências. Ou seja, reverter os
valores do Iluminismo. Ou ainda, no meu entendimento, retornar à
Idade Média.
Alguns eminentes patrocinadores do Discovery Institute já afirmaram
publicamente que gostariam de ver uma teocracia cristã implementada
nos Estados Unidos. Acredito que para eles, mesmo os venerados
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Founding Fathers dos EUA seriam suspeitos, já que em sua maioria eram
abertamente céticos a respeito das religiões, ou mesmo inteiramente
ateus. Assim, o movimento anti-evolucionista na América do Norte
tem que ser visto pelo que é, ou seja, um movimento político com os
objetivos de todo movimento político: uma agenda de poder. Assim,
podemos dissipar mais um mito sobre a evolução: não existe nada de
científico ou honesto na zombaria chamada design inteligente. Trata-se
simplesmente de uma reação fundamentalista.
É importante ressaltar que a versão fundamentalista das religiões não
é absoluta de maneira nenhuma, mesmo no âmbito do Cristianismo.
Basta ver uma declaração oficial feita em 1996 pelo Papa João Paulo
II sobre a Teoria da Evolução. Diz ele “Na Encíclica Humani Generis
meu predecessor, o papa Pio XII, já afirmou que não há conflito entre
evolução e a doutrina no que diz respeito ao homem e sua vocação,
desde que não se percam de vista certos pontos fixos. Hoje, mais de meio
século após aquela Encíclica, algumas novas descobertas nos levam a
reconhecer a evolução como mais que uma hipótese. Na verdade, é
notável como essa teoria adquiriu progressivamente maior influência
no espíritio dos pesquisadores, seguindo uma série de descobertas em
diferentes disciplinas acadêmicas. A convergência entre os resultados
desses estudos independentes, que não foram planejados e tampoucos
almejados, por si só já constituem um argumento sólido e significativo
em favor da teoria”.
Evidentemente, a igreja católica moderna vê a teoria da evolução
como algo tão sólido quanto a idéia de que a terra gira ao redor do
sol. A igreja católica, talvez por sua longa história e tradição cultural,
aprendeu que a oposição à ciência é maléfica à própria religião. Os
movimentos anti-evolucionistas são uma aberração, não só cientifica,
como também religiosa.
Um fenômeno derivado do criacionismo moderno e suas tentativas de
intromissão na educação científica foi a reação da comunidade científica.
Claro, alguns cientistas começaram também a entrar em questões de
mérito dos assuntos religiosos. Resultado disso foram vários livros
dissecando e atacando a religião. Como exemplo mais famoso, temos o
livro “The God Delusion”, de Richard Dawkins, uma violenta diatribe
contra o pensamento religioso de um modo geral. Além de intensa,
trata-se de uma obra bastante popular e que causou impacto em todo
o mundo, já que foi traduzido para dezenas de línguas. Depois desta
obra surgiram várias outras seguindo a mesma linha, como as de Daniel
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Danett, Chris Hitchens e Sam Harris, todas cultivando uma espécie de
guerra entre religiosos e anti-religiosos. Na verdade, o embate entre
ciência e religião não é novo. O filósofo Bertrand Russel foi um vigoroso
oponente das religiões em geral, especialmente do Cristianismo, entre
as décadas de 1940 a 1970.
O antropólogo sul africano Lewis-Williams, que estuda a origem
da cultura material em nossa espécie, propôs convincentemente em
seu livro, Conceiving God, que Religião e Ciência sempre foram duas
maneiras distintas do cérebro humano atuar. Ou seja, desde o início da
cultura, ciência foi uma coisa e religião foi outra. Compete indagar se
religião é algo que surgiu uma vez e foi herdada ou está em constante
formação. Será que ela é uma necessidade funcional de nosso cérebro?
Pode ser que seja e por isso a origem da religião pode não ser um
evento único, mas ela está sempre sendo gerada em nosso cérebro.
Acho provável que assim seja, pois civilizações isoladas tendem a
desenvolver algum tipo de religião. Talvez nosso cérebro precise
dela como certo mecanismo de estabilidade. Mas será possível uma
sociedade sem religião?
Cresci com a idéia de que se quisermos ver sentido nas coisas devemos
dar sentido a elas. Ou seja, para haver sentido moral, nós mesmos
devemos implementar esta moral, caso contrário ela não vai existir. O
ateísmo me permite uma visão clara das coisas. Sempre acreditei que
fazer o bem porque o bem é correto é mais valoroso do que fazê-lo por
medo de punição. E por que o bem é correto? Porque uma sociedade
regida pelo mal é uma sociedade desagradável. O bem estar social,
em longo prazo, inevitavelmente passa pela implementação de uma
moral racional, que não por acaso coincide com nossa moral intuitiva.
Por sua vez, nosso sentimento moral instintivo se desenvolveu com
nossa espécie, ao longo de nossa evolução como seres sociais. Existe
uma lógica biológica nesta moral, que podemos não só entender como
também justificar racionalmente.
Quanto à angústia de alguns frente ao materialismo, vou ser sincero:
considero meu materialismo não como algo seco, mas orgânico e
acolhedor. De minha parte, gradualmente me convenci de que a melhor
maneira de lidar com o mundo e com a vida é entender tudo ou o
máximo possível. O conhecimento e entendimento objetivo do mundo
revelam um universo mais fantástico que qualquer tipo de fantasia ou
ficção. Isso não implica em desconsiderar ou excluir do nosso universo
de contemplação certas características inerentemente humanas que nos
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dão prazer. Apreciamos arte, beleza, afeto e outras experiências que
despertem sentimentos de transcendência. Este plano da existência
deve ser cultivado, pois é parte central de nossa natureza. Mas ao fim
e ao cabo, somos seres biológicos. A cultura é resultado da interação
da História, a nossa história pessoal e coletiva, com um substrato que é
essencialmente biológico.
ILSE WALKER
Ao observar o histórico da teoria da evolução se percebe que um
dos primeiros pensadores a tratar desse assunto foi Aristóteles, cerca
de quatrocentos anos antes de Cristo. Assim, Lamarck e Darwin são
figuras centrais neste campo de conhecimento, mas não podemos
perder de vista a contribuição desse filósofo grego. Na verdade, foi ele
que propôs pela primeira vez uma variação constante entre as formas
mais simples de animais, como os invertebrados em direção aos mais
complexos, os vertebrados. Também para ele, o homem ocupava o
ápice dessa hierarquia e era parente próximo dos grandes macacos.
Tanto assim que tanto Lamarck como Darwin se referem a Aristóteles
em suas obras sobre a evolução. Aliás, mesmo antes de Aristóteles,
outros filósofos gregos, denominados em conjunto de pré-socráticos, já
se preocupavam com os temas até hoje estudados nas ciências básicas
como a Física e a Biologia.
Outro aspecto interessante a salientar é sobre a mecânica da evolução,
indo das moléculas até a complexidade da vida de plantas e animais.
A ideia central é que organismos inferires, como os procariotes se
juntam a organismos mais evoluídos, os eucariotas, formando unidades
complexas interdependentes, conforme defendido por Lynn Margulis.
OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA
Quanto às especulações sobre evolução biológica e a relação disso
com religião, lembro de que, ainda no curso ginasial, ouvi de um
professor que, se o homem chegasse a compreender o que havia depois
da morte a religião perderia o sentido. Da mesma forma, seria provável
que também a teoria de seleção natural pudesse perder o sentido.
Esta simplificação, contudo, tende a jogar por terra obras seminais
de grandes pensadores, teólogos, filósofos, poetas, pintores, escultores
e cientistas dos mais diversos campos do conhecimento, que, a partir de
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seus trabalhos foram determinantes na sedimentação de teorias sobre
a evolução humana. Santo Agostinho, por exemplo. Religioso, teólogo
e filósofo, afirmava, em pleno século IV, que “a história da criação
descrita no Livro do Gênesis, não deveria ser lida tão literalmente”. Para
ele, “plantas, aves e vida animal não são tão perfeitos, mas criados num
estado de potencialidade”.
Na minha avaliação, o pensamento de Santo Agostinho sinaliza que
o homem, no século IV ou no XXI, mantém-se diante de gigantescos
desafios em busca de suas origens. Queira ou não, teorias de todos os
matizes continuarão a sofrer profundos aperfeiçoamentos ao longo dos
tempos. Exatamente, essa dificuldade conduz ao pensamento de que o
homem e as coisas da natureza, no limite, são criações perfeitamente
acabadas de um ente muito superior a tudo: Deus.
Li, recentemente um artigo publicado pelo Portal São Francisco, que
muito se assemelha ao que penso sobre evolução biológica como ser
humano dotado de inteligência, capacidade física, moral e intelectual
e capaz de avaliar essa questão tão complexa. O artigo revela que
“a cada problema colocado pela natureza o Homem responde com
a sua inteligência e espírito criador, encontrando soluções originais
que lhe asseguram hipóteses de sobrevivência, sejam quais forem as
modificações do meio em que vive”.
O referido artigo ainda prossegue com a seguinte afirmação: “a
evolução do Homem é mais cultural que física, o que é uma vantagem
inimaginável, pois o mais esperto animal não consegue transmitir os
seus conhecimentos à sua descendência. Um animal, por mais forte
e mais dotado que seja, mas sem descendentes, terá a sua herança
desaparecida para sempre”. O homem sobrevive pela sua cultura e por
isso é um ser totalmente diferenciado do restante da criação. Mesmo
que Da Vinci ou Beethoven não tenham deixado descendentes o seu
gênio é conhecido de toda a Humanidade.
Ainda segundo aquele texto, “os anatomistas consideram o cérebro
humano igual ao do Homem de Cro-Magnon, que viveu há cerca de
35.000 anos atrás, mas talvez a diferença resida, não na forma, mas na
organização dos milhões de células que o constituem. É indiscutível
que o ser humano atual é mais inteligente. Vive num ambiente mais
rico e complexo. No entanto, como todos nascem com as mesmas
potencialidades, desde a infância vão se tornando mais ou menos
inteligentes, em função da educação, dos estímulos e da vontade
própria de aprender”.
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Pessoalmente, concordo plenamente com a afirmação de que
as espécies mudam com o decorrer do tempo e que hoje existem
aproximadamente dois milhões de espécies de organismos vivos sobre
a Terra, incluindo bactérias, fungos, plantas e animais. Todas, segundo
o Portal, “procedem de um antepassado comum, conforme uma grande
quantidade de provas biológicas reunidas por estudos científicos.
Porém, não é a mesma variedade de organismos vista há milhões de
anos, quando havia espécies muito diferentes das atuais e outras que
desapareceram”.
A teoria da evolução trata, com efeito, das evidências da origem dos
seres vivos e das mudanças lentas e graduais que sofreram desde seu
aparecimento até os dias atuais.
Enfim, uma questão complexa. Neste palpitante encontro do GEEA
pôde-se observar sua relevância e oportunidade por parte do palestrante,
Dr. Mario Pinha, da USP e de todos os presentes. As teses defendidas
mexem com cada um de nós, independentemente de nossas correntes
de pensamento, formação intelectual, técnica ou religiosa. Discutir a
evolução biológica mexe com sentimentos, convicções e visões que
se possa haver desenvolvido sobre o desconhecido, os desafios que
as diferentes teorias representam e os sentimentos que despertam em
todos nós seres humanos.
JOHANNES VAN LEEUWEN
Gostei muito da exposição, aprendi muito. Vou comentar um só
aspecto: a preocupação com a incompreensão que a teoria da evolução
biológica encontra. Incompreensão que o ilustre palestrante também
chamou de resistência ideológica.
Antes disso uma observação sobre a terminologia. Não parece correto
falar da “incompreensão” que a teoria da evolução encontra. A teoria
da evolução é simples; não há quem não a entenda. As pessoas que
não concordam com essa teoria, a compreendem muito bem, mas não
a aceitam. Tampouco a designação de “resistência ideológica” parece
correta: a resistência não vem de certos campos ideológicos, mas
principalmente de certas denominações religiosas.
Grosseiramente a teoria da evolução pode ser resumida em três
pontos: (a) a vida se originou de matéria sem vida; (b) as formas de vida
mais complexas surgiram das de menor complexidade; (c) os processos
em a e b são casuais e seguem as leis da física, química e biologia.
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Há quem relaciona a evolução a não existência de Deus. Um colega,
quando vai dar aulas sobre algo que considera relacionado à evolução,
costuma pedir -- quem não acredita na evolução, levante a mão. Depois
(nem sempre) pede o mesmo a quem acredita em Deus. A seguir, a aula
se desenvolve sem discutir essas perguntas, ficando no ar a sugestão de
uma estreita relação entre crer na evolução e negar a existência de Deus.
Richard Dawkins é mais radical: para ele a religião é um dos males dos
tempos modernos, como explica em seu livro Deus, Um Delírio (The
God Delusion).
A sugerida relação entre a evolução e a não existência de Deus cria
barreiras à compreensão e aceitação dessa teoria. Pior ainda, há, como
acabei de mencionar, quem combate essa incompreensão, o que pode
levar a um novo tipo de patrulhamento ideológico, o do “biologicamente
correto”. Seguem alguns comentários a respeito:
1-. Quando Dawkins observa que Deus não existe, não fala como
biólogo, mas como simples cidadão. Quando pressionado, admite isso
(Internet: entrevista com Al Jazeera, 17/12/2012). Dawkins ganhou
fama como evolucionista com seu livro O Gene Egoísta (The Selfish
Gene, 1976). Ele é vice-presidente honorário da British Humanist
Association (Associação britânica para o humanismo), algo como uma
igreja para quem não crê em Deus (inclusive cerimônias para recémnascido, casamento e enterro). Assim temos dois Dawkins: o biólogo e o
defensor do ateísmo. Não cabe dúvida que o Dawkins, que aprofundou
o entendimento da evolução, é um reputado cientista. Mas, será que
o público entende que, no mundo cientifico, o Dawkins do ateísmo é
apenas alguém com uma ideia fixa sobre religião?
2-. A biologia não dita normas: descreve a realidade e procura
explicá-la. O etólogo (biólogo especializado em comportamento
animal) que estuda a espécie humana vai encontrar a religião como
traço onipresente. Constatado isso, pode optar por estudar melhor o
fenômeno e buscar explicações. Não vai fazer propaganda contra a
religião; fazendo isso, para de atuar como biólogo. Dawkins sabe disso
perfeitamente: fez doutorado com Nico Tinbergen, ganhador do Premio
Nobel, um dos fundadores da etologia.
3-. A ciência exata não pode provar que Deus não existe, nem o
contrário. Querer descrever Deus em termos objetivos é pura temeridade.
Se existir, é infinitamente maior que o ser humano em tempo, espaço
e poder. Consequentemente é impossível provar que Deus existe ou
não. É um mal-entendido que se possa provar algo a respeito de Deus.
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Se fosse possível, não ia ser Deus. Deus é um mistério que por definição
escapa ao escrutínio humano.
4-. A evolução é apenas o resultado do acaso? Charles Darwin
concluiu que a natureza, tão bela e complicada, resulta do puro acaso.
Alfred Wallace, que desenvolveu a teoria da evolução em paralelo com
Darwin, não concordou. Para ele a evolução sugere que o universo
possa ter um objetivo e que certos aspectos dos organismos não possam
ser explicáveis em termos de processos puramente materialistas.
Continua a haver quem pensa na linha de Wallace. Em 2012, Thomas
Nagel, professor em filosofia e direito da Universidade de New York,
publicou o livro Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian
Conception of Nature Is Almost Certainly False (“Mente e cosmos:
porque o conceito materialista, neo-darwiniano da natureza é quase
certamente falso” inédito no Brasil).
Nagel não acha que o mundo tem apenas seis mil anos. É ateu,
não criacionista. Sua reserva principal é de outra natureza, baseada
na “teleologia, uma tendência do universo de visar certos objetivos
enquanto desdobra-se no tempo. Nagel acredita que as leis teleológicas
da natureza possam significar que a vida e a consciência de si mesmo
aparecem com maior probabilidade do que resultaria das conhecidas leis
da física, química e biologia. O senso comum segue o mesmo raciocínio:
como pode a natureza, tão bonita e complicada, ser o simples resultado
do cego acaso? Na tradição judaico-cristã essa beleza e perfeição são
provas da existência de Deus. Se formos o resultado exclusivo do acaso,
como entender nossa capacidade de tomar decisões? Que pensar do
livre-arbítrio? Não somos mais responsáveis para nossos atos?
5-. A teoria da evolução não é evidente. A evolução biológica ocorre
numa escala de tempo muitíssimo maior que a da vida humana e das
civilizações humanas. As pinturas rupestres mais antigas datam de uns
40.000 anos antes de Cristo. Nelas há imagens do Mamute, espécie
já extinta, mas nada que permita provar o surgimento de uma nova
espécie. Quem sabe há provas nessas pinturas de alguma mudança
numa espécie, mas evolução significa muito mais: o surgimento duma
espécie doutra, como a espécie terrestre surgida da aquática. A evolução
não pode ser observada a olho nu; não é encontrada no nosso dia a dia.
Não há razão para o simples cidadão aceitá-la.
6-. A teoria da evolução é irrelevante para o dia a dia. Acreditar ou
não na evolução não tem nenhuma consequência prática. Por que
se preocupar com o que o público leigo pensa a respeito? Como o
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palestrante já observou noutra ocasião: se perguntássemos a alguém a
velocidade com que o mundo gira ao redor do sol, não íamos obter a
resposta certa. Felizmente, é melhor não pensar que estamos girando pelo
espaço com a velocidade aterrorizadora de mais de 100.000 quilômetros
por hora. É melhor continuar a dizer que o sol se levanta, percorre
o céu e se deita. Não há astrônomo querendo livrar a humanidade
desse mal-entendido, dessa forma incorreta de se expressar. Mas, se a
campanha para o “biologicamente correto” ganhar força, quem sabe, os
astrônomos não ficarão atrás.
7-. As novas crenças que surgem não são necessariamente uma
melhoria. Como o escritor inglês G. K. Chesterton fez a seguinte
observação: quem para de crer em Deus, não para de crer. Crenças
não desaparecem, são substituídas por outras. Se as leis da natureza
são as únicas responsáveis pela bela criação, servirão de base para
neopaganismos. Assim já temos o Gaianismo e versões modernas do
panteísmo e animismo. (Segundo o texto explicativo da Casa Mãe Terra,
construída em 2003, no Parque das Dunas de Natal, Rio Grande do
Norte, há crianças e adultos que usam o local para brincar de renascer.)
8-. Abjurar Deus tem péssimos antecedentes. Crer em Deus torna
a pessoa consciente de sua pequenez. Sem isso, a confiança em si
mesmo pode ser grande demais e levar a resultados horríveis. Inspirado
pela conhecida frase de Karl Marx “religião é o ópio do povo”, quis-se
construir a “terra prometida” pelas próprias mãos. Josef Stalin (que
abandonou a fé ortodoxa) e Mao Tsé-Tung (que deixou o budismo)
usaram o socialismo “científico” para criar a utopia comunista. Deu no
que deu, e custou dezenas de milhões de vidas humanas.
9-. As certezas da religião são bem diferentes das certezas cientificas,
uma vez que se referem a esferas da vida diferentes. Quando alguém
procura à igreja, não é para ouvir sobre a criação do mundo. A pessoa
pode ter problemas existenciais, estar intranquila ou até desesperada,
não saber mais o que fazer. Nestes casos a religião consola e aconselha.
A igreja pode dar um sentido à vida. Também oferece uma identidade,
o pertencer à comunidade dos fieis. A vida moderna, com seu apelo ao
hedonismo, promiscuidade, drogas e prostituição, faz com que muitos
se juntem às igrejas evangélicas, tornando-se membros de uma família
de muitos “irmãos” e “irmãs” com um estilo de vida digno.
10-. A religião tem o potencial de humanizar a “luta pela
sobrevivência”. O ser humano é capaz de roubar, ferir, estuprar e matar.
Nas palavras do filósofo Luiz Felipe Pondé (2012): “orgulho, ganância,
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inveja e sexo continuam a mover o mundo”. Tudo isso deve ser
perfeitamente funcional para a seleção natural, mas pode causar
sofrimento sem limites e culpa insuportável. A religião ensina como
conviver com o problema do bem e do mal, como lidar com o lado
escuro da natureza humana, como manter a coesão social, promover
a paz e mediar conflitos. O sequestrador quer um padre para negociar,
não um biólogo.
11-. Tanto a ciência quanto a religião têm muito a oferecer à sociedade.
Para que possam exercer sua função positiva, devem colaborar onde
podem e respeitar seus respectivos limites. O biólogo Stephen Jay
Gould, grande estudioso e divulgador da evolução, considera que a
igreja e a ciência têm cada uma sua área onde tem autoridade para
ensinar. Acredito que a grande maioria das pessoas vê as coisas nesse
sentido. Pode não ser uma proposta muito consequente, mas serve no
dia a dia, cheia de contradições.
PHILIP MARTIN FEARNSIDE
Além de vários outros aspectos interessantes sobre a teoria da
evolução, acho importante ter em mente o fato de como ela é utilizada,
uma vez que ela tem interesse e influências não apenas no campo
biológico, mas também no campo social. Aliás, é bom lembrar que
ainda no século XIX esta teoria também acarretou grandes debates sobre
a evolução cultural. Na Amazônia, esse período corresponde à época
em que grandes barões da borracha, homens riquíssimos, conviviam
com miseráveis e mendigos. Com base na teoria da evolução, os ricos
podiam aceitar a eliminação dos pobres como um simples resultado de
uma lei natural: a seleção natural. Por absurda que possa parecer essa
idéia era corrente em muitos países e ainda hoje existe. Por exemplo,
nos Estados Unidos, somente a partir de 1913 é que o governo implantou
o imposto de renda para diminuir as tremendas desigualdades entre
pobres e ricos, e começou implementar outras políticas de proteção aos
mais necessitados.
Também é bom lembrar que está havendo no mundo todo, inclusive
no Brasil, um grande movimento de combate à teoria da evolução, e
uma promoção da teoria do “Design Inteligente”. Evidentemente, isso
tem implicações não apenas no campo da ciência, mas também no
campo social e educacional. Vou dar um depoimento pessoal sobre
isso: a minha família é formada por biólogos, mas minha filha tem
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um namorado que descarta a teoria da evolução, acreditando que o
mundo tem apenas cerca de seis mil anos, etc. com base nos relatos da
Bíblia. Evidentemente, isso traz algumas discussões. Entendo que essas
questões devam mesmo ser discutidas. Os biólogos precisam enfrentar
essa situação e não fugir do debate, como alguns costumam fazer.
Evidente que a liberdade religiosa deve ser garantida, mas é preciso
levar informações ao campo religioso, inclusive acerca dos benefícios que
o conhecimento biológico e evolutivo possui. Por exemplo, os remédios
empregados na cura de várias doenças vêm sendo fabricados com novas
fórmulas químicas justamente para acompanhar as modificações pelas
quais os microorganismos vêm passando através de seu ciclo evolutivo.
Nesses casos, a sociedade chega a compreender a situação, embora a
palavra evolução seja pouco utilizada nesse contexto. É preciso que
este termo tenha maior penetração na sociedade e cabe aos biólogos
atuarem nesse sentido.
GUILLERMO CARDONA GRISALES
A teoria da evolução é importante sob vários aspectos e um deles que
gostaria de mencionar é sobre a capacidade de informar sobre o entorno
em que o homem vive. Por exemplo, um professor de Filosofia nos
interrogava que se fossemos visitados por extraterrestres interessados
em conhecer o nosso planeta o que deveríamos apresentar-lhe? Depois
de escutar várias respostas, ele afirmava que seria melhor apresentar
não a serie de conhecimentos que temos sobre o mundo, mas um
animal até pequeno como o rato, pois ele se adaptou e por isso releva
as variações de temperatura, a pressão presente no globo e vários
outros fatores ambientais. As coisas vivas adaptadas nos revelam o seu
entorno.
A teoria da Evolução também traz uma contribuição importante ao
nos fazer ver a extraordinária cadeia de vida na qual estamos inseridos.
Ou seja, ver o mundo como uma grande rede de interações, em que o
homem na verdade não existe separado da natureza, sendo sua própria
sobrevivência dependente de outros animais e do ambiente em que
vive. Ela também é importante para tirar do homem a ideia de que
ele é o centro do universo. Enfim, ela é importante para combater a
ignorância e nos fazer mais humildes.
Mas também nos devemos questionar sobre nossas teorias e para
isso nos serve a teoria crítica do conhecimento da Escola de Frankfurt
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

147

com autores como Habermas. O primeiro que precisamos trabalhar
é a autocrítica, já que qualquer teoria se encontra dentro de um
contexto maior, de ajudar à transformação desse mesmo contexto social,
da transformação da sociedade. A teoria crítica ajuda a desempacotar
as diversas teorias para ver se estão ajudando ou não à transformação
da sociedade, o seja, a ver se com ela estamos contribuindo para um
tipo de sociedade, o seja, a sua proposta política.
A teoria crítica começa com a própria ciência para ver o seu sentido
prático, o seja, a transformação da sociedade. Aqui estamos tratando
da “crítica imanente”, isto é, já que nos encontramos na história nos
devemos perguntar se estamos para ajudar a transformar-la e para isso
devemos desvelar as ilusões, as falsas afirmações, aquilo que nos leva
às cegueiras.
Daí a necessidade de estar atentos a não reduzir todo a biologismo.
Já fiz alusão à contribuição da teoria da evolução... E para não cair
no “reducionismo biológico”, que a exposição parece induzir, devemos
ter presente a necessidade da abordagem interdisciplinar em qualquer
questão da vida e da sociedade, ter presente a contribuição da teoria
crítica para o autoconhecimento reflexivo que desvela as ilusões, ter
presente que o objetivo prático da ciência é colaborar na transformação
da sociedade, e finalmente a necessidade de não fazer uma redução
cientista da Vida, pois precisamos trabalhar a compreensão e
conhecimento da realidade através da interdisciplinaridade. Assim,
pois, precisamos tanto de uma teoria crítica do conhecimento como do
conhecimento que nos proporcionam as ciências.
A redução da vida e da realidade a uma chave de interpretação ou
cientifica ou religiosa leva a posturas e formulações fundamentalistas,
que tanto faz mal e até violência estão produzindo nas sociedades
contemporâneas. Lembremos a postura fundamentalista religiosa
chamada de “criacionismo” que afirma que tudo saiu como está agora
das mãos de Deus, sem ter presente os dados que nos tem proporcionado
as ciências biológicas e humanas, firmando-se como anti-científica e
travestida de religião. Por outro lado, a Teoria da Evolução também
pode se revestir de fundamentalismo, caso seja levada ao extremo de se
julgar como a única verdade existente no campo explicativo da verdade
sobre a Vida, reduzindo a compreensão da mesma Vida.
Não se pode partir de uma ou poucas idéias e achar que com isso
chegamos ao conhecimento pleno das coisas, sobretudo da Vida. Não
se pode partir de uma teoria científica sobre a Vida até chegar ao ponto
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de pretender diminuir seus sentidos existenciais, transcendentes, outros
sentidos-realidades que fazem parte da existência humana, e até a
presença e poder de uma Realidade Última que nos atrevemos a chamar
Deus. Assim, se fincadas no fundamentalismo, estas teorias acabam
sendo utilizadas para fins não mais científicos, mas para a ideologia
e o mercado, onde nem a figura de Deus escapa. Assim, a fé em Deus
se tornou uma grande mercadoria... Estamos vivendo uma crise de
cultura. A vida é coisa muito importante e talvez estejamos a falar
demais dela sem de fato a entendermos bem.
Nesta crise cultural, por falta de uma clara teoria crítica do
conhecimento e de outras, estamos voltando a explicações de grandes
problemas humanos, totalmente afastadas das realidades mais
cotidianas confirmadas pelo bom senso, em que se acredita que as
diversas realidades se inter-relacionam sem nenhuma mediação o sem
nenhuma causalidade direta. Tal é a crença no “carma”, com base no
qual há muitas pessoas que dizem ser tal qual são simplesmente por
causa do carma que herdaram e que por isso não podem mudar; que
a vida tem princípios e que basta segui-los, sem se preocuparem em
conhecê-los ou fazer escolhas conscientes...
Estas crenças ilusórias podem dar-se em forma ainda mais
grosseiramente ideológica como o que aconteceu há poucos dias
noticiado na imprensa local: alguns “religiosos pastores chamados
evangélicos” estavam tentando induzir seus alunos a que não
estudassem a história afro-brasileira, afirmando que isso era algo
satânico; muitas outras pessoas recorrem à ideia do carma para dizer
que elas não podem ser responsabilizadas por nada, já que tudo é culpa
do destino e que não podem fazer nada para mudar a sociedade já que
o único caminho para uma pessoa sair da pobreza e da exclusão social é
fazer o bem para depois da morte se reencarnar em outro estilo de vida
melhor... Evidentemente, todas essas são formas de fundamentalismo e
como tal parecem renunciar a uma postura crítica que se perguntar se
essa postura leva a transformar a sociedade para melhor... Parece que
estamos vivendo um momento conturbado, de extrema ignorância e
onde a manipulação é facilitada.
MÁRIO DA SILVA COSTA
Refletindo sobre os assuntos da Biologia aqui colocados, percebo o
quanto vivemos hoje num mundo paradoxal: de um lado a ciência que
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está evoluindo e ocupando espaços cada vez maiores e abrangentes; de
outro, os princípios religiosos que vêm sendo lançados fora pela própria
ciência. Ou seja, parece que cientistas e religiosos atuam em campos
distintos. Curiosamente, se recuarmos no tempo, veremos que antes do
surgimento da ciência esses princípios religiosos eram suficientes para
entender e para situar-se no mundo, a partir dos quais o pensamento
científico se desenvolveu.
É inegável que o ser humano evolui; aliás, tudo é tocado pela evolução.
Assim, vendo por uma perspectiva distante, o homem e todas as demais
formas de vida, incluindo os minerais, têm uma origem comum. Todos
estão inseridos numa mesma escala gradativa, do passado ao momento
presente, no entanto não há como negar que o ser humano tem uma
natureza diferenciada. Assim, posso dizer que o ser humano pareceu em
certo momento de sua evolução com qualquer outro ser; basta observar
os embriões dele e dos vertebrados para perceber que são idênticos,
mas jamais foram iguais. A semelhança não significa igualdade.
Sob o ponto de vista biológico, o ser humano tem evoluído,
juntamente com todos os demais seres da Terra. Também a ciência tem
evoluído. O homem é capaz de criar coisas que eram impensáveis até
pouco tempo e de viajar pelo espaço sideral; as conquistas tecnológicas
estão por todos os lados para comprovar isso. No entanto podemos
notar facilmente que do ponto de vista ético parece que o homem não
tem evoluído; ao contrário, tem regredido. Paradoxalmente, isso ocorre
no exato momento em que a sociedade dispõe de tanta tecnologia e
conhecimento científico. Acho que, ao buscar o entendimento completo
sobre o conhecimento, os cientistas e outros estudiosos deveriam
se preocupar também com a evolução moral e espiritual dos seres
humanos, que são áreas do campo da religião.
Ainda que o conhecimento científico contribua diretamente para
a solução de grande parte dos problemas da humanidade, ele não é
suficiente para dar vazão às mais variadas manifestações surgidas
das raízes da motivação humana, o que impacta em desordens no
progresso social. Por sua vez, à medida que princípios espirituais são
integrados ao conhecimento científico, os resultados gerados tendem a
promover maior equilíbrio entre os indivíduos e a coletividade, evitando
hábitos nocivos, dependência e condições de flagrante de disparidade
econômica.
O enfoque moral e espiritual leva em conta um comportamento
saudável tanto do indivíduo quanto da sociedade. Trata-se de um
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processo de transformação social que tem como base a cooperação, a
compaixão, a retidão de conduta e a justiça, que perpassam por todos
os aspectos da vida humana. Dessa forma, o aspecto espiritual está
intimamente relacionado à transformação do caráter das pessoas, o que
possibilita criar estruturas sociais pacíficas e progressistas. Portanto o
desenvolvimento coletivo – saudável – depende do caráter dos seres
humanos; é algo que está estruturado em princípios espirituais, somado
ao conhecimento científico, o que nos permite escolher a melhor forma
de organizar a sociedade.
No entanto, quando falo de religião, não me estou referindo àquele
tipo que cada vez mais se torna business; não falo de religião ou de
princípios espirituais como negócio, mas sim da religião como essência
da espiritualidade humana. Vale destacar que todas as grandes religiões
deram origem a uma nova civilização, a exemplo do judaísmo, do
cristianismo e do islamismo.
DEODATO FERREIRA DA COSTA
É sempre gratificante estar aqui no GEEA, e hoje, muito mais por ter
acompanhado esta exposição do Professor Mario Pinna sobre a Evolução
Biológica. Mesmo não detendo aprofundado conhecimento sobre
Biologia, o tema me cobra bastante atenção por causa da aproximação
que tem com os significativos avanços na área da neurobiologia e com
as questões éticas em tempos de globalização, crise civilizacional,
emergência do paradigma ecológico e risco real da destruição da vida
na Terra. É isso que posso afirmar a partir das leituras que tenho feita
de alguns autores como Maturana e Varela, Odum, Schrödinger e Mayr
dentre outros. Meu interesse se explicita desde a perspectiva de uma
ética filosófica.
Se for passível de aceitação que o pressuposto do humano se encontra
única e exclusivamente arraigado à sua própria natureza biológica,
então, parece que se poderia pensar que a raiz do desenvolvimento
moral do humano se daria também na própria evolução de seu ser
biológico. Neste sentido e em acréscimo ao pressuposto do humano,
sem esquecer e/ou deixar de lado uma questão específica, qual seja, a
violência do humano, pode-se perguntar se esta tenderia a se aplacar
com seu processo de evolução biológica? Se afirmativo, então, parece
que o que se entende por verdade a respeito do humano apresentaria
uma componente bem distinta da verdade transcendental proposta por
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filósofos e teólogos. Já na própria evolução biológica do humano se
encontraria, anterior a todo consenso ou convenção, mas também a
toda dedução e/ou intuição, a possibilidade do fundamento da evolução
moral da dimensão do humano.
Uma questão que nos parece fundamental e que não pode deixar de
ser aqui apresentada e considerada é a da vida humana. A vida humana
é critério material que norteia e orienta a própria ação humana em nome
e em vista da vida? Ora, a vida no processo evolutivo não tem a marca de
ser vida orgânica, comunitária e complexa? Caso possamos considerar
a questão nesses termos, então a teoria da evolução parece demonstrar
a importância não somente da vida num organismo singular, mas
também na teia de comunidades complexas, fazendo desta, a nosso ver,
além de absoluta, como fenômeno da natureza, histórica como imersa
no próprio processo evolutivo natural. O processo evolutivo confere
historicidade à vida humana. Caem por terra os fundamentalismos
racionalistas e metafísicos, o criacionismo, mas também toda visão
reducionista da vida e de seu fenômeno. Estaríamos diante do reino
impassível da ciência?
A evolução biológica é sem dúvida, no caminho da ciência, um
dos fatores mais importantes para a compreensão da vida do ser
humano, da sociedade e da própria natureza, mas sem dúvida, não
pode ser o único ou o de maior relevância. O pragmatismo inerente ao
conhecimento científico, bem como o ateísmo desse conhecimento em
relação às verdades transcendentes é, sem dúvida alguma, de grande
valia metodológica na construção do saber e das verdades científicas.
Mas disso não decorre, imediatamente, que seus resultados confluam
exclusivamente para o que poderíamos considerar como sendo o
melhor para a própria vida humana e de toda a natureza. Não cabe aqui
pleitear, cegamente, a neutralidade como algo próprio do conhecimento
científico. Nenhum conhecimento é neutro. Há sempre um propósito
a ser alcançado e, neste sentido, haverá sempre consequências
intencionais e não intencionais a serem consideradas. Posto isso, não
há como negar que muitos conhecimentos produzidos pela ciência
vêm sendo utilizados para a violência contra a vida e a destruição da
vida, seja a do ser humano enquanto indivíduo ou sociedade seja a da
própria natureza em sua amplitude.
Exemplo disso são as crises ecológicas e civilizacional nas quais
o mundo está mergulhado neste começo de século e milênio. Diante
delas, não sem razão, se costuma dizer que a própria vida, em sentido
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ampliado, está em perigo, a despeito de todo o cabedal de conhecimentos
científico colocado à disposição da vida. Com estes argumentos,
pretendo levantar a questão de que diante da complexidade própria do
tempo presente, a vida em sentido ampliado - tanto a dos seres naturais
em geral quanto a dos seres humanos e sua interação – carece de
reflexão ética, enquanto pertencente ao horizonte da filosofia prática.
Acredito que a questão ética é uma questão que perpassa por todos
os diversos campos do saber e, a propósito do conhecimento científico,
nomeadamente aqui, o da biologia evolutiva, mas também, nesta
mesma linha da ciência, o da ecologia. O campo científico não é um
campo alheio ao horizonte do humano, portanto, não pode prescindir
do que é próprio a esse horizonte, a reflexão ética. E esta, por sua
vez, não está afeita somente às esferas do saber religioso, filosóficometafísico e estético, como se convencionou indicar. Hoje, a vida, em
sentido ampliado, propõe a questão ética.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
Embora bem apresentada por Darwin e largamente aceita pela ciência
moderna, a Evolução encerra questões ainda não bem resolvidas e
que vem da antiguidade. O filósofo grego Platão apresenta uma teoria
instigante sobre isso, mesmo que esta seja normalmente apresentada
como mito. É bom lembrar que essa teoria surgiu há cerca de 2.500 anos
e naquela época não existia a Ciência tal como conhecemos atualmente.
Nem mesmo a Filosofia como estudo sistemático existia naquela época,
tendo ela nascido exatamente no período platônico.
Para Platão, os seres, objetos e coisas que nos cerca e com os
quais lidamos quotidianamente não passam de imagens imperfeitas
e transitórias de um mundo perfeito e imutável existente em outro
mundo por ele chamado Topus uranos. Isso significa que uma parte
da realidade (imagens imperfeitas) muda, enquanto a outra formada
de imagens perfeitas permanecem sem mudança. Isso lembra muito
a teoria moderna da genética molecular baseada no fato de que parte
do genoma está sujeita a constantes mudanças, enquanto outra parte é
conservativa ou conservadora.
Mesmo parecendo inverossímil, esta teoria platônica é muito
atual porque é uma das poucas que parece conciliar princípios da
ciência moderna, fundamentada numa evolução ao acaso e teologia,
fundamentada numa inteligência criadora.
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Outra teoria marcante no mundo da Filosofia e importante para ser
contraposta ou comparada à teoria darwinista foi apresentada por
Aristóteles, discípulo de Platão. Ao contrário de seu mestre, Aristóteles
defendia a ideia de que a realidade material desse mundo era totalmente
subordinada e dependente dele mesmo, isto é, sem qualquer vinculação
com mundos perfeitos ou extraterrestres. Há, no entanto, um aspecto
da teoria aristotélica que se confunde com a ideia platônica e com o
criacionismo moderno: o de que há uma razão para tudo que existe,
ou seja, tudo que existe tem uma finalidade, uma função a exercer no
contexto da vida.
Segundo Aristóteles, tudo no universo é constituído de três
princípios ou formas distintas e complementares: material (a matéria
prima da coisa); formal (a matéria adaptada a uma forma ou função
específica), a eficiente (a força ou agente que leva a forma material à
formal) e a eficiente, a referida finalidade ou função no mundo. Esta
ideia aristotélica foi preponderante em toda a Idade Antiga e Medieval
e atualmente ainda goza de grande reputação. Em certos termos, ela
ainda é a base da Ciência moderna e, por conseguinte, da Evolução.
Para quem fica chocado com a afirmativa de que as ideias aristotélicas
ainda se fazem presentes na Ciência Moderna, basta observar os livros
didáticos e os artigos das Ciências Biológicas, onde todas as espécies e
órgãos são relacionados a uma determinada função ou finalidade. Por
exemplo, todo dente molariforme tem a função de quebrar ou triturar
alimento; toda pena tem a função de voar ou manter a temperatura
corporal. O conjunto das espécies tem a função de manter os ecossistemas
e assim por diante. Nesse sentido, é praticamente impossível fazer a
distinção entre o que é função e finalidade. Não há como negar que
quanto a isso, Ciência ainda carrega a influência aristotélica. Importa
saber se tal finalidade é determinada pela evolução natural ou por uma
entidade inteligente. Ou ainda, se uma entidade inteligente pode ocorrer
na natureza (mundo material) ou se ela é de natureza exclusividade
sobrenatural, vale dizer, de alguma forma de divindade.
Quando a humanidade ainda não contava com o microscópio e
quando a célula ainda não era conhecida, nem esta nem nenhuma outra
estrutura microscópica era tratada pela Ciência, já que esta só trabalha
com algo material, reconhecido como “real”. Depois do aperfeiçoamento
do microscópio, a célula e seus elementos constitutivos passaram a
ser objeto de estudos científicos permanentes. Até mesmo várias
disciplinas acadêmicas foram criadas com base nestas novas realidades.
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O mesmo se pode dizer das descobertas mais recentes no mundo das
partículas subatômicas. Ou seja, a Ciência materialista só se desenvolve
plenamente a partir da descoberta de elementos materiais, lançando
para o campo das divindades ou sobrenaturais tudo aquilo que escapa
às suas redes de controle.
Baseado no exemplo das células e dos elétrons que só se tornaram
objeto da investigação cientifica depois de suas descobertas, é oportuno
indagar se o mesmo não poderá ocorrer com outros elementos atualmente
tidos como espirituais, mas que no futuro poderão se mostrar tão
naturais e reais como células e eletros. Ainda é bom lembrar que todos
os fenômenos naturais da antiguidade, como trovão, relâmpago e fogo
eram considerados como divindades e que só tardiamente a ciência
foi capaz de entender e dar explicação convincente. Não poderia estar
ocorrendo o mesmo atualmente com aquilo que a ciência desconhece e
que os livres pensadores tratam como design inteligente (DI)?
Segundo os evolucionistas clássicos, ou seja, os adeptos da teoria
darwinista, a forma e finalidade das espécies são determinadas
unicamente por variações casuais do código genético e sua conformidade
com as pressões ambientais, as quais conferem a seleção natural.
Ao final, são estas que irão privilegiar os mais e eliminar os menos
adaptados. Tudo num jogo casual e sob regras exclusivamente naturais
do mundo material em que vivemos. Aliás, seria o mundo, nós mesmos
e a própria vida tudo decorrente unicamente dessa força prodigiosa?
Será que esse prodígio não poderia ter chegado ao nível máximo que
conhecemos (o pensamento, a razão ou o cogito) através de um designer
inteligente que não fosse diretamente a intervenção divina na natureza,
mas que também não fosse simplesmente o resultado de mutações
aleatórias vantajosas combinadas com os caprichos da seleção natural
direcionadas pela necessidade de se alimentar e reproduzir?
De acordo com a teoria darwiniana, as variações genéticas ocorrem
sem um projeto ou intenção definida. O ambiente “seleciona” as
variações que são mais aptas, as quais será repassadas às próximas
gerações dos organismos. Assim, as mudanças acontecem pela operação
gradual das forças naturais ao longo do tempo, sendo algumas mais
rápidas e outras mais lentas. Para os evolucionistas é justamente esse
processo que leva à estruturas complexas a partir de estruturas iniciais
simples.
Os sistemas biológicos possuem uma complexidade tão gigantesca
que é praticamente improvável que tenha surgido de forma evolutiva,
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passo a passo, cada estrutura sendo preparada totalmente de
acordo com outras complementares e indispensáveis e que só irão
surgir milhões de anos mais tarde. Para os defensores do DI, tais
estruturas complexas só poderiam existir se seus elementos igualmente
complexos tivessem sido criados simultaneamente ou em conjunto e
não separadamente, conforme defendido pela teoria darwinista.
A Teoria do Design Inteligente diz que “causas inteligentes são
necessárias para explicar as complexas e ricas estruturas da Biologia, e
que estas causas são empiricamente detectáveis.” Certas características
biológicas desafiam o padrão darwiniano de “coincidências fortuitas”.
Elas parecem haver sido desenhadas. Uma vez que o desenho necessita,
logicamente, de um desenhista inteligente, a aparência do desenho
(design) é citada como evidência para a existência de um Desenhista
(designer).
A teoria da complexidade irredutível não nega completamente a
evolução darwinista. Ela aceita que a evolução aconteça através da
mutação e seleção natural, desde que seja em escala micro, em nível de
categorias taxonômicas baixas. Por exemplo, a mudança da frequência
relativa dos diversos comprimentos de bico dos tentilhões. No entanto,
alega que ela não pode explicar a complexidade irredutível, porque
nenhuma parte de um sistema irredutível seria funcional ou vantajosa
até que o sistema completo estivesse formado.
Michel Behe tem sido um dos principais defensores da teoria da
DI e costuma usar a ratoeira como exemplo ilustrativo do conceito
de complexidade irredutível. A ratoeira consiste de várias partes que
interagem entre si (base, porta, mola, disparador, etc.), e todas essas
partes devem estar presentes para que este instrumento atue como tal.
É até penoso imaginar que as partes da ratoeira tenham sido criadas
independentemente para só bem mais tarde se juntarem para formarem
tal instrumento. Não seria mais coerente e parcimonioso pensar que elas,
desde o início, foram formadas juntas e assim juntas empreenderam
o processo evolutivo? Ou seja, embora tenazmente combatido pela
grande parte da ala darwinista, o argumento central da complexidade
irredutível parece se justificar, embora não haja nenhuma explanação
sobre o grau ou limite do processo evolutivo onde isso ocorre.
O fato da complexidade irredutível é fartamente ilustrado pelo flagelo
muito complexo que existe em algumas espécies de bactérias, mas
gostaria de lembrar outro caso emblemático disso que é a dos dois
sexos em animais e plantas. Evidentemente, o sexo masculino difere
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consideravelmente do sexo feminino, tanto em estruturas como em
funções, mas apesar disso (ou talvez por isso mesmo) eles se tornam
quase impossíveis de serem compreendidos se não for à luz de certa
complementaridade e simultaneidade.
Parece ilógico pensar que uma determinada espécie tenha
desenvolvido apenas um dos sexos através de milhares de anos e que só
depois tenha surgido o outro sexo, para então ela poder cruzar entre si
(entre indivíduos distintos, no caso de espécies sexuadas e num mesmo
indivíduo, no caso de espécies hermafroditas). Ora, se há milhões
de espécies e se a reprodução (e perpetuação) delas só é viabilizada
através dos dois sexos, é quase necessário concluir que os sexos são
complexidades irredutíveis, isto é, complementaridades simultâneas.
Aqui se repete o caso acima citado da ratoeira, que só faz sentido se
suas peças tiverem surgido ao mesmo tempo para cumprir plenamente
sua função.
Aqui é importante lembrar que a teoria darwinista não passa de teoria,
isto é, combinação de hipóteses com fatos observados e daí generalizados.
Quanto a isso ela não difere nem deve diferir de nenhuma outra teoria
científica. Caso diferisse não deveria fazer parte da Ciência. Também é
importante lembrar que teorias científicas não são verdades prontas ou
acabadas. Ao contrário da Teologia que proclama verdades, a Ciência
proclama evidências e probabilidades. Para a Ciência verdadeira, não
importa se uma teoria rechaça outra. Aliás, por princípio, a função do
cientista é exatamente a de tentar derrubar uma teoria, propondo outra
mais abrangente e explicativa em seu lugar. Evidentemente, tal teste
deve ser feito não apenas por ele, mas por todos os cientistas que lidam
na mesma área. Nesse contexto, teoria melhor é aquela que mais resiste
ao teste de negação.
Falando assim, parece que é fácil a aceitação de teorias rivais no
mundo das ciências, mas não é nem nunca foi. Isso decorre do natural
apego aos paradigmas reinantes, conforme bem explicitado por Thomas
Kuhn em sua famosa obra A Estrutura das Revoluções Científicas,
como também pelas amarrações que nelas são feitas de todo tipo de
interesses religiosos e socioeconômicos. Resultado disso é que na
Ciência normalmente há embates vigorosos e às vezes até beligerantes
entre adeptos das teorias reinantes e das teorias nascentes. Em casos
extremos isso mais parece embate entre fundamentalistas religiosos
do que debate entre cientistas. Tudo como ocorreu no passado e,
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provavelmente, ocorrerá no futuro: manifestação da inteligência e do
livre pensar humano.
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ECOPOLÍTICA NA AMAZÔNIA

ECOPOLITICA NA
AMAZONIA
Resumo
Este capítulo trata de um termo relativamente novo, mas que expressa com
muita propriedade a relação entre ecologia e política, um modo especial de
conciliar os interesses desenvolvimentistas com a preservação dos recursos
naturais e ecossistemas. Em certo sentido, ele se vincula de forma estreita com
a tão propalada sustentabilidade. Nele são levantadas questões sumamente
importantes para a região amazônica, como o isolamento geográfico, o êxodo
rural e a carência de infraestrutura, especialmente no transporte aéreo e fluvial.
Também aborda a economia verde, as mazelas da política local, o papel das
universidades, dos institutos de pesquisa e das organizações sociais, bem como
a falta de perspectivas para os jovens do interior, mesmo aqueles que a duras
penas passam por cursos acadêmicos na capital. Em todo o debate perpassa o
papel central da educação e a necessidade de um modelo de desenvolvimento
que aproxime a ciência das reais demandas socioeconômicas locais.
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É uma satisfação e honra muito grande estar no Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (INPA) e neste Grupo de Estudos para dialogar
com pessoas de elevado nível de conhecimento e comprometimento com
a Amazônia. Pessoas que se dedicam, em caráter multiinstitucional, a
estudar e debater de maneira franca temas importantes para essa região
e a sociedade em geral.
Vim aqui tratar de Ecopolítica, um tema situado entre a ecologia e a
política, mas quero adiantar que terei um olhar interpretativo, procurando
promover reflexões criticas e abertas e não um posicionamento estanque
ou acabado. Não poderia ser de outro modo. Afinal, estamos tratando
da Amazônia, uma região imensa, complexa e que deve sempre ser
tratada com cuidado e modéstia.
Antes de abordar especificamente o tema proposto, gostaria de
apresentar um painel de dados referenciais sobre a história e situação
da Amazônia, pois isso nos ajudará a entender melhor o debate e a
justificar certas proposições.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Primeiramente, penso que é preciso salientar que o Estado do
Amazonas está contido na Amazônia Ocidental, juntamente com
os Estados de Rondônia, Acre e Roraima, ocupando uma área de
aproximadamente dois milhões e cem mil quilômetros quadrados.
Destes, mais de um milhão e quinhentos mil quilômetros quadrados é
pertencente ao Estado do Amazonas, o que representa mais da metade
de todos os demais estados desta Região.
A Amazônia Legal é uma área bem mais ampla, correspondente a
nove estados brasileiros (Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia,
Roraima, Tocantins e parte dos estados do Mato Grosso e Maranhão) e
775 municípios. Esta unidade perfaz uma área de mais de cinco milhões
e duzentos mil quilômetros quadrados, correspondendo a cerca de 60%
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do território nacional. Nesta região vivem aproximadamente 24 milhões
de pessoas, aproximadamente 12% da população brasileira, possuindo
um expressivo contingente de povos indígenas, representando mais
de 55% da população indígena do Brasil. Em relação à densidade
populacional, a Amazônia Ocidental ainda é muito pouco densa em
relação ao restante do Brasil e mesmo em relação à Amazônia Oriental.
Por outro lado, esta Região ainda detém a maior floresta tropical úmida
do planeta.
Também é oportuno lembrar que a Amazônia, como um todo, se
estende bem além do território brasileiro, ocupando também terras
de vários outros países sul-americanos. Além disso, esta região já
era habitada há milhares de anos antes da chegada dos portugueses,
espanhóis, holandeses e demais povos de outros continentes. Sua
história começa com registros do paleolítico, datada de mais de 11.200
anos. Isso é importante ser salientado, pois muitos continuam pensando
que a ocupação da região começou com a chegada dos europeus.
Na verdade, com a chegada destes, o que ocorreu foi um retrocesso
muito acentuado, principalmente nas práticas agrícolas, já que muitas
populações nativas foram banidas da região ou mesmo dizimadas por
doenças e guerras.
Enquanto estudos arqueológicos em terras pretas de índio dão conta
do largo processo de ocupação indígena em toda a Amazônica, as
principais marcas da ocupação europeia só começaram a ocorrer na
região a partir de 1540, sendo representativos disso o Forte do Presépio
em Belém e logo depois as Bandeiras Paulistas que adentraram a região
pelas suas vias fluviais e algumas rotas terrestres. Com a entrada
dos jesuítas e a Fundação da Companhia do Comércio do Maranhão,
a Amazônia passou a ser uma unidade de economia mais forte e
representativa no cenário nacional brasileiro. Mais tarde, a região
também foi profundamente marcada pela expulsão dos jesuítas e o
irrompimento da cabanagem, movimento este ainda não devidamente
conhecido sob o ponto de vista político, econômico e sociológico.
Outro marco referencial da ocupação da Amazônia foi o ciclo da
borracha, iniciado no final da década de 1880, chegando ao apogeu
por volta de 1910 e ao colapso imediatamente depois, no prenúncio da
primeira guerra mundial. Pouco mais tarde, mesmo que indiretamente,
a região sofre os efeitos da segunda guerra mundial, num curto
intervalo de tempo em que a borracha voltou a ser valorizada por conta
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de sua utilização como matéria prima para a frota de veículos e outros
equipamentos das tropas aliadas em combate.
Novos surtos de crescimento da região só vieram a ocorrer com
as iniciativas do governo militar que se implantou no país em
1964 e que durou até meados da década de 1980. Nesse ínterim foi
criada a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da
Amazônia (SPVA), com foco na expansão do comércio da borracha.
Em 1966, no governo Castelo Branco, este órgão foi substituído pela
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), com a
missão de coordenar, supervisionar e executar programas e planos de
órgãos federais atuantes na região e também de conceder incentivos
fiscais e financeiros especiais para atrair investidores privados do Brasil
e de outras partes do mundo.
Também neste período foi iniciada a construção da Rodovia
Transamazônica e criado o Pacto Amazônico, objetivando com isso
uma visão estratégica nacional e internacional, bem como a integração
das ações públicas e privadas voltadas para a região amazônica, como
um todo. Em 1967, visando contemplar o plano de desenvolvimento da
Região Norte, foi criada a Zona Franca de Manaus (ZFM), uma iniciativa
de livre comércio e atratividade de indústrias, por meio de isenção fiscal
e que perdura até hoje, agora com foco predominantemente industrial.
Mesmo sendo simplificadora, pode-se observar nesse quadro
esquemático que a Amazônia brasileira passou por várias tentativas de
desenvolvimento, mas nenhuma logrou pleno êxito. Assim, chegamos
ao momento atual com grande expressão política e cultural em alguns
setores, mas com baixa expressão econômica e enormes desafios em
outros.
Atualmente, a região conta praticamente com a Zona Franca de
Manaus, a agropecuária, o extrativismo vegetal e o garimpo artesanal,
que decaiu bastante nas últimas décadas, mas ainda subsistindo em
vários locais da região, como nas bacias dos rios Tapajós, Madeira e Negro
e em áreas remanescentes de Roraima. A mineração empresarial é outro
setor forte, mas concentrado na Amazônia Oriental, especialmente no
Estado do Pará, na região Grande Carajás. Evidentemente, além desses
setores primários, concentrados nas regiões rurais e algumas poucas
cidades, também existe o setor terciário, mais focado no comércio,
turismo e serviços e que operam especialmente atrelados aos grandes
centros urbanos, como Belém e Manaus.
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Ao lado do crescimento positivo dos setores acima referidos, também
é preciso dizer que ainda persistem altas taxas de desmatamento na
região. Embora estas tenham diminuído na última década, observase, no entanto que em algumas regiões elas aumentaram bastante.
No caso do Estado do Amazonas o desmatamento tem aumentando
muito nos últimos anos nos municípios de Lábrea, Manicoré (Matupi) e
também em Iranduba, o mais desmatado de todos. O mesmo fenômeno
também ocorre nas proximidades de Manaus e na própria área urbana
da capital, devido ao acelerado processo de expansão urbana e a falta
de um ordenamento ambiental nesse processo de crescimento.
Observando os valores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
e de modo mais específico àqueles relativos à educação verifica-se que
este setor teve uma pequena melhora nas últimas décadas em todos os
estados da Amazônia. Os indicadores de Educação continuam muito
abaixo da média brasileira. Também em relação ao analfabetismo
absoluto e funcional, a Região Norte continua com os índices mais
elevados do país, especialmente nos estados do Amapá e Amazonas. As
razões para isso são várias, mas estão fortemente vinculadas à carência
de infraestrutura logística e de formação de quadros profissionais, de
políticas públicas e também de políticas educacionais adequadas.
O Produto Interno Bruto (PIB) dos estados amazônicos também
continua relativamente baixo em relação à média brasileira e não
tem oscilado muito nas últimas décadas. É fácil constatar que o PIB
está mais agregado ao setor mineral no Estado do Pará, que também
possui expressiva produção agropecuária, a exemplo de Mato Grosso e
Rondônia. O setor industrial predomina no estado do Amazonas.
Para tecer considerações sobre a ecopolítica na Amazônia, se faz
necessário observar não apenas os dados históricos da economia e da
infraestrutura, mas também alguns referenciais de setores emergentes,
como o biotecnológico e que conta com imenso potencial. Também
aqui se nota claramente que a região precisa de uma infraestrutura
compatível para o desenvolvimento desse setor. Todos os segmentos
produtivos e até mesmo a internalização das políticas públicas carecem
dela para serem efetivadas plenamente.
Os marcos legais ou regulatórios também são importantes nesse
processo, mas o que se observa é que eles geralmente são definidos
e estipulados por agentes externos e pouco afinados com a realidade
ambiental e sociocultural da região, o que tem gerado sérios impasses à
administração e mesmo à produção. Ao lado disso, também os planos
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regionais muitas vezes não são devidamente integrados ou executados,
como, por exemplo, o recente Plano da Amazônia Sustentável (PAS),
que não saiu do papel.
Também merece destaque neste contexto a baixa organização e
representação política que a Amazônia exerce no cenário nacional. A
região exerce uma fraca influência na correlação de forças políticas do
país e, com isso, se torna incapaz de nortear seu próprio processo de
desenvolvimento, ficando sempre à mercê de ingerências e interesses
externos. Outro fator importante a considerar nesse contexto,
vinculado à baixa inserção político-estratégica da região, diz respeito
ao seu insuficiente nível de conhecimento científico e tecnológico
da biodiversidade e, principalmente, das tecnologias de apropriação
econômica sustentável desse potencial.

MODELOS DE GESTÃO
Tendo feito estas preliminares, teço algumas considerações sobre um
modelo de gestão pública desejável e que leve em conta o que podemos
e devemos observar e fazer em prol do desenvolvimento. Ou seja,
traçar um panorama para a efetivação de uma ecopolítica adequada
à realidade e às potencialidades da Amazônia Brasileira. Neste
contexto, uma das mais importantes e urgentes medidas é favorecer
a interiorização da ciência e tecnologia. Isso deve ser feito através de
células de desenvolvimento local, integradas de fato com os agentes
socioeconômicos, as unidades comunitárias e municipais, as associações
de classe, o micro-empresariado, as populações tradicionais, com o
povo do interior. Sem isso, a pesquisa, a ciência e a tecnologia não
terão efeitos de sinergia, não serão absorvidas de maneira adequada e
não ocorrerá o desenvolvimento verdadeiramente sustentável.
O conhecimento científico é produzido na Academia, mas ainda
é pouco influenciado pelas demandas reais da sociedade local. Por
exemplo, se observa que as demandas de auxílio à pesquisa que
chegam a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas
(FAPEAM) - com exceção das instituições médicas que trabalham
na área da saúde - não conduzem a expressivos resultados práticos.
Costumeiramente se referem a projetos de pesquisa distanciados das
efetivas demandas sociais e econômicas da região e raramente são
apropriadas pelas políticas públicas e pelo empreendedorismo local.
Embora a sensibilidade e a inteligência de muitos pesquisadores
venham aproximando as pesquisas científicas e o desenvolvimento
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tecnológico a essas demandas sociais, ainda falta um elo fundamental,
que é o de uma verdadeira Política de Desenvolvimento Estratégico,
compartilhada, em sentido lato, pelo Poder Público e a sociedade civil.
Isso significa que a pesquisa no Amazonas continua sendo definida
de modo particular, induzida quase unicamente pelos interesses dos
pesquisadores e não pelas demandas da sociedade, sendo que esta, em
última instância, é a financiadora de toda investigação científica. Isso
leva a um fato curioso, em que os pesquisadores mais preocupados
com seu papel social e ambiental precisam apresentar e oferecer seus
resultados à sociedade para que esta possa eventualmente entendê-los e
aproveitá-los. Evidente que essa é uma estratégia equivocada e ineficaz,
numa região com baixos indicadores de Educação, inclusive na área
tecnológica.
Penso que precisamos aprender com países que avançaram mais
nestas questões, como Suécia, Noruega, Alemanha e Finlândia, dentre
outros. Nestes países é adotado um processo inverso, ou seja, as
pesquisas são originadas das demandas reais da sociedade. Além disso,
essas demandas são compartilhadas, isto é, surgidas de discussões
públicas, com a efetiva participação do empresariado e da sociedade
civil organizada. Como consequência, as empresas se esforçam e até
competem por parcerias.
No Brasil, de modo particular na Amazônia, há uma grande
dificuldade para implementar políticas de desenvolvimento tecnológico
verdadeiramente integradas, com efetiva participação dos agentes
locais. Exemplo típico disso é o Polo Industrial de Manaus, em que
quase toda a gestão estratégica e a produção de novas tecnologias
ocorrem nas matrizes situadas na China, Coréia do Sul, Formosa,
Alemanha, Estados Unidos, Finlândia e estados do Sudeste Brasileiro.
Em Manaus só residem e atuam os gerentes de fábricas, que nada mais
são que executores de políticas e procedimentos definidos no exterior.
Consequência disso é que estas empresas demandam muito pouco da
capacidade local de formulação de P&D e também da disponibilidade
de matérias primas regionais.
Diante desse quadro, entendo que o INPA, a Embrapa, a UFAM, o
Museu Emílio Goeldi e outras instituições acadêmicas e de pesquisa
na Amazônia devem se esforçar para se expandir por meio de centros
de tecnologia regional, a exemplo do que ocorreu com o advento do
Instituto de Tecnologia da Aeronáutica no interior de São Paulo. Só
assim será possível interiorizar o conhecimento e a tecnologia para
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o desenvolvimento sustentado. Eu sonharia com polos do INPA bem
estruturados e espalhados pelo interior da Amazônia, formando vilas de
mestres e doutores e aí desenvolvendo um trabalhado integrado com as
populações locais e tradicionais; interagindo com seus conhecimentos e
até mesmo enfrentando os desafios e as limitações que são próprias do
dia-a-dia do homem do interior.
Somente a partir de um forte entrosamento entre academia e sociedade
é que se poderá formar eficientes polos de tecnologia em diferentes
municípios, dependendo de suas vocações regionais. Assim, teríamos
polos de fitoterápicos num certo município, polos da indústria da madeira
e da pesca em outros e assim por diante. Com essa estrutura, a sede do
INPA, em Manaus, por exemplo, seria apenas uma fonte alimentadora
e coordenadora dessas subunidades, fazendo com que o conhecimento
circulasse e interagisse entre elas. Sem essa descentralização, é muito
difícil associar ciência e tecnologia com o conhecimento tradicional e
as demandas locais, especialmente do interior. Em outras palavras, sem
esse entrosamento é improvável o desenvolvimento verdadeiramente
sustentável da região amazônica.
A Amazônia é riquíssima em energia solar, água, biomassa vegetal
e proteínas animais, além de inumeráveis outros recursos naturais.
Pouco disso está sendo induzido e aproveitado nos setores de pesquisa
e tecnologia. Ou seja, a região não conta com indústrias locais capazes
de explorar estes recursos com escala de intensidade e abrangência e
com visão de futuro. Evidente que existem iniciativas positivas nas
grandes instituições de pesquisa da região, como INPA, Museu Goeldi,
universidades federais, unidades da Embrapa e outras, mas estas se
encontram desarticuladas e sem uma adequada diretriz de políticas
públicas voltadas para a região. Seu impacto, em regra, tem sido muito
limitado. Falta também uma visão de desenvolvimento tecnológico por
parte dos governos estaduais e municipais. E o Governo Federal não
exerce um papel catalisador eficiente.

PROCESSO EDUCACIONAL
A Amazônia conta com um modelo de educação equivocado. Por
exemplo, o currículo de disciplinas acadêmicas de um jovem estudante
do município de Eirunepé é exatamente o mesmo de um jovem estudante
de Belém ou de Manaus. Ele é estimulado e “preparado” para prestar
um vestibular ou fazer os exames sequenciais do PSC e entrar numa boa
faculdade de Medicina, Direito ou Engenharia. Esse é o sonho de um
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jovem interiorano. Assim, quando ele não consegue entrar numa dessas
faculdades, muitas vezes acaba adentrando em cursos como Psicologia,
Assistência Social ou outros com menor concorrência, mas com baixa
empregabilidade local. Até mesmo o curso de Engenharia Ambiental,
em tese tão importante para a região, forma profissionais com grande
dificuldade no mercado de mão de obra regional.
Manaus já conta com cerca de 100 mil estudantes universitários, mas
sua empregabilidade está cada vez menor, exceto nas áreas da Medicina,
algumas Engenharias e Ciências da Computação. Também os que
cursam Física, Matemática e Ciências, todas voltados para Magistério,
tem boa empregabilidade, mas para essas os salários são baixíssimos.
No restante dos cursos já ocorre certa saturação do mercado de trabalho.
Isso é bem evidente com a Enfermagem e até mesmo com a Odontologia
que já se encontram com mercado bastante saturado em Manaus e até
em outras cidades do interior do Amazonas. Para piorar a situação, a
política local também interfere nesse quadro, pois quando há troca de
prefeito, quase sempre há uma troca dos profissionais destes postos
de trabalho. Com o novo prefeito sempre entram os profissionais que
lhe dão apoio nas eleições e que acabam ocupando os postos daqueles
considerados como adversários políticos. Esta cruel realidade que afeta
até mesmo os médicos, embora seu número ainda seja insuficiente, em
praticamente todos os municípios amazonenses, a exceção de Manaus.
Esses dados mostram que se faz necessário um novo modelo de
educação para a Amazônia. Ainda estamos trazendo jovens do campo
para as grandes cidades e com isso provocando o esvaziamento
do interior. Evidentemente, os jovens que continuam morando nas
pequenas cidades não mais desejam continuar trabalhando no campo,
utilizando machado ou motosserra, cortando árvores ou extraindo látex
de seringueira, em situações precárias, como ocorreu com seus pais.
Quando muito, eles simplesmente participam de pescarias, mas sem
abraçar a profissão de pescador. A televisão e a internet lhes trouxeram
novas perspectivas e possibilidades. Eles precisam realizar o sonho de
ser “alguém na vida”, atingindo um patamar que a absoluta maioria
dos pais não conseguiu atingir, apesar do esforço. Precisamos gerar na
educação expectativas positivas locais, em que o jovem possa morar e
trabalhar no interior, ter uma boa oportunidade profissional e aí se sentir
estimulado para ser um verdadeiro agente de transformação social.
Também a educação fundamental continua precária no interior. Aí, o
jovem estudante termina o grau médio sem saber interpretar um texto,
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calcular uma percentagem ou fazer uma simples regra de três. Ou seja,
terminado o estudo médio, o aluno não está preparado nem mesmo
para ser um comerciário ou ajudar os pais a controlar o estoque de seu
comércio. Normalmente, para desempenhar tais atividades estes jovens
precisam passar por um processo empírico de treinamento por gerentes
dos estabelecimentos comerciais locais ou por cursos específicos
oferecidos pelo SESI, SENAC ou SEBRAE. Isso significa que a escola do
interior não consegue preparar o jovem estudante nem mesmo para o
mercado da cidade em que vive. Na verdade, eles concluem o ensino
médio sem estarem preparados para a realidade econômica com que
irão se defrontar na sua pequena cidade e, mais ainda, na grande cidade
para onde possivelmente se dirigirão. Assim, deslocados da atividade
econômica, a única alternativa que lhes sobra é a rota acadêmica,
a busca de um curso universitário de baixa inserção no mercado de
trabalho.
Por seu turno, a situação acadêmica também é complicada. Outro
dia, ao sugerir ao meu neto que começasse a vida profissional como
professor, ele ficou muito surpreso e pelo visto até mesmo ofendido, pois
simplesmente me respondeu: O que? - ser professor?!... Por certo, isso
não é um caso isolado. Penso que a grande maioria dos jovens se sente
depreciada quando lhes é sugerida a alternativa do magistério. Para eles
– e também para a sociedade – magistério é a carreira da exclusão. Ou
seja, ela se destina apenas àqueles que não conseguiram outra profissão
mais vantajosa. Isso mostra claramente que precisamos repensar esta
situação. Estamos num momento histórico de novos paradigmas, com
discussões em nível internacional sobre a necessidade de colocar em
prática a ideia de sustentabilidade e nossos jovens parecem estar fora
desse contexto. Por certo, nosso modelo de educação não está sendo
sustentável e é preciso reverter essa situação, pois sem isso a Amazônia
também não se desenvolve e não se sustenta.
Por incrível que pareça, e por causa dessas falhas no processo
educacional, está havendo uma transferência de renda do interior para a
capital. A razão é simples: milhares de jovens que estudam em Manaus
são mantidos pelos pais ou familiares que ainda sobrevivem no interior.
São estes que enviam recursos para bancar as despesas dos jovens
estudantes universitários. Para piorar a situação, depois que concluem
os estudos, a maioria destes jovens não retorna para a sua cidadezinha
natal, pois lá as oportunidades de emprego são menores que as da capital,
mesmo que isto represente uma atividade profissional muito simples e
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até incompatível com a especialização acadêmica conquistada à duras
penas. Evidentemente, isso é um enorme desperdiço de esforço pessoal
e coletivo, como também dos recursos do PIB do interior da Amazônia.
Trata-se de mais uma prova de tremenda injustiça e desigualdade social
e que acaba contribuindo para o esvaziamento e empobrecimento do
interior.

ECONOMIA VERDE
Ao lado da educação, também ainda não contamos com uma política
de economia verde para a Amazônia. Há muitos discursos políticos, mas
nenhuma ação governamental organizada nesse setor. Demonstração
disso é a criação da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (SDS)
do Estado do Amazonas, mas que ao invés de ser uma verdadeira
pasta de desenvolvimento é simplesmente uma secretaria de proteção
do meio ambiente. O primeiro projeto da SDS que podemos entender
como de economia verde começou a ser executado agora, com o
reflorestamento no Município de Apuí, através do Fundo Amazônia.
Observa-se, no entanto, que o financiamento para isso não é oriundo
do erário estadual, mas de fontes externas. Ou seja, já com mais de uma
década de existência, esta Secretaria ainda não foi dotada de recursos
financeiros nem de corpo técnico compatíveis com a promoção de
uma política pública de desenvolvimento sustentável. Atualmente seu
orçamento representa apenas 0,15% do orçamento do Estado!
Situação idêntica ocorre com o Governo Federal, que conta com
um Ministério do Meio Ambiente (MMA), mas que também apenas
proíbe, fiscaliza e pune, em nome da necessária proteção da natureza,
mas que não promove o desenvolvimento sustentável no seu sentido
amplo. A ex-ministra do MMA, Sra. Marina Silva, tentou modificar
essa situação, deslanchando ações inovadoras através do Programa
Amazônia Sustentável (PAS), mas não conseguiu êxito. Infelizmente,
este programa não saiu do papel e ela acabou deixando o Ministério
sem poder desenvolver as alternativas de sustentabilidade econômica
que defendeu e continua a defender.
É importante observar também que, no setor primário, o Brasil
conta com dois ministérios, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA). Trata-se de caso único no mundo em que um país conta com
dois ministérios de agricultura. Pior, estes dois ministérios apresentam
planos diferenciados e há pouco diálogo entre eles. Ou seja, o Estado do
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Amazonas e o Brasil como um todo carecem de uma governança para o
setor do desenvolvimento sustentável. O que se tem é uma governança
vinculada aos interesses empresariais tradicionais. No caso, é bom
lembrar que para desenvolver uma “economia verde” na Amazônia
será preciso algo que contemple a incorporação de financiamentos,
tecnologias, créditos e tributação de forma diferenciada, além de
infraestrutura e logística adequada.

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Quanto a esse olhar diferenciado, é bom lembrar que o Brasil é o
único país do mundo de dimensões continentais que não subvenciona
o transporte aéreo de suas regiões mais distantes e isoladas. Vejamos,
por exemplo, o caso da Rússia. Ali se encontra a Transiberiana, uma
ferrovia com milhares de quilômetros de extensão, sendo mais de
5.000km o trecho que vai de Moscou a Vladivostok. Além desta estrada,
há opção de transporte aéreo, com preço de passagem com custo médio
de U$ 250 dólares, ida e volta.
Situação semelhante pode ser observada na Austrália, com muitas
opções de transporte entre as principais cidades, como Sidnei, Camberra
e Malborn e destas para as regiões interioranas do país. Também aí, o
transporte aéreo é subvencionado pelo governo. A mesma situação pode
ser observada nos Estados Unidos, com estradas saindo de Nova York e
de várias outras cidades e todas elas conectadas com o Alasca por meio
de malha rodoviária do Canadá. Do mesmo modo, o transporte aéreo
é subvencionado e as passagens têm preço reduzido. Dentre os países
continentais, o Brasil só é parecido com a África.
É verdade que a Amazônia conta com uma extensa rede hidrográfica,
no entanto as distâncias são enormes e isso não significa que a região
dispõe de hidrovias. Ou seja, aqui o transporte fluvial é caro, demorado
e difícil. Por exemplo, para ir de Manaus a Eirunepé não se pode contar
com rodovias, o transporte aéreo tem preço exorbitante e a viagem pelo
rio, de barco de linha, demora aproximadamente 25 dias. Evidentemente,
isso prejudica muito a modernização e a competitividade nas relações
sociais e econômicas. Um produto perecível, sem frigorífico, não suporta
uma viagem fluvial tão demorada. Também pessoas com doenças
graves correm sérios riscos diante dessa situação. Até empresários
podem ir à falência se dependerem exclusivamente dessa logística cara
e demorada. Nem mesmo um professor ou qualquer outro profissional
liberal poderia dar-se ao luxo de gastar tanto tempo de viagem de
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barco entre esta cidade e Manaus. Diante de uma distância tão longa,
a única alternativa é o transporte aéreo que é caríssimo e não conta
com subsídios governamentais. Assim, torna-se extremamente difícil a
integração e o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Vários outros países capitalistas têm uma visão política e ética de
garantir transporte aéreo acessível; trata-se de uma questão básica para
a integração nacional, mas o Brasil parece não perceber isso. Além do
mais, é necessário observar que o direito de acesso, ou seja, o direito de
ir e vir é constitucional, trata-se de um direito cívico e de uma obrigação
jurídica e ética da governança. Na Amazônia isso não ocorre de maneira
adequada por várias razões, inclusive geográficas, mas também porque
aqui existe a omissão dos poderes públicos, algo não muito distinto do
que ocorre com a exclusão pela raça ou pelo gênero. Mencionei apenas
o transporte aéreo, mas existem muitos outros aspectos contribuindo
para esta exclusão geográfica. Um dos mais absurdos é a falta de acesso
aos benefícios previdenciários, pela ausência de escritórios locais do
INSS e de médicos peritos no interior.

POLÍTICA REGIONAL
Os municípios do interior são totalmente dependentes do governo
do estado. Assim, os prefeitos demoram a desenvolver alguma ação
expressiva no primeiro ano de mandato. No segundo ano, eles esboçam
certas ações e aí já começam as articulações para o próximo mandato,
sendo que o governador, em regra, apenas prestará apoio efetivo para
aqueles que assumirem o compromisso de apoiá-lo. Resultado disso
é que os convênios para asfaltar uma rua, abrir uma estrada vicinal
ou reformar uma escola ou um hospital vão depender da relação de
interesses e dos acordos entre o governador e os prefeitos. Também é
em função disso que a população vota e depois do resultado das eleições
tudo se repete. Trata-se de um circulo vicioso, que denota uma situação
trágica, o que só pode levar à cultura do clientelismo, do paternalismo
e do assistencialismo, que não conduz a nenhuma mudança estrutural.
O pior é que essa situação política atinge a comunidade, atrapalhando
o desenvolvimento do senso de mérito, de competência, de organização
das cooperativas e da cidadania, pois quase todos estão contaminados
e/ou prejudicados pelo jogo sujo dos conchavos políticos e das trocas
de favores. Nesse cenário, cada prefeito que inicia um novo mandato,
com raras exceções, dispensará centenas de servidores, inclusive os
técnicos que trabalhavam com seu antecessor, colocando em seus
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lugares pessoas que o ajudaram a se eleger. Trata-se de um tipo de
política reducionista, imediatista, lastimável e com resultados trágicos.
Quanto ao Governo Federal na Amazônia a situação parece ainda pior,
pois desenvolve poucas ações transformadoras efetivas na região.
Evidentemente, é preciso notar que há diferenças consideráveis entre
os estados da Região Norte. Por exemplo, o Acre sofreu um processo
de interiorização do desenvolvimento maior do que o estado do
Amazonas, com o PIB de seus municípios superiores ao dos municípios
amazonenses, com exceção de Coari e Presidente Figueiredo, que
contam com forte setor da mineração. Mas mesmo em municípios
com atividades semelhantes a situação acreana continua melhor que
a do interior amazonense, apesar de seus municípios receberem uma
receita bem menor de ICMS, já que não são beneficiados pela repartição
de receitas advindas de um Polo Industrial como o de Manaus. Até
mesmo do ponto de vista da ética política a situação do Acre parece
mais desenvolvida. Ali, os prefeitos do interior não dependem tanto
do governador quanto no Amazonas, nem há um assédio tão intenso
da população de menor renda pedindo aos prefeitos que paguem suas
contas de luz, água e gás; ao contrário, a cobrança política se dá mais
em relação às causas coletivas e às ações do Poder Público, visando
melhores meios para a produção. Ali, os eleitores não cobram tantos
“favorzinhos” do prefeito; cobram dele exatamente aquilo que deve ser
cobrado: melhores políticas públicas de saúde, educação, infraestrutura
e suporte à produção, dentre outras.

SEGURIDADE SOCIAL
Outro setor que merece consideração é a Seguridade Social. Imaginem
uma senhora da periferia de Manaus que engravida e busca o apoio
do INSS enquanto dura a gravidez. Nesse caso, ela precisará de uma
comprovação médica de que está gestante; terá que enfrentar uma longa
fila no INSS para ser atendida, mas ao final recebe seu benefício. Para
uma senhora grávida que reside no longínquo interior do Amazonas a
situação é muito mais complicada. Ela terá que se deslocar em canoa
de sua comunidade até uma cidade situada às margens do rio. Daí,
terá de pegar um barco de linha e viajar nele por vários dias até chegar
à capital. Aí, terá que procurar a casa de um parente ou amigo para
se abrigar e a partir daí completar o quadro burocrático acima citado.
Ou seja, a maioria das gestantes do interior não consegue acessar o
benefício previdenciário que lhe é de direito.
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Idêntica situação pode ser observada para o mecânico, marceneiro,
agricultor ou qualquer outro trabalhador que venha a sofrer um acidente
de trabalho e necessite do auxílio pecuniário que a lei, em tese, lhe
garante. Na cidade grande ele terá dificuldades para ser atendido, mas
no interior ele passará meses ou talvez a vida inteira aguardando para
ser atendido e receber aquilo que lhe é devido. Ou seja, a situação do
habitante do interior é muitíssimo mais complicada que o habitante da
capital.
O Amazonas e o Amapá são os estados brasileiros onde existe a pior
correlação entre população residente e pagamento de benefícios da
Previdência Social. Em grande parte isso se deve à falta de escritórios
habilitados na absoluta maioria dos municípios interioranos, além
da inexistência de médicos peritos credenciados. Isso significa que a
maioria dos amazonenses que residem no interior está excluída dos
direitos básicos da cidadania. Isso pode parecer banal, mas não é;
demonstra que o país ainda não conseguiu interiorizar a previdência
social. Fala-se muito do programa “Brasil sem miséria”, mas a maioria
dos municípios está com a saúde precária. Cito esses exemplos para
mostrar que a Amazônia vive entre um discurso bonito e práticas
acanhadas ou inexistentes. Fala-se muito na floresta, mas quase nada
sobre os povos que nela moram e trabalham. Prioriza-se a floresta,
que deve ser efetivamente protegida, mas as pessoas que nela moram
continuam socialmente excluídas.

RECOMENDAÇÕES
Como cidadão e parlamentar, penso num novo modelo de gestão.
Aliás, não apenas para o Amazonas, penso nisso para a Amazônia
e o Brasil. Penso num modelo que seja sistêmico, integrado e
descentralizado. Modelo em que a sustentabilidade seja uma matriz
de todas as ações. Isso significa que o importante não é ter apenas um
órgão de desenvolvimento sustentável, mas sim uma governança e uma
gestão pública em que a sustentabilidade seja um fator transversal a
todos os órgãos de governo. A sustentabilidade tem que ser vista como
um parâmetro obrigatório a ser buscado em todos os locais e setores
e não apenas em segmentos específicos. Ela deve abranger métodos,
racionalidade e procedimentos de gestão em todos os níveis. Além disso,
a sustentabilidade deve permear não apenas os setores governamentais e
as ações da gestão pública, mas deve abranger um trabalho permanente
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de interação e de educação socioambiental, garantida a participação
consciente de todos os cidadãos.
Também penso que devemos abolir os paralelismos e as
compartimentalizações ainda muito comuns nos órgãos de governo
e, como consequência, na execução das políticas públicas. Ainda
persiste um sistema em forma de caixinhas separadas por níveis de
especialização e responsabilidades setoriais e que só eventualmente
se comunicam entre si. Nesse processo, cada um defende apenas os
interesses particulares de sua pasta ou grupo político e só há cooperação
diante da boa vontade de alguns indivíduos. Mesmo nesse caso, se
surge algum desentendimento ou conflito de interesses, a colaboração
deixa de existir.
É bom lembrar que o orçamento matricial já vem sendo adotado
há décadas, com o sucesso, em países como os Estados Unidos, a
China e na Europa. Infelizmente, no Brasil muitos administradores
nem sabem o que isso significa. Orçamento matricial nada mais é
que colocar os recursos financeiros e demais meios necessários para
resolver os problemas sociais identificados e não simplesmente colocálos para atender aos interesses deste ou daquele setor governamental.
Trata-se de um sistema estratégico funcional, integrador e intersetorial,
viabilizando uma governança sistêmica. Só através de uma nova
visão de gestão pública poderemos acabar com a inconsistência e a
inoperância do viciado sistema de orçamento segmentado e cada vez
mais burocrático. Por exemplo, o caso dos recursos alocados pelo Fundo
Amazônia Sustentável (FAS) não deveriam ser gerenciados por um só
Ministério, quer seja o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Agrário ou do Meio Ambiente, mas por todos, por meio de uma gestão
integrada.
Tratando da região amazônica como um todo, talvez fosse oportuna
a criação de um Ministério da Amazônia, em que nele se pudessem
congregar os recursos, meios e esforços para atender aos reais interesses
de desenvolvimento sustentado. É lógico que os diversos estados da
região comportam realidades socioeconômicas distintas, sendo uns
mais alicerçados no setor primário ou agrícola, como os estados do
Acre e Rondônia; no setor secundário industrial e comercial como o
Amazonas ou no setor misto, sobretudo agropecuário e mineral, como o
Estado do Pará, mas talvez seja esse um bom caminho para a integração
da região. Evidente que também se faz necessário o empoderamento
de todas as forças políticas locais e maior empenho do governo federal.
176

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

Isso é fundamental, levando-se em conta a baixa expressão política da
Amazônia na correlação das forças políticas nacionais, bem como o
fato de que o poder econômico do Estado do Amazonas continua sendo
bastante dependente da Zona Franca de Manaus. Esta é uma situação
complicada, pois o perigo que ronda o Polo Industrial de Manaus acaba
afetando também o Estado do Amazonas e seus vizinhos.
Lastimavelmente, a grande maioria dos governantes e parlamentares
da região não se articula bem entre si. Além disso, essas autoridades
tem-se dado quase unicamente ao trabalho de defender o atual modelo
de desenvolvimento centrado no PIN e que a cada dia se mostra mais
frágil e inconsistente por deixar de lado o grande leque de outras
oportunidades econômicas existentes na região. Na verdade, muitos
desses parlamentares nem chegam a defender esse velho modelo de
desenvolvimento, simplesmente vão a reboque dos que o defendem. É
claro que o PIN se tornou a “galinha dos ovos de ouro” do nosso estado
e deve continuar a ser defendido pelos políticos, gestores e empresários.
Mas é indispensável buscar alternativas de desenvolvimento,
especialmente vinculadas ao setor de biotecnologia, dentro da vocação
natural da região. Enquanto isso não ocorrer, continuaremos a
testemunhar o fato alarmante de que praticamente toda a produção do
óleo de copaíba e várias outras matérias primas da floresta amazônica
é industrializada na Alemanha e dali exportada para toda a Europa e
outros países do mundo, inclusive o próprio Brasil.
Neste contexto, é preciso também se lembrar do papel das
universidades, dos institutos de pesquisa e da academia em geral, onde
ocorre a produção do conhecimento. Estas instituições se configuram
como verdadeiras ilhas de saber e, além disso, um saber muito
especializado, quase sempre distante da compreensão e das demandas
sociais. Se para a prática da pesquisa se faz importante o contato com
a natureza e a vivência no laboratório, faz-se igualmente necessário o
contato sociológico, isto é, a vivência do pesquisador com a comunidade
que ele pretende estudar. Afinal, é desse contato que poderão surgir
ideias novas, bem como respostas mais efetivas e apropriadas para o
enfrentamento dos problemas que interessam à população e não apenas
à Ciência e à pesquisa. Sem nenhum exagero, observo que o INPA vem
progredindo muito quanto a isso. Diferentemente do passado, hoje esta
instituição parece bem mais atenta e comprometida com a realidade e
os anseios da sociedade local. Isso é muito positivo.
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Todavia, tanto no INPA, quanto na Embrapa como nas demais
instituições de pesquisa da região, ainda se observa relativa dicotomia
entre os interesses dos pesquisadores e as demandas da sociedade local.
É preciso corrigir esta distorção e buscar uma maior coerência e sintonia.
Aqui lembro a velha lição de Confúcio: “eu não me preocupo em ter as
respostas; o que me importa é compreender as perguntas”. As respostas
podem estar todas prontas, mas podem não ser as respostas adequadas
a certas épocas ou circunstâncias. Precisamos perguntar sempre e
compreender bem as perguntas que fazemos. Vim aqui para exercitar
isso, pois, como disse no início, minha palestra é embrionária, continua
em aberto e sempre contando com novas análises e considerações
para seu aprimoramento. Nesse sentido, entendo a importância de
debatermos e efetivarmos uma Política Pública de Serviços Ambientais,
processo que está sendo identificado e construído nos diversos estados
da Amazônia e, em nível mais amplo, debatido no Congresso Nacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Gostaria de agradecer pela oportunidade de ter estado no INPA/GEEA
para apresentar e estimular este painel com um tema tão importante
como a ecopolítica. Agradecer também pelas valiosas contribuições
dos depoentes. Tenho pouco a acrescentar, mas com base no debate,
gostaria de tecer as seguintes considerações:
- Tenho sérias dúvidas se o modelo de manejo florestal sustentado
apregoado para a Amazônia seja mesmo viável economicamente. A
razão disso é que as burlas ou fraudes são enormes. Se não fosse isso,
por certo no mínimo três ou quatro empreendimentos do ramo estariam
tendo pleno sucesso, mas isso não tem ocorrido. Ao contrário, observase que as margens dos rios já foram muito exploradas ao longo dos dois
últimos séculos, restando aí muito pouca madeira de lei. Esta só ocorre
no interior da mata, em regiões remotas, nas cabeceiras dos rios. Além
disso, existem sérios problemas no setor madeireiro, sendo um deles a
dificuldade de fiscalização. Ou seja, apesar do enorme potencial, este
setor carece de muitos estudos e análises para ser considerado viável
economicamente;
- A Comissão do Meio Ambiente (CAAMA) da Assembleia Legislativa,
que tenho a honra de presidir, não tem o poder de decisão. Ela
simplesmente articula com os demais parlamentares e a sociedade, mas
não decide sobre as questões que dizem respeito ao Estado. Ela constitui
apenas uma fatia de representação da sociedade. É claro que ela pode
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promover a integração com as demais forças sociais interessadas no
debate das grandes questões da região, como é o caso do Grupo de
Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA) e é isso que procuramos fazer
neste momento;
- A Gestão Pública e a Ciência estão bastante dissociadas dos
verdadeiros interesses da sociedade e isso é preciso ser corrigido. A bela
expressão cunhada pelo poeta Thiago de Mello na palestra proferida no
GEEA “A ciência a serviço da esperança” é bem inspiradora e instrutiva
nesse sentido;
- A Amazônia tem como característica básica a diversidade cultural
e ambiental. Diria que não existe uma Amazônia, mas muitas.
Exemplifico isso com Envira, um município pequeno e distante, em
que tive a oportunidade de ser Prefeito em duas ocasiões. Viajando
da sede municipal para as comunidades ribeirinhas dos rios Acuraua
e Tarauacá eu identificava claramente a enorme variação sociológica e
cultural existente entre estas áreas. Na porção do baixo Tarauacá, as
atividades econômicas e alimentares estavam nas mãos dos pescadores
e giravam em torno do peixe, complementadas pela produção de
farinha. Por outro lado, no alto Acuraua as atividades giravam em
torno da caça e da criação de animais como gado vacum e porco. Esta
diversidade ambiental e social no interior da Amazônia precisa ser mais
bem estudada e compreendida. O caso de Envira é apenas um simples
e empírico exemplo;
- O modelo de educação precisa ser capaz de gerar uma maior
consciência de cidadania e também preparo instrumental para o
mercado de trabalho. Educação formal e preparação para o mercado
de trabalho devem caminhar juntas. Evidentemente, elas devem ser
complementares e não excludentes;
- Precisamos de uma nova concepção política na Amazônia.
Precisamos de mais ética e “vergonha na cara”. Isso significa que
precisamos de mais ação e talvez menos discurso. É preciso que os
empreiteiros e os fornecedores de remédios e de material escolar
mandem menos na política do que costumam fazer. De outra parte,
precisamos de políticos mais escrupulosos. Na situação reinante, estar
do lado do governo é viver numa esfera de facilidades; ser da oposição
é ser “peixe-fora-d’água”. Isso tem muito a ver com o que os cantores
da Legião Urbana, Cazuza e Renato Russo, insinuavam a respeito da
corrupção e desmandos na política do Brasil: - que país é este?!... Pior
é que isso não é exclusividade do Brasil; vem ocorrendo também na
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Itália, Espanha e vários outros países. O interesse econômico parece ter
dominado a política e até mesmo o Estado. Assim, o Estado não é mais a
contrapartida da sociedade diante do Mercado, regulando e controlando
este, mas sim um sócio desse mercado. Isso é muito preocupante;
- Precisamos rever o modelo de educação praticado na Amazônia
e mesmo no Brasil. Lembro aqui o exemplo da Malásia que, ao
implementar seus seringais criou um novo modelo de educação rural,
visando com isso a orientação de um processo desenvolvimentista. O
governo malaio apoiava a família rural com até dois filhos, concedendo
auxílio para a formação de um deles na área de agronomia ou gestão.
A ideia central era garantir continuidade ao pequeno negócio de seus
pais. A Malásia é um país oriental onde a cultura é bem distinta dos
países ocidentais, como o Brasil, mas o que lá ocorreu pode servir de
orientação e inspiração para uma política de fixação no campo e de
desenvolvimento sustentável desejável para a Amazônia;
- Há claras evidências de que o processo de desenvolvimento
defendido pela elite política do período da borracha seja o mesmo
que ocorre hoje, defendido pela elite política industrial. Contudo há
uma diferença fundamental: enquanto a elite do comércio da borracha
veio residir e trabalhar na região, a elite do comércio atual continua
residindo em seus países ou estados de origem e dali ditando as normas
e as diretrizes para empresas sediadas na Amazônia. Quanto a isso,
parece que a região sofreu um retrocesso considerável.
- Os partidos políticos e os sindicados são legítimas formas de
organização social, mas eles não respondem mais às exigências e
aspirações da sociedade moderna. Eu, inclusive, tenho ultimamente
apoiado a criação de um novo partido com foco na sustentabilidade e
que se propõe ser diferente dos demais. Para perceber as incoerências
dos partidos políticos e dos sindicatos basta comparar seus discursos
com suas práticas, totalmente incoerentes. Isso indica que nos
defrontamos com uma grave crise. Há muitos exemplos disso, mas me
refiro apenas ao mensalão, a formação de uma quadrilha que operava
no centro decisório do poder federal, desviando recursos públicos para
campanhas políticas e outras arbitrariedades. Alguns desses políticos
foram julgados como criminosos pelo Supremo Tribunal Federal, mas
ainda estão soltos e são recebidos como heróis em festividades de seus
partidos;
- Casos parecidos de corrupção, mas muito mais simples, são
severamente punidos em países como Alemanha, Inglaterra, Estados
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Unidos, Espanha e outros. Assim, enquanto nesses países os criminosos
e infratores são presos e alijados da política, no Brasil eles continuam
agindo livremente, fazem acordos de todo tipo e ainda contam com
muito apoio dos governantes e da própria população. Na verdade, estes
bandidos geralmente contam com mais estrutura e recursos que os
políticos honestos e que lutam com dificuldade para lhes fazer frente.
Essa é uma situação vexatória e lastimável e que demonstra claramente
a situação de forte crise ética vivenciada na atividade política e, por
extensão, na própria sociedade brasileira. Diante dela, no entanto, não
devemos esmorecer. Cabe a cada um de nós a missão e o dever de
continuar lutando por dias melhores.
BASÍLIO VIANEZ
Quase todo mundo fala em desenvolvimento econômico sustentável
e que o Estado do Amazonas tem 98% de cobertura florestal. Se por um
lado isso é positivo, por outro isso parece preocupante, pois a atividade
econômica madeireira é normalmente considerada como altamente
predatória e até criminosa. O governo do Amazonas está empenhado em
manter o máximo de cobertura florestal do estado, mas qual o objetivo
disso? Apenas para dizer que tem quase 100% de área florestada? Não
seria também importante pensar no desenvolvimento sustentável para
o bem estar das pessoas que vivem na região?
Há cerca de dez anos existia o programa Zona Franca Verde, que
parece ter perdido força. Esse programa tinha como objetivo dar uma
alternativa econômica para a Zona Fraca de Manaus e manter o homem
no interior em melhores condições. Entretanto, a atividade madeireira
no Estado do Amazonas praticamente parou por força de restrições
legais. Explorar a floresta parece ter se tornado crime e com isso se
perde um enorme potencial oferecido pela floresta. Dizer que a melhor
maneira de preservar a floresta é não mexer nela, se assemelha ao
comportamento de pais que proíbem as crianças de mexerem em certos
objetos, alegando que elas podem estragá-los. Ou seja, fica a impressão
de que os profissionais da área florestal não têm competência para
utilizar os recursos naturais amazônicos de forma sustentável. Será que
preservar a floresta amazônica significa realmente não poder tocar nela?
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IRES PAULA DE ANDRADE MIRANDA
Embora estejamos em pleno século XXI e a estimativa para as próximas
décadas é que a maior parte da economia global estará concentrada nos
países conhecidos como BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul), o fato é que esses países e o Brasil em particular ainda não
conseguiram encontrar um ponto de equilíbrio entre a educação, a
economia, as políticas públicas e o bem estar social.
Considerando que a Amazônia está geopoliticamente inserida
no contexto da economia global, ou seja, dentro de um conjunto de
preocupações de atores dos poderes públicos e privados, de organizações
não governamentais e da opinião pública, a perspectiva de encontrar
soluções baseadas nos espaços heterogêneos como: condições naturais
complexas da floresta amazônica e dos rios, história, religião e
diversidade étnica, requerem um estudo organizacional baseado no
conhecimento dos povos tradicionais, porém de acordo com suas
demandas e necessidades.
Um dos parâmetros abordados pelo Deputado Luiz Castro diz respeito
ao conhecimento produzido na academia. Como ele bem afirma, esse é
pouco influenciado pelas demandas reais da sociedade. Isso nos remete
a um debate sobre políticas públicas para a Amazônia na Imprensa
Brasileira do editorial A Gazeta em 13/1/2002, reportando a opinião do
Deputado Sérgio Barros “Se tudo neste mundo globalizado obedece à
regra civilizada e justa da reciprocidade, então que se comece a exercêla entre nós”.
Fazendo parte da academia, tenho questionado como poderíamos,
sem exercer mandatos legislativos, criar formas de desenvolver e
influenciar o poder legislativo para políticas públicas, baseados na
demanda da sociedade. Como o Brasil e principalmente a Amazônia
podem praticar ações corretas do ponto de vista geopolítico se ainda
perduram problemas graves de infraestrutura, mobilidade regional e
organização política e social? Não sabemos ainda quem é quem na
academia, quanto menos no poder executivo.
Temos chance, se mudarmos a forma do modelo de educação
brasileiro, até copiando de outros países dentro dos próprios BRICS
como a China, onde está sendo usada a experiências de escolas de
boa qualidade para repassar às outras, como efeito multiplicador. É na
prática que se realiza os interesses comuns discutidos na teoria. Como
cidadãos de um país democrático, necessitamos exercer o estado de
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direito para valorizarmos a economia e dar subsistência às gerações
futuras. No nosso caso, se equacionarmos os problemas dos municípios,
estaremos contribuindo em muito para a resolução do caos urbano das
metrópoles.
A solução urgente é investimento na organização política, educacional,
social e econômica na zona rural do Estado do Amazonas. Toda a
produtividade primária vem da zona rural, portanto é lá que devemos
investir. O INPA é um grande parceiro nesse processo, pois detém o
conhecimento científico e tecnológico da Amazônia, e como instituição
de pesquisa precisa ter voz, juntamente com as Universidades e outras
instituições de ensino e pesquisa junto às secretarias estaduais e
municipais para auxiliar no arranjo produtivo local.
Participando ativamente de audiências públicas e assembleias, a
academia pode contribuir no processo de alinhamento da economia
regional e nacional. Já é visível a participação dos institutos e
universidades como membros de comitês junto a algumas secretarias
estaduais e municipais, mas precisamos fortalecer as inter-relações
junto aos poderes decisórios. Essas ações são práticas fundamentais
para que a academia, ouvindo a demanda da sociedade, possa contribuir
para que o legislativo tenha parâmetros fundamentados, baseados no
conhecimento científico regional e nacional.
Com relação ao fortalecimento da educação, é necessário qualificação
de mão de obra e melhores salários dos professores da base do ensino
(fundamental e médio) na tentativa de evitar o êxodo de discentes e
docentes das escolas públicas em função de greves e descontentamentos.
Considera-se que esses indivíduos são a força motriz que alavancará a
economia futura do país, e sua inserção como cidadãos qualificados na
sociedade é de fundamental importância.
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
Entendo que um dos maiores problemas do Brasil está na organização
da gestão. Quando eu fazia pós-graduação nos EUA, em Minnesota,
chamava-me a atenção o fato de pesquisadores, extensionistas e
agricultores trabalharem lado a lado, havendo grande integração entre
eles. Assim, toda informação oriunda da Academia era imediatamente
repassada pelos extensionistas aos produtores. Isso contrastava e ainda
contrasta muito com o que ocorre no Brasil, onde as instituições são
estanques. No caso do Estado do Amazonas, a Universidade ensina, os
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Institutos pesquisam e os extensionistas às vezes levam informação,
mas praticamente não há diálogo entre estes segmentos. Evidentemente,
isso não ocorre apenas no Amazonas, mas na Amazônia e no Brasil
inteiro e isso dificulta ou impede o desenvolvimento sustentável.
A desorganização da gestão é facilmente observada no Polo Industrial
de Manaus, em que há muitas fábricas de equipamentos eletrônicos
instaladas. Seria preciso um forte investimento na formação de recursos
humanos locais para atuarem nesse setor. Ocorre que não há nenhum
curso nesta cidade para a formação de mestres ou doutores nas áreas
de Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Produção. Por outro lado,
há aqui, cursos de pós-graduação na área de Agricultura. Curiosamente,
o Estado do Amazonas ainda está distante da fronteira agrícola, sua
agroindústria ainda é incipiente e não há demanda para este tipo de
profissional. Por outro lado, em Manaus há três cursos de biotecnologia,
no entanto, também não há uma indústria nesse setor. Tudo isso serve
para mostrar a desorganização da gestão.
Há um esforço para trazer para esta região bioindústrias como
a Novozymes, que já conta com mais de 6.500 patentes e cerca de
7.000 funcionários espalhados pelo mundo inteiro, mas ainda não se
conseguiu sucesso nesta empreitada. De todo modo, o Polo Industrial
de Manaus (PIM) é baseado em componentes eletrônicos, mas isso
não é sustentável em longo prazo. É preciso aproveitar a vocação
natural da região e essa está assentada sobre a biodiversidade e não
sobre chips ou outros componentes eletrônicos. A região tem formado
profissionais altamente competentes na área de biologia molecular, mas
não há condições para que estes sejam aqui aproveitados, a não ser
uma contratação provisória numa universidade particular para ensinar
o que é um DNA. Ou seja, um desperdício de mão de obra. É preciso
repensar esta situação.
O Deputado Luiz Castro abordou com muita propriedade o grave
problema da interiorização da ciência e tecnologia. Gostaria de
reforçar isso lembrando que Manaus concentra a grande maioria dos
pesquisadores, ficando o interior desassistido. Por outro lado, quando
estes pesquisadores elaboram projetos para serem desenvolvidos no
interior eles enfrentam todo tipo de dificuldades. Uma dessas diz respeito
ao valor das diárias, que não passa de R$ 70,00 e isso é insuficiente
até mesmo para pagar um pernoite numa pensão. Não sobra dinheiro
para a alimentação. Nessas condições, o profissional precisa pagar para
trabalhar. Evidentemente, com tais limitações fica difícil ou mesmo
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impossível a interiorização do componente Ciência e Tecnologia (C&T).
Isso prejudica o desenvolvimento sustentável, do qual tanto se fala. Se
não houver uma melhoria desse quadro, todo o desenvolvimento vai
continuar sendo concentrado no PIM. Qualquer mudança nas regras
sobre impostos vai continuar afetando drasticamente o modelo de
desenvolvimento regional.
Em Barreirinha já dispomos de uma população natural com três
milhões de pés de babaçus, cada um produzindo cerca de 200 Kg
de frutos por ano, o que daria para produzir muita farinha, ração ou
mesmo material para a produção de energia. No entanto, todo esse
material apodrece no chão pela inexistência de indústria local. É preciso
reverter essa situação. É preciso fazer um diagnostico da situação dos
municípios amazônicos, procurando verificar os níveis de produção, as
potencialidades de cada produto e os gargalos de desenvolvimento e a
partir disso, planejar os arranjos produtivos locais (APLs). Trabalho na
Amazônia há mais de trinta anos, tendo ouvido referências a isso não
mais que três vezes. Sistemas de Produção Integrados Locais (SPILs)
é algo semelhante, mas mais complexos e por isso, praticamente não
aplicados na região. Ou seja, para desencadear todo um processo
que promova realmente o desenvolvimento sustentável na região, é
necessário um planejamento de gestão consolidado.
Estive anteontem num encontro promovido pela SUFRAMA para tratar
do Pacto pela Educação para o Desenvolvimento da Liderança Sustentável
no Amazonas (PACTO) e que visa exatamente o compartilhamento das
visões de produtores, empresários, acadêmicos e demais segmentos
da sociedade, com vistas à promoção do desenvolvimento regional
integrado. Acredito que estamos no caminho certo, mas muito atrasados
ao que vem ocorrendo no mundo e noutras regiões do Brasil, há muitas
décadas. Precisamos tentar recuperar o tempo perdido.
THIAGO DE MELLO
Antes de vir aqui, enviei uma mensagem ao querido amigo Geraldo
reafirmando a ele que viria, pois não poderia perder essa oportunidade
de aprender mais. De fato, sempre que venho aos encontros do GEEA
eu aprendo. Assim, quando não venho, é porque estou aprendendo
com os pássaros da floresta a sonância e a ressonância das consoantes
dos meus versos ou então me detendo na desesperança trazida pelas
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linhas e entrelinhas dos novos relatórios do Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas.
Entretanto, desta vez, além de aprender, vim também para me despedir.
Não vou mais poder continuar membro do GEEA. Vou desaprender,
mas tenho que cuidar da minha saúde, que anda precisada de alguns
reparos. Os médicos me têm exigido repouso. Tenho que me cuidar
para seguir trabalhando e garantindo aquilo que a Bíblia recomenda:
garantir o pão de cada dia com o sinal do suor. E tenho de concluir dois
livros, um de poemas inéditos, outro de prosa maneira, Eu e Os Outros
Comigo.
Gostaria de referir aqui a um artigo meu publicado no jornal A Crítica
e que depois a Folha de São Paulo me pediu para republicar. Nele
afirmo que o amor é uma forma de ação e que padecemos da doença
chamada “assimesmite”, decorrente do fato de acharmos que tudo é
assim mesmo. Ou seja, as coisas acontecem e nós não fazemos nada.
Pior é que nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos.
Quero dizer ao meu colega Deputado Luiz Castro, que só agora
conheço pessoalmente e a todos os outros companheiros da esperança
aqui presentes, que o INPA não padece da assimesmite, essa doença
que prefiro denominá-la “assimesmia”. Aqui no INPA se critica o que
vem sendo feito de mal e se elogia o que vem sendo feito de bom.
Precisamos ser críticos, mas, sobretudo, ajudar aquilo que está sendo
feito de bom. Aqui me certifico disso e me fortaleço.
Precisamos ser mais humanos. Manaus é a cidade mais inculta do
nosso país e do mundo por onde andei. Precisamos ter consciência do
pouco que a gente está valendo. Estamos dando muito valor para o
pensar e o dizer e muito pouco para o fazer. Aprendi com meu avô que
não é bom citar grandes pensadores, para não parecer sabichão, mas
me sinto à vontade para citar os poetas e aqui cito Fernando Pessoa, que
dizia: “quem é claro no pensar e no sentir é claro no dizer”. Temos aqui
verdadeiros clarões de lucidez do pensar, mas uma lucidez sofrida do
que é preciso fazer, por absoluta falta de condições. Faltam condições
para o INPA e demais instituições colocarem em prática o que elas
conhecem e desejam fazer.
Certa vez eu disse aqui que o mal do INPA é não ter poder político.
Também disse que esta instituição deve colocar a ciência a serviço da
esperança. Esperança é o que está faltando em nosso país e no mundo.
Tenho usado esta expressão a todos os políticos brasileiros que conheço
ou que me ouvem falar.
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Acho que fiz bem ao desatender minha mãe, quando ela me pediu
para aceitar a proposta de certo governador que me queria candidato ao
Senado, assegurando a minha eleição por ser escritor de reconhecimento
internacional. Dizia para minha mãe que não tinha jeito de conviver
com gente desonesta, que utiliza caixa dois, que recebe 20% dos
empreiteiros e deixa crianças desamparadas, dormindo com fome. Mas
ela argumentava: - Meu filho, se você não estiver no Parlamento não
poderá ajudar a mudar esse quadro. Você pode aceitar e agir como
foi educado. Recordo que brinquei com ela, dizendo: - Mamãe, sabe
de uma coisa, não quero aceitar porque se um dia me oferecessem
alguns milhões, quem sabe eu não aceitaria? Ela me passou um carão,
dizendo: - Filho meu não se vende, não.
O Brasil se inclina perigosamente para a perda da ética. Aí está o
voto dos senadores amazonenses a favor da recondução de um ser
abominável à presidência do Congresso Nacional.
Agradeço sinceramente ao Deputado Luiz Castro pela bela palestra.
Saio daqui convencido do nosso atraso. De que somos atrasados e que
nossas almas vêm sendo amassadas desde a chegada dos conquistadores.
A cultura do nosso povo perde cada dia mais os seus genuínos valores.
A tal ponto que cresce a noção infeliz de que cultura quer dizer arte e
nada mais. A nossa arte é, de maneira notável, uma bela expressão da
cultura do povo brasileiro.Cultura é a forma de ser e de viver de um
povo e o seu poder criador.Desde que se formou. Sua cara e sua alma. O
que fizemos no encontro do GEEA nesta manhã foi uma manifestação
cultural de enorme importância.
Há poucos dias estive no Festival Internacional de Poesia em Granada
e na despedida encontrei-me com uma pessoa que se dizia muito
interessada em vir a Manaus e aqui conhecer os centros de pesquisa e
os laboratórios do INPA, as pesquisas sobre os produtos fitoquímicos
ativos da floresta amazônica. Falei para ele esperar um pouco mais, que
tais laboratórios ainda estavam sendo construídos, que estavam quase
prontos.
Lembro aqui o que disse Thomas Lovejov, um pesquisador que
trabalhou no Brasil e que ainda hoje continua ativo, desenvolvendo
projetos de pesquisa em várias partes do mundo. Ele dizia: o dia em
que o Brasil dominar 1,5% a 3% do conhecimento sobre os princípios
ativos químicos dos milhares de plantas aqui existentes, este país será
uma potência internacional. Na economia este país já é considerado
a sexta potência mundial, mas na educação está na 64ª posição. Para
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ser potência, o Brasil precisa de mais saúde e educação. A Economia
deve dar a mão para isso. Somente assim será construído o reinado da
justiça, da paz e da claridão.
DEODATO FERREIRA DA COSTA
Fiquei bem impressionado com os posicionamentos sensatos
do palestrante, Deputado Luiz Castro. Considero isso muito
importante, porque a maneira de conceber a vida e o mundo interfere
fundamentalmente na compreensão do compromisso público e
institucional, principalmente no que se refere às políticas públicas
e às ações dos políticos ditos “profissionais”. Digo isso porque tem
sido comum, em nosso tempo, observarmos políticos “profissionais”
privatizando a coisa pública em benefício próprio, bem como fazendo
valer os interesses econômicos pessoais e de grupos privados.
Embora a Amazônia não venha recebendo a atenção e o respeito que
merece, é inegável que ela tem uma enorme importância e o mundo
se debruça sobre ela. Evidentemente, isso decorre não apenas de seu
enorme potencial de recursos biotecnológicos, mas como fornecedora de
elementos indispensáveis para a própria sobrevivência da humanidade.
Observo que esta questão existencial é fundamental. Sem isso, por maior
que seja nosso imediatismo, as outras coisas são pequenas e perdem o
sentido. Gostaria de ressaltar dois aspectos levantados em sua palestra:
a educação e a consciência ecológica. Faço isso por entender que estes
dois temas implicam numa ampla e coerente visão e compreensão do
mundo, no modo como nos relacionamos com a natureza, com os
meios de produção, com a ciência e com a própria cultura.
É preciso ressaltar que, quanto à educação, nós ainda estamos
muito distantes de formarmos uma consciência histórica, de profundo
conhecimento de nossas raízes e de explícita compreensão crítica do
valor de nossa região, de nossa Amazônia. Sobre a formação dessa
consciência histórica, imputo responsabilidade principalmente aos
governantes ou “classe política” de nosso Estado, bem como aos
grandes grupos empresariais com os quais se acham mancomunados e
que em suas práticas manifestam total descompromisso com essa terra
e seu povo.
Povo cujo valor e bravura se mostram na resistência secular em
nome da preservação da vida do homem e da natureza que aqui vivem
integrados. Governantes, industriais e empresários que representam
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o sistema capitalista de produção (sistema este preocupado única e
exclusivamente com o lucro e o aumento dessa taxa de lucro) e que
se tornam verdadeiros algozes da Amazônia. Algozes, quando, pela
corrupção e descaso, cruzam os braços no que se refere à educação
que promove uma verdadeira consciência histórica na cultura do povo
que aqui vive. Ora, a história e a luta desse povo remontam à época
do descobrimento e, portanto, o desenvolvimento desta região deve ser
concebido tendo este povo como prioridade absoluta.
Quanto à conscientização ecológica, ela passa necessariamente
pelo mesmo processo. Ou seja, os povos amazônicos têm um papel
de destaque nesta questão. Costuma-se falar do povo amazônico
referindo-se especificamente ao atual homem do interior e das margens
dos rios, mas é bom lembrar que os povos da Amazônia representam
uma grande diversidade étnica e cultural. Devemos aqui falar não
somente de uma biodiversidade, mas também de uma verdadeira
sociodiversidade comprometida há séculos com uma cultura da vida
e pela vida. Essa diretriz, esse princípio histórico, como regra geral,
não tem sido levado em consideração quanto se traçam as políticas
ecológicas e educacionais para a região. Evidentemente, esses traços
culturais históricos não deveriam ficar de fora quando da formulação
de políticas públicas para a Amazônia.
MÁRIO DA SILVA COSTA
É sabido que o processo de desenvolvimento da Amazônia está nas
mãos dos parlamentares e dos governantes, pois são eles que gerenciam
a coisa pública. Parto desse princípio para indagar sobre a atuação do
político. Ora, se em todos os setores importantes da vida social se exige
a formação de profissionais gabaritados e aptos a exercer sua profissão,
por que não se exige o mesmo da classe política, justamente a que
detém o maior poder junto à sociedade? No Brasil existem políticos
profissionais, mas, diferentemente das outras classes, para esta não é
exigida a formação, o preparo técnico e formal. Eles dirigem a vida do
povo e da nação, mas não têm a formação que deveriam ter.
O mesmo tipo de argumento é válido para os partidos políticos; e por
isso convém indagar o que faz, qual o seu papel social e o verdadeiro
sentido de um partido político. Este parece interessado unicamente nas
questões econômicas, ou melhor, na manutenção do poder. Se os demais
setores da sociedade dependem da classe política e, por extensão, dos
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partidos políticos, é fundamental analisar primeiramente a situação
destes para se compreender bem a situação daqueles outros. A questão
é ainda maior, ou seja, é importante não apenas conhecer a situação
dos partidos, mas também indagar se eles são mesmo importantes para
a sociedade do século XXI.
OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA
Gostaria de ressaltar a grandiosa oportunidade que o GEEA/INPA
está nos proporcionando para debater um assunto tão importante que
é Ecopolítica com uma pessoa tão entendida no assunto e um político
diferenciado que é o Deputado Luiz Castro. É um prazer muito grande
estar aqui participando desse encontro memorável.
Endosso totalmente as colocações do palestrante a respeito da
importância da educação para o desenvolvimento da região e do país.
A educação é a base de tudo. Sem ela não resolveremos os problemas
ambientais e socioeconômicos que nos afligem.
O desenvolvimento sustentável tem que ter o homem como figura
central e a Malásia me mostrou um exemplo claro a respeito disso.
Estive naquele país em 1979, como integrante de um grupo técnico
do Programa de Produção da Borracha (Probor) e ali pude observar
que o governo malaio adotava o seguinte lema para seu programa de
produção de borracha: “atrás de um pé de seringueira há um homem
e atrás deste a sua família”. Na base desse lema havia um programa
governamental de total apoio ao produtor da borracha, com garantias de
que a produção de uma família seria continuada pelos filhos. Isso não
significa que o filho continuaria as mesmas atividades dos pais. A cada
geração, as técnicas e os processos envolvidos na produção da borracha
eram aprimoradas e isso se dava basicamente através da educação. Ou
seja, o nível de produção da borracha estava sendo constantemente
levado a novos patamares, com aumento da produção e melhorias da
vida dos produtores.
Processos semelhantes de produção e manutenção do homem no
campo também podem ser observados em vários outros países do
mundo, como Indonésia, Japão, México e Estados Unidos. Nesses países
as atividades econômicas recebem os deltas de crescimento e expansão
da mão de obra em relação às suas especializações. Menciono isso para
lembrar que o Amazonas não dispõe de mão de obra especializada
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para tocar o processo de desenvolvimento de que o estado precisa. Eu
mesmo, como citricultor, padeço disso.
Faltam profissionais preparados e como consequência esse setor
vive uma situação crítica. Graças a Deus tenho um filho que trabalha
comigo há mais de 20 anos e vejo nele certa garantia de continuidade
da atividade. No entanto, esse é um caso excepcional. Normalmente,
os filhos dos agricultores amazonenses não estão mantendo as
atividades agrícolas que seus pais desenvolviam. Esse problema
não será resolvido sem uma educação adequada e sem o apoio do
governo. Lastimavelmente, os governantes parecem muito distantes
disso, preocupando-se tão somente com seus cargos. Mal termina uma
eleição, já estão trabalhando para articular a próxima, visando sempre
a manutenção do poder.
A educação é mesmo uma questão fundamental e aqui também
lembro o que ocorre em outros países, como a Coréia do Sul. Neste país
ser professor é a prioridade do governo e uma honra para o cidadão.
Lastimavelmente, a situação no Brasil é totalmente diferente. Aqui, ser
professor é a última das opções; a profissão não é mais valorizada.
Lembro que a Zona Franca de Manaus está completando hoje 46 anos
de existência. Como é natural, esta instituição manda estampar nos
jornais notas de autoelogios, proclamação de vitórias e de um modelo
que dizem ter dado certo. É preciso indagar em que deu certo tal modelo
de desenvolvimento. Afinal, aqui na região não foram desenvolvidas
tecnologias, não se tem sistemas produtivos locais, não há “cérebros”
empregados. Então, porque tanta jactância? Aqui imperam os pacotes
tecnológicos que vem de fora. Para se ter uma ideia dessa situação
basta dizer que nem folha de pessoal ou cheque para pagamento de
fornecedores das grandes empresas localizadas em Manaus é feito
aqui; tudo vem das matrizes localizadas em São Paulo ou mesmo no
exterior. Então, que modelo de Zona Franca é este em que o improviso
e a dependência imperam?
Até mesmo em relação a outros estados da Região Norte, sem
nenhuma zona franca, o Estado do Amazonas dá demonstrações de
atraso. Por exemplo, o Pará tem um PIB 20% maior que o deste estado.
Alguns defensores do modelo zona franca podem alegar que isso se
deve ao fato do Pará poder contar com a exportação de minérios. Ora, o
Pará também é o maior produtor de mandioca, dendê, açaí e de outros
produtos agro florestais. Nesse estado, há um sistema bem organizado
de produção e de Ciência e Tecnologia, o que o Amazonas ainda não
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tem. Quanto a isso, não somente o governo, mas também o INPA,
as Universidades e a Academia em geral têm um papel sumamente
importante a desempenhar. Debates como este promovido pelo GEEA é
um bom começo e um bom exemplo a ser seguido.
JOSÉ NESTOR DE PAULA LOURENÇO
Grande parte dos problemas enfrentados pela sociedade amazonense
vem da sua formação e nisso a política educacional tem muita
responsabilidade. Vejamos, por exemplo, o caso da Universidade do
Estado do Amazonas, altamente concentrada na capital, deixando o
interior com baixa oferta de cursos voltados à realidade local. Ou seja,
como em várias outras políticas traçadas para o Estado do Amazonas,
o interior pouco se tem beneficiado. Neste estado tudo parece girar
em torno da capital, a grande metrópole. Como dizia o escritor Adilsio
Filgueiras “Manaus se impermeabilizou com o ciclo da borracha, para
qualquer coisa, portanto repete seus próprios erros”.
Não adianta ficar relembrando os erros do passado; estes já são
bastante conhecidos, mas precisamos ser críticos em relação aos
erros do presente. Um deles é o processo educacional desviado da
realidade. Como tenho contato direto com as comunidades do interior
e presencio desvios pedagógicos incríveis. Por exemplo, tempos atrás,
deparei-me com um professor, que se mostrava feliz pelo fato de ter
ensinado aos moradores de uma comunidade como atravessar numa
faixa de segurança. Isso parece coisa óbvia, a não ser pelo fato de que
esse ensinamento fora dado para uma comunidade no interior de um
município do Baixo Amazonas.
Por certo, isso não foi feito baseado na possibilidade do cidadão
algum dia ir morar ou visitar uma cidade grande, mas pelo fato de que
isso era o conteúdo de um livro didático. Todo o conteúdo e ilustrações
desses livros são baseados em fatos e elementos comuns nas grandes
cidades e não do interior ou mesmo nas cidades pequenas. A situação
do livro, ou seja, a conexão do ensino com a realidade local é um tema
importante e que precisa ser atacado de frente. Isso é importante não
apenas para a formação do cidadão simples, mas também para o gestor.
Muitos gestores atuam com base em conhecimentos desconectados da
realidade.
A formação desvinculada da realidade não se dá apenas pela aquisição
de conhecimentos novos, mas também pela perda dos antigos. Falo isso
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observando o fato de que um curso de graduação em Agroecologia da
Universidade do Amazonas foi desativado em Parintins há pouco tempo.
Curiosamente, esse curso era tão bem sucedido que chegou a ganhar
um prêmio da FINEP, por atuar numa área pouco convencional, mas de
enorme importância local. Por certo foi desativado por ações da CAPES,
MEC, CNPq e até FAPEAM que são responsáveis pelo apontamento
das vertentes e do financiamento do processo educacional no Brasil e
na Amazônia. Evidente que as mudanças e as requalificações se fazem
necessárias, mas não a ponto de aniquilar um projeto bem sucedido e
bem adaptado à região, como este. Com isso desqualificamos a nossa
economia voltada para a sustentabilidade, não incorporamos as nossas
potencialidades em processos de desenvolvimento.
Debatemos aqui importantes questões sobre a gestão ambiental,
mas lembro de que muitas delas foram debatidas há muitos anos,
por exemplo, quando da criação do Programa Zona Franca Verde. O
Deputado Luiz Castro e eu participamos ativamente desse processo,
mas é curioso que todas as conclusões daqueles debates se perderam ao
longo do tempo. Praticamente tudo que foi acertado e acordado ficou
no esquecimento, caiu no desinteresse total. Isso indica não apenas
uma falta de coerência do discurso político, mas também do despreparo
da sociedade e isso também tem a ver com o processo educacional. Os
cidadãos recebem informação, mas não são formados com consciência
cívica adequada. Eles não são preparados para debater e acompanhar
projetos, para cobrar dos políticos aquilo que interessam à comunidade
em geral, ficando restritos à troca de favores imediatistas.
Um dos grandes problemas existentes na Amazônia diz respeito ao
comércio da Madeira. Curiosamente, o desmatamento tem diminuído,
mas os conflitos e mortes por causa da terra vêm aumentando
assustadoramente. Há uma enorme carência no processo de regularização
fundiária; não se sabe quem são os legítimos donos da terra. Esse é
um problema gravíssimo e que está à espera de respostas que não são
fáceis, mas necessárias e urgentes Para isso, talvez a melhor saída fosse
a adoção de uma moratória geral, a suspensão provisória de qualquer
tipo de desmatamento. Por certo isso será extremamente difícil, mas
é preciso tentar. Aqui, gostaria de registrar um caso interessante e
bastante ilustrativo: Tempos atrás me deparei em Parintins com uma
apreensão de cinco balsas carregadas de madeira e que não resultou
em nada, pois logo depois chegaram ao local dois senadores, um de
Rondônia e outro do Pará, para liberação das mesmas. Neste contexto,
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também poderia citar o fato de que há mais de vinte anos o Estado do
Amazonas dispõe de uma Lei sobre os agrotóxicos, mas que nunca foi
aplicada, por falta de vontade política.
Ainda baseado no fato de que Manaus e o Estado do Amazonas
parecem viver fora da realidade, gostaria de lembrar o fato de que nesta
região o preço dos combustíveis é um dos mais elevados do Brasil.
Assim sendo, o desenvolvimento da região acaba sendo prejudicado.
É preciso ver a região amazônica com outros olhos, uma visão que
melhor combine os projetos com sua realidade.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
Ecopolítica é uma palavra relativamente nova no universo acadêmico
e que emerge de cenários sociais antes dominados por conflitos e
questões de natureza industrial, econômica, militar e geopolítica.
Apesar disso, ela é derivada de dois termos antigos e bem conhecidos
da academia: Eco (oikos = casa, lugar onde se vive) e Política, (de
polis = cidade ou comunidade estruturada em leis, normas, costumes,
erário, etc.). Assim, levando em conta sua etimologia, a ecopolítica
trata de um tipo de ciência fundamentada em princípios ecológicos,
tentando harmonizar as relações sociais e a preservação das condições
do meio ambiente.
O termo ecopolítica também evoca uma estreita relação com o senso
de nacionalidade. Nesse sentido, o verdadeiro sentido da ecopolítica
não é o traçado de grandes programas ou eixos de desenvolvimento
feito por governantes, mas a própria constituição histórica de um povo,
aqui incluindo suas diversas etnias, línguas e costumes. Isso equivale
à ideia de nação, hoje bastante conspurcada por países desenvolvidos
militarmente ou ONGs sorrateiras que tentam colocar tudo e todos sob
o jugo de seus interesses hegemônicos. Falo isso para lembrar a ideia
desastrada e até certo ponto muito perigosa de se considerar certos
povos ou tribos indígenas como formadoras de uma nação, no contexto
da nação brasileira. É preciso resgatar o senso de nação formada pela
combinação histórica de índios, pretos, brancos e mestiços. Ideia de
nação dentro de nação não faz sentido e em nada contribui para história
de um povo eclético e mestiço como o brasileiro.
No mundo moderno a ecopolítica tem uma grande afinidade com
tecnociência, pois é esta que vem balizando o desenvolvimento
humano, especialmente nas áreas urbanas. Os meios de moradia,
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comunicação, segurança e transporte são exemplos clássicos disso.
Mesmo a alimentação está fortemente alinhada com a tecnociência,
incluindo o plantio, tratos culturais e processos de industrialização.
Assim sendo, é preciso muita atenção e também muito esforço para
que os interesses dos conglomerados industriais e tecnológicos (e estes
visam basicamente à expansão de seus negócios) não estejam acima
dos interesses nacionais e muito menos direcionando estes. Também é
sumamente importante que os cidadãos não sejam escravizados pela
tecnociência.Ao invés de escravizar, esta ferramenta maravilhosa criada
pela humanidade deveria estar voltada para a libertação. Ela, por si,
nem escraviza nem liberta. Compete aos humanos fazer esta escolha,
tomar esta ou aquela decisão.
Não há dúvida que a tecnociência tem propiciado avanços altamente
significativos para a qualidade de vida humana e para a preservação do
planeta, mas por outro lado, também tem contribuído para deterioração
de ambas. A razão disso é que a tecnociência avança num ritmo muito
mais forte e acelerado que outros setores sociais e, além disso, (ou
talvez por isso mesmo) vem sendo transformada em fetiche, uma quase
religião. O resultado disso tudo é um estado de coisas muito semelhante
ao obscurantismo reinante em épocas passadas e contra o qual a própria
ciência lutou bravamente.
A sociedade esclarecida deve entender que a determinação das opções
possíveis deve ser confiada à tecnociência e que a determinação das
escolhas deve ser confiada à Ecopolítica, em seu sentido amplo e que
envolve o humanismo e a cidadania plena. Isso é especialmente válido
para a Amazônia, região formada por uma grande mescla de culturas
e que ainda detém a maior biodiversidade do planeta. Além disso, a
região parece ter-se tornado em panacéia para a solução dos graves
problemas mundiais. Consequência disso é que ela também se tornou
alvo da cobiça internacional, agora agravada pela onda avassaladora da
globalização capitalista.
Em seu sentido mais amplo, a Ecopolítica encampa a ideia da
sustentabilidade, aqui incluídos os aspectos ambientais, econômicos
e sociais. De acordo com isso, todos os programas, projetos ou
ações implementadas pelo governo devem contemplar os princípios,
valores e métodos da verdadeira ecopolítica, aquela voltada para o
desenvolvimento e tendo como fundamento os princípios ecológicos e
científicos. Em outras palavras: uma tecnociência colocada a serviço da
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humanidade e não o seu inverso, como muitas vezes ocorre nos dias
atuais.
Tentar o desenvolvimento regional sem as premissas da ecopolítica
seria é repetir o velho processo de desenvolvimento que vem ocorrendo
no Brasil e outros países e que só tem levado à destruição do meio
ambiente e a proliferação da pobreza. Isso significa que a Ecopolítica
deve estar sempre alicerçada na educação, na ética e na cultura. Sem
estas, a sustentabilidade de que tanto se fala não passará de mera
falácia, discurso inoperante e vazio.
Deixando de lado as ideias generalistas sobre o alcance do termo
ecopolítica, teço algumas considerações sobre algumas políticas traçadas
para a Amazônia nas últimas décadas e que não geraram os resultados
esperados ou prometidos. Apesar disso, ou talvez por isso mesmo, os
governantes e seus correligionários as defendem com unhas e dentes,
sempre tentando engrandecer alguns benefícios, diminuir ou esconder
os malefícios e obstaculizar caminhos alternativos. Naturalmente, todos
esses casos são tocados com propaganda, um instrumento sempre
muito caro, pago com dinheiro público e que só serve para a projeção
de alguns indivíduos ou grupos dirigentes.
Embora possa parecer incoerente ou provocativa tal declaração, o fato
é que a ZFM não é o modelo de desenvolvimento ideal para a região,
por mais que isso seja apregoado como verdade por muitos políticos,
gestores e pessoas diretamente envolvidas no processo. Muito menos,
ela é a instância responsável pela preservação da floresta amazônica.
É justamente sobre essa última assertiva que gostaria de focar minhas
considerações.
Para contrapor ao argumento de que a ZFM tem garantido a
preservação da floresta basta dizer que esse discurso não conta com
o aval da Ciência. Não existem estudos científicos isentos e bem
embasados que mostrem a correlação entre os mecanismos de zona
franca e manutenção de floresta. Os dados normalmente utilizados
para tentar justificar essa assertiva mais parecem jogo de marketing
empresarial e propaganda política.
Não há como negar que ao longo de sua existência de quase meio
século a Zona Franca propiciou elevados níveis de emprego e renda
para grande parte da população de Manaus. No entanto, o mundo
mudou, o livre comércio expandiu e os recursos da floresta estão aí
se oferecendo para serem usufruídos com bom senso e adequados
meios tecnocientíficos. Assim, se foi lançada a hipótese para defender a
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correlação entre ZFM e preservação da floresta amazônica, talvez fosse
oportuno lançar uma hipótese alternativa, isto é, a de que a instalação
da zona franca tenha contribuído para uma maior pressão sobre a
floresta.
A razão desta hipótese alternativa é que de maneira geral a instalação
de polos de desenvolvimento – e a ZFM é um desses polos – acarreta
pressões de todo tipo sobre seu entorno. Assim, ao atrair grandes
contingentes do interior do Estado e de outras regiões do país para
Manaus, aumentando assim as demandas por serviços públicos em
todos os setores, a ZFM gerou e continua gerando grandes pressões
sobre os recursos naturais locais.
Na década de 1970 era comum a informação de que a agricultura
não tinha ocupado o lugar da floresta na Amazônia central por causa
da pobreza dos solos, das fortes variações do regime de chuvas, da
grande quantidade de pragas, da carência de insumos e da falta de
infraestrutura. Também a floresta em si mesma, com árvores enormes
e de difícil manejo - naquela época a motosserra era inexistente ou um
luxo proibitivo para o simples caboclo - era um obstáculo ao cultivo da
terra.
Evidentemente, estes fatores continuam existindo e ainda hoje
impedem ou dificultam enormemente a produção agrícola regional.
Além dos solos amazônicos continuarem inférteis (exceto os da várzea,
que são inundados periodicamente e por isso pouco adequado à
agricultura de ciclo médio e longo) a infraestrutura não melhorou muito.
Ao contrário, em alguns casos ela até piorou. Exemplo disso é a BR-319
que funcionava bem há trinta anos, foi golpeada criminosamente pelos
balseiros (vide depoimento de Lauro Pastor no volume V do Caderno do
GEEA) e agora está literalmente abandonada.
Se por um lado a migração humana do interior para Manaus tenha
amenizado a pressão sobre o meio ambiente rural, é óbvio que estas
mesmas pessoas tenham aumentado a pressão sobre as condições
ambientais da capital e seu entorno. A grande quantidade de bairros
que surgiram em Manaus a partir de invasões serve para atestar isso.
Além do mais, Manaus localiza-se no meio da floresta amazônica,
mas ao mesmo tempo é uma das cidades menos arborizadas do Brasil.
Outro fato é que as mais elevadas taxas de desmatamento do Estado
do Amazonas estão ocorrendo na região metropolitana de Manaus.
Assim, não há consistência em se afirmar que a ZFM protege a distante
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floresta, quando a floresta no seu entorno vem sendo destruída de
forma impiedosa e sistemática.
Também é importante observar que os efeitos nefastos da urbanização
incentivada em grande parte pela ZFM não devem ser creditados apenas
ao desmatamento. Evidentemente, também devem ser responsabilizadas
por isso a favelização, a marginalidade, a criminalidade, a violência e
a transformação de igarapés em esgotos entupidos de lixo. Aliás, isso
não tem ocorrido apenas em Manaus, mas nas cidades brasileiras de
maneira geral. Esse é um problema sério e que a ZFM não foi capaz de
ajudar a resolver. Ao contrário, contribuiu para ampliar, uma vez que
atraiu e continuar atraindo mais gente para a periferia de Manaus.
Tivesse a ZFM ajudado a resolver os problemas ambientais de
Manaus, aí, sim, seria um bom argumento para aqueles que a defendem
como preservadora da floresta amazônica. Ainda é bom lembrar que a
poluição produzida em Manaus pelas suas indústrias e também pela
sua população acaba contaminando todos os igarapés que banham a
cidade, atingindo direta ou indiretamente as matas ciliares e a vida
dos peixes que dela dependem para alimentação, abrigo ou mesmo
dispersão.
Aqui é oportuno lembrar-se das afirmações da pesquisadora Violeta
Refkalefsky Loureiro, segundo a qual a nova cultura industrial-capitalista
traz no seu bojo a necessidade de mão-de-obra barata, o que aumenta
o fluxo migratório para Manaus. Isso também é responsável pelo êxodo
rural, o aumento das mazelas sociais e a modificação das relações de
trabalho até então existentes, distanciando ainda mais a cultura e a
identidade original amazônica.
Entretanto, o aspecto mais crítico da ZFM não diz respeito à sua
influência na urbanização da capital ou no esvaziamento do interior,
mas na incoerência de promover um parque industrial baseado em
equipamentos eletroeletrônico e totalmente dependente da importação
de componentes de outras partes do mundo. Vale dizer, o PIM não se
desenvolveu de acordo com as potencialidades da região, fundamentada
na biodiversidade, mas de acordo com os interesses dos conglomerados
industriais, dos agentes financeiros e dos governos que os incentivaram
com recursos públicos.
Zonas Francas são decorrentes de artifícios políticos, jurídicos e
administrativos. Afinal, elas normalmente são criadas para resolver
problemas locais ou conjecturais e não de forma perene, como ocorre
com os setores normais da sociedade. Assim, até mesmo a gestão de
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seus territórios se torna algo diverso do que ocorre normalmente na
região em que estão instaladas. Em muitos casos parece haver dúvida
ou indefinição quanto ao fato da sua gestão pertencer à esfera do
governo estadual, da prefeitura ou da própria instituição. Esse mal
parece acometer de maneira forte a ZFM, haja vista o estado lastimável
e de quase abandono em que se encontram as ruas e avenidas do Polo
Industrial de Manaus. Todo ano, principalmente na época das fortes
chuvas, as estradas se tornam praticamente intrafegáveis, por causa
de buracos e invasão do mato e sempre há discussões abertas a qual
daquelas esferas compete o reparo das mesmas. Essa pendenga parece
não ter fim e com isso quem sofre são os trabalhadores e o povo da
cidade.
Dizem os defensores do modelo de ZFM que o PIM emprega
diretamente cerca de cem mil pessoas. Não disponho de dados
estatísticos, mas a cadeia produtiva do setor pesqueiro, por exemplo,
emprega muito mais gente e poderia empregam muitíssimo mais,
se tivesse contado com o mesmo tipo de apoio governamental. Ao
contrário do setor industrial e comercial reinante na ZFM, que sempre
contou com a atenção dos governantes e subsídios formais, o setor
pesqueiro sempre esteve marginalizado, sem nenhum apoio substancial
do governo. Nem mesmo o entreposto para conservação de pescado em
Manaus, projetado há mais de trinta anos e construído há quase uma
década, está operando de maneira satisfatória.
Fosse esse setor dotado do mesmo tipo de apoio logístico, político,
técnico e financeiro que as atuais indústrias do PIM costumam receber,
por certo a ZFM e a Amazônia de maneira geral estariam em condições
muito melhores. O mesmo poderia ser dito a respeito do setor madeireiro
e não madeireiro, de biofármacos, de cosméticos e até do setor mineral
que continuam estagnados ou espoliados por práticas predatórias.
Outro grande projeto amazônico recheado de slogans políticos foi
o PROBOR. Este programa parece ter fracassado menos por causa dos
obstáculos naturais e mais por causa da corrupção. Ou seja, as mudas
de seringueiras não foram plantadas conforme previsto e aqueles que
o foram não tiveram os tratos culturais prometidos. Esse programa
não somente inviabilizou um negócio promissor, mas também acabou
enriquecendo empresários inescrupulosos que tomaram recursos
públicos a juros subsidiados para aplicar em setores mais rentáveis.
Como sempre, no final da linha quem paga a conta são os contribuintes,
dos quais provêm os recursos geridos pelos governos.
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É bom observar que à sua época, também o PROBOR era defendido
pelos governantes como modelo exemplar de desenvolvimento regional,
tal qual o modelo Zona Franca o é hoje. Aquele, ao menos, tinha a
vantagem de estar centrado num produto regional, a seringueira,
a produção de borracha. Este, por sua vez, continua centrado na
importação internacional de componentes. Só por isso, esse se mostra
menos sustentável que aquele.
Evidente que a dependência tecnológica não traz sustentabilidade
nenhuma no setor social ou econômico. Nem mesmo no setor político
isso ocorre, uma vez que a prática usual é a corrida permanente dos
governantes amazonenses à Brasília para pedir ou trocar favores em prol
da manutenção do modelo Zona Franca. Como o Estado do Amazonas
e toda a região contam com baixa representação política no cenário
brasileiro, por certo chegará o dia em que tais estratégias sucumbirão
por si mesmas, trazendo mais uma vez a decepção no processo de
ocupação da Amazônia. É lastimável que continue havendo decepção
frente a uma responsabilidade tão enorme como esta: a de ocupar de
maneira racional, inteligente e edificante a Amazônia, maior reserva
florestal e maior fonte de diversidade geológica, geomorfológica,
pedológica, vegetal, hídrica e humana do planeta.
Diante desse quadro de indefinição e fracasso, fica a impressão que
ainda não se sabe o que fazer com a Amazônia. De fato, ninguém sabe,
mas uma coisa é certa: só haverá saída para esse impasse quando a
política governamental e a tecnociência estiverem alinhadas com
a vocação natural da região e os legítimos interesses da sociedade
amazônica e que extrapola as fronteiras brasileiras.
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