Caderno de Debates
TOMO V

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Dilma Vana Rousseff Linhares
MINISTRO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Marco Antônio Raupp
DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISAS DA AMAZÔNIA– INPA
Adalberto Luis Val

Caderno de Debates
TOMO V

Células-tronco de pluripotência induzida
Transportes na Amazônia
Viajantes-cronistas na revelação da Amazônia
Ciência & Religião
Segurança Nacional na Amazônia
ORGANIZADORES

Adalberto Luis Val
Geraldo Mendes dos Santos

Manaus, 2012

Copyright © 2012 - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
PROJETO GRÁFICO
Tito Fernandes
REVISOR
Elizabeth Lima Mendes Leão
F O T O S D E C A PA
Geraldo Mendes dos Santos: Família em canoa com motor de rabeta no médio rio Solimões, dez/12.
FOTOS
Geraldo Mendes dos Santos (páginas 47, 125 e 149), Museu Amazônico (página 83)

E Q U I P E E D I T O R A I N PA
EDITORES

Mario Cohn-Haft

B O L S I S TA S

Ermiro Ribeiro Cavalcante

Isolde Dorothea Kossmann Ferraz

Israel Rodrigues Albuquerque

EDITOR DA SERIE GEEA

Keitiane G. de Oliveira

Geraldo Mendes dos Santos

Luís D. da Paz

PRODUÇÃO EDITORIAL

Nadine Cristina Albuquerque

Tito Fernandes
Odinéia Garcia Bezerra

Zaniele Mendes

Shirley Ribeiro Cavalcante
C ATA LO G A Ç Ã O N A F O N T E
G294

GEEA: Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos / Organizadores: Adalberto Luis Val,
Geraldo Mendes dos Santos. --- Manaus; Editora INPA, 2012.
v. 5. ---- (Caderno de Debates)
Conteúdo: Células-tronco de pluripotência induzida --- Transporte

--- Viajantes-cronistas na revelação
Nacional na Amazônia.

na Amazônia

da Amazônia --- Ciência & Religião --- Segurança

ISBN: 978-85-211-0109-3
1. Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos. 2. Transporte – Amazônia. 3. Políticas
regionais – Amazônia. 4. Gestão ambiental – Amazônia. I. Val, Adalberto Luis. II. Santos,
Geraldo Mendes dos. III. Série.
CDD 19. ed. 333.7
NB: a opinião dos autores não reflete necessariamente a opinião das instituições às quais estão
vinculados.

Editora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Av. André Araújo, 2936 – Caixa Postal 478
Cep : 69011-970 Manaus – AM, Brasil
Fax : 55 (92) 3642-3438 Tel: 55 (92) 3643-3223
www.inpa.gov.br e-mail: editora@inpa.gov.br

SUMÁRIO
AGRADECIMENTOS .......................................................................6
ORGANIZAÇÃO DA OBRA ...............................................................6
PRÓLOGO ......................................................................................7
SIGLAS E ABREVIATURAS ...............................................................7
AUTORES .......................................................................................9

TEMAS DE DEBATE
CÉLULAS-TRONCO DE PLURIPOTÊNCIA INDUZIDA .......................11
TRANSPORTES NA AMAZÔNIA ....................................................47
VIAJANTES-CRONISTAS NA REVELAÇÃO
DA AMAZÔNIA ............................................................................83
CIÊNCIA & RELIGIÃO ..................................................................125
SEGURANÇA NACIONAL NA AMAZÔNIA ....................................147

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

5

AGRADECIMENTOS
Agradecemos a todos que, de forma direta e indireta, contribuíram
para a elaboração dessa obra, especialmente:
Membros do GEEA, pela presença às reuniões e participação ativa
nos debates
Dr. Stevens Rehen, Cel. Lauro Pastor, Dr. Auxiliomar Ugarte, Dom
Luiz Soares Vieira e Gen. Villas Bôas, pelas palestras que serviram de
subsídio e motivação aos debates;
Sras. Ana Lúcia Martins, Francisca Campos, Marta Clemência e Tatiana Silva, pela prestimosa ajuda na organização e divulgação das reuniões;
Dr. Wanderli Tadei, Dr. Laurindo Campos, Dr. Carlos Bueno e Sr. Augusto Vital, pelo suporte técnico e logístico.
Sr. Edney Anselmo Chaves e Carlos Henrique Mota Mendes, pelo
paciente trabalho de degravação das falas dos depoentes;
MSc. Elizabeth Lima Mendes Leão, pela atenta revisão dos textos.
Sr. Tito Fernandes, Keitiane G. de Oliveira e equipe da Editora do
INPA pelo suporte na produção editorial e divulgação do Caderno de
Debates do GEEA.

ORGANIZAÇÃO DA OBRA
Neste Caderno de debates, Tomo V, estão incluídos os textos relativos
às palestras e depoimentos acerca dos temas tratados nas reuniões do
GEEA, no decorrer de 2011 e 2012.
Cada capítulo inicia com o texto do palestrante, seguido dos textos
dos debatedores.
As bibliografias citadas ou recomendadas encontram-se ao final de
cada capítulo.
Os nomes dos autores (palestrantes e debatedores) encontram-se na
página 9, em ordem alfabética. A sequencia dos nomes dos debatedores
em cada capítulo segue a ordem de suas apresentações.
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PRÓLOGO
É com grande satisfação e entusiasmo que lançamos este Tomo V
do Caderno de Debates do Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA/INPA), tratando de relevantes temas amazônicos e com a
participação de tantos e notáveis palestrantes e pensadores. Estamos
seguros que o conjunto de dados, observações e conjecturas apresentadas nesta obra possa servir não apenas como deleite intelectual, mas
também como subsídios aos políticos, gestores e tomadores de decisão.
O objetivo e alcance da obra residem exatamente nisso: servir de catalisador para uma ação coletiva em prol da defesa e do desenvolvimento
verdadeiramente sustentável da Amazônia.
Enfatizamos o sentido da verdadeira sustentabilidade para diferenciá
-la dos discursos vazios proclamados em seu nome e que muitas vezes
estão muito distantes da realidade e das demandas locais e mais afinados com os interesses subalternos, o lucro fácil e o domínio do bem coletivo. Também invocamos o senso da sustentabilidade neste contexto,
porque acreditamos piamente que esta só ocorre quando a sociedade se
acha bem instruída e ciente de sua força e destino.
Nesse sentido, é dever de toda instituição pública, sobretudo aquelas que lidam com o conhecimento, aportar valores e contribuir para a
promoção do saber em toda a esfera coletiva. É esta, e somente esta a
missão da Ciência e também do GEEA, seu promotor e aliado. Com ela,
nos orgulhamos e retribuímos à sociedade um pouco do que dela recebemos para nossas reflexões e trabalho intelectual. Assim, tanto quanto
nossa, esta obra é de todos os participantes e dos eventuais leitores.
Que ela seja útil e agradável a todos.

SIGLAS E ABREVIATURAS
AIDS		
Acquired immunodeficiency syndrome (síndrome da imu		
		nodeficiência adquirida)
ATP 		

Adenosine triphosphate (trifosfato de adenosina)

BNDS 		

Banco nacional de desenvolvimento social e econômico

CD 		

Compact disc

CE		

Estado do Ceará

Cel		

Coronel

CMA		

Comando militar da Amazônia
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COPPE		
Instituto Alberto Luiz Coimbra de pós-graduação e pesquisa de 		
		engenharia
DNA		

Deoxiribonucleic acid (ácido desoxirribonucléico)

DNER		

Departamento nacional de estradas de rodagem

DNIT		

Departamento nacional de infraestrutura de transportes

DNPM		

Departamento nacional de produção mineral

EMBRAPA

Empresa brasileira de pesquisa agropecuária

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

FMF		

Faculdade Martha Falcão

FOX		

Um tipo particular de gene

GEEA		

Grupo de estudos estratégicos amazônicos

Gen		

General

GPS		

Global position system (sistema de posicionamento global)

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

Instituto de desenvolvimento agropecuário e florestal sus		
tentável do Estado do Amazonas

IDH		

Índice de desenvolvimento humano

INCA		

Instituto nacional do câncer

INCRA		

Instituto nacional de colonização e reforma agrária

INPA		

Instituto nacional de pesquisas da Amazônia

IPAAM		

Instituto de proteção ambiental do Amazonas

iPS		
Induced pluripotent stem cell (célula-tronco de pluripotên		
		cia induzida)
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Kg		

Quilograma ou quilo

LaNCE		

Laboratório nacional de células-tronco embrionárias

MERCOSUL

Mercado comum do sul

MSc		

Magister Scientiae (mestre em ciências)

MUSA		

Museu da Amazônia

OGM		

Organismo geneticamente modificado

ONG		

Organização não governamental

PB		

Estado da Paraíba

PEF		

Pelotões especiais de fronteira

PI		

Estado do Piaui

RM

Região militar

RN		

Estado do Rio Grande do Norte

ROS		

Rise oxidative stress (aumento do estresse oxidativo)

RR 		

Estado de Roraima

SEMGRH
		

Secretaria de estado de geodiversidade, recursos hídricos, 		
minas e energia
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SIPAM		

Sistema de proteção da Amazônia

SIVAM		

Sistema de vigilância da Amazônia

SUFRAMA

Superintendência da zona franca de Manaus

TCU 		

Tribunal de contas da União

UC		

Unidade (área) de conservação

UEA		

Universidade do Estado do Amazonas

UFAM		

Universidade federal do Amazonas

UFRJ		

Universidade federal do Rio de Janeiro

UNINILTONLINS Centro universitário Nilton Lins
VPA		

Valproic acid (ácido valpróico)
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CÉLULAS-TRONCO DE
PLURIPOTÊNCIA INDUZIDA

CÉLULAS-TRONCO
DE PLURIPOTÊNCIA
INDUZIDA
Resumo

Este capítulo traz uma visão geral sobre as células-tronco, incluindo conceitos-chave, histórico dos estudos e pesquisas, técnicas de reprogramação celular, efeitos da variabilidade genética, senescência celular e busca de novos
medicamentos com base em seu poder rejuvenescedor. Além dos aspectos eminentemente técnicos, aqui também é abordada a relação entre custo e benefício, bem como as questões éticas e as visões da sociedade sobre este campo
de investigação promissor e ao mesmo tempo ameaçador, pois lida com os
processos básicos da vida. A um tema complexo e interrelacionado como este,
não poderiam faltar considerações sobre as expectativas que as pessoas têm
acerca do uso das células tronco, especialmente aquelas acometidas de males
ainda incuráveis pela medicina tradicional. Para os mais afinados com o tema,
o palestrante traz detalhes importantes sobre o histórico de suas pesquisas
conduzidas na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o intercâmbio mantido
com outras instituições científicas voltadas para a mesma temática.
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STEVENS KASTRUP REHEN
Em um organismo, existem células-tronco desde o momento em que
há fertilização de um óvulo por um espermatozóide. As primeiras células desse óvulo fecundado são denominadas célula-tronco totipotentes,
pois vão dar origem a todos os tecidos do corpo. São essas células que,
no útero materno, vão dar origem a um indivíduo pleno.
Existem, ainda, células-tronco denominadas embrionárias, que são
as retiradas da massa celular interna de um blastocisto, o qual corresponde ao estágio atingido pelo embrião em cinco a sete dias após a
fertilização in vitro. Essas células, que são pluripotentes, podem dar
origem a todos os tecidos de um organismo, mas não dão origem a um
indivíduo pleno, porque elas não conseguem formar os tecidos extraembrionários, necessários para o desenvolvimento da placenta no útero
materno.
Também existem as células-tronco adultas, encontradas a partir do
feto até o adulto, sendo as encontradas no cordão umbilical um exemplo
desse tipo de célula-tronco. As células de um feto também são consideradas adultas porque seu potencial de diferenciação diminui ao longo
do desenvolvimento fetal. As células-tronco adultas são consideradas
multipotentes porque têm um potencial mais limitado de diferenciação,
estando presentes no sistema nervoso, no cérebro, no cordão umbilical,
na gordura e na medula óssea.
A história das células-tronco embrionárias começou na década de
1980, com três pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel devido à
utilização de células-tronco embrionárias na geração de camundongos
transgênicos. E por que existe tanta expectativa quanto à utilização das
células-tronco embrionárias? Porque essas células, por serem pluripotentes, podem ser mantidas em cultura indefinidamente e dar origem
a praticamente todos os 220 tipos celulares de um indivíduo adulto.
Assim, a expectativa é a de utilização dessas células como peça de
reposição para uma série de doenças, substituindo, por exemplo, os
transplantes de órgãos. Mas, ao longo do texto, tentarei mostrar que essas células têm muito mais do que potencial terapêutico; elas também
têm um enorme potencial na biotecnologia, em geral.
Em nosso laboratório, trabalhamos com as células-tronco embrionárias humanas. As pesquisas com essas células se iniciaram em 1998,
quando foram isoladas pela primeira vez pelo grupo do Dr. James
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Thomson. De lá até aqui são apenas cerca de 12 anos, um tempo muito
curto em ciência, mas, ainda assim, com avanços significativos.
As células-tronco embrionárias humanas são pluripotentes e crescem
como grandes colônias, que podem ser enxergadas a olho nu. Dependendo do estímulo dado em laboratório, essas células se transformam
em células com características de órgãos específicos. Podemos ter, por
exemplo, células-tronco estimuladas a se transformarem em células do
coração e nelas é possível ver “corpos pulsantes”, que são estruturas
que se contraem na placa de cultura, com características de células
do coração. Isso é interessante porque, antes mesmo de se vislumbrar
uma possibilidade de transplante em seres humanos, pode-se pensar
em analisar, em laboratório, substâncias que tenham efeito sobre as
células do coração humano.
Por outro lado, se células-tronco embrionárias são injetadas no cérebro de um animal, apresentam morfologia semelhante à de células neurais e, então, passam a formar uma rede neural dentro desse cérebro.
Ou seja, dependendo do estímulo que recebem, podem se transformar
no tipo celular desejado. Obviamente, essa é uma visão simplificada,
pois as coisas não são tão triviais assim. Inclusive, uma das grandes
preocupações nessa área é, exatamente, identificar o coquetel de substâncias que precisa ser aplicado para que a célula passe a ser do tipo de
interesse, e grandes investimentos têm sido feitos em pesquisas dessa
natureza.
Atualmente, existem três testes clínicos com células-tronco embrionárias humanas, feitos para o tratamento de doenças humanas por três
empresas estadunidenses da Califórnia. Um para lesão de medula espinhal, um para esclerose lateral amiotrófica e um para diabetes. O
primeiro já começou e os outros estão aprovados, mas ainda não começaram.
Apesar disso, essas células embrionárias vão ser sempre identificadas
pelo organismo transplantado, que as reconhece como células estranhas; algo parecido ao que ocorre com o transplante de órgãos. Isto
significa que a pessoa que receber as células sempre terá que usar um
medicamento imunossupressor (que inibe o sistema imune e evita o reconhecimento das células transplantadas) para não haver rejeição. Isso
é uma dificuldade para a aplicação mais ampla dessas células.
Por isso, há países como o Japão e os Estados Unidos que estão
pensando em criar bancos de células-tronco embrionárias, para que se
possa ter uma maior diversidade imunogênica dessas células e atender
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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a toda população. Isso não é fácil, pois não há tantos embriões congelados de onde se possam retirar as células-tronco embrionárias.
Uma alternativa que surge é a possibilidade de produção de célulastronco embrionárias que sejam idênticas ao paciente, ou seja, a clonagem terapêutica. A proposta da clonagem terapêutica, de maneira
resumida, consiste no seguinte: retira-se uma célula de um paciente e
dela se retira o núcleo; em seguida, pega-se um óvulo de uma doadora
e também se retira o núcleo dele. Então, injeta-se o núcleo da célula do
paciente dentro do citoplasma do óvulo da doadora e, a partir de um
estímulo específico, essa célula começa a se desenvolver e a se dividir,
como em uma partenogênese. É a partir dessa célula que se obtêm as
células-tronco embrionárias que vão ser idênticas às do paciente.
Essa técnica é a mesma que foi desenvolvida no caso da ovelha Dolly.
A diferença é que o pesquisador que desenvolveu a ovelha reimplantou
o óvulo no útero de uma ovelha, mãe de Dolly. Essa técnica (quando o
óvulo é reimplantado) é chamada de clonagem reprodutiva. Uma série
de animais já foram clonados dessa forma. Por exemplo, todos os seis
cães farejadores atualmente empregados no aeroporto de Seul são clonados a partir de um labrador canadense, que é o principal farejador de
drogas e armas do mundo.
Há duas empresas na Coréia do Sul que fazem animais clonados.
Assim, para quem quiser clonar o seu gatinho, basta pagar cerca de 15
mil dólares e terá um novo gatinho, igual ao que foi clonado. Há também a possibilidade de utilização de clonagem reprodutiva em espécies
ameaçadas de extinção, como, por exemplo, uma vaca indiana e um
cabrito chinês, que foram clonados recentemente. Nesse caso, a idéia
é, justamente, tentar reduzir a ameaça de extinção dessas espécies. Isso
também não é uma coisa simples. Na verdade, é muito complexa.
Para se ter uma idéia mais clara das dificuldades envolvidas, vamos
tomar como exemplo o caso de um cão chamado Snoopy, que foi clonado em 2005. Nesse caso, foram utilizados 1095 embriões, em 123
cadelas, e dessas só foi possível a gestação de 3 embriões, dos quais um
morreu ao nascer e outro morreu durante o desenvolvimento embrionário, sobrando apenas o Snoopy. Esse processo é tão complicado que
as academias de ciências do mundo são contrárias à utilização dessa
técnica em seres humanos. Têm havido avanços nessa técnica, mas ela
ainda continua sendo muito complicada e desafiadora, principalmente
para o caso da clonagem humana.
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Além de outros aspectos, também se deve levar em conta a dificuldade de acesso aos óvulos de doadoras humanas, para que se possa fazer
a transferência do núcleo. Mas as dificuldades reduziram-se bastante a
partir de 2007, quando houve uma grande revolução nessa área. Assim,
é provável que daqui a poucos anos se possa fazer a clonagem terapêutica sem muita dificuldade, ou talvez não haja a necessidade de fazê-la.
Isso será possível com o que chamamos de reprogramação celular. Reprogramar uma célula nada mais é que fazer com que ela se comporte
exatamente da mesma maneira que uma célula vinda de um embrião,
mas sem ter sido retirada de um embrião.
A técnica de reprogramação celular foi desenvolvida em 2007, por
um pesquisador da Universidade do Japão, chamado Yamanaka. Aparentemente, a técnica é extremamente simples e elegante, mas também
é revolucionária nessa área de pesquisa. Tanto que, em 2008, ela foi
considerada pela revista Science como uma grande quebra de paradigmas da área de Biologia Celular.
Uma célula diferenciada, como um fibroblasto, não consegue virar
um macrófago, por exemplo. Mas, se a célula estiver em uma etapa anterior da diferenciação, ela pode virar um fibroblasto ou um músculo;
ou em uma etapa ainda mais precoce, vai poder dar origem a outros
tipos celulares. Então, a idéia da reprogramação é voltar etapas – quase
como se fosse voltar no tempo – e, a partir de uma célula diferenciada,
obter uma célula pluripotente. Como se faz isso? A idéia é pegar uma
célula da pele, o fibroblasto, através de uma pequena biopsia e usar um
vírus (pode ser um lentivírus ou um retrovírus) que vai funcionar como
um cavalo de Tróia, levando uma informação para dentro da célula.
Com essa informação, a célula vai que ter que se comportar como uma
célula embrionária. Para isso, são usados quatro vírus, cada um contendo genes específicos, essenciais para células-tronco embrionárias.
Assim, uma célula da pele, quando infectada com esses quatro vírus
(genes), é reprogramada e passa a se comportar como uma célula embrionária, sendo chamada de célula-tronco de pluripotência induzida
(iPS, do termo em inglês induced pluripotent stem cell).
Os quatro genes usados nesse trabalho, que são Oct-4, c-Myc, Klf-4
e Sox-2, são chamados de “fatores do Yamanaka”. Mas, atualmente, há
muitas combinações de vírus e de genes que podem ser usadas para a
reprogramação. No entanto, uma coisa extremamente interessante deve
ser assinalada: são apenas quatro genes que, combinados e inseridos
numa célula adulta, são capazes transformá-la em uma célula embrioGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

17

nária, que vai, então, ter a capacidade de formar qualquer tecido do
corpo humano.
Existem três possibilidades de utilização dessas células reprogramadas. A primeira é a modelagem de doenças. Pode-se pegar a célula
da pele de um paciente que tem um distúrbio mental, por exemplo,
reprogramá-la e, depois, transformá-la num neurônio, que vai carregar
as mesmas características genéticas do doador. A partir disso, pode se
fazer um drug screening, que é uma busca de medicamentos a partir
dessas células que vieram desse paciente, conforme Fig. 1.

Fig.1. Uso de células-tronco de pluripotência induzida (iPS) para modelagem de
doenças.

As iPS, produzidas a partir de células somáticas do paciente, são geneticamente idênticas ao doador e capazes de gerar todos os tipos celulares de um indivíduo, inclusive neurônios. Esta tecnologia permite
a identificação e caracterização de alterações particulares durante o
desenvolvimento do sistema nervoso, utilização como modelo de investigação de doenças, além da construção de plataformas para uso em
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medicina personalizada e varredura de novos fármacos. (Modificada de
Paulsen et al., 2012b
Outra possibilidade que está sendo explorada, mais especificamente
pelo Zoológico de San Diego, na Califórnia, EUA, é transformar a célula
da pele de um animal em extinção em uma célula reprogramada, para
estudar vários aspectos da biologia desse animal e de seus órgãos, como
fígado e coração. E o que estão tentando fazer, já que a célula reprogramada é pluripotente, capaz de originar qualquer tecido, é transformar
essas células em óvulos e espermatozóides, na tentativa de gerar novos
indivíduos a partir de um pedaço de pele de um animal em extinção.
A terceira possibilidade é fazer uma medicina individualizada, isto é,
fazer um transplante baseado numa célula que veio do próprio paciente. Isso elimina o risco de rejeição, que foi a primeira limitação citada
em relação ao uso das células provenientes do embrião.
Essa técnica de reprogramação celular tem sido feita rotineiramente
no Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias (LaNCE-RJ),
do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. O laboratório fica dentro
do Hospital Universitário da UFRJ. É um dos oito centros de tecnologia
celular do Brasil, relacionado à Rede Nacional de Terapia Celular, e foi
criado com o objetivo de gerar um banco de células reprogramadas e
de células embrionárias de várias espécies. No LaNCE, também é oferecido treinamento em pesquisa com células-tronco, e pesquisadores de
pelo menos 15 laboratórios já foram treinados. A idéia é, em médio prazo, conseguir transformar a pesquisa básica em aplicação terapêutica.
O laboratório é simples, mas bastante multidisciplinar, contando com
uma equipe formada por biólogos, biomédicos, engenheiros, veterinários e pessoas associadas.
No laboratório já foram produzidas células-tronco reprogramadas de
camundongos e seres humanos. Essas linhagens estão disponíveis para
qualquer pesquisador brasileiro interessado em trabalhar com células
reprogramadas ou pluripotentes.
Abaixo discutiremos algumas possibilidades de aplicação das células
reprogramadas para a identificação de fenótipos de doenças ou distúrbios específicos. A idéia básica é pegar uma célula da pele de um indivíduo, cultivar os fibroblastos, infectá-la com vírus contendo genes que
vão permitir a reprogramação, expandir as células iPS e, a partir disso,
buscar terapia específica, novos medicamentos e estabelecer modelos
de doenças.
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Como mencionado, no LaNCE visamos a possibilidade de fazer a
busca de novos medicamentos e, ainda, estabelecer modelos de doenças humanas. Para isso é necessário um grande número de células, pois
para fazer uma varredura de vários compostos, não se pode trabalhar
com uma quantidade pequena de células. Então, uma das primeiras
iniciativas do laboratório foi, justamente, buscar formas alternativas
de produção de células em grande escala. Um trabalho do nosso grupo
mostrou que é possível conseguir um número suficiente de células com
o uso de sistemas agitados.
Enquanto no cultivo tradicional são necessárias milhares de placas de
cultura para chegar ao número de células necessárias, com os sistemas
agitados é possível produzir a mesma quantidade de células em um único frasco. Depois de 100 horas de cultivo, conseguimos obter 500 mil
células por mililitro. Ou seja, conseguimos produzir muito mais células,
num espaço de tempo menor, a um custo que também é muito menor. Temos de 4 a 10 vezes mais células com esse novo sistema, o que favorece
e facilita a aplicação dessas células nas mais variadas áreas.
No sistema agitado, as células crescem em suspensão. Mas o interessante é que, na placa de cultura, elas crescem aderidas ao fundo da placa, e nos frascos elas crescem aderidas a pequenas bolinhas, chamadas
de microcarregadores. Assim, é possível aumentar bastante a área de
crescimento das células e, então, ter muito mais células em um volume
menor e num único frasco.
Além do número de células, outro gargalo das pesquisas com células
pluripotentes é o meio de cultura, necessário para manter as células
vivas. O custo de meio litro do meio de cultura mais usado para cultivar essas células, que é importado, está próximo de 1.700 reais e seu
consumo é muito grande no laboratório. Todos os que trabalham com
essas células sabem que esse reagente é extremante caro, sem contar as
dificuldades de importação. Normalmente, se paga o dobro pela importação de reagentes e ainda é preciso esperar de um a dois meses para
o material chegar até o laboratório. Na tentativa de resolver esse problema, em colaboração com a Dr. Leda Castilho, que é uma engenheira
química da COPE/UFRJ, investimos na produção de um meio de cultura próprio, isto é, feito em nosso próprio laboratório, e com as características dos meios que estão sendo disponibilizados comercialmente
por empresas do exterior. Os engenheiros fizeram o chamado “planejamento experimental”, a partir de publicações identificaram todos os
compostos utilizados nesses meios patenteados e fizeram outro meio de
20
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cultura que também mantém a pluripotência, isto é, mantém a célula
com a capacidade de se transformar em qualquer tecido do corpo.
Além disso, nesse meio as células crescem mais rápido e ele é completamente livre de componentes animais. Pensando em transplantes,
precisamos de uma condição onde não haja contaminação com produtos animais. O meio desenvolvido no laboratório é mais barato e já está
licenciado por uma empresa inglesa chamada CELL GS, com o nome
de Pluri Pro S3, que o está vendendo na Europa. Com isso, estamos
oferecendo o meio gratuitamente para os laboratórios de pesquisa brasileiros, sem custo de importação. Como cada meio litro do importado
custa 1.700 reais e nós gastamos cerca de 100 a 200 litros por mês no
laboratório, se pode imaginar o quanto economizamos com isso. O que
visamos agora é a possibilidade de terapia real em seres humanos, combinando o meio criado por nós com o sistema de cultivo de células que
desenvolvemos.
Juntando esses dois fatores, obtivemos um resultado interessante:
conseguimos muito mais células do que conseguíamos com outros dois
meios de cultura concorrentes. Obtivemos dois milhões de células por
mililitro, depois de 120 horas de cultivo. Para as condições atuais de
trabalho, esse é um número muito bom.
Com isso, conseguimos material, num primeiro momento, para trabalhar com screening de drogas; e, num segundo momento, para terapia celular, já que temos um meio de cultura completamente livre
de componentes animais (o que favorece a transição de uma pesquisa
básica para uma aplicação clínica).
Estimando os custos, observamos que, com o meio de cultura comercial e os métodos tradicionais de cultivo, que são com placas estáticas,
são necessários 30 mil dólares para produzir 1 bilhão de células. Usando o meio de cultura tradicional e o sistema de suspensão, esse valor
cai para 19 mil dólares, trocando apenas o sistema de cultivo. Utilizado
o meio customizado com o método tradicional em placa estática, gastam-se 22 mil dólares. Mas, se combinamos os dois (o meio customizado e o sistema agitado), é possível chegar a um valor de 14 mil dólares
por bilhão de célula. Isso significa que conseguimos chegar à metade
do custo, obtendo a mesma quantidade de células, tanto para pesquisa
quanto, eventualmente, para testes clínicos.
Agora, estamos aplicando a tecnologia desenvolvida no LaNCE para
estudar e entender a complexidade do cérebro humano. Um ponto que
nos motivou muito, a partir da criação das células reprogramadas, foi
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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poder modelar doenças mentais a partir das células iPS, poder buscar
a célula da pele de um paciente, reprogramar essa célula e criar no
laboratório uma rede neural com células idênticas às que existem no
cérebro daquele paciente.
Nesse contexto, um dos focos do nosso trabalho é a esquizofrenia.
Estamos estudando esse distúrbio mental no laboratório há pouco mais
de dois anos. A idéia é buscar pacientes com esquizofrenia, isolar fragmentos de pele desses pacientes, reprogramar as células, criar e estudar
os neurônios desses pacientes no laboratório. Essa é uma possível aplicação das iPS para o estudo de várias doenças, como a esclerose múltipla,
a atrofia muscular espinhal, o mal de Parkinson e o autismo. Para essas
doenças, já existem trabalhos que foram recentemente publicados.
No nosso caso, estamos tentando estudar uma doença bastante complexa e multifatorial, que afeta o sistema nervoso. A esquizofrenia é
um distúrbio mental que tem sintomas positivos, como alucinação; sintomas negativos, como a introspecção e é também acompanhada de
déficits cognitivos. O nome esquizofrenia significa “cérebro dividido”,
e ela tem uma prevalência bastante alta: uma em cada cem pessoas no
mundo apresenta esse distúrbio.
Esta doença está também relacionada com fatores genéticos, mas não
exclusivamente. Por exemplo, entre pessoas com esquizofrenia que têm
irmãos gêmeos idênticos, 50% dos gêmeos desenvolvem esquizofrenia
e os outros não, o que indica que há também muitos fatores ambientais
envolvidos, até mesmo no início dos surtos de esquizofrenia.
Atualmente, a esquizofrenia é estudada principalmente a partir da
utilização de cérebros pos mortem, a partir de modelos animais e a partir de tecidos, que não o cérebro, do paciente. Estuda-se, por exemplo,
a pele ou sangue do paciente e tenta-se inferir reações metabólicas que
estariam também presentes no cérebro desse paciente.
O que estamos propondo é utilizar células reprogramadas para estudar
o desenvolvimento da esquizofrenia. Recentemente, algumas hipóteses
sugerem que a esquizofrenia é um distúrbio do neurodesenvolvimento.
Então, ela acontece ou, na verdade, se estabelece durante o desenvolvimento do cérebro. Os sintomas começam a surgir por volta dos 18 aos
25 anos, mas o comportamento do indivíduo resulta de alterações no
cérebro que foram estabelecidas durante o seu desenvolvimento.
Assim, é interessante usar células iPS como modelo para estudar e
tentar entender a esquizofrenia durante o desenvolvimento do cérebro,
sem precisar fazer uma biópsia no paciente, a partir das células da pele.
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Há, ainda, alguns aspectos fisiopatológicos interessantes da esquizofrenia, há alterações nos circuitos neurotransmissores e todos eles
estão relacionados com o aumento de estresse oxidativo. Esse estresse
pode estar relacionado a alterações na mitocôndria, alteração de células
da glia, chamadas astrócitos, alterações genéticas e inflamatórias, além
das alterações dos próprios neurotransmissores.
Em nosso organismo existe um balanço entre os mecanismos antioxidantes e a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS). No caso da
esquizofrenia, parece haver um déficit de defesas antioxidantes, isso é
o que sugerem os resultados obtidos em modelos animais, em tecidos
pos mortem e em estudos de células não neurais. E esse desbalanço das
defesas antioxidantes pode estar envolvido, por exemplo, com o início
dos surtos de esquizofrenia.
A hipótese é que o cérebro é mais sensível ao estresse oxidativo do
que outros órgãos e, talvez por isso, existam as alterações comportamentais causadas por esse desbalanço no cérebro.
Para investigar essa questão, em um trabalho em colaboração com
a professora Helena Brentani, pesquisadora de São Paulo, e com um
psiquiatra do Rio Grande do Sul, chamado Paulo Abreu, nós tivemos
acesso a onze pacientes com esquizofrenia e o nosso desafio era buscar
as células desses pacientes, gerar os fibroblastos em cultura, reprogramar, formar progenitores neurais e neurônios a partir dessas células e
começar a buscar medicamentos que pudessem fazer efeito sobre um
eventual fenótipo que viéssemos a identificar nas células.
O primeiro passo foi o estabelecimento dos fibroblastos. Conseguimos, com autorização dos responsáveis e dos próprios pacientes, e em
parceria com o Hospital A.C. Camargo - onde a professora Helena Brentani trabalha - e com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, as células
da pele desses indivíduos. Esse material foi transportado para o Rio de
Janeiro, onde fizemos o processamento e expandimos as células dos pacientes. Tendo as culturas dessas células, passamos então para a etapa
de reprogramação. Conseguimos reprogramar as células com sucesso.
Os fibroblastos, depois da reprogramação, passam a ter morfologia de
uma célula iPS, que é uma célula pluripotente e que pode virar qualquer
tecido do corpo. Com essas células reprogramadas, usamos, então, vários
protocolos para a produção de neurônios. Conseguimos formar os neurônios e redes neurais a partir desses pacientes. Agora temos um modelo
feito a partir de células de pacientes esquizofrênicos e pessoas comuns.
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Após essa etapa, buscamos, num primeiro momento, alguma possível alteração metabólica ou fenotípica que ajudasse a estudar melhor
esse distúrbio no laboratório. A primeira coisa que analisamos foram as
mitocôndrias dos pacientes, comparando-as com as de pessoas controle, porque, como mencionado anteriormente, parece haver um aumento
do estresse oxidativo (de ROS) nos pacientes com esquizofrenia, e há evidências de que a morfologia mitocondrial pode ser alterada a partir disso.
Fizemos um ensaio bastante simples, basicamente analisando se o
formato das mitocôndrias era mais alongado ou mais achatado. Para
nossa surpresa e satisfação, observamos uma diferença entre as mitocôndrias de células reprogramadas (iPS) e neurônios derivados de pessoas comuns. A mitocôndria dos neurônios é mais alongada. Comparando uma célula de fibroblasto com uma célula iPS, também é possível
ver essa diferença na morfologia da mitocôndria. As células iPS tem a
mitocôndria mais achatada e curta.
O que concluímos é que, de fato, a alteração da morfologia da mitocôndria acontece durante o processo de diferenciação. Mas, de maneira
bastante interessante, quando analisamos os neurônios derivados de
um paciente esquizofrênico, a mitocôndria não muda de forma, indicando que há uma alteração metabólica naquela célula, que interfere
com o processo de reorganização do formato da mitocôndria durante
a diferenciação em neurônios. Se lembrarmos que a esquizofrenia é
um distúrbio do neurodesenvolvimento, então essa é uma evidência
de alteração mitocondrial num neurônio, ou numa célula que está se
transformando em neurônio, de um paciente com esquizofrenia.
Em resumo, as mitocôndrias das pessoas controle e dos pacientes
esquizofrênicos são iguais quando a célula está indiferenciada. Nessa
etapa, não há nenhum tipo de diferença entre os dois grupos. A diferença só acontece quando as células viram neurônios: enquanto em uma
célula do controle a morfologia da mitocôndria muda (fica mais alongada), nas células do paciente esquizofrênico não há nenhuma diferença
(as mitocôndrias continuam menores, mais achatadas).
Como mencionado anteriormente, há vários trabalhos na literatura
tentando explicar como as alterações mitocondriais podem ser consequência de estresse oxidativo. Então, já que observamos uma alteração
de morfologia de mitocôndria em pacientes com esquizofrenia, será
que há de fato um aumento de estresse oxidativo nessas células? A
resposta é sim. Comparando a quantidade de estresse oxidativo de um
paciente com esquizofrenia com a de um controle, observamos muito
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mais espécies reativas de oxigênio no paciente, o que confirma os dados
da literatura utilizando outros modelos, e também indica, ou explica,
porque observamos alterações mitocondriais.
Temos agora um modelo para estudar um distúrbio complexo, multifatorial, temos um fenótipo, conseguimos identificar uma alteração
na mitocôndria e aumento na geração de espécies reativas de oxigênio. Podemos, então, usar medicamentos para tentar reverter esses fenótipos. Começamos com um medicamento chamado ácido valpróico
(VPA), que é usado em alguns pacientes com esquizofrenia. De maneira
interessante, se tratamos os neurônios de um controle, não observamos uma alteração muito grande na redução das espécies reativas de
oxigênio. Mas se tratamos o neurônio de um paciente esquizofrênico,
conseguimos reduzir os níveis de espécies reativas de oxigênio, ou seja,
temos um modelo, um fenótipo, e conseguimos reverter esse fenótipo.
Para resumir esses dados: temos células reprogramadas de pessoas
controle e transformamos essas células em neurônios; temos células
reprogramadas de pacientes com esquizofrenia e transformamos essas
células em neurônios. Quando olhamos para as mitocôndrias: em uma
célula controle, quando é transformada em neurônio, existe uma mudança na morfologia da mitocôndria; em uma célula do paciente esquizofrênico essa mudança é muito menor ou talvez esteja reduzida.
Essa alteração da mitocôndria pode ser consequência da quantidade
exagerada de espécies reativas de oxigênio daquela célula. Também observamos que num paciente com esquizofrenia há mais ROS disponível,
e isso altera a morfologia da mitocôndria.
Agora tentaremos examinar quais são as origens desse aumento de
ROS. Pode ser uma deficiência das defesas antioxidantes ou a presença
de muito oxidantes. O ácido valpróico foi capaz de reduzir a quantidade
de ROS. Não há uma alteração muito grande no controle, mas no paciente com esquizofrenia há redução das espécies reativas de oxigênio.
O VPA interfere diretamente com a mitocôndria e altera ROS. Agora
temos um fenótipo e a possibilidade de buscar medicamentos baseados
especificamente na geração de ROS. Com isso, incluímos uma nova
ferramenta para o estudo da esquizofrenia.
O objetivo agora é, justamente a partir desse modelo, buscar uma
forma de aumentar as possibilidades, buscar mais medicamentos utilizando essa técnica. Estamos trabalhando com placas de 96 poços,
para mais tarde tentar chegar a 384 poços, o que possibilitará trabalhar,
de uma única vez, testando diversas concentrações ou medicamentos
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diferentes, baseados no efeito especificamente da geração de radical
livre desses pacientes. A nossa expectativa é, depois, usar essa técnica
também para outros distúrbios mentais.
Em um recente trabalho do nosso grupo, utilizando um composto
flavonóide de uma planta do nordeste, chamada catingueira, conseguimos mostrar que o flavonóide potencializa a diferenciação de células
reprogramadas, alterando os receptores de ácido retinóico, que é um
composto usado para a diferenciação das células em neurônios. Agora,
estamos começando a explorar esse modelo e iremos usar a técnica
descrita acima para buscar compostos naturais que sejam efetivos para
diminuir o ROS de pacientes com esquizofrenia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Processo de diferenciação das iPS
Esse é um desafio mundial: buscar o coquetel (a receita) que se deve
utilizar para fazer uma célula que pode virar qualquer coisa, virar uma
coisa do seu interesse. Hoje, o que conseguimos é uma rede neural,
com subtipos celulares diferentes. Conseguimos células que produzem
dopamina, outras que produzem glutamato ou outros neurotransmissores. Ainda não conseguimos, por exemplo, uma população purificada
de células dopaminérgicas, o que seria essencial para estudar pacientes com Parkinson. Uma cultura pura ainda não é possível. Com os
protocolos disponíveis atualmente, conseguimos cerca de 30% de células dopaminérgicas; mas há vários laboratórios no mundo buscando
justamente esses coquetéis. Conseguimos fazer, com certa facilidade,
atualmente, essa espécie de rede neural, com células da glia e com
neurônios; o que não conseguimos, ainda, é modular a proporção de
cada subtipo celular.
E, para ratificar, o mesmo desafio que há para células-tronco embrionárias, há para as iPS. Não há nem um tipo de modificação nos protocolos entre essas duas células. Mas, como dito anteriormente, existe
uma expectativa de produção de subtipos celulares específicos e esse é
um enorme desafio. Independente do tipo de célula pluripotente, seja
embrionária ou reprogramada, a busca de coquetéis específicos para
gerar um tipo celular de interesse continua.
No nosso caso, para o tipo de pergunta que estamos fazendo em relação a estresse oxidativo, isso não é tão importante. Mas queremos avançar nesse sentido, acompanhar a literatura e testar as nossas próprias
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receitas, para buscar também coquetéis que sejam mais específicos.
No caso da aghatisflavona (o flavonóide que usamos) foi uma surpresa
interessante. Já havia trabalhos, inclusive do Dr. Vivaldo Moura Neto
e de outros pesquisadores, mostrando o efeito da aghatisflavona em
tumores, induzindo sua diferenciação.
O que fizemos foi, basicamente, usar esse conceito e aplicar sobre as
células embrionárias e células iPS. O que observamos não é um aumento do ácido retinóico, mas sim do receptor do ácido retinóico. Se existe
mais receptor, a célula consegue responder melhor à informação do
ácido retinóico, que induz a formação de neurônio. Mas mesmo assim,
não será um neurônio de subtipo específico do cérebro, serão populações misturadas de neurônios.

Questões éticas e visões da sociedade
Nós temos um canal de comunicação direta com a sociedade, com
pacientes, através do nosso site. Recebemos, em média, 26 mil visitas
por mês, e respondemos, em média, a 300 pacientes por mês, com
perguntas das mais diversas, do tipo: “eu tenho uma doença ”x”, por
exemplo. “Células-tronco servem ou não servem?” Então, fazemos uma
pesquisa e respondemos: “olha, não há nenhum teste clínico com essas
células”, ou: “há testes, busque o Dr.”fulano de tal”. Isso mostra, até
certo ponto, como a reação da sociedade é positiva. Em 2007 houve um
debate, o primeiro debate do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão
de células-tronco embrionárias e sobre a possibilidade de sua utilização. Eu participei dessa audiência pública sendo favorável à utilização
dessas células. Foi a partir dessa audiência que se permitiu a utilização
de células-tronco embrionárias para pesquisa no Brasil.
Obedecemos à lei de biossegurança, e qualquer pesquisa com células-tronco embrionárias, ou qualquer laboratório que trabalhe com
célula-tronco no Brasil, seja ele público ou privado, tem que obedecer a
um comitê de ética, que pode ser interno ou em Brasília. Tudo é bastante regulamentado. O que posso afirmar é que essa é uma área que tem
que ter sempre uma preocupação ética clara.
A sociedade tem que estar envolvida com isso. Até o momento, sempre tivemos muito mais apoio do que qualquer tipo de preocupação.
Além disso, o uso de células reprogramadas elimina, em parte, essa
questão ética; principalmente em relação ao uso de embriões, pois para
trabalhar com essas células não usamos embriões, usamos um pedaço
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de pele. A questão agora é como utilizar esse pedaço de pele para benefício da ciência, mas, também, sem ferir os direitos do paciente.
Foi lançado, recentemente, um livro sobre uma linhagem de células,
chamada “HeLa”, que é utilizada no mundo inteiro. O livro mostra
como as coisas eram diferentes na época em que as células foram isoladas de uma mulher. Nesse caso, ninguém da família da doadora foi
informado de que as células correm o mundo.
Hoje em dia as coisas são muito diferentes. É preciso ter consentimento dos doadores para publicar o seu trabalho; é preciso se certificar
de que todo o trabalho passou por comitês de ética nacionais e internacionais. Essa questão está muito organizada.
Outro ponto é que, de fato, essa é uma área que está despertando um
interesse muito grande do mundo inteiro. Existe um fundo de pesquisa
americano que está investindo 1 bilhão de dólares por ano só em pesquisas com células iPS. Existe muito dinheiro envolvido, porque conhecemos o potencial não só terapêutico, mas o potencial de se estudar o
cérebro humano, o corpo humano de um modo geral, como nunca foi
possível. Agora se pode pegar uma célula equivalente a uma célula do
coração, do pulmão, fígado ou cérebro e trabalhar no laboratório. Antes
se trabalhava com modelo animal, que é essencial e crucial, mas o nível
que poderemos chegar com esse tipo de metodologia era inimaginável
há cinco anos.
Por exemplo: em 2007, discutia-se a possibilidade de utilização de
células-tronco embrionárias humanas em testes com seres humanos;
a qual foi aprovada. Hoje já estamos falando em célula reprogramada,
que, aparentemente, gera uma situação muito mais tranquila do ponto de vista ético e moral. Não necessariamente. Podemos pegar uma
célula-tronco reprogramada e gerar, por exemplo, um espermatozóide
ou um óvulo. Isso ainda não é para amanhã, mas já existem laboratórios fazendo esse tipo de diferenciação. Podemos pensar que, se eu me
descuidar, machucar meu braço e deixar um pedacinho de pele aqui,
alguém pode pegar esse pedacinho de pele e eu posso vir a ter um filho
em Manaus daqui a 10 anos, sem saber, e esse filho depois vai querer
uma herança.
São questões éticas que teremos que discutir em breve. Essas questões ressaltam a importância, também, da divulgação científica; a importância da nos aproximarmos da sociedade, para a sociedade depois
nos apoiar, ou discutir do seu ponto de vista o que acham que devemos
fazer ou não.
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A ciência vai avançar e esse avanço terá que ser discutido pela sociedade em geral. Se a sociedade sabe o que a comunidade científica está
fazendo, fica muito mais fácil direcionar as pesquisas. Não pode existir
um espaço muito grande entre o que se faz no laboratório e o que a
sociedade acha que é feito.

Alterações mitocondriais, radicais livres e
diferenciação celular
Em janeiro de 2011 foi publicado um artigo na revista “Cell”, mostrando o efeito de espécies reativas de oxigênio na diferenciação de células para um fenótipo do sistema nervoso. Em relação ao músculo esquelético, não saberia dizer. Não conheço trabalhos que mostrem isso.
Pelos trabalhos que vi em relação ao sistema nervoso, as alterações
nos níveis de ROS estão claramente associadas à diferenciação. Mas
há, muito provavelmente, pessoas buscando uma relação do ROS com
outros sistemas.
Em relação à mitocôndria: ninguém olhou mitocôndria em cérebros
de pacientes, por que para isso é preciso trabalhar com tecidos postmortem, e nem sempre se consegue esse tecido. Mas há algumas evidências, em outros tecidos, de alterações de mitocôndrias em pacientes
esquizofrênicos; mas não tão dramáticas, e não durante o desenvolvimento, como estamos vendo. A diferença no nosso laboratório, e aí está
o interessante em se trabalhar com células iPS, é que estamos tentando
mimetizar o que acontece no desenvolvimento embrionário e pós-natal
de um paciente. E nesse momento, quando uma célula pluripotente se
transforma num neurônio, estamos observando uma diferença.
Em tecido post-mortem e outros tecidos ninguém observou esse
efeito. Há alterações mitocondriais observadas em pacientes esquizofrênicos em outros tecidos, isso, como mencionado, já foi observado.
Contudo, ninguém é capaz de examinar a transição de uma célula diferenciada para uma célula não diferenciada, mostrando uma redução ou
achatamento das mitocôndrias.
Há vários distúrbios, chamados distúrbios mitocondriais, cujos sintomas são muito parecidos com os sintomas da esquizofrenia ou de
outros distúrbios, chamados esquizóides. A mitocôndria tem um papel
central no metabolismo cerebral, e distúrbios dessa organela podem
fazer com que haja alterações mentais claras.
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O ponto crucial parece estar na geração de ATP, e isso deve estar alterando completamente a maquinaria bioquímica dessas células. Ainda
não sabemos nada além disso. O que estamos vendo é um aumento de
ROS e alteração da mitocôndria.

Começo da vida, elemento desencadeador dos gens
Aonde começa a vida? Depende do ponto de vista. Isso foi discutido
no Supremo Tribunal Federal do ponto de vista legal e, dependendo da
religião e da própria formação cultural, há diversas respostas para essa
pergunta. Do ponto de vista religioso, a vida começa no momento da
fertilização; do ponto de vista legal, a vida começaria no momento em
que o óvulo fecundado tivesse contato com o útero materno; então,
nesse caso, uma célula fertilizada in vitro não seria considerada vida.
A questão discutida no Supremo foi: quando essas células ou embriões teriam direitos equivalentes aos de um cidadão? Para ilustrar
isso, existe uma caricatura que descreve um incêndio numa clínica de
fertilização in vitro. Existe um tanque de nitrogênio e duas mulheres
na clínica. O tanque tem 100 embriões. Quem você salvaria? As duas
mulheres ou o tanque de 100 “pessoas”, ou 100 embriões?
É uma caricatura, mas que tenta discutir um pouco a questão de
onde começa a vida do ponto de vista legal. Ninguém sabe a resposta,
mas foi necessário o Supremo Tribunal Federal discutir isso, para que
se pudesse trabalhar ou não com os embriões.
Um detalhe é importante destacar. Nos Estados Unidos, recentemente
foi iniciado um ensaio clínico com células-tronco embrionárias, que
está sendo realizado para pacientes com lesão medular. Esse ensaio está
sendo feito por uma empresa chamada Geron. Para isso, eles trabalharam primeiro com 200 ratos e depois com vários camundongos, testando essas células, tentando mostrar sua eficácia nas alterações causadas
pela paraplegia. Quantos embriões você imagina que foram usados em
todo esse estudo da Geron, inclusive nos testes clínicos de agora? Você
chutaria um número? Foi usado apenas um embrião!
A célula usada pela Geron é uma linhagem, chamada “H1”. A partir
do embrião, se retira a massa celular interna e é possível multiplicar
aquelas células ad infinitum; não sendo então preciso usar um embrião
para cada experimento. Para toda a pesquisa da Geron, desde o primeiro rato, do primeiro camundongo até os 10 pacientes que estão recebendo essas células agora, todas as células vieram de um único embrião
que seria descartado em uma clínica de fertilização.
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Obviamente, não estou dizendo, com isso, que não temos que legislar sobre essa questão. Mas o fato é que não são usados centenas ou
milhares de embriões nas pesquisas. No caso da linhagem brasileira, a
“BR1”, foi utilizado 1 embrião para se produzir a linhagem, que hoje em
dia alimenta vários laboratórios no Brasil inteiro. Ou seja, com poucos
embriões são geradas linhagens que podem ser utilizadas ad infinitum.
Uma questão que também é interessante, agora a partir das iPS, é
quando a vida termina. Além de não sabermos responder quando a vida
começa, temos que começar a nos perguntar quando a vida termina.

Efeito da variabilidade genética
De fato, hoje em dia há questões e discussões muito sérias nas Universidades de Cambridge e Harvard sobre a questão da imortalidade e a
possibilidade de aumentar muito a vida das pessoas. Há, de fato, expectativas de que se consiga fazer uma pessoa viver até cerca de 130 anos
sem grandes problemas, a partir da utilização de células como peça de
reposição. Então, agora não só não sabemos responder quando a vida
começa, como, muito provavelmente, teremos dificuldade para definir
quando a vida termina.
O embrião vai ter uma diversidade genética que é, certamente, diferente do paciente que vai receber aquela célula. Nesse caso, por mais
bem sucedida que seja a aplicação terapêutica da célula, seja para lesão
de medula, seja para diabetes ou outras doenças, o paciente vai ter que
receber um imunossupressor e, com isso, vai haver interferências na
vida da pessoa. Assim, há países que estão tentando se organizar para
criar bancos de embriões, ou bancos de células-tronco de embriões diferentes, que sejam capazes de preencher toda a diversidade genética
de uma população. Mas, em países como o nosso ou os Estados Unidos
isso é muito difícil, porque teríamos que trabalhar com uma quantidade
muito grande de células-tronco embrionárias, vindo cada uma delas de
um embrião.
A idéia é não mais fazer isso com os embriões ou com as células
embrionárias, mas sim com as células iPS, tentando, da mesma forma, criar um banco com uma diversidade genética que atendesse à
população como um todo. Mas, para isso se tronar realidade, é preciso
entender muito sobre a diversidade genética da população, para depois
definir qual é a diferença de uma célula para outra, para que, então,
se consiga fazer um banco com o número necessário de células para
atender à população.
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Células do cordão umbilical
A célula do cordão umbilical é definida como célula-tronco adulta.
Sendo assim, ela tem uma eficácia grande no tratamento de doenças
como a leucemia e outras doenças relacionadas ao sangue. E essa célula também pode ser utilizada para a reprogramação, tanto quanto
uma célula da pele. A questão de guardar células do cordão umbilical
é principalmente pela possibilidade de sua utilização em transplantes
relacionados à medula óssea. Ela seria uma alternativa ao uso de células-tronco da própria medula óssea para geração de células do sangue.
Atualmente, existem alguns testes para identificar se essas células
também poderiam atuar em patologias como o acidente vascular cerebral e outras doenças. Nesses casos, a célula do cordão umbilical
funcionaria não para recompor a área do cérebro afetada pelo o acidente vascular cerebral, mas sim como uma “mini bomba” de fatores de
crescimento que pudessem recuperar aquela área.
No caso específico de essas células serem usadas para reprogramação, como há bancos organizados dessas células, como o Brasil Cord,
além de outros bancos privados e também bancos públicos, como o do
INCA, existe a possibilidade de se usar esses bancos de cordão umbilical existentes e gerar células reprogramadas a partir deles. No entanto,
ao contrário do que se consegue fazer com fibroblastos ou células de
tecido adiposo, as células de sangue são mais complicadas de reprogramar. Existem relatos, mas não é uma coisa trivial.
Um último ponto importante em relação ao uso do cordão umbilical
para reprogramação é que, do ponto de vista da qualidade da célula,
as células do cordão são melhores do que uma célula da pele. Isso
acontece porque a célula da pele está exposta a uma série de alterações
ambientais de uma forma muito mais direta. Então, a célula do cordão
umbilical estaria muito mais “limpa” do que uma célula da pele. Essa
seria outra vantagem da extração do cordão umbilical, desde que se
domine completamente a técnica de reprogramação com essas células.

Senescência celular
É fato que, quanto mais velho for o animal, menos divisões celulares
a sua pele vai ter, porque as células entram em um processo chamado
de senescência, que é o envelhecimento celular. Isso acontece porque
as divisões celulares dependem do tamanho do telômero (o telômero
corresponde às extremidades dos cromossomos). Quanto mais vezes a
célula se divide, mais o telômero se encurta. Então, chega um momento
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em a célula entra em senescência e para de se dividir, para não perder
partes importantes do seu código genético.
No caso do boto é a mesma coisa. Quanto mais velho for o boto,
menor será o número de divisões celulares; consequentemente, menor
é a nossa capacidade de fazer a expansão daqueles fibroblastos. Apesar
disso, no caso de iPS humanas, há relatos de reprogramação de pacientes
de 84 a 96 anos. Ou seja, apesar da taxa de divisão celular da pele ser
menor, ainda é possível reprogramar essas células. Eu, particularmente,
fiquei curioso com a possibilidade de reprogramar as células do boto-corde-rosa. Seria interessante estudar, por exemplo, o cérebro desses animais, ou estudar outros órgãos que não conseguiríamos numa situação
normal. Isso seria interessante do ponto de vista evolutivo.
Há um grupo de pesquisa em San Diego que está trabalhando com
diferentes tipos de primatas não-humanos. Estão pegando pele de bonomos, chimpanzés, gorilas e outros primatas não-humanos e reprogramando. Depois, fazem redes neurais no laboratório e comparam com o
que acontece com o ser humano.
Por exemplo, existe um gene chamado Fox P2, que aparentemente está relacionado com a capacidade de vocalização do ser humano.
Esse seria um gene essencial para que os humanos consigam falar. Um
pesquisador europeu conseguiu identificar e sequenciar fragmentos de
DNA do homem-de-Neandertal. E ele identificou que esse gene FOX P2
aparece, evolutivamente, a partir do homem-de-Neandertal. Então, o
que querem fazer agora é criar “mini cérebros” em laboratórios desses
primatas não humanos e inserir o gene FOX P2, para ver se existe algum
tipo de alteração nas redes neurais em virtude do FOX P2, comparando
os diferentes animais, o que do ponto de vista evolutivo é muito interessante. É um trabalho que envolve biologia molecular e reprogramação,
mas abordando uma questão evolutiva básica.
Pensando nesse sentido e aplicando a idéia para as questões da Amazônia, poderíamos trabalhar com espécies regionais, que têm uma complexidade que praticamente ninguém conhece, a partir da técnica de iPS.

Camundongo vai falar?
No papagaio, certamente! Colocaram o gene FOX P2 num camundongo e ele não falou: “oi, bom dia!”, nem nada parecido, mas ele mudou
o seu processo de vocalização. Isso é muito sério. Ele ficou com a vocalização mais elaborada do que os outros camundongos – conseguiu várias “camundongas” para ele – isso é verdade. Saiu na revista “Nature”.
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Existem variações. Nos canários, a presença do FOX P2 é crucial para
a elaboração do canto. No caso dos primatas, esse gene só aparece a
partir do homem-de-Neandertal. Obviamente não é só o FOX P2 que
influencia. Por exemplo, chimpanzé e gorila têm uma capacidade de
comunicação gestual com o ser humano muito grande. O fato de esses
animais não falarem não é exclusivamente a ausência do FOX P2, até
porque existe um problema físico, de articulação, que impediria que
eles falassem; e, além disso, não tem o FOX P2, que não é o segredo da
vocalização humana, mas é um gene crucial para isso.

Animais em extinção
A possibilidade de gerar células-tronco a partir da reprogramação celular de diferentes animais vai facilitar o entendimento da diversidade
genética dentre as populações. Em relação aos animais em extinção,
há um estudo que tenta gerar células iPS a partir, por exemplo, de um
mamute. Identificaram um filhote de mamute congelado e bem preservado, e a ideia é tentar expandir alguma célula desse mamute, fazer iPS
e depois gerar um espermatozóide ou um óvulo, ou mesmo pegar um
núcleo e injetar em um óvulo de elefante, para tentar gerar um mamute
(desde que se consiga uma gestora grande o suficiente, que dê conta
de uma gestação de mamute). Mas, até onde sei, esse estudo não está
sendo muito bem sucedido.
Há diversas possibilidades de utilização das células reprogramadas,
ou mesmo das células derivadas da transferência nuclear ou da clonagem reprodutiva, para recuperar espécies extintas ou, principalmente,
na tentativa de aumentar a população de espécies ameaçadas.
Levando em consideração a questão da diversidade genética, o importante, tendo espécies de diversas regiões, é buscar material desses
indivíduos e tentar gerar células-tronco. Ter amostras de indivíduos diferentes certamente vai ser muito importante, caso a reprogramação celular para gerar novos indivíduos de espécies ameaçadas tenha sucesso.

Melhoria na qualidade de vida
No caso específico dos pacientes que trabalhamos, deixamos claro
que não há nenhuma expectativa de melhora da qualidade de vida deles, mas sim uma evolução no entendimento da doença. Um exemplo:
nosso laboratório hoje em dia está dentro de um hospital universitário.
Há seis meses, nos procurou um paciente, marido de uma funcionaria
do hospital. Hoje ele tem 28 anos; até os 25 ele tinha o desenvolvi34
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mento normal, mas nos últimos 3 anos apresentou um envelhecimento
precoce, extremamente acelerado. Se olhar para ele hoje, tem o aspecto
físico de uma pessoa de 55 anos, e tem apenas 27; até os 23 - 25 anos,
ele tinha o aspecto da idade correta.
Esse paciente passou por todos os setores da instituição, foi praticamente desenganado, porque não sabiam se o que ele tinha era algum
problema no metabolismo do fígado ou dermatológico. E até hoje ninguém sabe. Ele chegou ao laboratório e disse: “vocês podem ajudar a
gente?”, conversamos com ele, um médico que trabalhava no laboratório também conversou com ele, e expliquei: “Não temos como ajudar.
Não sabemos o que está acontecendo. Eu sou biólogo de formação; ninguém no laboratório tem como te ajudar nisso. Mas nós temos técnicas
no laboratório que podem ajudar a compreender o que você tem”. Ele,
então, cedeu um pedaço de pele.
Conversamos com uma cirurgiã plástica do hospital, e ele foi lá fazer
a doação. Hoje em dia estamos trabalhando com a pele dele, buscando
entender a questão dos telômeros, tentando saber se há uma redução
telomérica acelerada nesse paciente. Está claro para ele que não vamos
conseguir identificar um medicamento, e também que não vamos, a
curto ou médio prazo, identificar a doença que ele tem. Mas o fato de
ele ter algum tipo de resposta, ou seja, se conseguirmos dizer: “seus
telômeros são mais reduzidos do que os do resto da população”, para
ele já será o suficiente.
No caso das pessoas com esquizofrenia foi a mesma coisa. Explicou-se aos familiares que não vamos identificar um medicamento para
melhorar a qualidade de vida delas em médio prazo. Por outro lado,
estamos muito animados com as nossas observações. Vamos poder, de
fato, pelo menos acelerar a busca de novos medicamentos.
A questão é crucial, mas o importante é a transparência do que a
comunidade científica, nesse caso o nosso laboratório, está fazendo, e
a importância de tudo isso estar documentado e bem explicado, para
que não haja frustrações depois por parte do paciente. Estamos sempre
buscando um melhor entendimento da doença e, obviamente, se isso
for bem sucedido, poderemos chegar à busca de medicamentos. E é
crucial deixar claro para o paciente que não há uma previsão de quando
isso vai acontecer.
Em relação à mucosa, acontece o mesmo que com o sangue: ainda
não é um processo trivial reprogramar esse tipo de célula. Mesmo para
as células da pele; o rendimento para cada ensaio de reprogramação
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que fazemos é de 0.01%. E essas células demandam muito cuidado.
Nossa equipe trabalha todos os dias do ano, inclusive sábado, domingo, feriado, natal, ano novo... É preciso ir ao laboratório para cuidar
dessas células todos os dias, principalmente no primeiro momento da
reprogramação, onde temos que, manualmente, identificar o potencial
de uma célula que está reprogramada.
Como disse previamente, usamos quatro genes em vírus diferentes,
que precisam entrar numa mesma célula; então, a probabilidade de o
processo ser bem sucedido é muito baixa. Às vezes conseguimos que
um gene entre na célula A e o outro na B, mas precisamos que os quatro
entrem juntos. É quase uma loteria. Por isso o percentual é baixo, e fica
muito menor no caso de outras populações que não sejam de fibroblastos ou de células de tecido adiposo.
Há outros trabalhos recentes, mostrando que é possível chegar a uma
eficiência de 1% com outras técnicas. O objetivo é avançar nesse sentido e tornar o processo tão trivial a ponto de simplesmente se pegar
um esfregaço de boca e fazer uma célula iPS. Novamente, isso gera
uma questão ética e é importante que isso também seja discutido na
sociedade. Mais uma vez podemos citar um exemplo: “eu posso estar
bebendo água aqui e, de repente, aparece um filho meu em Manaus,
daqui a alguns anos!”. Em relação à reprogramação das células, é mais
um ponto importante que devemos levar em consideração.

Relação custo benefício
Há pessoas que tentam vender a expectativa de cura com célulastronco de uma hora para outra. Há, inclusive, grupos na China, na
Alemanha, que fazem o que chamamos de: “turismo de célula-tronco”.
Esses grupos vendem um “pacote” para o paciente sair do Brasil, ou de
qualquer outro país, para ser “tratado” lá.
Por exemplo, há um ano, bateu no meu laboratório uma pessoa cujo
irmão tem esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença bastante
cruel, onde a pessoa perde a capacidade de movimento até chegar a um
ponto que falece. E ele queria que fizéssemos alguma coisa. Expliquei
para ele o que fazemos, que não tratamos pacientes e não temos nem
competência para isso. Ele voltou para Fortaleza, e me escreveu 7 a 8
meses atrás, dizendo que a cidade dele se organizou para juntar dinheiro para levar o irmão dele para a China. O irmão foi para China, fez o
tratamento, voltou e não melhorou em nada. Existe uma expectativa
muito grande, e é uma coisa que nós entendemos, porque as pessoas
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ficam desesperadas vendo o ente querido morrendo, e a população se
cotiza para tentar fazer alguma coisa.
Justamente em virtude disso, foi criado um manual do paciente, feito pela Associação Internacional de Terapia Celular e Células-Tronco.
Esse manual foi traduzido no Brasil por vários pesquisadores da Rede
Nacional de Terapia Celular e foi disponibilizado por um estudante do
meu laboratório, que hoje em dia coordena a parte de divulgação da
rede. Esse manual tem a expectativa de explicar para sociedade o que
acontece de verdade, que a célula-tronco não é nenhum tipo de Santo
Graal, que vai curar todos os tipos de doença da humanidade.
Por outro lado, estamos trabalhando com uma tecnologia que surgiu
há 10-12 anos, o que é muito pouco tempo, mas onde já há avanços
significativos. Hoje em dia é possível modelar, de uma maneira muito
sofisticada na bancada, uma série de doenças, o que, antes, era impossível se pensar. A própria esquizofrenia, o autismo, síndrome de Ret,
esclerose... Com a reprogramação, podemos entender um pouco melhor
como funcionam várias doenças. Quando isso vai ser traduzido para a
população em geral? É difícil de dizer. Mas quando uma pessoa diz que
“a célula-tronco vai curar”, ela não está sendo honesta ou transparente.
Por outro lado, os avanços têm acontecido de maneira extremante rápida e promissora, principalmente para que outros tipos de tratamento,
que não diretamente o uso das célula-tronco, como a geração de novo
medicamento, por exemplo, possam surgir muito em breve. E isso está
muito claro, inclusive em virtude do montante de financiamentos para
essa área, principalmente nos Estados Unidos, Japão e Europa.
Em relação aos fatores epigenéticos, se pegarmos uma célula de pele,
uma célula da gordura ou uma da medula óssea e reprogramarmos, elas
serão diferentes, porque ainda existe uma memória daquele tecido, que
não consegue ser apagada. A célula reprogramada consegue virar todos
os tecidos, mas se ela veio do tecido adiposo, tem propensão a formar
células relacionadas com o seu próprio folheto germinativo (mesoderma, nesse caso). Ou seja, existe um certo nível de memória que não se
pode apagar, mesmo fazendo a reprogramação.
Em relação à idade da pessoa de onde é retirada a célula da pele, o
que sabemos é que uma pele mais jovem consegue reprogramar mais
rápido do que uma mais velha, que já tenha, de fato, recebido muitas
alterações epigenéticas. Em relação à região do corpo de onde é retirada
a pele, não há estudos específicos. No nosso caso, trabalhamos com a
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região da nuca. Tiramos um pedacinho do cabelo e depois fazemos a
retirada da pele, porque depois o cabelo cresce e não fica cicatriz.
ADRIANA MALHEIRO
Gostaria de parabenizar o INPA e o GEEA pela brilhante iniciativa
de promover a interação de diversos grupos de pesquisadores de várias áreas do conhecimento e também de tratar de células-tronco, um
assunto de ponta na Ciência e cada vez mais atraente para a sociedade
brasileira e o mundo, em geral. Parabenizo também Stevens Rehen,
pela brilhante palestra.
Foi mostrado que, no processo de diferenciação das iPS, toma-se um
fibroblasto e faz-se sua regressão, transformando-o numa célula pluripotente. No seu caso, isso vem sendo feito com neurônios. Também
foi mostrado que, para se chegar a neurônio, chega-se a uma sopa de
mediadores e que aí tem um componente natural que está aumentando
a expressão para o ácido retinóico que a gente sabe que é importante
no processo de diferenciação celular.
Com base nisso, gostaria de saber qual a dificuldade que o grupo de
pesquisa que você coordena está enfrentando frente a esse processo de
diferenciação celular. Indago isso, por que as pesquisas com célulastronco no mundo têm enfrentado muita dificuldade em gerar células
teciduais a partir de células.
MÁRIO DA SILVA COSTA
Nas últimas décadas, os estudos científicos feitos com seres humanos têm gerado diferentes repercussões sociais, tanto favoráveis quanto
desfavoráveis. É natural que numa sociedade pluralista surjam posições
contraditórias, especialmente quando religiosos e cientistas se colocam
em posição opostas.
Contudo, é lamentável essa dicotomia entre a religião e a ciência,
duas forças essenciais ao progresso da civilização. Ao longo da história,
os ensinamentos religiosos de caráter moral serviram para orientar a
vida de várias civilizações em todas as épocas e regiões do mundo. Por
meios destes ensinamentos, as pessoas aprenderam a disciplinar o lado
animal de suas naturezas, a fazer grandes sacrifícios pelo bem comum,
a praticar o perdão, a generosidade e a confiança e a usar a riqueza e
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outros recursos de maneiras propícias ao avanço da sociedade, além de
delinearem sistemas institucionais capazes de traduzir esses avanços
morais em normas gerais de vida social.
Por sua vez, especialmente a partir do século XX, a ciência se tornou
indispensável à vida da sociedade contemporânea. Todo o desenvolvimento planetário, que entre outros globalizou a sociedade humana, gira
em torno dela. Por conseguinte, o computador, a internet, a televisão,
os transportes, os alimentos, a saúde e tudo mais que a sociedade necessita depende da ciência.
Por meio da religião e da ciência, duas forças imprescindível ao ser humano, a experiência da raça humana tem sido organizada, seu meio ambiente interpretado, explorados seus poderes latentes e disciplinada sua
vida moral e intelectual. Logo, a humanidade depende dessas duas fontes de conhecimento, que são as principais progenitoras da civilização.
Por fim, neste momento, enquanto as pesquisas com células-tronco
suscitam questões éticas e possibilidades de cura para diversas doenças, espera-se que o bom senso faça com que religiosos e cientistas incorporem o pensamento do sábio persa, Abdu’l-Bahá, que entende que
“religião e ciência são duas asas sobre as quais a inteligência do homem
pode pairar nas alturas, com as quais a alma humana pode progredir”,
e dessa forma encontrem um ponto de harmonia.
VIVALDO MOURA NETO
Estou aqui, juntamente com Stevens Rehen e José Garcia, em visita
ao INPA, esse instituto que é um orgulho para o país, para todos nós
e não poderia deixar de fazer três comentários a essa bela palestra do
nosso colega Stevens .
Primeiro: Antigamente existia – e acredito que ainda exista – certo
medo de que o uso de células-tronco pudesse levar à formação de cópias humanas. Inclusive, isso foi tema de novela. Gostaria de esclarecer
que esse medo nós não precisamos ter. A complexidade do ser humano
é tamanha que jamais conseguiremos fazer um homem igual a outro, a
partir de uma célula.
Segundo: as células-tronco trouxeram para nós uma novidade curiosa, em relação ao câncer. Até certo tempo, havia um bom número de
possibilidades para explicar qualquer tipo de câncer e em qualquer ór-
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gão que fosse. Hoje, temos uma novidade que também explica o câncer,
que é a célula-tronco tumoral, a célula-tronco cancerosa.
Uma das possibilidades do câncer existir é que, no interior dele, existem células-tronco. É o que acontece, por exemplo, no caso do sistema
nervoso, com um dos mais graves tipos de câncer que se conhece, o
chamado de glioblastoma. Trata-se de um tumor que ocorre no interior
do cérebro. Para ele, não adianta cirurgia, nem nenhum tipo de radioterapia. Ele é realmente fatal. No caso de cirurgia, o médico chega a
retirar o tumor por inteiro, mas cerca de seis meses a um ano depois ele
reaparece e não há mais o que fazer; o paciente morre.
O caso do câncer cerebral não há como ser resolvido, porque os medicamentos mais utilizados são capazes de matar as células cancerosas,
mas não matam uma subpopulação das células cancerosas, que são as
células-tronco do cérebro. Então, é preciso entender por que a célulatronco, que é tumoral, resiste ao medicamento, e isso é um grande
problema que precisa ser resolvido. Assim, é muito importante estudar
as células-tronco para enfrentarmos muito problemas de doenças ainda
não resolvidos.
Terceiro: Tenho a impressão que o experimento do iPS foi um experimento-marco, porque mudou o conceito de células-tronco. Por quê?
Porque estamos imaginando que células-tronco são uma população
dormente de células que permanecem silenciosas em qualquer órgão.
E pode-se pensar que as células do tipo iPS – por exemplo, essas células da pele que podem ser reprogramadas – mostraram para nós que é
possível pensar que, nos tecidos e órgãos, numa dada condição que não
conhecemos, uma célula normal se reprograme como célula-tronco e
daí ela pode ter um destino benéfico de refazer tecido novo, ou um maléfico, de virar um tumor. Minha interpretação é que as células-tronco
são um sistema dinâmico, muito mais do que um sistema de uma célula
adormecida que desperta para se reproduzir ou então para se modificar.
ELIANA FELDBERG
Estamos tentando fazer um banco de células de fibroblasto do botovermelho (Inia geoffrensis), a partir de um fragmento da pele. Entretanto, as células não estão tendo o crescimento esperado. Segundo a
pesquisadora que está desenvolvendo esta técnica, isso ocorre porque
o tecido foi retirado de um indivíduo adulto. Para esse caso, seria ne-
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cessária a retirada de tecido de indivíduos jovens, pois nesses as células
têm melhores possibilidades de crescimento.
A relação entre o envelhecimento humano e a replicação celular vem
sendo investigada em culturas in vitro de fibroblastos de voluntários
jovens e idosos. A capacidade proliferativa das células in vitro de idosos foi significativamente diminuída, quando comparada à cultura de
células de indivíduos jovens.
SIDINÉIA APARECIDO AMADIO
Às vezes, a pele pode estar danificada e por isso gostaria de perguntar se não se poderia utilizar tecido da mucosa da boca, enfim, outros
tecidos para o estudo de células-tronco. E outra questão que me chama
a atenção é a questão ética que envolve o assunto, então eu queria conhecer a sua visão sobre isso. Às vezes a nossa preocupação, o nosso
objetivo é a pesquisa em si, levando-nos a considerar apenas a doença
e isso é fascinante, mas como fica o paciente nesse contexto? Qual é
a visão do paciente? Com qual objetivo nós iniciamos essa pesquisa,
senão para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. Então, de que
maneira os resultados da pesquisa são utilizados para que essa melhoria de qualidade de vida de fato aconteça. Gostaria de saber qual é a sua
visão sobre isso, em termos de política pública, de ação mais global.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
É impressionante o potencial apresentado pelas células-tronco. Embora os estudos sobre elas sejam relativamente recentes e existam muitas especulações sobre seu potencial curativo, há fortes evidências de
que elas serão mesmo revolucionárias no campo da medicina. Até o
rejuvenescimento geral do corpo e longevidade secular começam a ser
especulados, mediante terapia com essas células realmente mirabolantes. O nome técnico atribuído a elas (pluripotentes, totipotentes) não
deixa de ser uma referência a isso.
Com a descoberta do poder curativo e regenerador das células tronco, fica mais uma vez evidenciado o fato de que a Natureza é dotada de
uma complexidade assombrosa e de uma “sabedoria” própria. Só aos
poucos, quase como conta-gotas, é que ela vem sendo conhecida pelo
homem, através da especulação racional, da ciência e da tecnologia.
Quanto mais se conhece a natureza, mais surpreendente ela se mostra.
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Curiosamente, enquanto a natureza terrestre está prenhe de mistérios, o homem se lança ao espaço à procura de potencialidades, investindo nisso somas fabulosas de recursos financeiros. Por exemplo, cada
voo do ônibus espacial com destino à lua chega a custar mais de um
bilhão e meio de dólares. Esse valor é bem superior aos investimentos
feitos por muitos países nos estudos das misteriosas células-tronco. Ou
seja, enquanto o homem busca conhecer os mistérios do mundo longínquo, mistérios próximos afloram a seus pés.
Nota-se facilmente uma quantidade enorme de pessoas desinformadas ou mal informadas sobre as células-tronco, mas todas bastante esperançosas no seu poder de cura. Isso mostra que a esperança antecipa
ou está desvinculada do conhecimento e, além disso, as pessoas confiam na Ciência.
Um dos aspectos mais surpreendentes das células-tronco e que ainda
se constitui num verdadeiro mistério para a ciência diz respeito ao tipo
de comando que a célula-tronco pluripotente recebe para diferenciarse num determinado tipo de tecido. É intrigante saber quais os fatores
que determinam as condições, o momento e a maneira de dar as ordens
para que a célula se transforme ou elabore determinado tecido. Conhecer isso seria aproximar-se do conhecimento do mecanismo da própria
vida. Quanto a isso, considero que as células-tronco, especialmente as
embrionárias, têm muito mais a revelar ao homem que a simples capacidade de formar clones, construir e regenerar tecidos.
Também convém lembrar que não apenas os homens, mas todos os
seres vivos contêm células-tronco, daí que todos eles devem ser vistos
com o mesmo olhar de admiração e ter o respeito que a vida merece,
como um todo. Conceber o valor das células-tronco apenas como meio
terapêutico para a cura ou regeneração de seres humanos é uma tremenda miopia epistêmica. Pelo potencial e mistérios que encerram, elas
devem gozar de um sentido ético intrínseco. Talvez esteja aí mais uma
grande contribuição da Ciência para as reflexões humanísticas e que
vão muito além de simples cura terapêutica.
ADALBERTO LUIS VAL
A sociedade está se organizando cada vez mais para enfrentar as
questões éticas decorrentes da pesquisa científica. Por exemplo, recentemente instalamos aqui no INPA uma comissão de ética para o uso de
animais em experimentos. A gente tem um conjunto de protocolos para
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todos os vertebrados, inclusive peixes. Também as revistas estão cada
vez mais exigentes e requerem protocolos aprovados pelos comitês de
ética das instituições. O sistema para uso de animais se organizou a
partir de um comitê geral em Brasília, que julga questões mais diferenciadas que possam interferir no processo como um todo. Então, nós
estamos sendo cada vez mais obrigados a desenvolver protocolos para
trabalhar com linhagens específicas de células para testar diferentes
condições ambientais, novos fármacos, novos produtos químicos, mas
também condições ambientais específicas: poluentes, taxas de crescimento, características físicas como temperatura, por exemplo.
O Brasil tem vivido – não na mesma intensidade que em outros países – momentos éticos dramáticos, como aquele que aconteceu na Escola Paulista de Medicina, onde estouraram uma bomba do lado do laboratório que vinha realizando experimentos com animais. Ou, então,
aquele grupo que se manifestou durante a SBPC na UNICAMP, jogando
tinta na professora que defendia a regulamentação. Enfim, a gente tem
um movimento nacional que se organizou em torno disso e que acabou
culminando na aprovação da lei relacionada ao uso de animais no laboratório, aliás uma lei que estava no Congresso há 20 anos.
Precisamos de uma maior agilidade nos marcos regulatórios de pesquisa em geral. Eu acho que o avanço que vai decorrer do uso de células-tronco, assim como o avanço no uso de animais, precisa ser acompanhado de legislação adequada. A gente tem uma legislação arcaica e
retrógrada em relação ao avanço que a ciência está experimentando nos
últimos anos de uma maneira geral.
Quando estamos lidando na fronteira do conhecimento, somos levados a questionar se essa ação é neutra ou não e isso remete a uma
questão maior e que há muitos anos vem sendo discutida: a neutralidade científica. Evidentemente, isso é um mito.
Hoje estamos lidando com algo que, em última análise, busca dar
uma resposta aos desafios que a nossa sociedade acabou colocando
para si mesma, ou seja, quando a gente está investindo milhões em ciência, nós estamos tentando procurar respostas para perguntas que nós
mesmos colocamos ao longo do tempo. Portanto, nas questões éticas
levantadas acerca da pesquisa com células-tronco, a gente tem que pensar também nas questões de investimento e das nossas necessidades,
dos nossos anseios.
Quanto a isso, acho que não há situação que nos induza a uma ansiedade tão grande como é essa da questão da cura de doenças. Se
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voltarmos 10 anos atrás, a cura ou a convivência com o diabetes estava
baseada fundamentalmente numa injeção de insulina, mas hoje a gente
já tem pelo menos algumas dezenas de novos medicamentos sendo
testados, e alguns deles decorrentes dos estudos com células-tronco.
Há uma série de medicamentos que interferem não somente no processo de produção de insulina, mas nos processos de controle da degradação de insulina e controle da liberação do açúcar a partir do glicogênio. Quer dizer, há uma série de novas abordagens nesse processo
todo, que decorrem fundamentalmente da pesquisa dita “neutra” e que
na realidade não é neutra em última análise.
A questão ética vai acompanhar a própria evolução da sociedade.
Ou seja, a nossa posição ética sobre um determinado tópico não é algo
constante, vai mudando ao longo do tempo. O transplante de órgãos é
um exemplo disso. Vou citar um estudo que foi feito recentemente, muito ressaltado num congresso recente no Canadá. A partir do ano 2100,
a reprodução humana demandará assistência médica direta ou indireta.
Estima-se que, em 50% dos casos, vai haver a coleta de espermatozóide e óvulo, que serão manipulados para que se tenha a reprodução
humana. E os outros 50%, de alguma forma, vão ser orientados ou
assistidos. Então, é claro que, naquele momento, a nossa posição ética
sobre célula-tronco vai ser completamente diferente da que a gente tem
hoje. Se a gente levar a questão ética para o grupo das pessoas que tem,
por exemplo, alguma mazela médica qualquer, a posição é muito diferente da que nós temos aqui do nosso lado. Então, essa é uma questão
que vai acabar sendo tratada de alguma forma.
O genoma é uma caixinha de surpresas. A questão da expressão gênica é maior ainda. Não o que está escrito no próprio DNA, mas o que
está no entorno, interferindo no processo de expressão. Estamos apenas
começando a entender os mecanismos de controle de expressão gênica.
A gente está trabalhando com invertebrados, com ratinhos de laboratório e com humanos. Mas a gente tem um mundo imenso e desconhecido no nível celular e molecular. Como é o processo de diferenciação
celular, controle de expressão gênica e controle de células tumorais em
organismos mais basais na escala filogenética, nos peixes por exemplo.
A gente tem alguns modelos que a gente acaba usando e tendo-os como
definitivo; no caso dos peixes, o zebrafish porque a gente conhece o
genoma dessa espécie.
Uma coisa extremante importante para o nosso país seria aproveitar
a diversidade biológica que a gente tem e procurar entender um pouco
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melhor como isso variou ao longo do tempo, entender como se deu
essa diversidade biológica. Isso nos permitiria entender os processos
de controle da expressão em situações diferenciadas. Infelizmente nos
faltam sistematas e taxonomistas, tanto para a área de Zoologia quanto
para a área de Botânica.
As respostas para um amplo conjunto de questões requerem ações
multidisciplinares e interdisciplinares. Por isso, é alvissareira a informação de que seu grupo é formado por biólogos, médicos, químicos e
engenheiros, pois a ciência é isso hoje. Quando a gente desconstrói caixinhas e estimula que pessoas com formações completamente distintas
conversem, construímos o momento seguinte da Ciência.
A interação entre físicos, matemáticos, biólogos, entre outros, ajudou
a construir momentos importantes para a Ciência. A especialização é
importante, mas não pode levar à separação. Em vários centros de estudos há muitos departamentos com atividades muito próximas, que
não conversam. É preciso conceber novos modelos organizacionais que
resultem na desconstrução das barreiras entre os saberes. Acho que isso
é fundamental se a gente quiser dar o passo seguinte nessas áreas todas
que são, por natureza, multidisciplinares.
E a Amazônia nesse contexto, como fica? Quantas catingueiras temos
nessa Amazônia? Ontem, no herbário, lembrávamo-nos de um estudo
do INPA acerca dos frutos que o tambaqui come: mais de 140 tipos
de frutos diferentes das árvores de várzea da Amazônia. Por que ele
consome esses frutos, quais benefícios esse frutos trazem? Porque ele
discrimina alguns desses frutos? Porque ele não come todos os frutos
encontrados na várzea?
A exposição de Stevens foi instigadora. A Amazônia está num momento de se postar num outro nível, num outro patamar; e para isso
nós precisamos de elos científicos fortes. Tenho certeza que a Amazônia vai continuar contribuindo e pode ampliar sua contribuição ao desenvolvimento do nosso país por meio de interações com pesquisadores
de outras instituições.
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TRANSPORTES NA AMAZÔNIA

Barco de transporte de passageiros
e carga tradicionalmente utilizado
nos rios amazônicos.

TRANSPORTES NA
AMAZÔNIA
RESUMO

Este artigo traça um panorama geral sobre o sistema de transportes na Amazônia, começando com o depoimento do palestrante sobre a epopéia da construção da BR-364, ligando Cuiabá a Porto velho e a posterior irresponsabilidade
praticamente criminosa de seu abandono. Também é realçada a importância
estratégica desta rodovia na integração da Amazônia com as demais regiões do
Brasil e os países do Norte. Além do transporte rodoviário, também são feitas
considerações gerais sobre a situação do transporte fluvial e aéreo e a vinculação destes com os polos de desenvolvimento traçados para a região. Também
são feitas referências às dificuldades operacionais e ao mesmo tempo a importância do serviço militar nas regiões fronteiriças do Brasil com os demais
países amazônicos. Como o sistema de transporte está fortemente vinculado
a outros setores socioeconômicos, como segurança, produção, escoamento,
saúde e educação, também estes são tratados no texto.
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LAURO AUGUSTO ANDRADE PASTOR ALMEIDA
Convido vocês a fazer comigo uma viagem pela Amazônia, começando em 1966, data de minha entrada oficial nessa região, através de uma
porta, à época nova porém muito estreita e barrenta: a antiga BR-29,
hoje BR-364 (Cuiabá-Porto Velho-Rio Branco-Cruzeiro do Sul).
Tal fato se iniciou quando eu era capitão do Exército e servia no
Nordeste brasileiro, ministrando aulas de terraplanagem para técnicos
e engenheiros militares em Natal/RN, Crateús/CE, Caicó/RN, Teresina/
PI e João Pessoa/PB. Numa dessas andanças fui informado de que havia sido criado um batalhão de engenharia em Porto Velho, o qual seria
instalado a partir de base situada no Rio de Janeiro. De imediato tomei
a decisão de participar desse enorme desafio e de me apresentar como
voluntário, uma vez que esta era a condição determinada pelos chefes
militares.
Assim sendo, em dezembro de 1965 me apresentei no Rio de Janeiro e
de imediato me incumbiram de organizar e conduzir um enorme comboio
de viaturas e máquinas, que deveria ser despachado para a região cruzando um trecho de 4.666 km. Após alguns dias de planejamento, no dia 20 de
janeiro de 1966 metemos o pé na estrada rumo ao coração da Amazônia,
levando conosco 43 viaturas, três máquinas pesadas e 59 homens.
Do Rio de Janeiro a Vilhena, com escala em Cuiabá, a viagem foi relativamente tranquila. Saindo de Vilhena, deixando a serra dos Parecis
e entrando na planície amazônica, através da pequenina cidade de Pimenta Bueno, começamos a enfrentar uma série quase interminável de
desafios. De cara pudemos perceber que a região amazônica já estava
sendo e vítima de uma enorme quantidade dos hoje chamados crimes
ambientais, mesmo que as leis daquela época não os apontassem como
tais, mas simplesmente como subproduto do progresso ou, até mesmo,
como sua marca de atuação. O mais evidente deles era o corte de castanheiras para a construção de pinguelas, do qual falarei em seguida.
Antes, gostaria de lembrar que a estrada que corresponde à atual BR364 foi construída ainda no governo Juscelino Kubitschek como BR-29
e que, na época em que por ela passamos, encontrava-se inteiramente
abandonada, sem quase nenhuma assistência do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), o órgão então responsável pela
sua manutenção.
No trecho entre Pimenta Bueno e Porto Velho havia 130 pinguelas.
Para cruzá-las com carros pesados, era comum uma prática muito
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curiosa, para não dizer de um extremo absurdo: O motorista derrubava
duas castanheiras e com elas fazia uma ponte improvisada (pinguela),
por onde passava com seu caminhão. Ao chegar do outro lado da “ponte”, voltava e ateava fogo sobre a mesma. O próximo motorista fazia
o mesmo e a razão para isso era simples: evitar que o caminhoneiro
que viesse atrás pudesse se beneficiar de sua obra e com isso levasse
vantagem na concorrência pela venda dos produtos que transportavam.
Ao chegarem a Porto Velho vendiam não somente a carga, mas também
o caminhão e pegavam o avião de volta ao sudeste, começando tudo
de novo, fazendo e refazendo todas aquelas pinguelas. Evidentemente,
além dessas, havia incontáveis atoleiros ao longo da estrada. Essa era a
grande saga dos motoristas da então BR-29.
Chegamos a Porto Velho em 22 de fevereiro de 1966, numa segundafeira de carnaval, após um mês e dois dias de percurso, tendo como
missão imediata recuperar da estrada que havíamos trilhado – a Cuiabá-Porto Velho – e implantar e construir a estrada entre esta capital e
Guajará-Mirim, com inflexão para oeste em Abunã, em direção a Rio
Branco, no Acre.
Em 1969, o general e engenheiro Rodrigo Octávio resolveu destacar
um batalhão para construir uma estrada de Rio Branco a Cruzeiro do
Sul, ambas no Acre. Nesta ocasião eu já estava transferido para Boa
Vista/RR, onde deveria trabalhar na construção da BR-174, de Manaus/
AM a Boa Vista/RR. O General cancelou minha ida para Boa Vista/RR
e me nomeou comandante do Núcleo do 7º Batalhão de Engenharia de
Construção. Nessa cidade do extremo oeste acreano, recebi a missão
de construir a sede do batalhão, organizar e colocar em funcionamento
a nova unidade militar e paralelamente iniciar a implantação da BR-364
no trecho Cruzeiro do Sul-Rio Branco.
Dois anos depois, fui transferido para o Comando Militar da Amazônia em Manaus/AM. Aqui me preparei para o concurso para a Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército. Aprovado, viajei para o Rio/RJ a
fim de dar continuidade aos meus estudos, desta feita o Doutorado em
Ciências Militares, que durou de 1973 a 1975. Recebido o diploma, fui
classificado de novo no Comando Militar da Amazônia, onde me apresentei após passar seis meses nos EUA. Em 1982, depois de servir no
2º Grupamento de Engenharia como Chefe do Estado-Maior e sentindo
que havia terminado a razão da minha vida ativa no Exército, pedi minha transferência para a reserva, permanecendo em Manaus.
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Convidado pela iniciativa privada, fui indicado para Diretor de Operações da empresa Sonora, que trabalhava com equipamentos e materiais
fotográficos, tendo ajudado a criar a empresa Graff Foto Composição,
do mesmo Grupo Sonora. Depois atuei como Assessor Técnico da CCE,
empresa de equipamentos eletrônicos do Polo Industrial de Manaus,
onde fui incumbido de construir o prédio sede e a fábrica de TV em
anexo. Com isso, tive muita vinculação com o setor industrial da Zona
Franca de Manaus. Em 1992, devido à débâcle do Distrito Industrial, resolvi realizar o concurso para a Empresa Estatal de Telefonia – Telamazon –, onde, aprovado, fui indicado para Assessor do Presidente, cargo
no qual passei a, verdadeiramente, conhecer o interior da Amazônia.
Nessa função na Telamazon, tive a incumbência de visitar todas as
estações telefônicas instaladas no estado e com isso pude conhecer todos os 61 municípios, além de algumas comunidades do Amazonas.
Essa saga me deu a oportunidade de experimentar todos os tipos de
transporte utilizados no interior amazônico. Conheci a voadeira, que
representou cerca 95% das viagens, o bongo, o motor de rabeta, a balsa com rabetão, o recreio – o famoso barco regional de linha – e, mais
recentemente, o “a jato”.
Essa embarcação é uma versão local moderna e confortável, fabricada por estaleiros de Manaus, de uma lancha com capacidade de até
84 passageiros sentados, com poltronas reclináveis idênticas às de ônibus interestaduais, contando com ar condicionado, TV, som ambiente,
banheiros, cozinha e uma varanda na popa com bar. Existem “barcomoças” que servem lanches ou refeições dependendo da duração da
viagem. Possui normalmente dois motores de 600 HP e propulsão a
jato de água. Como exemplo da velocidade alcançada, cito o trecho Manaus-Itacoatiara com 204 km via fluvial e 269 km via rodoviária, que é
percorrido por ônibus intermunicipais de linha e por essas lanchas no
mesmo tempo de 4 horas. Viajei também de ônibus, avião, motocicleta, carro, caminhão, helicóptero e outros meios menos convencionais,
como o toc-toc de Apuí.
Através dessas viagens fui me inteirando dos problemas e da situação
geral do interior e uma das minhas principais observações é a de que o
povo interiorano não padece de miséria, mas apenas pobreza. A razão
disso é simples: o povo do interior amazônico tem como sobreviver e
sabe fazer isso muito bem, como o fazem os guerreiros de selva formados pelo CIGS (Centro de Instrução de Guerra na Selva) e, por certo,
muito melhor que o povo que vive em Manaus, Rio Branco, Boa Vista,
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Porto Velho ou outra grande cidade. Belém é onde melhor se aproveita
os recursos alimentares e farmacêuticos da floresta.
É comum argumentar que o povo do interior é pobre e até miserável, porque não pode recorrer ao sistema de saúde. Na verdade ele não
acessa este sistema porque não sente necessidade, porque o normal é
não ter problemas de saúde, salvo em caso de acidentes. Ele utiliza em
seu benefício, quando necessário, os conhecimentos adquiridos com
seus ancestrais indígenas sobre o uso racional da maior farmácia do
planeta que é a floresta amazônica. O caboclo em geral é forte porque
se trata bem, tem uma alimentação saudável e até farta, à base de
amido, de frutas, de caça e de muito pescado retirado diariamente dos
rios, igarapés ou lagos. Dessa rica fonte de proteínas e ômega 3 que o
torna praticamente imune aos problemas cardíacos, ingere, em média,
mais de meio quilo por dia (15 kg por mês), nas 3 refeições. Ou seja, o
consumo mensal de pescado no interior da Amazônia é maior do que
a média anual no nordeste brasileiro (14 kg/ano) ou do sudeste (8 kg/
ano), talvez seja o maior do mundo.
Minhas andanças pela imensidade amazônica também me permitem
dizer que atual sistema de transporte no interior é exatamente o mesmo
existente há no mínimo dois séculos. A única diferença é que, naquela
época, os navios eram movidos a vapor e hoje são movidos a diesel. A
estrutura de transporte não mudou em nada, persistindo até mesmo o
uso daquela velha prancha que é lançada do barco à beira, para o deslocamento de pessoas e mercadorias. O vai-e-vem do carregamento de
caixas e pacotes nas costas, do barco à terra firme, também é feito exatamente da mesma forma. Ou seja, os barcos hoje atuantes não passam
dos antigos regatões funcionando com nome diferente.
É no mínimo muito estranha a situação de paralisia ou o descaso
com o transporte na Amazônia, especialmente o fluvial, uma vez que a
região é entrecortada por rios, igarapés e lagos, todos eles vias naturais.
As iniciativas recentes tomadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), sob o comando do ex-ministro Alfredo
Nascimento, de dotar a região de 61 portos e melhorar a navegabilidade
da hidrovia do Madeira, não alcançaram o resultado desejado.
Dos portos que receberam financiamento para melhoria e tiveram
suas obras concluídas, nenhum funciona bem. Por exemplo, o de Parintins, mal terminada a reforma, teve que ser novamente recuperado.
O porto de Itacoatiara desmoronou no mesmo dia de sua inauguração,
por causa de um trator que despencou da passarela, levando com ele
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parte do ancoradouro. A mesma situação se deu com o porto de Humaitá, também levado pelas águas no dia seguinte ao da inauguração.
Os demais portos, objetos da ação do DNIT, estão todos inoperantes ou
comprometidos devido a problemas da engenharia empregada na sua
recuperação ou falta de administração. Na verdade, não propriamente
por causa da engenharia, mas pela corrupção envolvida nos projetos e
execução das obras de engenharia desses portos. Ou seja, é muito evidente de que a péssima situação do transporte na Amazônia se deve em
grande parte ao descaso e à corrupção.
Com essas observações, pode-se afirmar que não existe uma política
consolidada de transporte para o interior da Amazônia como um todo.
Atualmente ela está regionalizada no Pará, Rondônia, Acre e Roraima
e incipiente no Amazonas e Amapá. No Acre e Rondônia, a força da
colonização oriunda do sul foi o que desencadeou a abertura de muitas
estradas estaduais e vicinais, sobretudo a partir do eixo da BR-364. A
efetiva e recente ligação rodoviária com Lima, no Peru, em excelente
estrada asfaltada que, no Acre, vai de Rio Branco a Assis Brasil e, através de moderna ponte, atravessa a fronteira com o Peru, em direção
a Puerto Maldonado, Cuzco e Lima, está melhorando ainda mais as
condições regionais. Há cerca de dois meses foi inaugurada a linha de
ônibus internacional ligando São Paulo a Lima.
Em Roraima esse impulso veio com a ligação com a Venezuela e
República da Guiana, via BR-174. No Pará, os problemas são com a
ligação rodoviária com o oeste do Estado, mantida ainda precariamente
pelas BR 230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá). Insulado,
embora não seja geograficamente uma ilha, o Amapá tem razoáveis
ligações internas. Mas só se entra e sai do Amapá por via marítima,
fluvial ou aérea. No Estado do Amazonas, onde os rios se constituem
em verdadeiras estradas naturais, o transporte fluvial, mesmo contando
com 26 mil embarcações cadastradas e cinco mil clandestinas, ainda é
muito deficiente.
No Estado do Amazonas só existem três municípios nascidos à beira
de estradas federais: Apuí, resultado de colonização feita pelo INCRA
nas margens do Rio Juma na BR-230, a famosa Rodovia Transamazônica;
Presidente Figueiredo, servido pela BR-174 e impulsionado pela construção da Hidrelétrica de Balbina e da mina de estanho de Pitinga; e Careiro
(Castanho), resultado da passagem da BR-319. Os demais municípios são
originados nas beiras de rio, que na Amazônia comandam a vida, desde
a época da colonização ou da borracha, e são servidos por transporte
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fluvial, ainda à moda antiga, ou por transporte aéreo, um dos mais complicados e caros do mundo. As rodovias estaduais têm sido pouco a pouco implantadas, com bom revestimento, para interligar municípios que
tenham entre si distâncias médias de 100 km. A maior rodovia estadual,
a AM-010 Manaus-Itacoatiara, tem 269 km de extensão.
Abordarei agora a questão da BR-319 (Manaus-Porto Velho), pelo que
pude saber a única rodovia do mundo que foi “assassinada”. Conheci essa
rodovia em 1976, tão logo havia retornado de um curso realizado nos Estados Unidos e decidido a gastar o dinheirinho lá acumulado para uma revisita à BR-364, de Cuiabá a Porto Velho, que havia ajudado a reconstruir,
anos atrás. Para isso, comprei um carro fusquinha “zero” e, saindo do Rio
de Janeiro, fui para Cuiabá e de lá para Porto Velho. Todo este trecho estava bem conservado e com bom asfalto. Lá chegando, perguntei sobre a
BR-319 que deveria ligar Porto Velho a Manaus. Fui informado que estava
novinha em folha e com boa assistência e sinalização. Sai de Porto Velho
às 6 h da manhã, atravessei de balsa o rio Madeira e às seis horas da tarde
estava chegando a Manaus, mesmo enfrentando à época cinco travessias
de balsa. Ao longo desse trecho, atravessei 128 pontes de madeira, pequenas e grandes, todas elas muito bem construídas e sinalizadas.
Depois dessa viagem histórica, refiz o mesmo percurso por mais seis
vezes. Havia duas saídas regulares diárias de ônibus de Manaus para
Porto Velho, uma viagem semanal para São Paulo e uma quinzenal para
Porto Alegre. É só verificar nos jornais da época. A empresa responsável
por este transporte era inicialmente a Andorinha, que se transformou
em União Cascavel e hoje é Eucatur. Nessa ocasião já havia um tráfego intenso de veículos na BR-319, que se encontrava bem assistida de
postos de combustível, oficinas, restaurantes e hotéis. Com o tempo e a
confiança que os usuários passaram a ter na estrada, o fluxo de veículos só tendia a aumentar, o que veio a causar grandes prejuízos para o
serviço das balsas que transportavam os veículos ao longo da hidrovia
do Madeira.
Antes da conclusão da BR-319, o problema existente em relação às
balsas era o seguinte: o caminhoneiro chegava a Porto Velho e ficava à
mercê do dono da balsa, o qual parecia não estar interessado em atendê-lo. Caso o caminhoneiro não tivesse a sorte de chegar e encontrar
um lugar na balsa que iria atravessar naquele dia, ele teria que esperar
várias horas ou mesmo dias até completar a lotação da próxima balsa.
Havia casos em que o caminhoneiro tinha que esperar até duas semanas para poder navegar no rio Madeira até Manaus. Essa situação
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acabava encarecendo demais o transporte rodoviário via BR-364, pela
excessiva perda de tempo, de combustível e da própria carga, quando
essa era perecível.
A BR-319 foi construída na década de 70 pela Andrade Gutierrez e
quem comandou sua construção, por delegação do DNER, foi o doutor
Orlando Holanda, que era, à época, o presidente do Departamento de
Estradas de Rodagem do Amazonas (DER-AM) e que até hoje ele lastima o que houve com essa rodovia. Em 1987, durante o governo do
presidente José Sarney, O DNER ficou à matroca, ficou sem dono, ninguém mandava, estava perdido... e, então, o que aconteceu? Um cidadão daqui, que hoje exerce um alto cargo político e que era o dono das
balsas – eu não vou dizer quem é para não criar problemas –, contratou
uma empresa de renome nacional que tem filial aqui em Manaus, com a
desculpa de que necessitava recuperar a rodovia. Soube, na viagem que
fiz com o Dr. Orlando em 2009, que essa empresa foi chamada por esse
político em 1987, aproveitando a inexistência de fiscalização, alegando
que a rodovia precisava de serviço de “conserva”. Como era “terra de
ninguém”, a empresa foi de fato usada para tentar destruir a estrada; só
que ela era tão bem construída que tiveram muita dificuldade.
Para que vocês tenham uma noção do quão bem construída, vou tentar explicar. Para quem conhece um pouquinho de Engenharia: vendose a estrada num corte transversal, havia 20 cm de sub-base com uma
coloração acinzentada, meio fraca; sobre essa sub-base existia uma
manta impermeável para impedir a capilaridade da água; em cima da
manta havia mais uma camada de 20 cm de solo cimento de base, porém muito mais reforçado, cuja coloração quase cinza escuro indicava a
quantidade de cimento; e em cima dessa base outra camada de manta.
Sobre esta última, estava colocada uma camada de asfalto de 3 cm que
é denominada binder e mais 5 cm de concreto asfáltico. Então eram 8
cm + 20 cm + 20 cm. Portanto, havia sido realizado um trabalho fantástico, que deve ter custado caríssimo e que foi o resultado de um acordo do então ministro Andreazza com a USAID (United States Agency for
International Development), que financiou todo o projeto, incluindo a
BR-364, a BR-230 (Transamazônica) e a BR 210/307 (Perimetral Norte).
Então, o que aconteceu? No percurso que fiz em 2008, o pessoal da
Embratel, que desde essa época mantém a rodovia e que assistiu a todo
o crime, contou que, quando os engenheiros chegaram à estrada teriam
dito: “O que viemos fazer aqui? Viemos para recuperar a estrada, mas
ela está boa; só um ou outro ponto precisa de reparos, mas está com
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tráfego normal. O que vamos fazer?” Decidiram cortar o asfalto, como
se fossem executar tapa-buracos, arrancando cerca de 200 metros de
revestimento em trechos alternados, apenas para atender as ordens do
chefe. A base era tão bem feita, que os tratores tiveram dificuldades de
destruí-la; chegavam a tirar faíscas das lâminas para poder arrancar o
pavimento e, quando conseguiam, era com muito trabalho. Quando os
engenheiros – engenheiros novos – notaram que aquilo era uma patifaria, se revoltaram, dizendo: “Não, essa estrada está boa; tem pouca
coisa para consertar; somente tapar bem poucos buracos; não há mais
nada mais a fazer”. O chefão retrucava: “Ou vocês destroem como mandado ou vão para a rua!”. “Então deixa por nossa conta. Já que são 128
pontes de madeira, nós vamos tocar fogo em cada uma. Pelo menos, é
uma maneira desse pessoal construir pontes de concreto”. Então, botaram fogo nas pontes, acabaram com o tráfego na rodovia e foram
embora.
Na minha sétima viagem, em 1981, ainda percorri a BR-319 em perfeito estado. A convite do General Avena, Chefe do Departamento de
Engenharia e Construção do Exército, em agosto de 2008 fiz meu primeiro percurso pela “assassinada” BR-319, com o Stieger do INPA em
sua turbinadíssima picape F1000, até Humaitá e Porto Velho, em pouco
mais de 24 horas, saindo de Manaus. Daqui a Porto Velho fomos sozinhos e retornamos à Manaus no comboio do general na mesma Picape.
Fiquei triste com o que vi. Um verdadeiro crime foi o que fizeram com a
estrada. Eu nunca ouvi falar nada sobre isso. A imprensa nunca noticiou
nada a respeito. Todo mundo falava e fala até hoje a mesma coisa (é só
consultar a Wikipédia): que a estrada se desgastou e se acabou sozinha.
Que nada! O Dr. Tadei e outros pesquisadores do INPA foram conosco na segunda viagem, desta feita com o General Marco Aurélio em
fevereiro de 2009, propositadamente no auge do inverno amazônico, e
pudemos constatar que havia grandes trechos da estrada que estavam
como quando foram construídos; o pavimento estava praticamente zero
km, a estrada quase boa, faltando limpeza e sinalização, além da construção das pontes. Aí então, você passa naqueles trechos em que houve
tentativa de destruição. Parece que passaram um bisturi na estrada, de
tão reto que é o corte perpendicular à direção geral do asfalto. Você
anda de 4 a 5 km no asfalto bom – é claro que a vegetação rasteira cobre parte do pavimento, mas não há problema, pois ela não impede o
tráfego – e, de repente, se depara com 100, 200 metros de capa asfáltica
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arrancada... mas a base está lá... e ao longo dos 886 km de estrada foi
cometido esse crime.
Nos quase 660 km restantes, essa estrada é mantida pela Embratel,
por causa de um cabo de fibra óptica que interliga todo o sistema de
telefonia e de dados, de Porto Velho para Manaus. Esse cabinho de fibra
óptica pode ser visto praticamente jogado em cima da mata. Não é enterrado, nem utiliza postes de PVC ou de concreto, salvo no trecho de
177 km do Careiro da Várzea até o rio Tupana; sendo no restante preso
a postes improvisados de bambu ou de pau de escora. Com isso, qualquer macaco de maus bofes ou arara estressada vai lá e corta o cabo.
É por isso que o nosso sistema de telefonia e a nossa informática são tão
bagunçados, mesmo com a existência de sete satélites da Embratel – cinco
dela e dois alugados. Os provedores preferem alugar a disponibilidade do
cabinho, que tem maior capacidade e é bem mais barato. Os satélites são
usados pelos bancos e empresas do Polo Industrial de Manaus. Devido à
enorme distância até Porto Velho e aos problemas da difícil trafegabilidade,
a Embratel mantém seis equipes permanentes ao longo da rodovia desde
1984. Nessa época foi substituído o antigo sistema de tropodifusão pelo de
micro-ondas, apoiado em 33 estações que ainda existem até Porto Velho,
com espaçamento médio de 30 km entre cada uma.
Essas estações de apoio, construídas pelo 5º Batalhão de Engenharia
de Construção do Exército (5º BEC) são de alvenaria, com a torre de
micro-ondas e um sistema completo de telefonia. De lá da estação é
possível falar com o mundo todo, sem problema; você fala via Porto
Velho. E a estação tem alojamento com ar-condicionado, banheiro e
cozinha completa. Há garagem e doca cobertas, que podem servir de
abrigo temporário. Um gerador sempre testado e abastecido fornece
toda a energia necessária. O chefe da equipe que chega possui as chaves da estação, abre o portão e as portas e liga o gerador. Verifica o
funcionamento da central de telefonia que nunca é desligada e aciona
o sistema de informática.
Todo esse equipamento é movido a baterias carregadas por energia
solar. Nessa estação, a equipe da Embratel se alimenta, faz sua higiene,
descansa e pernoita. A manutenção das pontes de madeira é feita pela
equipe com a ajuda de carpinteiros contratados. A Embratel reconstruiu
todas as pontes de madeira, que foram calculadas para a passagem das
picapes da empresa. É quando surge aquele desinformado casal de turistas ingleses, em um trailer montado sobre o chassi de caminhão de
4 toneladas, que atravessa uma ponte frágil daquelas, derruba o piso
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e... acaba ficando pendurado por lá. Vocês devem ter visto na televisão,
este episódio ocorrido há alguns meses.
Hoje, a BR-319 é uma estrada para picape; aliás, para picape alta, devido aos trechos que foram destruídos. O Exército reconstruiu e modernizou o trecho de 220 km de Porto Velho a Humaitá, deixando-o alargado, com acostamento, totalmente asfaltado, sinalizado, com pontes de
concreto, drenagem superficial, profunda e de proteção, restauração de
ambientes degradados e cerca patrimonial – uma verdadeira maravilha.
No trecho norte da rodovia, entre o porto do Careiro da Várzea e o
km 215, o Exército também está presente através do 6º Batalhão de
Engenharia de Construção. Recebeu como incumbência recuperar cerca
de 50 km a partir do km 198, mas até agora os recursos não foram totalmente repassados. Recuperou parcialmente 11 km, mas foi obrigado
a parar. Conseguiu concluir a ponte do Castanho, aberta ao tráfego no
final de 2011 e a ponte do Tupana, ambas colossais estruturas em concreto e aço. O trecho de 177 km entre o Careiro da Várzea e o rio Tupana
foi recuperado por diversas empresas contratadas pelo DNIT, mas sua
pavimentação está em precárias condições de uso.
Até esta data, o DNIT não repassou os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a reconstrução dos restantes 500 km
da estrada – o chamado “meião” – e ainda persiste aquela briga eterna
entre Ministério do Meio Ambiente/IBAMA e Ministério dos Transportes. Eles não chegam a um acordo se liberam a estrada ou não. Eu conversei com Marina Silva, quando ela era Ministra do Meio Ambiente e
estava em Porto Velho, tendo lhe perguntado: “Por que a senhora não
visita a estrada?” E ela respondeu: “Não; essa estrada vai ter que ser
construída; essa estrada não existe!” Em réplica afirmei: “A senhora
só tem uma maneira de julgar: percorrendo a estrada”. Resposta dela:
“Não, no máximo eu vou de helicóptero”. Tornei a replicar: “Desse jeito, a senhora não vai sentir a estrada; tem que sentir a situação, tem
que botar o pé na estrada mesmo”. Não houve jeito; ela não quis ir. O
outro ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, nunca apareceu lá.
É impossível tentar refazer essa estrada sem que o próprio Governo
Federal chegue a um acordo. Já criaram a estrada-parque. A equipe da
UFAM que lá trabalha no EIA/RIMA (Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental), descobriu um
animalzinho chamado “olingo”. E a estrada foi batizada de “Estrada do
Olingo” oficialmente em decreto, e agora é uma estrada-parque. Qual é
a idéia? Como estrada-parque, exige um portal ambiental em Humaitá
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e outro portal ambiental aqui em Manaus. Esse portal seria de responsabilidade conjunta: do Exército, Polícia Federal, Receita Federal,
do IBAMA, do INCRA, IPAAM, INPA, Defesa Vegetal e Animal. Então,
qualquer pessoa que quisesse adentrar a estrada teria que justificar
muito bem porque que está ali. Não é querer chegar e pronto. Só ao
longo da BR-319, existem seis reservas estaduais em decreto e que estão
sendo implantadas. Para poder executar a segurança dessa área é preciso fazer um trabalho muito bem feito. Está tudo no papel, mas nada
ainda batido no martelo, porque não há um consenso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Hoje em dia, o que eu posso dizer? De acordo com a Capitania Fluvial
da Amazônia Ocidental, no Amazonas existe um total de 26 mil embarcações cadastradas no Amazonas e cerca de 5 mil clandestinas.
Ainda de acordo com a capitania, essas embarcações têm que ser
substituídas por embarcações metálicas. Creio que isso tem que ser
revisto. Os Estados Unidos e a Europa usam muita madeira e madeira
para durar 100, 200 anos. Lá, a madeira para construção é muito bem
tratada e beneficiada. Não vejo porque devamos perder toda essa tradição de Novo Airão, de Humaitá ou de Barreirinha. Nesses municípios, o
“tilheiro”, que é o nome dado pelo caboclo ao estaleiro, possui pessoal
especializado que tradicionalmente há séculos constrói embarcações. É
um trabalho fantástico a manutenção da tradição portuguesa de cavername de posição torcida.
Devido a essa incrível especialização, a Universidade do Estado do
Amazonas está ministrando o curso de Tecnólogo Naval em Novo Airão, justamente para esta tradição não seja perdida. Mas, ainda assim,
a Marinha está determinando a substituição da madeira pelo metal.
Então eu pergunto: de onde vêm essas chapas de aço? A nossa SIDERAMA, a Companhia Siderúrgica da Amazônia, foi totalmente construída,
mas não foi para frente, acabando abandonada devido ao minério de
ferro de baixo teor encontrado em Urucará. Passamos a depender de
estaleiros com nova tecnologia naval, importando todos os insumos necessários para atender à “metalização” das embarcações. Mas os velhos
“tilheiros” ainda permanecem ativos.
Desculpem-me se aparentemente sairei do tema, mas é importante
abordar um aspecto que está tendo impacto direto no transporte logístico militar. O Exército resolveu montar um programa único no Brasil,
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que é o Projeto Sargento Agrário. Em 2007, o Comandante da 12ª Região
Militar (12ª RM) estava com dificuldades para preencher 13 vagas de
sargentos temporários e, por acaso, eu era o seu assistente. Lembrei-me
que na véspera eu havia conversado com o diretor da Escola Agrotécnica Federal de Manaus, tendo ouvido dele o seguinte: “Nós estamos com
uma série de problemas para a colocação dos alunos especializados
pela Escola Agrotécnica. Não temos onde colocá-los. Os alunos saem
sem a possibilidade imediata de posto de trabalho. O IDAM (Instituto
de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do
Amazonas) ou outro órgão similar ainda faz uma pequena abertura,
que não dá para todos”. Saindo da nuvem da lembrança eu perguntei
ao General Avena, Comandante da 12ª RM: “Por que você não cria aqui
vagas de sargento agrotécnico, para aproveitar esses meninos?” “Rapaz,
você deu uma idéia excelente, será que o diretor traz a grade curricular
para que o pessoal do Serviço Militar examine?”, disse-me ele. Eu liguei
imediatamente para o diretor e uma hora depois ele já estava lá. Saiu do
Aleixo e em uma hora chegou lá na Ponta Negra com a grade curricular.
Na hora, o General e sua equipe examinaram o conteúdo, aprovaram
e assim foi criada a nova Qualificação Militar do Exército – o sargento
agrário. Esse sargento tem a instrução preparatória militar normal.
Terminado esse período, ele passa aos cuidados da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), que coordena o restante
do trabalho e dá aulas sobre negócios e comercialização de produtos
agropecuários; passa um período na Embrapa, onde aprende a implantar viveiros de mudas e novas técnicas de plantio e enxertia; e outro
na estação de piscicultura em Balbina, no Município de Presidente Figueiredo, onde é instruído sobre todos os aspectos da pesca industrial.
Finalmente, na Colônia Cachoeira Grande (popularmente conhecida
como Colônia Japonesa) em Manaus ele se especializa em hortifrutigranjeiros, na criação de pequenos animais e na pesca artesanal.
Com qual o intuito esses novos militares foram empregados? Mandá-los lá para a fronteira, em dupla. E por quê? O que acontece, principalmente no município de São Gabriel da Cachoeira, é a dificuldade
de transporte partindo de São Gabriel. Saindo de Manaus sobe-se o Rio
Negro em direção a São Gabriel e atraca-se no porto de Camanaus. Bem
aí começam aquelas famosas corredeiras. Para continuar a subir o rio
Negro, é preciso passar pelas corredeiras, sendo isso possível apenas
na época da cheia, ou se deslocar, por estrada, do porto de Camanaus
ao porto de Fortaleza, que fica no extremo norte da cidade de São Ga-
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briel da Cachoeira, passando pela parte urbana. Dali seguindo pelo rio
Negro, se entrarmos à esquerda no rio Uaupés com destino a Yauaretê
ou Querari, enfrentaremos, se eu não me engano, corredeiras e transbordos até Yauaretê, sendo a maior delas a que vai das comunidades de
Ipanoré a Urubuquara, subindo o rio.
Ao longo desse enorme trecho encachoeirado de 4 km de extensão,
o Exército, através da 21ª Companhia de Engenharia, construiu uma
estrada que liga as duas comunidades existentes nas extremidades da
corredeira. A carga chega a Ipanoré e é transbordada para um caminhão
da prefeitura, no qual segue até Urubuquara, onde sofre novo transbordo para a embarcação que, por sua vez, também foi prioritariamente
transportada pelo caminhão. Uma vez carregada, a embarcação sobe o
rio até chegar a Yauaretê.
Há casos em que a embarcação que veio com a carga retorna de
Ipanoré e outra embarcação em Urubuquara é quem recebe a carga.
Esse é o caso típico dos combustíveis que normalmente vêm em balsas
e são bombeados de uma (em Ipanoré) para a outra (em Urubuquara)
através de tubos existentes ao longo dos 4 km. De Yauaretê até Querari
são mais seis trechos encachoeirados com três transbordos. Nos transbordos, os usuários são obrigados a carregar a embarcação nas costas,
o que materializa bem a incrível dificuldade de sobrevivência dessas
comunidades lindeiras e dos Pelotões Especiais de Fronteira, os PEFs,
nelas instalados.
No rio Içana, também afluente do rio Negro, que corre ao longo da
linha fronteiriça com a Colômbia, estão dois pelotões. O problema de
transporte é idêntico ao do rio Uaupés. Encachoeirado até chegar a Tunuí e São Joaquim, onde estão os dois PEFs, são necessários de nove a
doze transbordos até São Joaquim, na estiagem ou na cheia.
Mais um parêntesis: há uma situação sui generis enfrentada pelos
militares que servem na linha de fronteira. Seu salário é depositado em
banco em São Gabriel da Cachoeira. Se o militar não levou dinheiro
quando foi para o PEF, vai ficar meio perdido. A solução emergencial
encontrada até bem pouco tempo era a de deixar o cartão do banco e a
senha com um amigo de total confiança e, quando necessitasse de nova
quantia, solicitar ao amigo – via rádio ou internet – que a enviasse no
primeiro vôo. Há pouco mais de um ano, o Comando Militar da Amazônia – através da 12ª Região Militar – e o Banco do Brasil acertaram um
convênio que permitiu o início da instalação de terminais eletrônicos
nos PEFs. Já há quatro ou cinco instalados e em pleno funcionamento.
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Mas vamos retornar ao sargento agrário, já que eu me desviei muito.
O militar normal passa um ano nas comunidades de fronteira. Nesse
um ano, alguns comandantes querem fazer a horta para poder ter alguma coisa diferente para comer. Entretanto, após um ano ele vai embora
e aí vem outra equipe, com cada um pensando de seu jeito. Uns pretendem manter a horta e outros não. Não havia continuidade, o que propiciou a concretização da finalidade do sargento agrário: eles, em dupla
para manter a continuidade do serviço se um deles precisar se afastar,
vão passar cerca de sete anos lá, não para fazer uma horta dentro do
quartel, mas para ensinar técnicas agrícolas de plantio, de criação de
pequenos animais e de piscicultura na comunidade.
Com essa doutrina de emprego criada pela 12ª Região Militar, ficou
também consolidada a Estratégia da Resistência. Quando o Governo Federal decidiu criar a Estratégia Nacional de Defesa, enviou aquele que
foi seu elaborador, o ministro Mangabeira Unger, para todos os recantos
do país. Em sua passagem por São Gabriel da Cachoeira o ministro ficou empolgado com esse projeto, que foi por ele elogiado, tendo dito:
“O Exército deveria ser mais bem aproveitado fazendo isso com mais
frequencia. Com essa iniciativa nós temos as comunidades de fronteira
aprendendo a plantar e aprendendo a criar, graças ao sargento agrário;
esse sargento que não vai ficar apenas um, mas pode ficar até sete anos
ensinando aos comunitários e fazendo com que o PEF se acostume à
novidade”.
Tornou-se então possível a organização de feiras de produtores rurais,
em que os locais poderiam vender seus hortifrutigranjeiros, seus pequenos animais e seus peixes. Conquanto aquela região não seja muito boa
para a pesca, está sendo incentivada pela Secretaria de Produção Rural
do Amazonas – que usa e abusa dos sargentos agrários – a piscicultura
em criatórios, com a utilização de tanques.
Foi notado algo muito interessante, que provocou uma mudança de
rumos. Um velho índio de uma das comunidades de São Gabriel da
Cachoeira disse que não aceita mudança e que não quer aprender; que
sabe como plantar sua mandioca e seu milho e que não quer aprender
mais nada. Então a 12ª RM teve que mudar o enfoque, conforme sugerido pelos próprios sargentos: “Vamos atacar as crianças”. É o que
está dando certo, com a gurizada entusiasmada lá nas comunidades,
aprendendo rapidamente e, com isso, “formatando” a cabeça dos mais
velhos. Embora saibamos que mudar toda a mentalidade não é algo
rápido, mas sim para quatro, cinco, seis ou até mesmo dez anos, o imGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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portante é que está dando certo, que a atuação dos sargentos agrários
está conseguindo fazê-lo.
Então nós já temos esse tipo de sargento que é formado em Manaus,
e agora também em São Gabriel; uma galera está indo para Boa Vista. A
idéia é implantá-los ao longo de toda a faixa de fronteira: Amapá, Pará,
Roraima, Acre e Rondônia. Entenderam agora o porquê do sargento
agrário nesse tema de transportes? Se não fosse por ele, os PEFs ainda
estariam totalmente dependentes de transporte para sua complementação alimentar.
Aí voltamos à velha pergunta do transporte. Como levar os insumos
que não poderão ser produzidos na fronteira, de Manaus diretamente
até os PEF? Ficamos na dependência do transporte aéreo. Ocorre que
uma única empresa aérea opera em São Gabriel – a Trip –, cujas rotas,
frequência e tipo de aeronave não atenderiam ao transporte de carga.
Fica então encarregada a companheira de sempre, a sempre presente
Força Aérea, que por sua vez também depende de recursos e pode atender, quando muito, uma vez por mês.
Portanto, a 12ª RM tem que fazer um estoque de gêneros nos PEFs,
compatível com essa disponibilidade de transporte. Essa estocagem
de gêneros sofre com um problema que vocês desconhecem, embora
conheçam o nome do agente, que é o Tribunal de Contas da União
(TCU). Vejam então o absurdo que ocorre aqui. Devido a ele, a 12ª RM
elaborou uma Nota Técnica visando a inexigibilidade de licitação, já
que a aquisição seria realizada através da Agência de Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas, que é uma instituição estatal. Essa agência compraria os produtos diretamente das cooperativas de produtores,
sem lucro, e os revenderia ao Exército.
A Nota Técnica, muito bem detalhada, foi enviada ao TCU através
do Gabinete do Comandante do Exército e o TCU, em acórdão, não
aprovou, sugerindo que isso fosse realizado apenas na fronteira, o que
demonstra total desconhecimento da realidade dos PEFs. Hoje, o Exército ainda é obrigado por lei a fazer a licitação a nível nacional de todos
os produtos que consome – não pode ser regional; tem que ser nacional
– e a licitação é feita. Lá no quartel onde dou assessoria, sou obrigado
a comer peixe do mar, porque aquele cidadão que está lá no pregão
eletrônico, joga um preço maluco e vence. E envia uma carreta cheia de
merluza, lá de Santa Catarina para cá. O nosso soldado, que é caboclo
e está acostumado a comer peixe de rio – jaraqui, matrinchã, cará-açu,
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pacu, etc. – se vê obrigado a enfrentar uma merluza; para ele, comer
um peixe de mar é o fim da picada.
A carne para o Exército vem toda do Sul em carretas frigorificadas,
via Porto Velho e rio Madeira. Como a 12ª RM possui um laboratório
de inspeção de alimentos e bromatologia no Batalhão de Suprimentos,
volta e meia uma carrada dessas é recusada. E vocês pensam que o
transportador joga fora? Não; eles põem tudo de volta na carreta e tranquilamente vendem para os supermercados locais; eles nunca perdem
não. Quando virem promoção de carne, desconfiem: é carne recusada
pelo Exército. Agora mesmo, cerca de 15 dias atrás, o laboratório do 12º
Batalhão de Suprimentos recusou 32 toneladas de carne, mas, como
sempre os fornecedores não perdem: comerciante não perde nunca! Vai
chorar porque o Exército não quis? Nunca! E ainda vai vender por um
preço melhor que o cotado para o Exército.
Estes são os problemas originados pela falta de conhecimentos do
TCU. A Nota Técnica realizada pela 12ª RM foi um trabalho de quase
50 folhas; uma nota que dizia ao tribunal mais ou menos o seguinte: “É
um absurdo que não possamos estimular a produção regional; provamos por a+b que a produção regional atende perfeitamente às Forças
Armadas, bem como aos demais órgãos federais”.
Por que somos forçados a fazer uma licitação a nível nacional de um
produto que não nos interessa, pois existe localmente produção em
larga escala como a farinha. Pasmem: a farinha de mandioca vem do
Espírito Santo. São coisas que a gente não entende. E olha a solução
do Tribunal de Contas da União: “para os pelotões de fronteira é aceita
essa inexigibilidade...”. Sim, mas quem é que manda nos pelotões? É
Manaus! Os produtos não “caem de pára-quedas”, o pelotão não tem
autonomia administrativa para comprar, depende de quem manda de
Manaus. Então o TCU não resolveu nada, foi um trabalho enorme e a
coisa continua do mesmo jeito. Ontem fui obrigado a comer, novamente, filé de merluza com farinha do Espírito Santo. É dose você estar
numa região como essa e depender da boa vontade de alguém que
mora lá em Brasília, no seu ar-condicionado, sem nenhum problema,
decidindo sobre nossa vida aqui.
Darei mais um exemplo que interfere diretamente nos transportes.
A 12ª RM quis tentar produzir aqui em Manaus os uniformes para o
exército, os uniformes camuflados. Uma empresa daqui – a Bicho da
Seda – se apresentou e fez um uniforme da melhor qualidade; só o
tecido veio de fora (era santista). Ela fez a planilha de custo com toda
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a honestidade e apresentou 80 reais como o limite mais baixo. Aí um
chinês apareceu na 12ª RM e disse: “Eu vendo por 30 reais; fabricado
na China; igualzinho”. E é claro, ganhou. A invasão chinesa está provocando o fechamento de muitas firmas no Polo Industrial de Manaus.
Vocês viram o que disse o dono da Videolar quando ganhou o prêmio
de produtividade, lá em São Paulo? “Estou fechando a minha fábrica de
CDs em Manaus, porque não consigo produzir o meu CD por menos de
19 centavos; aí vem o chinês e joga a 15 centavos. O que é que eu vou
fazer? Não há como concorrer!”.
Nós temos a maior tributação em cima do salário. Hoje, se não me engano, são 141,22%. Então realmente não dá para concorrer com o sistema
chinês de produção e vendas, que não paga quase nada e não tributa nada.
Eu estava vendo na internet, no “The Economist”. Sabem a quantidade de indústrias que vão dos Estados Unidos para a China, por mês?
São 135 em média. E por quê? Lá não existe sindicato, não existem Lei
nem Justiça do Trabalho. O Japão não é muito diferente da China, como
a Coréia e os demais Tigres Asiáticos também não são. O sistema oriental, a filosofia, a maneira de vida deles é completamente diferente da
nossa. Eles são, por natureza, muito disciplinados e aceitam isso. Aqui
no Brasil, reclamamos das nossas leis trabalhistas, mas elas são ótimas.
Não existe legislação trabalhista tão boa quanto a brasileira, que dá
todo o apoio ao trabalhador.
Voltando à minha estoriazinha... Eu sou muito feliz pelo que vi e vivi
aqui. Se me dessem a oportunidade, eu percorreria de novo toda essa
Amazônia. Sempre digo àqueles que gostam de aventuras, de conhecer
coisas novas: “Viajem!” É muito bom conhecer a Amazônia de voadeira.
A estrada de São Gabriel da Cachoeira a Cucuí estava ruim e por isso fiz
a viagem em 14 horas na voadeira do 5º Batalhão de Infantaria de Selva.
Foi espetacular dar de cara com a imensa Pedra de Cucuí após a curva do
Rio Negro; ela parecia uma imensa espaçonave pousada no rio.
Nessa Amazônia há tanta coisa espetacular e bonita de se ver... A
gente nunca se cansa, mesmo quando a viagem é feita sem nenhum
conforto. É fantástico o que se pode ver no interior dessa região. Os
repórteres deveriam viajar mais, para melhor conhecê-la e retratá-la.
É preciso ir até lá para ver como o pessoal do interior vive e explora
os recursos colocados à sua disposição. É algo sensacional. Há pouco
tempo saiu uma matéria falando da pobreza do interior, mas aparecia
uma imagem mostrando o caboclo colhendo melancia, macaxeira e outras frutas. Isso é incoerente. O caboclo não é miserável, é pobre, e é
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mal assistido. Em sua mesa sempre há peixe, verduras de jirau, frutas e
macaxeira; ele se alimenta bem. Além disso, ele gosta muito de limpeza
e flores; em toda casa e quintal pode-se observar isso.
Tive uma bronca com uma enfermeira catarinense que dirigia o pequeno hospital estadual em Taracuá, no Rio Uaupés na boca do rio
Tiquié, no interior do município de São Gabriel da Cachoeira, porque
ela queria forçar os índios a comer comida enlatada e outros produtos
industrializados. Tentei fazer com que ela entendesse que esta não é
a comida de índio; seu hábito é comer peixe, milho e macaxeira. É
um horror querer impor ao índio uma comida enlatada, conserva ou
macarrão e também uma logística à qual ele de jeito nenhum está acostumado. Quando o branco tenta mudar a cultura do índio, esse acaba
levando o que é pior em nossa cultura.
Também é importante observar que, de acordo com os últimos sensos
do IBGE houve mudanças nas áreas e também nas populações dos municípios. Ao contrário do que é normal, houve diminuição da população,
mas, ao mesmo tempo, aumento do número de eleitores. A mudança da
área é perfeitamente justificável: decorre da maior precisão das medições, hoje possibilitada pelos GPS e satélites. Já a diminuição da população com aumento do número de eleitores é algo difícil de justificar.
De todo modo, pude observar que o fator religioso está provocando
muitas mudanças no quadro social da Amazônia. É comum a divisão
da comunidade por interferência de religiosos, que acabam seduzindo
e apoiando determinados grupos, em detrimento de outros. Um caso
típico é o do Deputado Silas Câmara, que com seu aviãozinho anfíbio
vai pelo interior atuando nos setores político e religioso e, assim, privilegiando os grupos comunitários que se alinham com os propósitos da
sua igreja Assembléia de Deus.
Além dessa atuação direta, ele arregimenta jovens no interior que,
vindos para fazer cursos de teologia nessa igreja, acabam retornando
à suas origens como pastores e reforçando esse poder persuasivo e divisório nas comunidades. Atualmente a igreja católica não está sendo
capaz de desempenhar uma ação de contrapartida e, sendo assim, só
está perdendo adeptos. Com isso, as comunidades locais acabam se separando. A manter esta tendência, as parcelas católicas da comunidade
têm poucas possibilidades de sobrevivência: ou se convertem para a
religião mais bem assistida, ou mudam de lugar para juntar-se a outras
de mesma religião ou acabam desaparecendo localmente. Esses casos
merecem muitos estudos antropológicos e sociológicos.
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Outro aspecto interessante é o linguajar diferenciado que se observa
no interior da Amazônia. Surgiu principalmente na época da grande
produção de borracha, com a mistura de cearenses e outros nordestinos com os indígenas. É impressionante como ele é operacional. Ainda estou elaborando um glossário “caboclês-português” com mais de
mil verbetes e espero um dia publicá-lo. Acho humildemente que ele
poderia se constituir numa obra de referência sobre a Amazônia, já
que esta região carece muito de conhecimentos gerados nela e por ela
própria, mas precisaria do aval dos grandes escritores amazonenses:
Márcio Souza “Galvez, o Imperador do Acre”, Leandro Tocantins “O Rio
Comanda a Vida” e o Poeta Thiago de Melo “Amazonas Pátria da Água”.
São obras marcantes e as que mais me impressionaram.
Eu tenho estatísticas sobre a localização e porte de todas as comunidades, portos e aeroportos da Amazônia; além disso, sobre os meios
de transporte entre estas comunidades, vilas e cidades. Tudo porque
de 1998 a 2010 trabalhei no Governo do Estado do Amazonas como
Assessor Especial do Governador, viajando por todo o interior como
observador do trabalho das Secretarias. Esse trabalho e viagens me permitiram conhecer e relacionar 5.286 comunidades, plotadas em GPS.
Quem quiser pode me procurar que forneço. Aliás, vou disponibilizar
isso, via internet, para aqueles que manifestarem interesse.
Costumo dizer que a Amazônia conta com três logísticas distintas: a
do interior, que é pobre e tocada a motor a diesel; a das Forças Armadas
em particular o Exército; e a de Manaus, mais precisamente do Distrito
Industrial, que é rica, moderna, transportadora dos mais diversos insumos, mas quase exclusivamente voltada para o restante do Brasil, não
para a Amazônia mesma. Um caso curioso é o de Tabatinga e Letícia,
duas cidades gêmeas, fisicamente unidas, sem limites aparentes e onde
ocorrem coisas interessantíssimas.
A primeira é o número assustador de motocicletas, reconhecido pelo
Guiness como relativamente o maior do mundo, levando-se em conta o
tamanho e população dessas cidades. Essas motos não são compradas
diretamente de Manaus, onde existe um pujante polo de produção, mas
em Letícia. Elas chegam nessa cidade por uma via muito complicada
e difícil de entender: saem de Manaus, onde são fabricadas, para São
Paulo, de balsa e rodovia; de lá são embarcadas em navios, que navegam pelo Oceano Atlântico, cruzam o Canal de Panamá e aportam na
Colômbia.
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De Bogotá, por transporte aéreo, chegam àquela cidade na tríplice
fronteira entre Colômbia, Brasil e Peru. Com isso, quase a totalidade da
frota de motos das duas cidades é fabricada no Brasil, mas todas são
emplacadas em Letícia. Outro fato curioso é o comércio da gasolina,
que é baratíssimo na Colômbia, sendo aí vendida para brasileiros e
peruanos.
Por toda a parte de Tabatinga, a gasolina é vendida pouca coisa mais
cara que na Colômbia, em garrafas pet em bancas ao longo das principais vias. A gasolina brasileira é caríssima no nosso lado, onde só é encontrada em raros postos credenciados, que sobrevivem vendendo gás
em botijas GLP e óleo diesel, esses com preço inferior aos de Letícia. O
curioso não é isto, mas sim o fato de que a gasolina comercializada naquela cidade colombiana é oriunda da Refinaria de Manaus. Ou seja, o
Brasil vende este combustível a preços muito baixos para o estrangeiro
e a preços exorbitantes para seu próprio povo, embora facilite a venda
de gás GLP e diesel.
É importante observar que no Brasil o peso dos impostos e os órgãos
que são beneficiados direta ou indiretamente pelo preço da gasolina,
inclusive a loteria esportiva, acabam aumentando enormemente o preço deste produto. Diferentemente, nos demais países sul-americanos
o preço da gasolina está muito abaixo daquele cobrado no Brasil. A
política brasileira nesta região de fronteiras é muito estranha quanto à
comercialização desses recursos tão importantes para o desenvolvimento, não é mesmo?
Também digno de nota é o caso de Santo Antônio do Içá, município
que faz fronteira com a Colômbia. Lá existe um tremendo comércio de
peixes totalmente voltado para abastecimento do mercado colombiano,
sendo também um produto utilizado para acobertamento de tráfico de
armas e outros produtos proibidos, informações essas que obtive no local com o agente da Receita Estadual na cidade e com a Polícia Federal.
Termino observando que a Amazônia detém uma rede fluvial fantástica que possibilita o acesso a praticamente todas as regiões amazônicas
e às suas fronteiras com a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana,
Suriname e Guiana Francesa. No entanto, praticamente não existem hidrovias oficiais devidamente sinalizadas. A única exceção é o rio Madeira, na realidade nas mãos de empresas privadas que visam a exportação
de soja, grãos ou de produtos produzidos no Polo Industrial de Manaus.
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No âmbito do poder público, praticamente não existe nada nesse setor. Nesse contexto é bom lembrar que há poucos aeroportos; por exemplo, no Amazonas, existem cerca de 63 funcionando, 39 homologados
e mais de 20 ameaçados de fechamento pela ANAC, devido ao estado
precário e aos sérios problemas de estação de passageiros, piso, drenagem, comunicação, sinalização e cerca patrimonial. Ou seja, os rios
ainda continuam sendo as principais vias de navegação na Amazônia.
Como dizia Leandro Tocantins, aqui, o rio comanda a vida.
Sei que minha fala foi uma colcha de retalhos, mas é assim que gosto
de falar o que me vem ao coração. Procurei mostrar os problemas, os
óbices em geral e alguns em particular. O tempo disponível me impediu
de percorrer com vocês, com mais detalhes, os grandes rios Javari, Solimões, Içá, Jutaí, Japurá, Juruá, Purus, Acre, Negro/Branco, Madeira,
Paraná do Ramos, Trombetas, Tapajós, Xingu, Tocantins/Araguaia. Gostaria também de ter falado sobre a viagem que realizei na Transamazônica. Fica para uma próxima oportunidade, se vocês o permitirem. De
todo modo, espero que a viagem não tenha sido cansativa e que seja
proveitosa a vocês e aos futuros leitores do Caderno do GEEA.
MARIO DA SILVA COSTA
Sou caboclo de Codajás; meu pai era iletrado, seringueiro e andava
muito de canoa. Hoje, passados tantos anos e a despeito de tanta conversa e planos de governos para desenvolver a região Amazônia, esse
é ainda o principal meio de transporte. Poucos municípios contam com
aeroporto e poucas vias de comunicação entre cidades contam com
motores a diesel de forma regular. Vejo que é muito difícil conciliar o
desenvolvimento de uma região tão extensa como esta sem uma política bem definida para o setor de transporte, lembrando que esse é
fundamental para atender ao caboclo que vive no interior. Evidente que
a vontade política dos governos é importante para melhorar o setor de
transportes e desenvolver a região, mas também é importante a participação de todos nós, enquanto empresários, profissionais e cidadãos.
Todos nós temos um papel importante a desempenhar, a começar pela
análise crítica da situação, como estamos fazendo aqui.
MARIA TERESA FERNANDEZ PIEDADE
Este tema foi apresentado pelo palestrante não como uma conferência, mas como um depoimento e experiência de vida e isso é muito ins70
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pirador, além de nos motivar a seguir a mesma linha de atuação. Assim,
embora não tenha estórias muito interessantes a relatar, devo dizer que
também morei no Acre e, em muitas viagens feitas entre Rio Branco e
Brasiléia, tive que empurrar muitos ônibus atolados na lama daquela
estrada. Além disso, em 1977 percorri a BR-364, entre Porto Velho e Manaus, trazendo comigo vários alunos que tiveram problemas de visão
devido à enorme quantidade de poeira desta estrada. Dois anos depois,
percorri o mesmo trecho, desta vez a bordo de um carrinho Gurgel, o
qual teve que ser rebocado diversas vezes por causa das crateras que
surgiam abruptamente no meio da estrada. Ouvindo agora o depoimento do palestrante sobre a sabotagem feita com aquela estrada, motivada
pelos interesses dos balseiros, sou capaz de entender as razões de terem
aparecido tantos e tão profundos buracos num asfalto tão bom e tão
novo como aquele. Realmente, é lamentável o que ocorreu com aquela
estrada e muito curioso o fato de que este crime contra a estrada e o
povo não tenha sido divulgado, nem os responsáveis punidos.
Como antes e ainda agora, percebo que a infraestrutura de transporte
na Amazônia é muito precária e as decisões continuam vindo de fora.
Lembro que, quando estava no Acre, tive que transportar uma casa flutuante entre Rio Branco e Assis Brasil, sobre o rio Acre, por autorização
da antiga Secretaria de Meio Ambiente - SEMA de Brasília. Aquele rio
sofre variações rápidas e bruscas do nível da água e, assim, o flutuante
acabou encalhando no rio por vários dias antes de chegar a seu destino final. A situação não mudou muito de lá prá cá; parece que o povo
amazônico continua na velha situação de colonizado. Isso serve para
mostrar que as decisões sobre questões logísticas na Amazônia devem
ser tomadas sempre pelos moradores da região ou ao menos com a efetiva participação deles.
Percebo esta situação que chamo de cultura de colonizados até mesmo na minha área de investigação sobre plantas aquáticas. Um bom
exemplo disso foi a introdução do capim braquiária na Amazônia, quando se sabe que nesta região ocorrem capins nativos bem adaptados e
com muito maior produtividade. Evidente que, antes da introdução de
capim exótico, deveriam ser feitas fazendas experimentais para testar
a viabilidade do uso da enorme produtividade dos capins nativos, mas
isso não foi feito. Esse caso pode ser extrapolado para a diversidade
amazônica que, como um todo, é muito mal aproveitada em favor de
culturas vindas de fora, seguindo velhos modelos de colonização.
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Outro problema crônico da Amazônia é seu isolamento. Lembro que
tempos atrás podíamos sair de avião diretamente de Manaus para Iquitos no Peru; atualmente esta rota foi desativada, e para chegar à vizinha
Iquitos devemos seguir a rota de Manaus a Lima, passando por São
Paulo. Vários outros casos de supressão de rotas de transporte, sobretudo aéreo, vêm ocorrendo com certa frequência, sem que o governo atue
junto às empresas que exploram este tipo de comércio, exigindo delas
a continuidade ou o cumprimento de condições mínimas de segurança
e continuidade neste setor, que deveria ser estratégico para a região.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
Não é exagero afirmar que o rio determina o modo de vida e a economia da Amazônia, uma vez que praticamente tudo que nela é produzido ou consumido trafega pelas águas. Na língua indígena, os igarapés
(córregos) significam literalmente caminhos da canoa. Os rios são os
caminhos naturais da Amazônia.
De acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), em 2011, os rios serviram de caminho a cerca de 12 milhões de pessoas, que viajaram embarcações pertencentes a 132 empresas registradas. Se for levada em consideração a imensa quantidade de
canoas e de barcos de pequeno a médio porte que não são registrados
ou fiscalizados, esse número é gigantesco. Não há dúvida que os rios
são as estradas naturais da Amazônia.
Apesar de toda a tradição e importância que o transporte fluvial desempenha na Amazônia, este não conta com o sistema de concessão de
linhas, como acontece nos sistemas ancorados em ônibus, trem e avião.
No mundo aquático amazônico, o governo mal autoriza as empresas a
operarem determinados trajetos, sendo elas próprias responsáveis pela
decisão sobre as rotas e locais de parada, bem como pela regularidade de suas viagens. Ou seja, não existem metas de atendimento, nem
controle de tarifas. Apenas algumas embarcações se dão ao cuidado de
anotar o nome dos viajantes. Resultado disso são atrasos constantes na
saída e chegada, superlotação, falta de higiene e de segurança.
O sistema aquático é importante não apenas para o transporte ou
a mobilidade, mas para o contexto sociocultural em geral. A grande
maioria dos caboclos amazônicos tem uma estreita vivência no meio
aquático, especialmente ao longo das calhas dos rios de águas brancas
ou barrentas, as mais produtivas da região. Aí, todo ciclo da produção
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agrícola, englobando a semeadura, cultivo, transporte e distribuição estão determinados pelo ciclo das águas. Este ciclo é tão preponderante
que chega a determinar as estações ou ciclos anuais, incluindo o período da seca e das chuvas.
Os hábitos e costumes do povo ribeirinho também são fortemente influenciados pela presença da água. Por exemplo, é muito comum
crianças com até dez anos remarem sozinhas em pequenas canoas, em
rios imensos ou em lagos profundos. Muitas dessas crianças nasceram e
cresceram à beira ou mesmo em cima das águas, em casas flutuantes ou
palafitas. Além disso, para elas o rio é o grande celeiro, lugar do peixe
e da pesca e também o caminho natural que permite acesso ao perto e
ao longe.
Ainda no contexto sociocultural, outro fator que fortemente vincula
o homem ao ambiente fluvial é a disponibilidade de muitas madeiras
apropriadas à construção naval. Também conseqüência disso é o fato de
muitos caboclos construírem suas próprias embarcações. Em todas as
comunidades ribeirinhas é possível observar miríades de canoas e barcos
de todos os tamanhos. Ao lado disso, existem inúmeros artesãos e mesmo empresas voltadas para o fabrico de embarcações fluviais, o que também impulsiona bastante esse meio de transporte, o trabalho e a renda.
Devido a essa forte vinculação do homem amazônico com o meio
aquático – ou exatamente por causa disso – o transporte fluvial deveria
merecer absoluta prioridade e maior investimento por parte do governo
e das empresas. Ao contrário disso, este parece viver à míngua, praticamente à mercê da cultura do caboclo ou de empresas familiares. Para
testemunhar essa afirmativa, basta comparar o número e o perfil das
empresas de navegação com aquelas subsidiadas pelo governo e que
operam no Polo Industrial de Manaus. Ou seja, ao invés de empresas
de embarcações fluviais, este polo prioriza a produção de veículos de
duas rodas.
Ironia do destino, para não dizer incoerência político-administrativa: os produtos que chegam ao porto de Manaus são deslocados até
este polo por estradas, ao invés de pelo rio que passa à sua frente. Por
outro lado, as vias asfaltadas existentes no Polo Industrial de Manaus
estão quase sempre solapadas por buracos e até hoje parece haver uma
indefinição sobre a quem compete sua manutenção: a Suframa ou a
prefeitura local. Outro exemplo de incoerência é o projeto do Porto das
Lajes que a empresa Log-In (Logística Intermodal e Juma Participações)
vem tentando implantar justamente ao lado do encontro das águas dos
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rios Solimões e Negro, sendo este o ícone do turismo manauara, um dos
mais belos e conhecidos cenários naturais da Amazônia.
Evidente que Manaus carece de modernos terminais de transporte
fluvial. A obviedade disso é ululante. Basta lembrar que Manaus está
à margem de dois dos maiores rios do mundo. Além disso, o principal
porto da cidade ainda é herança dos ingleses, que o construíram entre
o final do século XIX e começo do século XX, por ocasião dos grandes
negócios da borracha. Assim, parece inacreditável que os setores políticos, empresariais e industriais não sejam capazes de construir um
porto decente, mas longe do principal cartão postal da cidade, que é o
encontro das águas dos rios Solimões e Negro.
Com certeza eles o são, mas talvez para isso seja necessário o fortalecimento da conscientização coletiva quanto à importância incomensurável do encontro das águas para o turismo internacional e a alma
manauara. Movimentos sociais como o SOS Encontro das Águas, que
vêm lutando bravamente para defender esse sítio espetacular, elevando
-o à categoria de patrimônio da humanidade junto ao IPHAN, são um
exemplo edificante de tal conscientização.
O transporte rodoviário é muito limitado, quase incipiente na região
e as razões são óbvias: longas distâncias entre centros urbanos, inclemência das chuvas em invernos longos, baixa altitude e frequentes
inundações dos terrenos, baixa densidade populacional, etc. Entretanto,
esta região já conta com algumas rodovias de grande porte, como por
exemplo, a BR-210 (Perimetral Norte), que vai do Amapá à divisa com
a Colômbia e a BR-230 (Transamazônica), que liga a costa brasileira à
divisa com o Peru. Além dessas, também merecem destaque a BR-174
(Manaus-Boa Vista e daí à Venezuela); BR-319 (Manaus-Porto Velho);
BR-163 (Cuiabá-Santarém) e BR-364 (Cuiabá-Rio Branco).
A expansão das rodovias na Amazônia por certo continuará a ocorrer
principalmente por causa do avanço da fronteira agrícola que se desloca do centro-oeste em direção à Amazônia central. Outra razão é o
apelo político que elas representam, sendo um dos tipos de obras mais
visíveis e apoiadas por eleitores que delas se beneficiam. No entanto,
elas contam com um forte fator limitante para sua expansão, que é o
impacto ocasionado, principalmente em áreas florestadas. Este é um
fator que vem ganhando influência crescente diante do crescimento
da consciência ambiental e do aumento de medidas restritivas impostas pelos governantes, também estes pressionados pela conscientização
coletiva a respeito da importância estratégica da floresta. Evidente que
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tudo é questão de equilíbrio e bom senso. Preservar a floresta é fundamental. Estabelecer redes de estradas que sirvam para a mobilidade das
pessoas e até mesmo para a preservação da floresta é de vital importância. Nenhum país do mundo abdicou de suas rodovias e não seria
justo nem correto que o Brasil enveredasse por esse caminho sombrio.
O transporte ferroviário é tão raro na Amazônia, que muitos cidadãos
o desconhecem completamente. Assim, creio que vale a pena citar as
poucas estradas de ferro que operam na região, todas elas de caráter industrial ou agroflorestal, a maioria vinculada ao processo de mineração:
Estrada de Ferro Norte-Sul: Extensão de 571 km, ligando Açailândia/
MA a Palmas/TO. É outorgada à Vale e destinada ao transporte de produtos agroflorestais e cargas em geral.
Estrada de Ferro Carajás: maior ferrovia da Amazônia, com extensão de
892 km, ligando as minas da serra de Carajás (Parauapebas, PA) ao porto
de Itaqu (São Luiz, MA) e passando por mais de dez cidades. É outorgada
à empresa Vale e transporta minérios e cerca de 1.500 usuários/dia.
Estrada de Ferro Amapá: Extensão de 194 km, ligando a serra do Navio ao porto de Santana, no Amapá. É a única ferrovia brasileira acima
da linha do Equador. Foi outorgada por décadas à empresa Indústria
e Comércio de Minério (ICOMI), que explorava manganês, passando
recentemente para a MMX Logística, e destinada ao transporte de minérios, produtos agrícolas e passageiros.
Estrada de Ferro Jari: Extensão de 68 km, ligando Monte Dourado
ao porto de Mungubá, rio Jari, norte do Pará e divisa com o Amapá. É
outorgada à empresa Jari Celulose e destinada ao transporte de madeira
que alimenta uma fábrica de celulose.
Estrada de Ferro Mineração Rio do Norte: Extensão de 35 km, ligando
a serra de Saracá ao porto de Porto Trombetas/PA. É outorgada à empresa
Mineração Rio do Norte e destinada ao transporte do minério bauxita.
Estrada de Ferro Juruti: extensão de 55 km, ligando a mina de Juruti
ao porto no rio Amazonas. É a mais recente ferrovia amazônica, tendo
sido inaugurada em 2008. É outorgada à Alcoa e destinada ao transporte do minério bauxita.
O transporte ferroviário na Amazônia parece relegado pelo poder público, uma vez que as ferrovias instaladas visam quase unicamente o
transporte de minérios entre as minas e os portos de embarque. Ou
seja, essas ferrovias vêm servindo unicamente a empresas e setores
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muito particulares. Vale ressaltar que outras estradas de ferro foram
construídas na Amazônia muitas décadas atrás, tendo sido posteriormente desativadas. O caso mais emblemático é o da estrada de ferro
Madeira-Mamoré, entre Porto Velho e Guajará-Mirim, na Bolívia, que
teve uma construção épica, marcada por milhares de mortes ocasionadas pela malária e outras doenças tropicais e que foi desativada poucos
anos depois da inauguração.
O palestrante fez revelações chocantes sobre o proposital estrago do
asfaltamento da BR-31, por conta das ações espúrias dos donos de balsas e outros interessados na exploração do transporte fluvial neste trecho. Assim, não deve causar nenhuma surpresa se ações tão ou mais
torpes que estas também não ocorreram com a ferrovia Madeira-Mamoré e outras que existiram no passado.
É sabido que o transporte ferroviário é um dos mais seguros, baratos
e sustentáveis do mundo. Assim sendo, é muito curioso que este tipo
de transporte tenha sido tão pouco explorado na Amazônia, ainda mais
que antigas ferrovias tenham sido exterminadas, sem nenhuma justificativa plausível.
O transporte aéreo é um dos mais recentes na Amazônia, entretanto
já vem desempenhando um papel de destaque, devido principalmente
à enorme extensão da região e precariedade dos demais meios de mobilidade. Praticamente todas as cidades da Amazônia contam com uma
pista de pouso, mesmo que raramente utilizada, tendo em vista a má
conservação e o alto custo desse meio de transporte em relação aos
demais. Atualmente, a Amazônia brasileira conta com nove aeroportos
internacionais, além de dezenas de nacionais e regionais. Fora esses,
existem também aeroportos particulares localizados na zona rural ou
mesmo no interior da floresta amazônica, alguns deles utilizados de
forma irregular ou para fins ilícitos.
O transporte aéreo regional na Amazônia brasileira possui três características fundamentais: conecta cidades muito distantes entre si, opera
em aeroportos precários e é caríssimo. O custo da passagem chega a ser
tão elevado que a torna proibitiva para a maioria da população. Assim,
ela acaba ficando quase inteiramente disponível apenas para passageiros elitizados, como empresários e funcionários de grandes empresas.
Ou, então, para doentes assistidos pelo Sistema Único de Saúde que são
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enviados à capital para tratamento. Evidentemente, os custos destes
são bancados pelos contribuintes.
Evidente que o custo elevado da passagem é reflexo das longas distâncias percorridas, mas não é apenas disso. Também o monopólio das
empresas operantes na região deve ser considerado. Sem concorrência
e também sem a presença da Infraero no interior, elas manipulam o
valor da passagem e as condições de voo como bem entendem. Nunca
duas ou mais empresas operam simultaneamente no transporte aéreo
regional da Amazônia. Se aparecem duas, logo uma acaba entrando em
bancarrota ou sendo englobada pela outra. De nenhum modo as duas
operam juntas mais que alguns meses. Falta de sustentabilidade econômica ou jogo espúrio de bastidores? Mesmo diante do aparente, mas
crônico, desinteresse dos governantes, essa questão não pode deixar
de ser colocada. Afinal, o desenvolvimento sustentável da região passa
obrigatoriamente pelas facilidades de mobilidade e, nessa região tão
extensa, o transporte aéreo é vital.
Não há dúvida que o sistema de transportes na Amazônia é decorrente dos polos de desenvolvimento já implantados na região. São eles que
direcionam e impulsionam os fluxos econômicos e até os migratórios.
José Alex Sant´Anna, pesquisador do IPEA, cita os seguintes polos de
desenvolvimento, os quais têm tudo a ver com as rotas de mobilidade.
Assim sendo, eles merecem ser aqui citados:

Polo mineral
Apesar do potencial mineral brasileiro não ser totalmente conhecido,
sabe-se que a Amazônia é detentora de imensas jazidas, destacando-se
as de ferro, cobre e ouro na região de Carajás; manganês na serra do
Navio; bauxita em Porto Trombetas, Juriti e Barcarena; cassiterita no
vale do rio Pitinga; ouro na bacia do Tapajós; caulim no vale do rio
Capim; diamante no vale do rio Roosevelt; titânio no alto rio Negro e
petróleo na bacia do rio Urucu.
Segundo dados do DNPM, existem 14 grandes províncias minerais no
Craton Amazônico, responsável por percentuais relativamente elevados
da produção brasileira de ferro (26%); manganês (74%); cobre (80%);
alumínio (85%); cromo (26%); tântalo (100%) e estanho (100%). Além
disso, nas terras altas da Amazônia ocorrem dois dos maiores escudos
antigos do Planeta (Brasil Central e Guinas), sendo esses similares aos
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do Canadá, Austrália, África do Sul e Rússia, todos com geologia parecida e altamente promissora para bens minerais.
Algumas dessas jazidas estão sendo exploradas há décadas, como as
de ouro, cobre, diamante, manganês e cassiterita. Outras tiveram sua
exploração iniciada num período mais recente, como as de petróleo;
outras, ainda, são tidas como reservas para exploração futura, como
titânio e nióbio. De todo modo, as províncias minerais da Amazônia
sempre se constituíram e continuarão constituindo importantes rotas
de comércio e mobilidade.

Polo agropecuário
De maneira geral, as terras amazônicas são tidas como inférteis, devido ao baixo teor de nutrientes. No entanto, existem inúmeras áreas
de fertilidade razoável ou mesmo elevadíssima, como as terras pretas
de índio. Nestas terras é desenvolvida uma agropecuária vigorosa, não
raro com a agregação de fertilizantes e outras práticas agrícolas bastante avançadas. Atualmente, Rondônia é tido como o terceiro estado com
maior rebanho em território brasileiro. A agropecuária pode ser vista
como o fator desencadeador da abertura de estradas na Amazônia. Alguns costumam dizer que é pela pata do boi que as primeiras estradas
começam a surgir. De fato, não raro, as rodovias nada mais são que o
alargamento ou prolongamento das pequenas estradas vicinais que cortam as fazendas por onde transitam bois e outros produtos do campo.

Polo urbano
Em relação às demais regiões do Brasil, o grau de urbanização na
Amazônica ainda é incipiente, a despeito de já ser habitada por cerca de
22 milhões de pessoas, a grande maioria fixada em grandes ou médios
centros urbanos. De acordo com os dados do senso demográfico apresentados pelo IBGE em 2010, Manaus figura na sétima posição entre
as cidades mais populosas do Brasil, com um milhão e oitocentos mil
habitantes. Belém é a décima primeira, com um milhão e quatrocentos,
e São Luiz, a décima quinta, com um milhão de habitantes. Outro dado
impressionante é a parcela da população dos estados amazônicos que
habita as zonas urbanas, sendo esta estimada em 80% no Amazonas e
70% nos Estado do Pará e do Maranhão.
Obviamente, os aglomerados urbanos acabam criando demandas por
transporte, não apenas localmente, mas também entre as cidades e a
região sob sua influência direta. Mais que isso, é nos centros urbanos
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que gira a maior parte dos negócios, empregos, renda e decisões políticas. Ou seja, os centros urbanos são desencadeadores de demandas e
também de ofertas da maior parte dos serviços de transportes da região.

Polo fronteiriço
Além de uma fronteira marítima de mais de sete mil quilômetros, o
Brasil conta com mais de 11 mil quilômetros de limites terrestres com os
sete países que formam a Amazônia (Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa). Além disso, em alguns casos
ocorre a presença de cidades que se desenvolvem lado a lado, como
Tabatinga e a sua gêmea colombiana, Letícia.
Entretanto, o problema não reside na extensão, na vizinhança ou
mesmo na crônica carência de transportes nesta região, mas sim nos
problemas econômicos e sociais que aí começam a emergir, especialmente no de contrabando de pescado e no de tráfico de armas e drogas.
Além disso, há também as questões relativas às comunidades indígenas, que interferem na administração e nos interesses dos países limítrofes. É evidente que todas essas questões fomentam a necessidade
ou não de um bom sistema de mobilidade para reprimir os atos ilegais,
bem como para promover o desenvolvimento.
Do exposto acima, fica claro que a malha viária da Amazônia parece incipiente. Entretanto, ela vem se desenvolvendo rapidamente no
bojo dos projetos de integração regional, bem como da exploração de
produtos florestais, especialmente da madeira e minérios. Enquanto a
primeira é bastante evidente, tanto pela própria grandiosidade, como
pela propaganda de governo, a segunda se dá de maneira discreta e às
vezes até clandestina. Com isso quero dizer que várias áreas da Amazônia são servidas por intrincadas redes de estradas sob o dossel da
floresta, sendo que, nesta situação, geralmente não constam em mapas
oficiais ou nem mesmo são vistas quando olhadas de cima. Apesar de
estreitas e escondidas na floresta, estas estradas servem de mobilidade
para pessoas e também para veículos.
A implantação e expansão de estradas na Amazônia é algo sumamente importante, pois é isso que garante a conexão das áreas de exploração, a movimentação de pessoas, a aquisição de insumos e assistência
técnica, o escoamento e a comercialização de produtos. No entanto, é
preciso lembrar que o transporte de dados, informações e até recursos
financeiros vem sendo feito pelo sistema de comunicações. Ou seja, ao
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invés de rios, rodovias ou ferrovias, o transporte por satélites e fibras
óticas deve ser considerado como estrategicamente importantes.
O Brasil detém uma enorme linha de fronteira seca com sete países,
tendo aí algumas cidades gêmeas, como Tabatinga e a colombiana Letícia. Além disso, nessa zona de fronteiras existe um intenso comércio de
produtos brasileiros, notadamente pescado e madeira. Assim, é evidente
que o Brasil deve continuar atento e cuidadoso com esta região, especialmente pela suscetibilidade que ela ainda mantém quanto à total soberania do território brasileiro. Evidente, também, que isso só é possível
mediante um adequado processo de desenvolvimento socioeconômico,
o qual obviamente inclui uma boa administração da rede transportes e
comunicação. Evidente que por isso deve ser mantido um efetivo esforço
de cooperação entre os países limítrofes ou interessados no desenvolvimento regional. Nesse caso, não somente o trabalho da diplomacia
oficial é importante, mas também a colaboração entre grupos de trabalho
internacionais, nas mais diferentes áreas de pesquisa, do estudo e do
comércio. Nesse tipo de cooperação, até mesmo atividades mais lúdicas,
como o turismo cultural, desempenham importante papel.
Levando-se em consideração os fatores geográficos, geopolíticos e
socioeconômicos da Amazônia e a maneira como eles vêm se articulando há séculos, é forçoso concluir que o desenvolvimento desta região
continuará ocorrendo de maneira heterogênea, isto é, de acordo com
a disponibilidade de seus recursos naturais. Embora a relativa rigidez
dos polos de desenvolvimento leve a uma concentração de população,
trabalho, renda e rede de transporte em certas áreas, é preciso observar
que a região deve se desenvolver como um todo e para isso é de suma
importância que a rede hidrográfica sirva de inspiração e instrumento
para a tão sonhada integração amazônica.
O desafio dessa integração deve passar pela observância dos polos de
desenvolvimento já instalados ou em vias de instalação, mas também
pela rede natural dos rios. Parece óbvio que a conexão dos polos de
desenvolvimento já implantados na Amazônia brasileira seja integrada
à dos polos dos demais países sulamericanos, especialmente dos que
integram a Amazônia. Vale dizer, a iniciativa da criação do MERCOSUL
deve se estender à Amazônia, talvez com a criação de um contraponto
a ser denominado Merconorte.
A política de integração sulamericana só será viável mediante um
competente e persistente trabalho diplomático e a instalação da infraestrutura adequada, isto é, capaz de assegurar o fluxo contínuo e seguro
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de produtos, bens, serviços e processos de produção. Nesse contexto,
os mecanismos de transporte e comunicação assumem um papel de
destaque e devem ser apoiados e implementados em conjunto por todos os países. Fugir desse desiderato é propugnar pelo isolamento e
pela manutenção da fragilidade ainda existente na região com respeito
à cobiça internacional, a qual às vezes se manifesta até mesmo de forma açodada e provocante.
A rede de transportes da Amazônia pode e deve desempenhar um papel relevante não somente na integração local e regional, mas também
permitir o acesso direto ao oceano Atlântico para alguns países sulamericanos que sonham com isso há séculos, notadamente a Bolívia. De
outra parte, favorecer ao Brasil e outros países da região o acesso livre
ao Pacífico, favorecendo assim, a real integração do continente.
Não se pode defender e muito menos garantir a sustentabilidade da
região, se o poder público não estiver à frente para organizar e gerenciar esse processo. A exemplo da ocupação desordenada nas cidades,
que leva à favelização e todas suas consequências danosas aos decentes
planos urbanísticos, também a ocupação desordenado no campo leva a
uma situação similar, impactando negativamente a mobilidade, a segurança, o ordenamento e a boa gestão. Essa situação se exacerba quando
os limites demarcatórios entre zonas urbanas e rurais se tornam indefinidos ou imbricados.
Os parâmetros ecológicos vêm ganhando importância crescente nas
políticas públicas e na consciência popular, daí que o sistema de transporte deve estar perfeitamente atrelado a eles. De um lado, isso se mostra operante, no tocante ao controle do nível de poluição dos veículos,
cada dia mais baixo. Por outro lado, há um tremendo descaso, no que
toca ao transporte alternativo, menos poluente e hoje muito demandado
pela população urbana, como é o caso das bicicletas, motos e motonetas.
Cidades como Manaus, relativamente planas e onde a velocidade
média de automóveis nas áreas centrais oscila entre 20 e 40 km/h,
deveriam ceder lugar a este tipo de transporte alternativo, muito mais
racional, bom para a saúde e hoje já bastante demandado pela população, sobretudo entre os jovens. Ao invés disso, mais e mais carros
são importados e novas avenidas são construídas apenas para esses,
com deliberado aniquilamento de qualquer outra alternativa. Se essa
tendência for mantida, dentro de pouco tempo as ruas e avenidas das
cidades estarão tão abarrotadas de carros que nem mesmo eles poderão circular, a não ser que seja em fila vagarosa, a exemplo de cortejo
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fúnebre. Mais que morte do trânsito, isso é sinal de falência do sistema
urbano em geral, em que todos acabam pagando a conta e perdendo
qualidade de vida.
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VIAJANTES-CRONISTAS NA
REVELAÇÃO DA AMAZÔNIA

Ilustração de Louis Agassiz,
Fonte Museu Amazônico

VIAJANTES-CRONISTAS
NA REVELAÇÃO DA
AMAZÔNIA
RESUMO

Neste artigo são levantadas interessantes questões a respeito do nível de
compreensão e das expectativas dos viajantes cronistas sobre o novo mundo
descoberto, sob a batuta “a Serviço de Deus e de Sua Majestade”. As narrativas desses viajantes abordavam os mais diferentes assuntos, como os usos e
costumes dos indígenas, as potencialidades das drogas do sertão, os elementos
da fauna e flora, as realidades ambientais e humanas em seu sentido mais
amplo. Por outro lado, tais narrativas também acabaram deixando à mostra
os elementos imaginários que povoavam as mentes destes cronistas, legítimos
representantes da cultura européia. Assim, ao recorrerem ao seu patrimônio
conceitual e vocabular para descrever a estranheza da realidade com a qual
se defrontavam, esses cronistas também acabaram revelando suas realidades,
similarmente estranhas para os nativos. Além de interessantes em si mesmos,
em qualquer época ou lugar, esses elementos históricos são extremamente
úteis na tentativa de se entender a relação sempre complexa entre o sujeito e o
objeto do conhecimento; vale dizer, entre o colonizador e o colonizado, entre
o explorador e o explorado. A análise aqui feita entrelaça elementos do passado e do presente, apontando novas configurações para o cenário amazônico,
sempre desafiador e carregado de imagens e imaginações. Se, para alguns, ela
ainda é considerada como sertão de bárbaros, para outros ela é um lugar privilegiado e de potencialidades múltiplas, sobretudo nos setores econômicos,
tecnológicos e científicos. Talvez os embates entre esses extremos tenham sido
úteis e mesmo necessários para vislumbrar a real dimensão da Amazônia e sua
exploração de forma racional, criativa e sustentável.
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AUXILIOMAR SILVA UGARTE
Nestes sertões povoados de bárbaros. Esta formulação narrativa, que
teve por autor o cronista lusitano Maurício de Heriarte, parece sintetizar
vivamente as variadas impressões dos representantes do Ocidente Moderno, ou seja, os conquistadores ibéricos, sobre as realidades ambientais e humanas desta parte do Novo Mundo que, desde o século XIX,
vem sendo chamada de Amazônia.
Não é supérfluo lembrar que, na língua portuguesa dos alvores da
Modernidade, os termos “sertões” e “bárbaros” partilhavam o mesmo
princípio cognitivo difuso nos imaginários e nas línguas ocidentais de
então, isto é, a qualificação negativa da alteridade, fosse ela ambiental,
fosse cultural. Assim, esta fórmula narrativa de Heriarte pode nos servir
de elemento indiciário para guiar nossa compreensão dos impactos, dos
encontros e confrontos, tanto daqueles ocasionados pelos conquistadores, quanto daqueles por eles recebidos ante as realidades com as quais
foram mantendo contato nos séculos XVI e XVII. Ao construir tal formulação, Heriarte seguiu os cânones narrativos da tradição cronística
que lhe servia de modelo, partilhada por lusitanos e espanhóis, dentro
e fora da Ibéria, e que expressava bem como o imaginário, do qual era
partícipe, apreendeu as novidades desta parte do Novo Mundo que se
lhe foi revelando aos poucos.
A partir das observações anteriores, podemos nos indagar: que procedimentos mentais fizeram parte da operação cognitiva de apreensão
da “realidade amazônica” que, na sua maior parte, era desconhecida
pelos exploradores ibéricos? Não é preciso que façamos grande esforço
intelectual para percebermos que foram as comparações, principalmente as de caráter analógico, sem esquecermos as de caráter contrastante.
Em primeiro lugar, elas os ajudaram a traduzir para si mesmos, em
conceitos familiares, o “novo amazônico”. Em segundo lugar, e agora no plano da narratividade escritural produzida por alguns deles, as
mesmas serviam para comunicar, em terminologias familiares, o extraverbal por eles experimentado aos potenciais leitores dos relatos daqueles que se tornaram cronistas, tais como: a) no século XVI: Diogo
Nunes, Gaspar de Carvajal, Francisco Vázques, Pedrarias de Almesto,
Altamirano; b) no século XVII: André Pereira, Pedro Teixeira, Alonso de
Rojas, Cristóbal de Acuña, Laureano de la Cruz, Francisco de Figueroa,
Samuel Fritz, além do já citado Maurício de Heriarte.
Assim, para dissertarem sobre o “novo amazônico”, tal como fizeram
seus consortes em outras regiões das Índias Ocidentais, esses cronistas
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não tinham outro modo, senão recorrerem ao seu patrimônio conceitual
e vocabular, com o qual traduziam a estranheza da realidade que tentavam descrever. Parafraseando o historiador Anthony Pagden, podemos
dizer que eles não tinham outro modo de classificar a novidade se não
fosse por meio de um sistema conceitual elaborado durante séculos em
um meio distinto e em uma cultura distinta. Ou, ainda, parafraseando
o historiador Frederick Turner, podemos declarar que eles expressaram
o imperativo humano de sempre identificar o desconhecido em termos
do conhecido.
Todavia, na aplicação de tais procedimentos mentais e narrativos de
comparação, as realidades novas desta parte do Novo Mundo eram,
irremediavelmente, postas numa escala de valores, sendo encaradas de
forma positiva ou negativa. Mas, qualquer que fosse o tipo de valoração empregada para avaliar os aspectos da realidade descrita, tenham
sido eles ambientais ou humanos, nos relatos dos cronistas supracitados emergia uma projeção intervencionista. Vejamos a seguir alguns
exemplos dessas dimensões conceituais, presentes na atividade escritural desenvolvida a partir dos “referentes amazônicos”.

SÉCULO XVI

Como aproveitar a tranquilidade do rio
Amazonas (Diogo Nunes)
Em 1538, o rio Amazonas foi navegado em uma vasta extensão de
seu alto curso por uma tropa oriunda da expedição de Alonso Mercadillo que, vinda de Quito, objetivava conquistar os índios Chupacho e
Iscaicinga das vertentes orientais do Andes. A referida tropa, comandada pelo mameluco Diogo Nunes, chegou à região compreendida entre
os rios Tefé e Coari que, à época, já era conhecida como Senhorio/
Província de Machifaro. Desta viagem resultou uma curta mas importante carta-relação, o Apontamento do que Vossa Alteza quer saber, que
Diogo Nunes, ao viajar para Portugal em 1553, endereçou ao rei D. João
III, no qual relatava sua experiência em Machifaro.
Segundo as impressões de Nunes, o rio pelo qual navegou era imenso,
comportando numerosas ilhas, todas habitadas por indígenas. Acrescentou ele que aquele rio era bastante piscoso, similarmente aos rios
ibéricos, sendo seus peixes beneficiados pela secagem e levados para
o comércio em outras partes do sertão. Todavia, a principal qualidade
que Nunes vislumbrou no rio era a sua tranquila navegabilidade. Isso
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facilitaria a futura conquista lusitana de Machifaro, a qual constituía o
centro das argumentações de Nunes para que D. João III financiasse a
expedição que aquele se dispunha a comandar. Quanto a esse aspecto
do rio, declarou ele:
Por este rio há de prover esta terra, porque podem ir navios por ele
até onde se poderá povoar uma vila que seja porto e escala de toda
a terra, porque sobe a maré duzentas léguas rio acima. E deste porto
onde se [poderá] povoar a primeira vila subirão bergantins... porque o
rio vai chão e muito bom.
Arriscamos dizer que, por sua brevidade, e muito mais pelos objetivos que presidiram sua redação, a carta de Diogo Nunes forneceu ao
destinatário principal, D. João III, uma imagem de relativa facilidade
com que os lusitanos navegariam aquelas águas e conquistariam os territórios banhados por elas. Não há uma única parte do Apontamento...
que contenha uma apreciação negativa do rio por onde Nunes viajou.
Ele não menciona nenhum elemento de perigo ou perturbação, como
correntezas, enchentes, queda de barreiras, pragas de insetos, ameaças
de feras, enfim, o que pudesse contradizer as expectativas tão animadoras que apresentava ao soberano português. A crônica de Nunes não
nos permite, em nenhuma ocasião, inferir qualquer tipo de perigo ou
incômodo que tenha sofrido, ocasionalmente, durante sua viagem pelo
Amazonas.

Como aproveitar os campos e bosques da
Amazônia (Carvajal)
Iniciada em dezembro de 1541 e concluída em setembro de 1542, a
expedição capitaneada por Francisco de Orellana foi a primeira a navegar quase todo o rio Amazonas, numa viagem marcada por acontecimentos de fome e luta contra os índios. Os acontecimentos dessa
viagem foram narrados por frei Gaspar de Carvajal, que foi testemunha
ocular dos eventos, sendo um dos sobreviventes da expedição.
Já no rio Marañón/Amazonas, os expedicionários entraram em contato com várias sociedades indígenas, cuja maioria recebeu os espanhóis com armas nas mãos. É que os conquistadores, para matar sua
fome, recorriam ao saque das aldeias, nas quais encontravam os tão
esperados alimentos. Os índios reagiam a essa invasão, enfrentando
os estranhos homens barbados, com seus esquadrões de guerreiros em
terra e suas pequenas frotas de canoas no rio.

88

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

Igualmente, ao longo do rio-mar os espanhóis observaram a natureza
da região, descrevendo-a, muitas vezes, a partir de nomes familiares
aos europeus: denominaram certas aves (inambus e mutuns) como sendo perdizes e pavões; os felinos (onça pintada e onça vermelha) foram
chamados de tigres e leões; o arroz aquático foi nomeado como aveia.
No que tange à cobertura vegetal das áreas percorridas, quase sempre associadas a um cacique/senhor indígena ou recebendo a categoria
político-territorial de província, frei Carvajal chamou especial atenção
para as províncias de São João e Nurandaluguaburabara. Atentemo-nos
às citações seguintes:
A terra da Província de São João es tan buena, tan fertil y tan natural
como la de nuestra España... es tierra templada, a donde se cogerá
mucho trigo y se darán todos los frutales: demás desto es aparejada
para criar todo ganado, porque en ella hay muchas yerbas como en
nuestra España, como es orégano [orégão] y cardos [alcachofras] de
unos pintados y a rayas y otras muy buenas; los montes desta tierra son
encinales [azienheirais] y alcornocales [sobreirais] que llevan bellotas,
porque nosotros las vimos, y robledales [carvalhais]. [Na província de
Nurandaluguaburabara havia] tierra pelada de savanas, tierra doblada;
é los montes, ó mejor diciendo arboledas desta tierra, son alcornocales
[sobreirais] y encinales [azinheirais] é robledales [carvalhais], y esta
tres maneras de árboles al propio é así como los de nuestra España.
Como fica perceptível nas citações supra, ao ter visto ervas, arbustos
e árvores nas referidas províncias, frei Gaspar de Carvajal julgou identificar espécies que lhe eram familiares desde a Espanha. Assim sendo,
não perdeu tempo em dar-lhes nomes em castelhano, como fizera, em
outras ocasiões e em outros ambientes, com diferentes espécies botânicas ou faunísticas. Indubitavelmente, tais espécies herbáceas (orégano/orégão), arbustivas (cardos/alcachofras) e arbóreas (encinales/
azinheirais, alcornocales/sobreirais, robledales/carvalhais) não fazem
parte dos nichos ecológicos da floresta equatorial e, sim, de regiões
temperadas. Por conseguinte, fica extremamente difícil associarmos
quaisquer das inúmeras variedades de ervas, arbustos e árvores da flora amazônica aos espécimes que o dominicano chamou pelos nomes
em castelhano.
Observemos, ainda, que frei Carvajal propôs o cultivo do trigo e de
frutas europeias em São João, provavelmente por ter sentido temperatura amena durante alguns dos dias de sua estadia naquela província e
por ter inferido a fertilidade dos solos em decorrência das espécies que
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ele julgou conhecidas. Em ambos os casos, à medida que o dominicano
acreditou identificar ambientes similares aos da Espanha, registrou-os
conforme a dimensão cognitivo-expressiva, pela qual os tornava familiares para si e seus potenciais leitores. Sem esse recurso escritural,
ele não teria como propor a intervenção econômica naquela região.
Por outro lado, embora não tenha discorrido mais longamente sobre os
“azinheiros”, “sobreiros” e “carvalhos” das províncias de São João e
Nurandaluguaburabara, a ausência de declarações mais enfáticas sobre
tais espécies arbóreas não impede a análise de seu registro no texto do
dominicano. Há duas vertentes no registro.
Na primeira emerge um prazer estético e nostálgico, causado pelas
árvores amazônicas que receberam os nomes sobreditos; e posto que
sua ocorrência deu-se em regiões de povos belicosos, em certo sentido, a verossimilhança entre as mesmas e aquelas conhecidas pelos
espanhóis amenizou a tensão da viagem; a anotação de frei Carvajal
revela-nos, por conseguinte, os sentimentos da tropa de Orellana, já
que as expressões como de nossa Espanha e como em nossa Espanha
não se constituíam, apenas, em pontos que ligavam o cronista aos seus
leitores, mas também em depoimentos sobre os sentimentos e atitudes
dos expedicionários quanto aos arvoredos amazônicos.
Na segunda vertente, emerge um sentido utilitarista, embora não explícito, quanto à futura exploração dos bosques daquele modo identificados; sua nomeação faz-nos lembrar de que, na Europa em geral e, na
Espanha em particular, as árvores da família do carvalho eram altamente valorizadas por suas madeiras (para construção de edifícios públicos,
moradias, pontes, barcos, carroças e confecção de outros utensílios,
como os barris para águas, vinho, cerveja, toucinho e carnes salgadas),
bem como por serem todas elas produtoras de frutos (as bolotas) que
serviam para alimentar os rebanhos, principalmente de porcos, durante
seu amadurecimento.

O que esperar dos habitantes nativos a partir do “comportamento nobre” dos adventícios (Carvajal)
No caso das apreciações oriundas da viagem comandada por Francisco de Orellana, a projeção intervencionista não ficou somente por conta
do aproveitamento econômico das referidas províncias de São João e
Nurandaluguaburabara. A intervenção política era o próprio motus da
conquista e na Amazônia não foi diferente.
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No relacionamento com os índios, quando havia oportunidade de
estabelecer amistosos relacionamentos, duas ordens de objetivos vinculavam-se “à boa imagem espanhola” que esses conquistadores tentavam alcançar. A primeira era imediata, pois visava a sua sobrevivência
física, porque era assimesmo para conservarnos neçesario el buen tractamiento que se hiçise á los índios para poder pasar adelante, uma vez
que cada povoado deixado para trás, sem combates, representava uma
vitória contra a morte naquele imenso rio e a renovação da esperança
em alcançar o mar, e chegar a povoados cristãos.
A segunda ordem visava um alcance mais profundo, cujos resultados
eram esperados num futuro próximo, já que se revelou uma importante
tática que preparava o caminho para a implantação colonial, sob o domínio da Espanha. Por exemplo, antes de partir da aldeia do cacique/
senhor Aparia Maior, na região do alto Amazonas, Orellana recebeu
mantimentos deste e de outros, retribuindo-lhes com um bom tratamento, pois lhes deu muitas contas de vidro, com as quais os índios
ficaram muito contentes. Neste sentido, o modus operandi do capitão
é revelador de como o lema “ao serviço de Deus e de Sua Majestade”
estava arraigado em seu comportamento e fundamentava suas ações.
Frei Gaspar de Carvajal confessou o objetivo de seu comandante:
... porque el intento é desseo de nuestro capitan era procurar, si possible fuesse, que quedasse en aquella gente bárbara un buen respecto
é grado de avernos conosçido é no descontentamiento alguno, porque
desto serian servidos Dios é nuestro Rey é señor, para que adelante,
quando á Su Çessárea Magestad plugiesse, con más façilidad nuestra
Sagrada Escriptura é fée sagrada é la bandera de Castilla con más oportunidad sepa la tierra, é la hallen más doméstica para paçificalla é la
poner en obediençia que á su real serviçio conviniere..
Todavia, depois da Província de Aparia Maior, poucas foram as etnias que receberam os espanhóis amistosamente. Como poderiam saber
das intenções daqueles homens tão estranhos? Em sua maioria, antes
mesmo de os conquistadores saltarem às margens, os índios atacavamnos em imensas frotas de canoas, e, em terra, com seus esquadrões de
dezenas de guerreiros. Isto ocorreu com os índios das províncias de
Machiparo e de Omágua, bem como com os índios de outros territórios,
cujos nomes não foram registrados pelos conquistadores, até a saída no
oceano Atlântico.
Para os espanhóis, o “serviço de Deus e de Sua Majestade” somente
poderia ser levado a cabo se eles conseguissem sobreviver ao longo
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do rio-mar. E, na maioria dos casos, a sobrevivência dependia do remedio de las armas sino no pudiendo excusar la defensa propia, como
as bestas, porque despues de Dios, las ballestas nos dieron las vidas,
conforme as expressões de Carvajal. O próprio ideal do serviço fornecia
uma ampla abertura de interpretações e de aplicações nos casos concretos do relacionamento com os índios. Em outras palavras, o ideal do
serviço permitia aos espanhóis conciliarem, racionalmente, os meios
(pacíficos e violentos) que fossem utilizados para sua concretização.
Esta conciliação de meios (pacíficos e violentos) é discernível no discurso proferido pelo capitão Francisco de Orellana, após uma batalha
com os índios da Província de Machiparo, dizendo aos seus:
... en tanto que pudiéremos salir adelante é sin batalla ni recurso de
las armas, se haga; é quando la neçessidad pida otra cosa é no se pueda
excusar la guerra, cada uno haga lo que debe, como creo é sé çierto que
los aveys de haçer, é sois obligados..
O próprio Carvajal, em momento anterior, durante um sermão, já
havia chamado a atenção de seus companheiros de viagem, recordando-lhes que eram cristãos e espanhóis, é que servian mucho á Dios é al
Emperador... en proseguir la empressa y en comportar con paçieçia los
tabaxos pressentes é por venir hasta salir con este nuevo descubrimiento... Desse modo, naquelas paragens desconhecidas e diante de povos
também desconhecidos, os espanhóis eram o Outro, isto é, estavam
descobrindo sua própria alteridade em relação aos Outros, que eram os
povos indígenas com quem vinham mantendo contato. Portanto, não
foi à toa que o dominicano relembrou de sua condição. Suas palavras
não foram dirigidas para enfeitar as predicações, mas para tonificar e
realçar os fundamentos de sua identidade cultural.

Século XVII

Como aproveitar a topografia fluvial
(Teixeira, Rojas, Acuña)
Em linhas gerais, sabemos que entre 1637 e 1639, ou seja, às vésperas da retomada de autonomia do reino de Portugal, também chamada de Restauração, o rio Amazonas foi percorrido primeiro de oeste a
leste, depois de leste a oeste e vice-versa. Este empreendimento pode
ser considerado, na história da Amazônia, a grande epopéia descobridora-conquistadora do século XVII, equiparável às viagens comandadas por Francisco de Orellana e por Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre,
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no século precedente. Trata-se, respectivamente, da baixada pelo rio
Amazonas até Belém, de dois franciscanos leigos e seis soldados (todos espanhóis), e da subida e baixada pelo mesmo rio (Belém-Quito
e Quito-Belém) da expedição lusitana comandada por Pedro Teixeira.
Sabemos, ainda, que a principal consequência política de tais viagens
foi a tomada de posse que Pedro Teixeira fez, em 1639, de um imenso
território para a Coroa de Portugal, e que seria razão de litígio entre as
monarquias ibéricas a partir de 1640, quando os marcos do Tratado de
Tordesilhas voltaram a ter validade jurídica, mas já sem força política.
No que tange aos seus desdobramentos de ordem cognitiva, sem perder vínculo com as questões políticas, a viagem comandada por Pedro
Teixeira possibilitou aos lusitanos um melhor conhecimento rio Amazonas e de seus afluentes. A Pedro Teixeira coube informar à Audiência de
Quito alguns aspectos do vale amazônico, que ainda não tinham sido
conhecidos e apreciados pelas autoridades ibéricas. Dentre eles, a existência de um estreito no rio Amazonas, passadas oitenta léguas acima
da embocadura do rio Tapajós, hoje conhecido como estreito de Óbidos.
Na condição de autoridade subalterna da União Ibérica, Pedro Teixeira também era responsável pela segurança da parte leste do imenso vale
compreendido entre Belém e Quito, observada por ele nos dez meses
em que viajou subindo o rio Amazonas. Desse modo, era imperioso ao
capitão-mor informar aos membros da Audiência de Quito as condições
do estreito (pouca largura e muita profundidade), sugerindo que o mesmo fosse utilizado estrategicamente para impedir eventuais penetrações
de inimigos.
Neste caso, Teixeira pensava nos ingleses e holandeses, que ainda
não haviam sido totalmente expulsos dos territórios considerados de
domínio ibérico. Por isso, em breve comentário, sugeriu a construção
de fortalezas na área do estreito que tiene lindas playas para... defensa
de el rrio, y lindos puestos pegaditos â tierra y âunque esto es despoblado sobre el agua de una parte y outra. Neste ponto, malgrado discorrer
sobre lindas praias e lindos postos que faziam parte do estreito, não
foi o homem contemplador da natureza que se revelou; destacou-se o
homem de armas cuja visão estratégica objetivava utilizar, em favor da
consolidação ibérica, os recursos disponíveis da topografia fluvial.
Por seu turno, o jesuíta Alonso de Rojas – que não participou da expedição comandada por Teixeira, mas foi muito bem informado sobre
a mesma pelos membros da expedição, como o piloto Bento da Costa
– também opinou acerca da importância estratégica do futuro estreito
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de Óbidos, levando em consideração a presença incômoda de ingleses
e franceses. Declarou ele:
... disimulo que uso para que en su angostura se pudiese fabricar
una fortaleza en sitio que impida el paso á cualquiera armada enemiga,
aunque venga muy poderosa. Dista esta angostura 300 leguas del mar
donde desagua el rio, y desde la boca se pude a dar aviso al fuerte (si
alli se fabricase) con canoas y embarcaciones pequeñas, de la venida de
los enemigos, en 10 ó 12 dias.
O padre Rojas entendeu, ainda, ser aquela área previamente destinada por Deus para tão importante tarefa de guarnição contra os inimigos
dos católicos ibéricos, dizendo que era o lugar que sin duda previno
la Providencia divina, estrechando este dilatado mar (llamemosle asi),
dando nombre á la congregacion de sus aguas, de rio.
Conforme podemos notar, para Alonso de Rojas, a existência daquele estreito era uma das muitas intervenções de Deus no vale do rio
Amazonas. Essa abordagem coadunava-se aos propósitos missionários
que defendeu ao longo de sua crônica e revela uma das nuances do
imaginário teológico que guiava sua compreensão do mundo natural.
Em meio aos cronistas que narraram a conquista ibérica da Amazônia,
o padre Rojas foi o primeiro a utilizar, explicitamente, metáforas do
Paraíso em relação ao vale amazônico, comparando-o aos rios Ganges,
Eufrates e Nilo, cujas origens ele acreditava que seriam no próprio Paraíso Terreal. Rojas declarou:
... el rio de las Amazonas riega más extendidos reinos, fecunda más
vegas, sustenta más hombres, aumenta con sus aguas á más caudalosos
oceanos; solo le falta vencerlos en felicidad, tener su origen en el Paraíso, como de aquellos afirman gravísimos autores que lo tuvieron... Del
rio de las Amazonas afirman los que han descubierto, que sus campos
parecen paraísos y sus islas jardines, y que si ayuda el arte á la fecundidad del suelo, serán entretenidos paraísos y sus islas jardines.
Se ao rio Amazonas faltava o mais nobre nascimento que um rio poderia ter, ou seja, sair das entranhas do paraíso, a Divina Providência
compensara essa falta, uma vez que, mesmo longe da fonte sagrada, o
Amazonas a evocava constantemente por sua beleza e abundância. E
como Rojas apresentava um sentido providencialista em sua argumentação, altamente comprometido com o avanço colonizador castelhano,
não estranhemos que ele fizesse a seguinte observação:
La felicidad de la tierra que riega el Nilo celebra Lucano... No necesitan las províncias vecinas del rio de las Amazonas de los extraños
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bienes; el rio es abundante de pesca, los montes de caza, lo ayre de
aves, los árboles de frutas, los campos de mieses, las tierras de minas...
Este nuevo Ganges, pues, este alegre Eufrates, este fecundo Nilo, el que
Dios ha descubierto en este siglo para gloria de la Corona de España y
para bien de infinitas almas.
Entre os leitores influenciados por Rojas, esteve seu coirmão jesuíta
Cristóbal de Acuña. É bem provável que, antes de fazer a viagem de
baixada pelo rio Amazonas, no retorno da expedição de Pedro Teixeira
ao Pará, o padre Acuña já estivesse sob a expectativa que lhe causou
a pequena crônica de Rojas. Posteriormente, Acuña copiou passagens
inteiras daquela, quando escreveu sua própria relación.
O estreito do rio Amazonas, que chamara a atenção de Pedro Teixeira e Alonso de Rojas, não passou despercebido ao padre Acuña. Este,
como observador, além de sugerir que se construíssem fortalezas – que
no solo impiden el paso al enemigo, que por parte del mar le intentare
–, também aconselhou que elas deveriam servir de postos aduaneiros,
para que se registre en ellas todo lo que por este Rio de las Amazonas,
si se poblare, será fuerza que baxe del Perú. Acerca deste estreito, fica
patente que Acuña não utilizou nenhum argumento de natureza teológica, como fez Alonso de Rojas, e se sugeria a construção de fortalezas,
elas deveriam desempenhar mais que uma função militar; elas entrariam num circuito econômico, controlando o fluxo comercial entre o
Peru e outras regiões.

Como aproveitar as excelentes madeiras
amazônicas (Acuña)
Nas apreciações de Acuña sobre a cobertura vegetal da Amazônia,
emerge o tema das árvores e arbustos, cujas madeiras, entrecascas e
fibras deveriam ser beneficiadas para a construção naval. Ele introduz
a nova temática, utilizando uma expressão inspirada em Rojas: Los árboles en este Rio, son in número, tan altos, que suben á las nubes. Mas,
utilizou-a menos com intenção de evocar imagens paradisíacas – o que
fez em outras passagens –, e mais como recurso estilístico, por seu teor
hiperbólico, pois, em seguida, juntou-lhe um dado empírico, de caráter
testemunhal, ao declarar que tais árvores eram tan gruesos, que pone
espanto; cedro medi con mis manos de treinta palmos de circuito, conferindo uma dimensão mais objetiva ao seu relato. Para reforçar essa
dimensão narrativa, discorreu sobre as qualidades positivas de vários
espécimes (cedros, ceibos, palo hierro, palo colorado), tanto aquelas de
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teor equilibrado – son todos por la mayor parte de tan buenas maderas,
que no se pueden desear mejores – quanto aquelas de teor deliberadamente exagerados – reconocidos ya en aquellas partes y experimentados por los mayores del mundo para fabricar embarcaciones
Na visão de Acuña, beneficiar tamanha riqueza vegetal tornava-se
trabalho necessário e urgente, já que conforme sua bela e utilitarista figura de personificação, están las maderas á pedir de boca. A expressão
não tem outro significado senão a gratuidade desses recursos vegetais,
além de alguns poucos gastos, para se construírem embarcações, las
quales en este Rio [Amazonas], mejor y con menos costo que en parte
alguna, se podrán, acabadas y perfectas, echar al agua, sin que necesite
de nuestra España sino solo hierro para la clauaçon.

Como canalizar as energias guerreiras dos nativos em
favor da colonização (Acuña e La Cruz)
Esta problemática foi levantada, explicitamente, pelos cronistas Cristóbal de Acuña e Laureano de la Cruz. Ambos foram enfáticos, na medida em que identificaram certos povos como potenciais aliados na obra
colonial. Vejamos como fizeram essa abordagem.
Dos povos do rio Amazonas, abaixo do rio Negro, foi a Província/Nação dos Tupinambás que primeiramente causou impacto em Acuña. Os
brios guerreiros dessa nação foram elogiados por nosso jesuíta cronista.
Segundo ele, na extensa onda migratória que culminou com a chegada
deles aos rincões amazônicos, a valentia e a destreza na arte da guerra
desses índios foram qualidades que compensaram seu número reduzido, em comparação com outras nações, muitas das quais foram por eles
submetidas. Dissertou Acuña:
Son gente de grande brio en la guerra, y bien lo mostran los que llegaron á estos parages, donde al presente habitan, pues siendo ellos, sin
comparacion, mucho menos que los naturales deste Rio, de tal suerte
asolaron, y sujetaron á todos aquellos con quienes tubieron guerras,
que consumiendo naciones enteras, á otras obligaron á dexar de miedo
su natural, y irse peregrinos á tierras extrañas... Vsan estos Indios de
arco y flecha, que con destreza disparon.
É interessante que o padre Acuña, sempre tão atento às informações
sobre os povos indígenas, quer fossem verossímeis ou estereotipadas,
não tenha sequer aludido à prática antropofágica comumente atribuída
aos Tupinambás. Não teria ele obtido nenhuma informação a esse respeito ou tê-la-ia omitido deliberadamente? O certo é que, na sua avalia96
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ção, os Tupinambás tinham um alto conceito. Para tanto, ele recorreu,
mais uma vez, às figuras de pensamento, por meio das quais expressou
sua grande simpatia por tais índios, dizendo que Son de coraçones nobres y ahidalgados; mas essas boas qualidades estariam se perdendo
por causa da mistura dos tupinambás com outros povos, já que casi
todos los que al presente ay, son hijos, y nietos de los primeros pobladores, os quais, aos poucos, iam se acomodando á las baxezas y mañas
de los de la tierra, con cuya sangre están mezclados.
O bom conceito dos Tupinambás no imaginário de Acuña levou-o a
ter uma expectativa muito positiva em relação a eles. Essa expectativa
tendeu a aumentar, pois eles garantiram apoio logístico à expedição de
Pedro Teixeira, o que para Acuña, eram muestras de que em breue se
auían de reduzir á viuir entre los Indios amigos del Pará, mas também
cosa que será sin duda de mucho vtil para conquistar todas las demás
naciones deste Rio, se si hubiere de poblar; pues á solo en nombre de
Tupinambás no ay ninguna dellas que no se rinda. Este foi o papel que
o padre Acuña tinha reservado aos Tupinambás de “corações nobres e
afidalgados”, isto é, o de serem apenas guerreiros a serviço dos ibéricos!
Por seu turno, frei Laureano de la Cruz, antes de iniciar sua missão
junto aos Omáguas, no alto Amazonas, também tinha expectativas altamente positivas em relação a esses índios. Embora as mesmas não
tenham se confirmado na convivência cotidiana entre 1647 e 1650, não
deixa de ser interessante observar como elas exerceram o papel de chamariz para a missão franciscana que antecedeu a missão jesuítica no
alto Amazonas.
Pelo depoimento de frei Laureano, reproduzido logo adiante, podemos notar que as notícias sobre os Omáguas, circulantes em Quito,
entre 1638 e 1647, eram muito positivas. Elas coincidem, grosso modo,
com as avaliações feitas principalmente por Acuña e Heriarte, o que
não deve nos surpreender, pois muitos outros membros da expedição
de Pedro Teixeira, dentre eles o piloto-mor Bento da Costa, tiveram boas
impressões daquela nação e as transmitiram a outrem.
Quais seriam essas boas impressões dos elementos que facilitariam o
labor missionário dos franciscanos, isto é, á procurar la conversion y remédio de aquellas pobres almas? Em primeiro lugar, o montante demográfico omágua, pois, nas palavras de La Cruz, segun tuvimos noticia,
debian ser muchos millares, porque decían ser aquella província de los
Omaguas de más de 200 leguas de largo, y de tal suerte poblada, que
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casi se veian unas poblaciones de las otras, o que despertava o desejo
de controle de uma potencial reserva de trabalhadores, tão cobiçada
pelos europeus, neste caso o espanhóis, para os empreendimentos de
exploração das riquezas naturais.
Em segundo lugar, o “elevado conceito” acerca dos Omáguas, pois
pensava frei Laureano que no muy dificultosa, al parecer, su reduccion
por ser gente apacible, política y la de más razón y gobierno de todo
nuestro gran rio, que tenían Caciques principales, á quienes estaban
muy obedientes, y tenian comercio y comunicacion con las demás naciones vecinas, y otras cosas, que nos obligaron á hacer de esta nacion
y província un elevado concepto. Esta expectativa decorria dos elementos interpretados à luz do conceito de sociedade empregado na Europa,
posto que esses elementos (gente de paz, política e de razão, tendo
comércio, e sendo obedientes aos seus caciques) deveriam facilitar o
trabalho missionário, ou melhor, implantar aquilo que os franciscanos
acreditavam ser próprio de homens, a fazer parte da Respublica Christiana, que se espraiava mundo afora, partindo da Europa Ocidental.
Os juízos acerca dos Omáguas eram tão positivos, que os franciscanos reservavam-lhes – quando aqueles já estivessem sob o jugo da
Coroa espanhola – o papel de fiéis colaboradores na conquista de outras
sociedades indígenas do alto Amazonas, por ser buenos canoeros é inclinados á las armas. Segundo podemos notar, esse é um pensamento
muito próximo àquele do padre Acuña sobre o papel que os Tupinambás deveriam ter na região do médio Amazonas.

Considerações finais
Não tenho dúvida quanto à existência de um elemento imaginário
como algo do real. Omiti esse aspecto na abertura da palestra, porque a idéia central era tratar de temas estratégicos. Então, essa aludida
omissão não se deveu a eu deixar ou não de acreditar nas índias amazonas. O fato dos espanhóis [capitaneados por Francisco de Orellana],
em junho de 1542, terem combatido mulheres ao lado dos homens,
que estariam sob o aparente comando delas, os fez pensar realmente
na possibilidade de que existiria um reino ou um senhorio feminino no
interior da Amazônia. E talvez isso tenha ocorrido com esses conquistadores espanhóis, porque eles foram os únicos a ter contato belicoso
e direto com índios e índias, naquela época. De todo modo, o padre
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Acuña parece ter especulado bastante a partir do que teriam falado para
ele um século depois.
O que eu consigo notar dessa produção cronística é uma perspectiva
extremamente masculinizada. Em primeiro lugar, os cronistas não citam, por exemplo, “cacicas”, exceto o padre Bettendorff, em 1698. Em
sua Crônica da missão dos padres da Companhia de Jesus no Estado do
Maranhão, ele mencionou, de forma bem explícita, e comentou sobre
uma “princesa tapajônica”, chamada Maria Moacara; os demais cronistas não se referem a esse sistema político dominado por mulheres.
E as amazonas? Aí é que existe um aspecto interessante sobre as
amazonas. Utilizarei, aqui, a teoria de um historiador francês chamado Jacques Le Goff, entendendo que as amazonas possam pertencer a
esse horizonte onírico dos europeus ocidentais na passagem da Idade
Média para a Idade Moderna. Em que sentido? O da liberdade sexual.
Por quê? Havia uma expressão, no século XVI, de que abaixo da linha
do Equador não havia pecado. Era uma expressão corrente na Europa
ocidental, neste período.
O primeiro ponto desse imaginário da liberdade sexual se dirigiu às
Índias do continente asiático, às verdadeiras Índias, ao oceano Índico,
e com o passar do tempo, com essa projeção, com esse fluxo de pessoas para o Novo Mundo americano, esse imaginário do Índico vem aos
poucos se transferindo também para o continente americano. Assim, as
amazonas começam a fazer parte desse imaginário que vai se reforjando, que vai se redefinindo. Por quê? Quem foi o primeiro a expressar
a existência de amazonas no Novo Mundo? Foi o próprio Cristóvão
Colombo, que disse que elas habitavam uma ilha, sozinhas, e que coabitavam, de tempos em tempos, com os índios canibais. Depois de
Colombo, vários conquistadores quiseram encontrar reinos femininos
aqui no continente. Só para vocês terem uma ideia: o conquistador do
México, Hernán Cortez, gastou uma fortuna organizando uma expedição para conquistar um reino feminino que ele achava que existia na,
hoje, região norte-americana da Califórnia. Observem só: Cortez, que
não precisava de nada, pois era um homem riquíssimo e poderoso,
gastou metade da sua fortuna organizando essa expedição, para nada.
Devemos compreender que esses períodos históricos anteriores foram muito diferentes do nosso. Esse mundo ocidental, do qual hoje
participamos, há 500 anos era muito diferente. Aí deve residir nossa
compreensão do contexto em que as amazonas aparecem, pois Orellana
foi um dos espalhadores dessa história, uma vez que a mesma surgiu
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do interrogatório que ele fez a um índio que sua tropa aprisionou. Escutem só: em menos de dois dias Orellana aprendeu a língua desse
índio. Como? Isso era impossível. Foi a partir desse pretenso diálogo,
dessa pretensa tradução, que surgiu toda essa questão do imaginário
das amazonas para os outros viajantes que chegaram até aqui.
O padre Acuña também já estava altamente imbuído dessa história,
a ponto de ter tentado descrevê-la como realista. O que, na verdade,
era apenas uma questão do imaginário. Agora, a sua pergunta tem uma
questão extremamente fantástica no seguinte sentido: a colonização desestruturou sociedades indígenas que tinham um tipo de organização
familiar. O que a colonização introduziu? O afastamento dos homens
das aldeias; portanto, a criação, a educação de meninos e meninas ficou bastante ao encargo das mães, o que chega aos nossos dias.
Hoje, principalmente com esse comportamento extremamente volátil, de relações não duráveis entre homens e mulheres, fica cada vez
mais patente que realmente boa parte das chefias de família cabe às
mulheres. Portanto, as mães ou as tias, ou as avós, são quem fica com
as crianças. Na sociedade contemporânea amazônica é patente o fato
de que as mulheres assumem a chefia de famílias, de que se tornaram
esteios dessas famílias pelo abandono do lar por parte de seus consortes, etc. Então, no caso tratado, em termos históricos isso é oriundo da
própria colonização: dos homens terem sido afastados durante meses
ou até anos para a coleta de drogas do sertão e para atividades guerreiras. Enfim, toda uma desestruturação ocorreu e as mulheres realmente
começaram a assumir esses papéis de chefia.
Creio que, nesse sentido, não há uma descontinuidade histórica; pelo
contrário, isso teve início pelo menos quatro ou três séculos atrás e chega até os nossos dias. É claro que há toda essa questão, até poética, das
amazonas como grandes mulheres guerreiras, podendo esta imagem ser
tomada como a de que, realmente, comandar uma família não é fácil.
Mas, não há, estruturalmente, uma relação entre esse elemento imaginário e a realidade que foi observada pelos comandados de Orellana.
A partir dos relatos disponíveis, não podemos fazer esse tipo de comparação analógica da organização indígena atual com a da indígena
do passado, pois não são a mesma coisa. O que temos nos relatos dos
cronistas e em outros documentos coloniais é que as mulheres, em
atividades guerreiras, acompanhavam os homens com os seus filhos.
Por exemplo, elas iam plantando mandioca ao longo do caminho, dado
que, quando eles retornavam, vinham colhendo. Então, havia, digamos
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assim, um acompanhamento familiar, inclusive nessas atividades de
longo curso, como eram as guerras ou o comércio intertribal. A documentação colonial é riquíssima de grandes exemplos desse acompanhamento familiar.
Deve ficar claro que não eram todos os membros de uma aldeia que
partiam com essa finalidade; mas, aqueles homens que partiam eram
acompanhados de suas esposas e filhos. Não havia essa separação tão
longa como aconteceu durante a colonização da Amazônia. Alexandre
Rodrigues Ferreira foi bastante, digamos assim, detalhista quanto a essa
situação, inclusive quanto à outra face da conquista da colonização
que era a catequese, pois ela ficava prejudicada por tão longuíssima
ausência de homens dos aldeamentos. Assim ocorrendo, como é que a
Igreja conseguiria cumprir o seu papel, se boa parte da população, que
era masculina, estava fora do aldeamento? E estamos falando do século
XVIII, já bastante avançado.
No caso da Amazônia, a coleta das drogas do sertão durava muitos
meses de viagem. E quando aquela tropa retornava, devendo permanecer na aldeia, já estava se preparando outra expedição, outra tropa
para ir adiante, porque, dependendo do ano, certas espécies estariam
disponíveis naquele período. Este era o caso da coleta do pau-cravo, do
puxuri, enfim, dos mais variados bens que a floresta pudesse oferecer.
Às mulheres ficavam atividades que demandavam a presença na terra: produzir farinha, produzir bens como cuias que seriam vendidas
para outros fins; o ofício da olaria para fabricar vasos e fogões de barro.
Então, atividades que antes eram até masculinas, passaram a ser exercidas por mulheres.
O que quero dizer, antes de tudo, é que justamente aí está a diferença
dos historiadores em relação aos antropólogos. Nós, historiadores, vemos um processo de grande transformação e não um estaticismo. Nós
não vemos um presente etnográfico, nós vemos uma história longa de
transformações nos comportamentos, nas atitudes, nas estruturas sociais desses grupos. Só para termos uma ideia: os Ticunas ocuparam o
vazio demográfico deixado pelos Omáguas. Os Ticunas eram um povo
de terra firme, e foram ocupando gradativamente os territórios antes
ocupados pelos antigos Omáguas, que não deixavam outras sociedades
se aproximarem das margens do rio. Os Ticunas eram inimigos figadais
dos Omáguas e, como estes foram se desestruturando e até sendo transferidos para outras regiões pela colonização espanhola, aproveitaram
esse vazio e ocuparam o que é hoje o território ticuna no alto Solimões.
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A História nos ajuda a compreender essas grandes mudanças estruturais que ocorreram. A agricultura de queima, por exemplo, não era
praticada pelos povos da várzea, porque na várzea não era necessário
estar queimando. O uso da mandioca, por exemplo, que se disseminou
na várzea amazônica que hoje corresponde à Amazônia brasileira, não
era predominante. Os cronistas são unânimes em afirmar que a dieta
era, muito mais, à base de milho, o que se perdeu com a colonização.
Ou seja, perdemos um ingrediente dietético com proteína e ficamos unicamente com o amido da mandioca. Isso é, portanto, uma transformação estrutural que a colonização provocou no seio dessas sociedades.
Segundo o que tem afirmado o professor Eduardo Neves, nas pesquisas arqueológicas atuais não se tem conseguido achar amido de
mandioca nas cerâmicas que foram analisadas; o amido encontrado é
de milho. Então, a partir do século XVI e, principalmente, a partir do
século XVII, aconteceu uma guinada bastante forte para o abandono
da agricultura do milho e a intensificação da agricultura da mandioca.
Não é que ela não existisse, pois os cronistas são unânimes em afirmar
que havia imensas plantações de yuca, que é a palavra taína que eles
usavam para a mandioca; mas, segundo eles, as plantações de milho
eram maiores ainda.
Hoje a nossa dieta, a dieta do caboclo, é quase que exclusivamente
à base do amido da mandioca com seus derivados, é claro. Portanto,
a colonização provocou uma série de transformações e, muitas vezes,
como desconhecemos parte desse processo histórico, hoje tomamos tal
comportamento como natural, como se ele existisse há 100, 200 ou 300
anos. Então, daí a diferença entre historiadores e antropólogos; nós historiadores vemos um processo, nós não vemos um presente etnográfico.
É interessante notar que houve um longo processo de ocidentalização, que se inicia em fins do século XV, e que este processo não terminou; ele está numa nova fase, que hoje tem recebido o nome de globalização e apresenta vários aspectos. Agora, o que é preciso enfatizar, na
vertente ibérica desse processo de ocidentalização, é que a conquista
foi crudelíssima no seu estabelecimento, porque era uma questão política dominar territórios e povos, e quanto a isto nós não devemos fechar
os olhos. Porém, a segunda fase é a fase da acomodação.
Nessa fase da acomodação existe toda uma série de microprocessos,
que muitas vezes nos escapam por desconhecimento, como foi o caso
da existência das “duas repúblicas” que deveriam se formar numa apenas, as chamadas “república dos brancos” e “república dos índios”,
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que se complicaram com a “república dos negros”, por causa da mão
de obra que foi necessário importar da África. Então, hoje, no continente americano, temos uma Afro-América, uma Indo-América e uma
Euro-América, por causa dessa diferença de processos anteriores e daquele processo migratório que foi iniciado no século XIX. Mas, de fato,
os ibéricos tinham esse comportamento um tanto quanto includente,
enquanto a parte anglo-saxã tinha um comportamento mais excludente.
Os cristãos ibéricos tiveram experiências tensas com os mouros e os
judeus, dos quais a maior parte foi expulsa, principalmente da Espanha. Aqueles que ficaram foram forçados ao batismo. Então, a Ibéria
sempre se comportou contraditoriamente, e o fato da colonização ter
ocorrido com mais força e profundidade no continente americano não
provocou a exclusão em si. A exclusão étnica não foi uma característica
do comportamento ibérico; mas a exclusão social com certeza o foi,
cujas consequências perduram até hoje. Não podemos acusar os ibéricos de racismo; nós não podemos ser levianos nesse ponto da questão,
embora eles tivessem empregado o termo “bárbaro” aqui, no continente americano, para se referirem aos índios, com a conotação de negatividade e inferioridade. Mas, já que era um comportamento contraditório lá, esse comportamento contraditório se transfere para cá também.
Os casamentos já ocorriam sem serem oficializados pelo Estado português; a Igreja independentemente de qualquer coisa, sempre teve
esse comportamento de oficializar uniões. Por exemplo, o padre Anchieta chegava e dizia: “Você vai escolher a sua esposa; esse negócio de
ter quatro ou cinco mulheres não é certo; escolha aquela que você mais
gosta e aí nós oficializamos”. Assim, o casamento ocorria independentemente do Estado incentivar.
O que aconteceu com relação à Amazônia portuguesa, no século
XVIII, com a ditadura de Pombal? O Estado reconheceu a importância
desse tipo de união e da incentiva para fixar aqueles que foram soldados nessa região: “você casa e você vai receber isso e aquilo para poder
se fixar”. Faltava formar, inclusive, uma elite na região, elite que não
existia; a elite era de outro tipo. O Estado precisava de aliados. Quem
seriam os seus aliados? Os soldados, que nem sempre eram brancos
portugueses, mas também mamelucos, e esses índios que passaram de
vassalos a súditos.
Vejam como é fantástica a mudança de discurso que acontece na
segunda metade do século XVIII: de vassalos para súditos, ou seja,
aqueles índios passam a ter uma cidadania pelo menos teórica e legal,
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como os portugueses; o que não ocorreu, por exemplo, na América
anglo-saxônica. Em pleno século XIX, os Estados Unidos promoveram
a matança de milhares de índios no seu avanço para o oeste, o que foi
uma política de Estado. Aqui, ocorreu uma política de inclusão. Exclusão em vários aspectos e inclusão em outros; é isso que quero enfatizar.
Os números para a população nativa à época dos descobrimentos e
das conquistas, etc., tornaram-se um tema muito polêmico. Em primeiro lugar, pela escassez das fontes históricas. Muitas vezes um conquistador como Cortez, por exemplo, exagerava a quantidade de índios com
os quais os espanhóis e seus aliados lutavam. Por quê? Era a épica da
conquista, pois um grupo de 200 espanhóis derrotara cinco mil índios.
Nesse caso, há uma questão dos exageros nos números, mas talvez
possamos separar essa fantasia do que era a realidade.
No caso da Amazônia, tomo a defesa desses cronistas, posto que eles
não tivessem a necessidade de exagerar, de fantasiar. A melhor descrição que temos é a do padre Carvajal sobre essa densidade populacional
desde o rio Napo até a foz do rio Amazonas, em cuja extensão existiam
grandes senhorios indígenas. Por exemplo, o Senhorio de Aparia era
realmente um território com governo regional.
Carvajal reconheceu, na figura de Aparia Maior, um príncipe. Este cacique foi o único a ser chamado de príncipe, o único indígena a receber
esse título dos espanhóis, por que nele reconheceram, por seus gestos,
pelo cerimonial por ele comandado, uma autoridade que ia além de sua
aldeia. Tudo isso foi muito bem observado. E a quantidade? As descrições sobre os próprios guerreiros, o tipo de habitação e como essas habitações ocupavam as margens do rio, nos fornecem uma ideia de que a
calha do rio Amazonas – histórica e geograficamente a mais conhecida
nesse período justamente por causa destes relatos – era densamente
povoada, o que nos permite utilizar esses dados para essas manchas de
terra preta ao longo de toda a Amazônia como uma variável de análise
para tentar mais uma nova abordagem numérica. Mesmo assim, o que
surgir daí será hipotético.
Se, realmente, o colapso demográfico foi em torno de 90% para o
conjunto do continente americano, poderemos aplicá-lo até, por exemplo, ao litoral brasileiro. Mas, no caso das sociedades amazônicas, seria
essa abordagem aceitável? Porque o colapso do mundo indígena amazônico não ocorreu nos séculos coloniais, ocorreu em pleno século XIX
com a Cabanagem.
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O reordenamento colonial dessas sociedades evidentemente causou
baixas e os cronistas – como, por exemplo, Laureano de la Cruz, Samuel Fritz e o padre Figueroa – foram testemunhas de epidemias que
ocorreram nas diferentes áreas do alto Amazonas. Mas, no conjunto, o
colapso demográfico indígena ocorreu em pleno século XIX. A Cabanagem, mesmo com tudo aquilo que ela pode ter tido de positivo para
libertação, para um novo ordenamento social da região amazônica, foi
catastrófica para estas sociedades porque a repressão a elas foi grande.
Foram inúmeras as rebeliões associadas a esta maior, que chamamos
de Cabanagem. Aliás, esse processo ainda não está estudado de forma
adequada. Existem grandes lacunas no conhecimento do que foi esse
processo revolucionário na Amazônia brasileira.
E mais: no próprio continente americano há regiões que continuam
sendo Indo-Americanas. É o caso do México, que é um país majoritariamente indígena em termos de população. Bolívia e Peru são outros
exemplos de países majoritariamente indígenas. Então, por que esses
países são hoje majoritariamente indígenas, se houve essa catástrofe
demográfica ao longo de tantos séculos passados? Quais mecanismos
propiciaram essa recuperação demográfica?
Estes exemplos demonstram que nossos estudos ainda são bastante
incompletos para que possamos fazer uma aproximação desses mecanismos de colapso e também dos mecanismos de recuperação; portanto
tendemos a apenas generalizações. A Amazônia foi majoritariamente
indígena e hoje não é em termos de população. Sobre este assunto há
o trabalho do falecido professor Carlos de Araújo Moreira Neto, um
trabalho fantástico que é “Índios da Amazônia, de Maioria a Minoria”.
Não devemos esquecer, ainda, o processo migratório que ocorreu na
Amazônia a partir de 1870, o qual redefiniu bastante o perfil demográfico da região. Por que determinadas regiões – como, por exemplo, o alto
rio Negro – permanecem majoritariamente indígenas, enquanto outras,
com grande presença indígena antes da migração, hoje têm-na bastante
reduzida – como os rios Purus e Juruá? Há, portanto, aspectos que precisam ser investigados para que nos coloquemos de uma maneira menos apaixonada, inclusive, sobre essa questão que mexe com todos nós.
Sempre temos uma tendência “lascasiana“ para utilizar a expressão que
emerge da denúncia do padre Las Casas para tudo o que aconteceu de
ruim nesse continente, ou seja, a destruição das Índias Ocidentais. Mas,
é preciso que haja outras abordagens além dessa, para tentarmos nos
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aproximar de como estas sociedades utilizavam esses ambientes que
hoje precisamos preservar. O que temos aí é saber utilizar.
Hoje, temos um problema que elas não tinham: o lixo não deteriorável. Essas sociedades tinham lixos que eram altamente ecológicos.
Hoje, não temos condições de gerar lixo que seja bem aproveitado de
forma rápida. Como pode nosso mundo ocidental ser tão avançado tecnologicamente e, ao mesmo tempo, produzir resíduos que não serão
reaproveitados de forma imediata? Creio que este seja um questionamento que deveríamos ter em mente quando do uso dos ambientes.
Aqui eu lembro algo fantástico, dito pelo professor Eric Hobsbawm,
um dos maiores historiadores da atualidade: “Por que reclamam de
mim a minha ancestralidade judaica? Eu não tenho por que estar me
reportando o tempo todo a essa ancestralidade, porque o que tem que
se ver é o seguinte: essa minoria judia produziu um conhecimento para
a humanidade. É aí que as pessoas têm que valorizar e não cobrar de
mim essa minha ancestralidade”.
Para nós, de uma civilização com uma tecnologia bem avançada e
que está destruindo o planeta, importa a existência de sociedades que
aprenderam a utilizar o ambiente, não sem impacto – pois toda sociedade provoca impacto em qualquer ambiente – mas com impacto mínimo
– inclusive gerando novos ambientes positivos, como as terras pretas
– e não promovendo sua desertificação, o assoreamento de igarapés e
rios e os desmatamentos que hoje vemos ocorrerem de forma bem desavergonhada. Talvez aí esteja um dos aprendizados que podemos ter
junto a essas sociedades do passado, lendo estes registros históricos, e
com as sociedades indígenas do presente.
Na minha exposição, não enfatizei essa premissa tecnológica, até
pelas finalidades da própria exposição. Em meu livro, “Sertões de Bárbaros”, tudo isso está bem exposto na parte dedicada às percepções
do mundo natural, uma vez que cada discurso produzido por esses
homens tinha uma finalidade proveniente das obrigações do cargo ostentado, do tipo de relação que mantinham com o processo colonial; de
estarem ou não obrigados a realizar aquele tipo de narrativa.
Portanto, foram várias as situações que fizeram emergir diferentes
discursos, não havendo uma motivação homogênea para a produção
desses relatos. Contudo, todos eles estavam relacionados a esse contexto, e é por isso que se tornaram porta-vozes da conquista ibérica, tendo
o próprio Pedro Teixeira se tornado cronista também. O capitão-mor,
mesmo na sua limitada capacidade narrativa, fez esse relatório para
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a Audiência de Quito, o qual é, na verdade, uma Relación, num espanhol horrível para a época. Creio que os membros da Audiência devem
ter, secretamente, xingado Pedro Teixeira pelo uso do espanhol horrível
misturado ao português. Na verdade, foi um dos “portunhóis” da época, e ele tomou posse dessa região em nome de Felipe IV.
Vejam só a estratégia de Pedro Teixeira na tomada de posse de grande
parte da região amazônica: “em nome de Felipe IV, pela coroa de Portugal”. Tal ato foi interpretado pelos membros da Audiência de Quito
como um desmando administrativo; em primeiro lugar, provocado pelo
governador Jácome Raimundo de Noronha e, claro, em sua concretização por Pedro Teixeira. Entretanto, não havia elementos para incriminá-lo no crime de lesa-majestade. A questão política estava posta, mas
sem a clareza de que, digamos, ele iria efetivá-la de fato.
Quando a Coroa lusitana retomou a sua autonomia, reclamou a posse realizada pelo capitão-mor Pedro Teixeira, porque foi “pela coroa
de Portugal”. Então, o que aconteceu? A diplomacia espanhola disse:
“Não. A posse não foi efetivada pelo rei”. Porém, a diplomacia lusitana
retrucou: “Não interessa”. O fato é que foi pela Coroa de Portugal e não
houve contestação, inclusive do padre Acuña, que foi uma das testemunhas a assinar o ato de posse feito por Pedro Teixeira.
Quando, praticamente um século depois, houve a assinatura do Tratado de Madri, veio à baila toda essa discussão, mas o fato é que as
autoridades espanholas deixaram de lado a Amazônia. No final do século XVII, o padre Samuel Fritz ficou horrorizado com o que ouviu do
vice-rei do Peru [Conde de Monclova], ou seja: “Não dá para a gente
ficar gastando com tropas para expulsar os lusitanos, porque eles são
católicos também, são irmãos ibéricos. Essa região não dá lucro para o
erário real, só gasto”. Fritz deve ter falado: “Mas como?!! A gente está
lá fazendo o nosso papel de agente de fronteira”. O vice-rei retrucou:
“Nós não vamos investir. A verdade é essa e nós não vamos investir.
Deixa como está. Há umas escaramuças aqui, uma briguinha acolá;
mas, ninguém vai implicar com eles”. Quando o Tratado de Madri foi
firmado, reconheceu-se o que já era de fato e então os missionários,
que haviam sido elementos de fronteira – a missão exercia um poder
fundamental nisso – ficaram todos com “cara de tacho”: “Nós fizemos
papel de bobos”. Acontece que os Estados ibéricos agiam desse modo,
e é por isso que a província missionária de Mainas ficou completamente recuada nesse período. Ela tinha avançado até o rio Negro e depois
recuou até a área atualmente partilhada pelo Peru e pela Colômbia, que
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faz fronteira com o Brasil. Tudo com base na ausência e na omissão das
autoridades castelhanas. Então, era esse jogo que as Coroas ibéricas
faziam com os seus agentes. Aquilo que não dava lucro não ocasionava
briga por sua causa.
É interessante estes conquistadores e desbravadores terem trazido sua
carga vocabular europeia, mas já é notável que eles também aplicavam
aos ambientes naturais da Amazônia conceitos e vocábulos do seu aprendizado em outras regiões da América. Por exemplo, ao chamarem mandioca de yuca e milho de maiz, Carvajal e outros cronistas adotam a nomenclatura botânica dos indígenas Taínos da América Central, da região
das Antilhas, mostrando que seu imaginário e sua tecnologia conceitual
já haviam se modificado devido à sua larga presença no continente americano desde 1492. Em vários momentos esses cronistas até utilizam palavras como guaçabara, que é um termo taíno pra indicar guerra.
A adoção desses vocábulos, como canoa – que também é uma palavra taína, incorporada quase imediatamente ao vocabulário castelhano
– indica exatamente essa abertura e esse aprendizado de novos conceitos e vocábulos de um mundo estranho que eles estavam ali “devassando”. Portanto, nesse momento, a Amazônia foi vista tanto a partir de
lentes europeias, quanto a partir de lentes indígenas, oriundas de uma
adaptação, principalmente castelhana, nessas regiões do continente
americano, principalmente na parte central.
Quando Carvajal utilizou os nomes encina/azinheiro, robles/carvalho e alcornoque/sobreiro para espécies arbóreas amazônicas, ele utilizou um vocabulário e um conceito que amenizavam aquela tensão
da viagem. Quer dizer, procurar numa árvore algum tipo de similitude
com aquela que ele conhecia era procurar naquele momento algo que
tornasse seu estado de espírito menos tenso, porque o tempo todo os
comandados de Orellana estavam tensos, devido ao ataque dos índios
ou a certas coisas hostis da natureza.
Esse tipo de comportamento, não apenas de Carvajal, mas de todos
os demais cronistas, prosseguiu até meados do século XIX, já sob o
signo da Ciência, quando teremos aqui a presença de Spix e Martius,
do casal Agassiz e de outros naturalistas, homens que tinham uma formação cientifica fantástica, tanto em Zoologia, quanto em Botânica
principalmente. Ainda assim, vamos observar nestes naturalistas um
comportamento semelhante ao do período colonial: embora a Amazônia tenha sido vista na sua singularidade, ela o foi por essa lente do
utilitarismo europeu e depois do norte-americano.
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Tal não ocorrerá com, por exemplo, Euclides da Cunha. Em seu livro
“À Margem da História”, Euclides da Cunha reclamou dessa imagem
paradisíaca traçada pelos naturalistas. Ele disse: “Eu não vejo é nada
disso aqui. De dia é um silencio danado nessa floresta e de noite é
um barulho terrível”. Há, portanto, uma mudança de discurso; melhor
dizendo, há uma mudança de percepção sobre esses ambientes. Um
cientista brasileiro do porte dele introduz exatamente um desses cortes
nessa percepção.
No caso dos cronistas ibéricos, houve essa perspectiva utilitarista.
Houve todo um encaminhamento discursivo para a implantação colonial. Eles não deixaram de lado aquilo que consideravam negativo – até
por terem sofrido com o lado terrível, tal como as nuvens de mosquito
e o calor – mas não deixaram de considerar também o lado positivo:
“Nestas regiões, nós vamos colher trigo”, disse frei Carvajal. Ele deve
ter imaginado que o faria, apenas por ter sentido, durante três a cinco
dias, aquela brusca queda de temperatura que caracteriza – ou pelo
menos caracterizava – a “friagem” na Amazônia.Neste caso, ocorreu
um “curto-circuito comunicativo”. Como ele não entendia nem a língua
geral amazônica, nem a língua dos índios Omáguas, é muito provável
que um dos seus intérpretes tenha falado alguma coisa e ele tenha
compreendido que aquele fenômeno não seria pontual, mas sim uma
estação do ano, ou seja, com duração de 3 a 4 meses. Foi uma percepção momentaneamente verdadeira, sendo apreendida pelo viés utilitarista para o futuro. A mesma perspectiva utilitarista que levou Carvajal
a dizer “nós vamos plantar trigo” foi expressa um século depois pelo
padre Acuña, que também sentiu o efeito de uma friagem longa, tendo
declarado: “Eu tive que botar mais roupa em cima da minha batina”.
Há, portanto, nessa alternância de experiências ao longo destas viagens, essas diferentes projeções. Ora eles estão sob o signo da negatividade, ora estão – e aí mais ainda – sob o signo da positividade. É por
isso que todos eles, em maior ou em menor grau, propuseram algum
tipo de intervenção na região amazônica. Mas nós temos que lê-los não
como estáticos, mas como dinâmicos nesse momento.
Devemos observar que nem todos esses relatos foram conhecidos por
um público leitor grande à época. Apenas o padre Acuña teve a sorte
de ver o seu relato publicado, embora depois, infelizmente, fosse recolhido, por causa daquela famosa política de segredos. É que um livro
publicado, como o de Acuña, com bastantes detalhes sobre a imensidão
territorial amazônica, poderia despertar um interesse político mais do
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que uma curiosidade intelectual ou científica e, assim, levar a uma intervenção de outros conquistadores europeus.
Tal sorte não teve o padre Carvajal, cujo relato foi conhecido minimamente à época de sua produção, ou seja, no século XVI. Atualmente,
sabemos que ele foi conhecido pelos cronistas Oviedo e Herrera. Entretanto, a maior parte de suas ideias e discursos ficou esquecida, sendo
redescoberta em pleno século XIX, quando a obra de Oviedo foi integralmente publicada e nela se descobriu inserida a crônica do padre Carvajal ou, na outra versão, quando o americanista Toribio Medina publicou
aquela que seria a versão traduzida por Clóvis Melo-Leitão para a língua
portuguesa em 1941. Este foi o caso de vários cronistas que não tiveram
a sorte de ser conhecidos à época em que produziram seus relatos.
Se Orellana foi criticado pelo historiador Francisco López de Gómara, em 1552, é uma coisa, porque Orellana fez o seu relato oral para
o imperador Carlos V, na cidade espanhola de Valladollid, e, provavelmente, Gómara esteve lá assistindo à sessão. Hoje, sabemos que López
de Gómara não teve acesso ao texto de Carvajal. Assim, vários desses
textos cronísticos começaram a ser publicados e a circular com mais intensidade do final do século XIX para cá, recebendo uma atenção muito
pontual dos estudiosos.
O que fiz no livro “Sertões de Bárbaros” foi justamente sistematizar
as diferentes visões que os cronistas expressaram nesse discurso altamente ideológico, comprometido com a colonização, e aí essas dimensões emergiram durante a pesquisa. Tanta ênfase em mosquitos, em
serpentes, nos perigos de andar na floresta como fez o padre Figueroa;
ou no medo de entrar na água por causa das arraias; enfim, todos esses
aspectos emergiram durante minhas pesquisas a partir destes relatos.
Daí ter sido a parte da pesquisa que me deu trabalho e a parte que mais
me encantou também.
De fato, não fiz menção à religiosidade durante a palestra. Mas, esse
é exatamente o tema do décimo capitulo do meu livro. Essa foi uma
das dimensões da vida dos nativos que recebeu comentários de maior
contundência e intervenção por parte desses cronistas, principalmente
os religiosos.
Os cronistas leigos não ficaram de fora nessa apreciação negativa. Só
para vocês terem uma idéia, um dos primeiros gestos de Orellana, em
sua passagem pelo alto Amazonas no decorrer de janeiro e fevereiro de
1542, é dizer para os índios que eles andavam errados, adorando pedras
e ídolos e que ele e os demais expedicionários eram representantes do
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imperador Carlos V e de Deus. Numa das tomadas de posse, Orellana
mandou levantar uma cruz; aquilo foi objeto de admiração dos índios,
pois eles nunca tinham visto aquele madeiro que ele mandou plantar.
A conquista espiritual da Amazônia para o cristianismo começou justamente nesse gesto de Orellana. Agora, me respondam: os índios entenderam alguma coisa do que Orellana falou? Evidentemente, que não!
Ele deve ter subido em algum tronco ou em alguma coisa alta e, de lá,
ter passado a fazer aquela preleção dura.
O próprio frei Gaspar de Carvajal reconheceu que os índios não entenderam nada e insinuou que, se eles tivessem entendido que estavam
sendo chamados de alguma coisa feia ou negativa, que andavam errados ou que o território onde habitavam não era mais deles e, sim, do
imperador Carlos V, os espanhóis não teriam saído dali. É claro que os
índios não entenderam nada. Orellana aprendeu rudimentos da língua
Omágua para pedir comida, mas não para expressar conceitos políticos,
territoriais, sociais, etc.
Sequer o nome de Carlos V teria soado como nome próprio para
aqueles índios, mas sim como uma palavra qualquer. O fato é que
Orellana fazia com que seus companheiros acreditassem que ele era capaz de aprender muito rapidamente línguas indígenas, como aconteceu
com aquele índio prisioneiro, a quem ele interrogou sobre as amazonas. Como é que alguém poderia aprender uma língua em dois dias de
convivência? O padre Carvajal era tão admirador de Orellana, a ponto
de comentar: “Deus havia preparado aquele homem para a tarefa do
descobrimento”. Carvajal atribui a Deus a facilidade de Orellana para
tão rápido aprendizado das línguas dos índios, tal era a admiração que
o dominicano tinha por esse conquistador, pelo seu capitão. Devemos
entender o contexto: em primeiro lugar, Francisco de Orellana era um
homem muito cordato, um homem muito gentil, um líder seguro naquelas circunstâncias terríveis em que ele e seus comandados estavam
inseridos. Deve ficar claro, assim, que o cronista expressaria todo o seu
agradecimento e admiração por seu capitão.
Mas, nem Carvajal nem os demais cronistas se esqueceram da vida
religiosa dos índios em nenhum momento, porque a cristianização dos
povos gentios também era uma das faces da colonização. Lembrem-se
do lema “ao serviço de Deus e de Sua Majestade”, que guiava tanto os
espanhóis quanto os portugueses. E, o tempo todo, essa fórmula estava
presente nas crônicas, de forma direta, como essa, ou de forma indireta.
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Então, existiu, sim, um grande conjunto de comentários sobre a vida
religiosa dos indígenas, feitos pelos cronistas ao longo das viagens.
Aqueles que conviveram com os índios, tais como os padres Samuel
Fritz, Laureano de la Cruz e Francisco de Figueroa, fornecem notícias
sem as quais seria muito difícil conhecermos a vida religiosa dessas sociedades que viveram há 300 ou 400 anos. E como foi difícil a tarefa da
evangelização! Em suas crônicas, esses padres mais antigos revelaram
as dificuldades que tiveram em fazer com que os índios entendessem os
conceitos do cristianismo. Tomemos o exemplo do padre Samuel Fritz.
Durante a plena missa, enquanto os índios Yurimáguas prestavam muita atenção à sua preleção, os índios Omáguas estavam na maior algazarra. Então Fritz dizia: “Os índios Yurimáguas estão realmente aptos para
serem evangelizados. Já os Omáguas não prestam atenção, pois brincam
durante a minha fala, etc.”. Todavia, qual era a reação de Fritz, quando
aqueles índios, que ele elogiava, voltavam às suas antigas crenças?
Em certa ocasião, ele escutou o som estrondoso de uma flauta, que
o assustou. Indo a sua busca, ele descobre que aqueles índios Yurimáguas estavam num ritual pagão, evocando a figura de uma divindade, o
Guaricana. No ambiente do ritual, o cacique Mativa disse para ele: “Padre, desde que o senhor chegou aqui e o senhor plantou aquela cruz,
Guaricana não quer mais visitar a gente. O senhor expulsou Guaricana
daqui; então, o senhor tem que assumir o papel de Guaricana”. Qual
era o papel de Guaricana? Um de seus atributos era curar os enfermos.
Em seu labor catequético, o padre Samuel Fritz foi assumindo o vazio
deixado por Guaricana. Este foi um dos resultados da catequese que ele
havia começado entre esses índios. Houve então uma luta, já no imaginário dos índios, provocada pela catequese: a luta entre a antiga entidade, Guaricana, e esta recente, o Deus apresentado por Samuel Fritz.
Portanto, houve a convivência do paganismo – um paganismo aliás já
modificado – com esse cristianismo que não conseguia se implantar de
forma adequada. A religiosidade popular está aí para provar o que nós
estamos falando. Essa convivência dos aspectos sacramentais com os
devocionais, que é muito forte na nossa sociedade como um todo.
Há, ainda, o relato do padre Figueroa sobre alguns costumes dos
índios Cocamas e dos índios Cocamilas. Por exemplo, se uma criança
tivesse um defeito físico, ela podia ser morta; mas, se alguma anciã da
aldeia levantasse a criança, ninguém mais podia tocá-la, para matá-la.
Esse foi um dos costumes que revelam a convivência tensa que os missionários tiveram junto àquelas sociedades.
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Há outros aspectos, contidos no décimo capítulo de meu livro, no
qual abordo essa questão. É o que o historiador francês Serge Gruzinski
chama de “surgimento das idolatrias”. Na verdade, a “idolatria” foi um
conceito operacional que ajudou os cronistas a entenderem o barbarismo da vida indígena. O bárbaro era tudo isso: era o homem que
podia servir como guerreiro para ajudar na colonização, mas também
era aquele que resistia à catequese; era aquele que ajudava o português
ou o espanhol a fazer uma roça e ter toneladas de farinha, mas também
era aquele que, em determinado momento, podia fugir.
Esses cronistas abordaram essa dimensão da vida indígena de uma
forma muito negativa. Revelaram expectativas de caráter positivo que,
muitas vezes, eram frustradas porque fracassavam, pelo menos parcialmente, em seus objetivos. Então, a vida religiosa dos índios, nesse
caso, foi o aspecto mais detratado, de mais difícil apreensão, por causa
de algo que é inerente ao cristianismo: a crença num Deus único e a
intolerância a outros tipos de crenças.
Com isso, não estou expressando nenhuma ideia pejorativa quanto
ao cristianismo, até porque sou cristão. Contudo, é preciso reconhecer
que o cristianismo foi e é intolerante quanto às outras crenças e que,
paradoxalmente, nem por isso ele deixa de ser includente. O cristianismo exclui a crença, mas inclui a pessoa.

ALGUMAS CONCLUSÕES
Dentre os cronistas que viajaram pela ou viveram na Amazônia, o
único a não registrar nenhum elemento negativo sobre o mundo natural da região foi Diogo Nunes. Sabemos por quê. Ele estava movido por
um fortíssimo desejo de ser o conquistador da Província de Machifaro
e, assim, não lhe poupou elogios, tendo como objetivo conseguir que a
Coroa lusitana financiasse o empreendimento, cuja recompensa prometida seria, nada mais nada menos, um outro Peru, com tudo o que esta
expressão continha de positivo para o imaginário ibérico na segunda
metade do século XVI.
Todavia, os demais cronistas que, igualmente a Nunes, tiveram contato com o mundo natural da Amazônia, não seguiram a avaliação unívoca dele, pois fizeram apreciações tanto positivas quanto negativas sobre a região. Se Cristóbal de Acuña elogiou o vale do rio Amazonas por
suas temperaturas amenas, sua fertilidade, sua riqueza vegetal e mineral, não deixou de reclamar dos mosquitos. Se Maurício de Heriarte
enalteceu a salubridade das águas do rio-mar, não deixou de revelar seu
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medo ante os jacarés e as grandes serpentes habitantes do mesmo rio.
Se Gaspar de Carvajal recordou de sua pátria por ter “visto” bosques
e campos semelhantes aos de lá e ter sentido agradável o “clima” na
Província de São João, não deixou de lamentar as nuvens de mosquitos,
que não deixaram os espanhóis nem comer, nem trabalhar, nem dormir direito. Se Francisco Vázques e Pedrarias de Almesto admiraram a
imensidão do rio Amazonas, não deixaram de ficar temerosos com possíveis enfermidades que os fariam morrer no imenso vale. Poderíamos
multiplicar, ainda mais, os pares de avaliações em que aspectos positivos e negativos se alternam; entretanto, os que serviram de exemplo
dão-nos bem a idéia do quanto os ambientes amazônicos poderiam ser,
em maior ou menor escala, “paradisíacos” ou “infernais”.
Na discussão que ora nos ocupa, o padre Alonso de Rojas constitui
uma exceção entre todos os cronistas cujos relatos temos examinado,
não apenas devido a ele não ter viajado pela Amazônia. Rojas marca
uma diferença fundamental em relação os demais, pois foi o cronista
que introduziu, explicitamente, a partir de seu cabedal teológico, imagens do Paraíso, ao discorrer sobre os elementos naturais da região. E
quanto a esse aspecto, não há, na crônica desse jesuíta, nenhuma palavra que abale tal imagem paradisíaca. Afinal, não foi ele quem declarou
que o vale do rio Amazonas somente não se equiparava in totum aos
vales do rios Eufrates, Nilo e Ganges, porque não tinha seu nascimento
no Paraíso Terreal?
Mesmo levando em conta os aspectos contraditórios no discurso dos
cronistas, podemos observar, todavia, uma grande tendência para enfatizar o lado positivo do mundo natural amazônico, ou, em outros
termos, o seu lado “paradisíaco”. Ora, se nas florestas da região predominavam madeiras de excelentes qualidades, assim como ervas e
arbustos com utilidade medicinal; se havia campos verdejantes; se o
clima era próximo ao tipo temperado; se havia abundância de frutos
comestíveis; se as terras eram férteis para quaisquer cultivos; se havia
abundância de saborosos pescados nos rios, e de animais terrestres e
voláteis que poderiam servir de alimento substancial; enfim, se havia
imensos tesouros minerais, bastando apenas descobrir suas minas; por
que não suportar alguns incômodos, e não aproveitar essas dádivas que
só a Providência Divina podia oferecer àqueles que Nela acreditavam?
Na verdade, a mais poderosa aliada dessa tendência “paradisíaca”
foi a ótica utilitarista. Portanto, se no mundo natural amazônico havia
elementos aproveitáveis, ou seja, úteis, era necessário intervir para que
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fossem beneficiados em favor daqueles que estavam devassando a região por estarem “ao serviço de Deus e de Sua Majestade”. Desse modo,
se o enfoque utilitarista não presidisse a maior parte das avaliações sobre o mundo natural amazônico, poucas chances haveria de que, apenas por si mesmo, ele fosse tido, majoritariamente, como “paradisíaco”.
No que tange aos enfoques sobre o mosaico sociocultural indígena da
Amazônia, podemos dizer que, embora os descobridores e conquistadores admirassem, e até elogiassem, vários elementos da vida material
dos índios (produção, beneficiamento e armazenagem da alimentação;
habilidades na caça e na pesca; produção ceramista e têxtil; feitura de
armas), não estenderam essa apreciação positiva aos elementos de sua
vida espiritual. Neste caso, foi a visão detratora que emergiu, não apenas referentes às crenças e aos ritos de natureza religiosa, mas também
a outros costumes e comportamentos, dentre eles a nudez, a antropofagia e o alto consumo de bebidas fortes.
Elogiando ou detratando, os adventícios ibéricos reservaram um papel aos amazoníndios: o de subalternos na nova ordem colonial a ser
implantada. Evidentemente, este posicionamento não era assumido explicitamente por todos os cronistas; mas, houve alguns entre eles que
o expressaram sem meias-palavras – como Cristóbal de Acuña referindo-se aos Tupinambás e Laureano de la Cruz discorrendo sobre os
Omáguas –, dadas as próprias razões que moviam a organização e a
realização de forças expedicionárias, ou seja, a descoberta e a conquista
de novos territórios com suas riquezas naturais, bem como das sociedades que ali habitavam.
A pujança quantitativa e variada, principalmente das espécies florísticas e faunísticas, mas também dos assentamentos humanos, observada pelos ibéricos ao longo de suas viagens fluviais pela Amazônia,
ajudou na formação de uma falsa imagem da região: tratava-se da ideia
de que seus patrimônios ambientais e humanos eram inesgotáveis. Não
foi à toa que os nossos cronistas utilizaram palavras como infinito(a)s,
abundantes, imenso(a)s, grandíssimo(a)s; todas palavras hiperbólicas
para se referirem às grandes quantidades e à expressiva variedade dos
elementos naturais e humanos. Na verdade, eram expressões de um
comportamento predador, embora, naquele período, não passassem,
ainda, de meras projeções.
Quanto aos indígenas, não persistiu a idéia de que eram inesgotáveis,
dados a desestruturação e mesmo o desaparecimento de muitas sociedades nativas em poucas gerações após a implantação colonial, sendo
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esta catástrofe demográfica observada por muitos cronistas (Acuña, la
Cruz, Figueroa, Fritz). Porém, a imagem da inesgotabilidade dos recursos naturais amazônicos chegou aos nossos dias. As imagens paradisíacas e douradas continuam sendo aplicadas à Amazônia, revelando quão
fortes permanecem no imaginário daqueles que procuram integrá-la aos
ditames de novas formas de explorar suas riquezas ambientais.
Por esses e outros aspectos, entramos em contato com diversas faces
do imaginário dos descobridores e conquistadores ibéricos, justamente
pelo que seus cronistas legaram à posteridade. Sem essas privilegiadas
testemunhas, não conheceríamos o encontro/confronto de dois mundos: mundos que cruzaram olhares; mundos que cruzaram palavras;
mundos que se chocaram em várias partes desse mundo que, hodiernamente, conhecemos como Amazônia.
CHARLES ROLAND CLEMENT
Fala-se que na Amazônia ocorreu a inclusão do índio. Quero lembrar
que foi justamente no século XVIII que a população indígena da América
do Sul estava em franco colapso, estava chegando a seu nadir. Ou seja,
era incluir ou sumir de vez. Talvez não seja ilógico imaginar que os governos ou os Estados quisessem então incluir, porque precisavam de toda
a mão de obra possível para tentar alavancar a economia. Ou seja, essa
discussão sem o colapso demográfico é apenas parte da História, não é?
Ninguém concorda sobre quantos índios existiam no Brasil na época
do descobrimento, mas é bastante aceito que o colapso foi de 90% a
95%, o que permite que escapemos de números absolutos. No entanto,
essa discussão continua e ainda estamos tentando decifrar qual era a
população indígena no Brasil.
MÁRIO COHN-HAFT
O papel mais importante da mulher como guardiã do lar, da comunidade doméstica, se deve em parte à retirada dos homens durante essa
fase de colonização. Antes de ouvir isso, imaginava que tal papel era
uma parte natural do ritmo de vida das próprias comunidades indígenas, no qual os homens saíssem à caça por longos períodos, ou em
guerras mesmo, e as mulheres ficassem nas comunidades.
Gostaria de trazer a discussão para a área da natureza amazônica e
da biodiversidade da região. Fiquei impressionado de como os cronistas
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relatavam condições daqui, do ponto de vista da natureza; alguns descrevendo um ambiente perfeito, o clima ameno, tudo muito agradável e
tudo muito familiar, inclusive com todas as espécies identificadas como
aquelas espécies familiares da Europa. Você explicou isso como sendo
expressão de um objetivo político. Na minha experiência própria da
região, algumas dessas coisas de fato me soam como pura distorção,
mas outras como surpreendentemente reais. As condições benignas da
Amazônia são algo que na verdade me impressionou desde o começo,
quando há uns 24 anos vim dos Estados Unidos esperando aquele “inferno verde” que ainda domina o modo de descrever as florestas tropicais. Assim sendo, fiquei incrivelmente surpreendido pelo tanto que
o ambiente é agradável e benigno; pois dispomos de muita água para
“esfriar a cabeça” no calor e de grandes extensões de terra firme onde
não há mosquito algum.
Os carapanãs do verão norte-americano, num período relativamente
curto, são muito mais infernais do que os daqui ao longo do ano inteiro. E o preço de não haver carapanã ao longo do resto do ano na zona
temperada é ter-se um inverno insuportavelmente frio. Portanto, aqui é
de certa forma uma região paradisíaca. É claro que existem os aspectos
desagradáveis a serem incluídos, mas me parece que a propaganda do
“inferno verde”, que ainda predomina no subconsciente coletivo hoje
em dia, tem tanta motivação política quanto a descrição do ambiente
como totalmente benigno e confortável.
Por outro lado, essa descrição da presença de carvalho e de outras
espécies florestais familiares, obviamente foi equivocada. Hoje, ao contrário, onde o que mais se valoriza, mais se reconhece e mais se tenta
defender na Amazônia é a justamente a sua singularidade, o quanto
ela é diferente de qualquer outro lugar do planeta. Aqui é onde existe
endemismo; as espécies da fauna e flora são daqui e só daqui e é isso
que lutamos para defender. Além disso, tentar fazer com que a Amazônia se torne mais familiar para quem não é daqui é visto atualmente
como um processo destrutivo, como, por exemplo, o de invasão de espécies introduzidas, de transformação da paisagem em paisagens mais
familiares, com plantações de qualquer coisa, ao invés da manutenção
do sistema natural. Portanto, o discurso dos dias atuais encontra-se
completamente mudado. Então, eu gostaria que você comentasse sobre
quando esse discurso sobre a Amazônia mudou, de um lugar “familiar,
cheio de coisas agradáveis para o europeu vir e desfrutar”, para uma
terra cujo valor reside na sua singularidade.
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ADALBERTO LUIS VAL
Observa-se na atual sociedade amazônica um forte papel das mulheres, um certo domínio matriarcal. Não raras vezes observa-se a mãe ou
a avó registrando uma criança em seu nome, independentemente do pai;
ou, então, assumindo as diretrizes do conjunto familiar. Talvez isso tenha
alguma relação com o sistema matriarcal, dominante na cultura indígena.
Ao dizer que não se pode comparar analogicamente a organização
social atual com a organização social indígena existente no Brasil há
cerca de 1500 anos, está-se dizendo que a região passou por organizações sociais diferenciadas. Isso tem uma implicação extremamente
séria, inclusive para o próprio processo de entendimento da relação do
homem com o meio ambiente.
Os vários relatos que tenho lido concordam com a redução de 90%
a 95% do contingente indígena existente na Amazônia na época da
chegada dos portugueses, estimado em 5 milhões. Esse é um ponto
importante, mas não se pode esquecer que essas populações indígenas
iniciais não se prestavam a trabalhos regulares e que, por isso, havia
uma demanda por mão de obra. Por outro lado, os indígenas detinham
um conhecimento extremante importante na relação com o ambiente, o
que a população brasileira não tem até hoje.
Quanto a isso, há um livro muito interessante de Isabel Allende, intitulado “A Ilha sob o Mar”, que trata exatamente do processo de colonização ou da independência de um espaço chamado Santo Domingo,
hoje já de conhecimento de todos. Mais interessante de tudo é que naquele lugar houve uma rebelião dos escravos que passaram a constituir
forças independentes para poder invadir as propriedades dos brancos
– que eram por eles chamados de “grands blancs” – e esses acabaram
fugindo os para os Estados Unidos, para um território chamado Louisiana.
Acontece que Napoleão queria o açúcar de qualquer jeito. Por várias
razões, ele tentou se apossar dessas províncias para produzir açúcar.
Entretanto, esses franceses não quiseram voltar para Santo Domingo e
começaram a produzir açúcar na Louisiana. Nos Estados Unidos havia
um processo extremamente anárquico do ponto de vista da escravatura, porque alguns estados eram contra a escravatura, enquanto outros
estados – tal como a Louisiana – adotavam-na. O açúcar começou a
chegar na Europa muito caro vendido pelo Estados Unidos. Napoleão
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então simplesmente vendeu a Louisiana, que era um território francês,
para os Estados Unidos.
Outro aspecto que chama a atenção é que a expedição do Diogo Nunes, na realidade foi um processo de invasão de algo que não pertencia
à coroa portuguesa, e aí o mais interessante é que isso se repete no
século seguinte com Pedro Teixeira. A gente já tinha o Tratado de Tordesilhas, no entanto a excursão dos espanhóis se mantém dentro do território
espanhol, quer dizer você tem um processo de invasão portuguesa pro
lado espanhol; não tem guerra, tem um processo de invasão, um processo de diálogo nessa conversa, mas é um processo de invasão, enquanto
os espanhóis acabam se mantendo no seu próprio território, ainda que
tenham navegado no atlântico. E um ponto importante da sua explanação que me parece extremamente interessante é a história do Pedro
Teixeira em 1639 tentando anexar a imensos espaços à coroa lusitana.
Bom, aí vem um aspecto que gostaria de indagar. Saber se há alguma relação entre o processo que ocorre aqui, e o processo inverso
que ocorre na Ásia, da invasão das terras portuguesas pelos espanhóis.
Também, se há alguma uma relação entre esses dois processos ou esse
processo em particular com a concepção do Tratado de Madri e sua
redação dada pelo Alexandre Gusmão em 1750. Que relação há nesse
aspecto todo, até porque nos Tratado de Madri, de 1750, aparece um a
figura política que foi utilizada pela primeira vez chama utis possidetis
que significa:”possui direito quem possui de fato”, ou seja se reconhecia a presença dos portugueses para além do Tratado de Tordesilhas
aqui na América, mas se reconhecia também reconhecia a presença dos
espanhóis nos espaços portugueses que não tinham sido ocupado pelos
portugueses mas estavam ocupados pelos espanhóis. Mas eu acho que
isso é uma questão que emerge desses seus relatos eu queria ter uma
analise sua.
Por fim, gostaria de ressaltar que a História não pode ser ignorada no desenho, tanto das ações presente como no das futuras. Creio que temos dado
atenção a isso do ponto de vista econômico, mas precisamos também - e
eu acho fundamental que a gente dê essa perspectiva para o ponto de vista
ético, social e ambiental, porque a História é rica nesses aspectos - a gente
explora delas, a gente explora da História tudo o que interessa do ponto de
vista econômico, grandes navegações sociais e coisas desse tipo, a globalização recente, mas o efeito ético, social e ambiental desses aspectos poucas
vezes são considerados nas nossas ações presentes e nas nossas ações do
desenho do futuro, eu acho que esse seria um aspecto muito interessante.
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ILSE WALKER
Há um interessante relato no livro de Samuel Benchimol sobre cartas históricas. Numa dessas, creio que do século XIX, os soldados de
Portugal eram incentivados a se casarem com mulheres índias; essa é
a origem do caboclo. Isso torna muito interessante a comparação do
“mundo novo” com o “mundo velho”, porque no “mundo novo” – o
dos Estados Unidos – até 1900 cada soldado foi pago por cada índio que
matou. São políticas completamente diferentes.
Realmente, houve o colapso populacional indígena, mas entendo que
isso também se deveu à importação de doenças da Europa, especialmente a hanseníase.
OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA
Em relação ao papel de guardiã do lar e da família executado pela
mulher indígena, é bom lembrar que isso não é uma exclusividade dos
índios. Também nas sociedades da Europa, Ásia e África, as mulheres
parecem ter exercido esse papel, sobretudo enquanto os homens estavam em outras atividades, inclusive na guerra. Então, me parece que
esse seria um comportamento comum a todas as sociedades humanas.
Curioso é que, na Inglaterra, Estados Unidos, Brasil e em outros continentes, as mulheres só começaram a receber salário e ter direito de
votar depois da primeira guerra mundial.
GUILLERMO CARDONA GRISALES
Agradeço pelas visões dos expedicionários cronistas terem sido um
tema tratado, porque nos ajuda a comentar a visão que as interpretações
podem passar sobre os grupos sociais e o papel que esta visão pode
exercer no relacionamento de grupos de diferentes culturas. Por isto, é
importante ver o tipo de relação que se estabelece nas diversas formas de
colonização, o tipo de interpretação que o cronista faz deste “novo mundo” e o papel que tal interpretação desempenha na empresa colonial.
O modelo de colonização ibérica foi o inverso do modelo inglês, mais
interessado na administração da colônia do que nela estabelecer residência. Os portugueses estavam mais interessados em estabelecer-se,
em ter a posse da terra, enquanto os ingleses estavam mais interessados
em administrar o território para que se produzisse riqueza para o império.
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Outro fato que chama a atenção na história da colonização é a ideologia subjacente a ela: civilizar o homem selvagem que morava nestas
terras e explorar as riquezas da natureza selvagem e primitiva que aqui
encontraram. O contraste entre mundo civilização e mundo selvagem
se converte numa ideologia douradura que serve para impor um modo
de ser “ocidental” a um modo de ser “selvagem”. Isto se faz evidente
quando se analisam certos documentos, não unicamente de cronistas,
mas de visitadores que elaboram um relatório a fim de que se tomem
medidas corretivas.
Um exemplo se dá no “Informe Casement sobre o Putumayo”, que foi
elaborado depois da passagem de Roger Casement pelos seringais da região amazônica no final do século XIX, apresentado ao Serviço Exterior
Britânico e publicado na Câmara dos Comuns em 1913. Em sua análise,
o antropólogo australiano Michael Taussig mostra como os capatazes
[administradores] que gerem os seringais “montam” uma cultura do
terror para controlar os seringueiros e para tirar proveito do “patrão”.
Isto é feito apresentando ao patrão o seringueiro como “homem selvagem”, guerreiro e capaz de se levantar se lhe é exigido demais para elevar a produção, e apresentando aos seringueiros o patrão como branco
violento, cruel e sem compaixão, que já tem matado a muitos seringueiros e fará com eles o mesmo caso não produzam borracha suficiente.
Foi desta forma estabelecida uma cultura de terror, que servia para
dominar os súditos e tirar proveito do “patrão”: a cultura de terror do
capataz. [Michael Taussig. “Cultura del Terror, Espaço de la Muerte”,
em: Falsas Riendas (Bogotá), 1988. Interpretação que tinha desenvolvido o autor no livro “Shamanism, Colonialism and the Wild Man: Study
in Terror anda Healing”, 1987]. Assim, Casement passa a dar números
exagerados de mortes nos seringais da Amazônia colombiana que não
condizem com a realidade, “narra fatos verdadeiros” sem perceber a
ideologia presente na interpretação dos fatos, que leva inclusa uma
cultura de terror criada para que o sistema de escravidão dos seringais
pudesse funcionar longe da “civilização” e de todo controle.
Cabe perguntar-se diante dos cronistas da Colônia e, sobretudo, na
Panamazônia, de qual ideologia de poder foram portadores? E, os que
conseguiram em parte sair de uma “ideologia oficial”, como o conseguiram? Precisa-se fazer uma leitura sociopolítica do cronista colonial para
entender o seu papel no sistema como um todo.
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GERALDO MENDES DOS SANTOS
No editorial que escrevi para o volume 27 da Revista Interciencia
eu indagava sobre as razões que levaram os naturalistas europeus a se
embrenharem nas terras distantes e inóspitas da Amazônia. Ali, levantei várias hipóteses, dentre as quais o prazer pela aventura, o elevado
apreço pelas descobertas científicas, a busca da fama, o fascínio pela
lenda das índias guerreiras, a crendice nas riquezas do Eldorado ou a
simples fuga da monotonia de suas cidades de origem.
Tais conjecturas não têm nenhum respaldo científico e nem visam ter,
mas servem para mostrar que, de uma maneira ou de outra, a Amazônia despertava e continua despertando muito fascínio, principalmente
no estrangeiro. Curiosamente, apesar desse secular e intenso fascínio,
continua havendo um desconhecimento generalizado sobre a Amazônia. Em parte isso se deve à falta de informações, mas também se deve
à inércia ou vontade real de conhecer. Em situações como estas, parece
que a crendice serve para manter o fascínio e disso muitas pessoas e
instituições tiram grande proveito.
Independentemente dos reais motivos que levaram os viajantes naturalistas europeus a se embrenharem nas florestas, duas lições podem
ser extraídas desse fato. Primeira, estes estudiosos foram ao encontro
do objeto de estudo, fizeram observações in loco, analisaram o contexto
em que estavam envolvidos, foram coerentes e corajosos.
Aqui vale lembrar que, ao contrário desses ilustres naturalistas viajantes que adentravam na floresta navegando pelos rios e igarapés em
pequenas canoas cobertas de palha e aí passavam meses ou anos coletando e estudando com instrumentos rústicos, os estudiosos modernos
têm à disposição meios de transporte e instrumentos altamente sofisticados. Nesse caso, enquanto para os viajantes naturalistas a observação era feita no ambiente natural, em contato direto com animais, plantas e humanos, os estudiosos modernos parecem preferir as imagens de
satélites, as estatísticas e os modelos computacionais.
Some-se a isso o fato de que os naturalistas viajantes eram homens
de ampla visão, estavam interessados e eram capacitados a empreenderem abordagens múltiplas, em distintos campos do saber. Hoje, os
estudiosos da Amazônia são especialistas que trabalham em campos
ou realidades muito limitadas, tendo uma visão muito fragmentada do
meio em que se encontram.
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A segunda lição dos viajantes naturalistas é que, por mais preparados
e competentes que fossem, aprenderam muito com o caboclo e com o
indígena amazônico. À época do auge de sua atuação, entre o século
XVIII e XIX, o Brasil era uma terra totalmente desconhecida do universo científico. Praticamente, não havia informações sobre o contexto
ambiental e social e, assim, prevaleciam as lendas e as crendices, tanto
interna como externamente.
Diante desse fato, é inquestionável o apoio que os nativos deram ao
trabalho braçal e também intelectual dos viajantes naturalistas. Isso é
facilmente perceptível nas obras que deixaram, a começar pela infindável lista de topônimos e nomes populares de animais e plantas com que
se defrontaram. Curiosamente, há pouca citação e reconhecimento da
contribuição dos nativos a estes viajantes naturalistas.
Evidentemente, leis de patente e propriedade intelectual ainda não
eram assuntos levados em conta pela sociedade, mas por uma simples
questão de lealdade aos fatos, estes personagens não deveriam ser esquecidos. Está claro que houve uma tremenda desconsideração com o
saber caboclo. Talvez como reflexo disso, até os dias atuais isso ocorre.
Nesse caso, a desconsideração e a injustiça são bem maiores.
Antes mais vista como região exótica e repleta de seres desconhecidos, hoje a Amazônia é tida como a maior reserva mundial de água,
madeira e minérios, grande fronteira agrícola do Brasil e elemento regulador do clima da terra. Ou seja, o fascínio sobre a região continua
forte, mudando apenas quanto ao enfoque e quanto aos interesses que
o determinam. Se antes tal fascínio decorria da idéia de seres mitológicos, da origem e grau da sociobiodiversidade, hoje o fascínio parece
decorrer do seu valor econômico e estratégico.
Como a economia capitalista se nutre do comércio e do lucro, também o fascínio se constitui em seu alvo, aliás, um dos mais rentáveis,
sobretudo quando nele se embute a noção de sustentabilidade. Assim,
a continuar a onda de devastação e uso inconsequente dos recursos
naturais da região, é provável que nos próximos séculos a Amazônia
conte apenas com algumas reservas mantidas a muito custo, exatamente como aconteceu com a Floresta Atlântica, a floresta que cobria toda a
região litorânea brasileira. Nesse caso, o fascínio continuará existindo,
mas não mais existirão os elementos naturais que lhe deram sustentação. Uma morte anunciada e que deve ser motivo de vergonha para nós
e nossos descendentes.
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CIÊNCIA & RELIGIÃO

Paisagem Amazônica

CIÊNCIA & RELIGIÃO
RESUMO

Este artigo trata não somente da relação entre Ciência e Religião, mas também avança sobre um setor ainda mais vasto, a diversidade eteno-cultural e
a presença marcante da tecnociencia no mundo moderno. São feitas considerações sobre os elos históricos que unem ciência e religião, bem como a
necessidade de que ambas se fecundem mutuamente, pois elas fazem parte
da mesma dimensão humana. Também é salientada a apreensão quanto ao
viés ideológico, sobretudo ao fundamentalismo, que vem minando o senso de
respeito e tolerância desejável no campo das religiões. Quanto a isso, é lembrado que o ser humano vive uma época marcada por maravilhas tecnológicas
e científicas, mas também por mazelas sociais e desastres ambientais. Além
disso, os valores humanos vêm mudando de maneira radical, sendo estes acelerados pela globalização. Diante dessa situação confusa, é preciso harmonizar
as forças conflitantes e manter o equilíbrio e a paz social. A análise do tema
também leva à análise da própria racionalidade humana, hoje centrada no
saber-fazer e no saber-consumir e não mais no saber-saber, típico das religiões
e das filosofias antigas. Por fim, questiona-se sobre os limites da tecnociência,
especialmente quando voltada para as técnicas de clonagem humana e intervenção genérica no código genético de animais e plantas, com possibilidade de
promoção de uma verdadeira alteração no mundo que conhecemos.
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LUIZ SOARES VIEIRA
Religião e Ciência são temas muito importantes para a sociedade.
Ambas podem ocasionar situações de bem-estar ou situações belicosas.
A situação do bem-estar é facilmente compreensível; a belicosa é mais
complexa, mas no caso religioso isso se dá por causa do fundamentalismo. Este consiste em levar ao pé da letra o que está escrito em livros
antigos e considerados sagrados.
O fundamentalismo é um fenômeno preocupante, porque seus defensores acabam se apegando a certas práticas e levando-as a ferro e
fogo. Ele é ainda mais preocupante, porque vem ocorrendo com todas
as religiões, por exemplo, com o Hinduísmo, na Índia; com o Islamismo
e com as igrejas cristãs, em várias partes do mundo.
O problema do fundamentalismo se torna realmente perigoso, quase
explosivo, quando misturado com política ou com a mística. Assim, o
fundamentalismo extremo é um assunto que deve interessar àqueles que
são responsáveis pela estratégia política e também pela prática social.
No meio popular, ouve-se com muita frequência que a Ciência e a Religião são inconciliáveis, que cada uma encerra cosmovisões distintas, às
vezes opostas. No entanto, essa afirmação não é comum entre os grandes cientistas, que normalmente têm uma visão mais ampla e também
por isso são mais tolerantes. Devemos pensar muito seriamente sobre a
necessidade da tolerância nos tempos modernos, marcados por muitas
crises, algumas bem chocantes, mas a grande maioria camuflada.
Em dezembro de 2008 participei em Roma de um simpósio internacional, em que se encontravam economistas e bispos dos países do
hemisfério sul. Embora o tema em debate fosse a questão climática,
surgiu um forte debate sobre a atual crise financeira mundial. Os economistas foram unânimes em afirmar que esta crise é muito mais grave
do que se pensa, que ela atinge todos os regimes políticos e financeiros
e que durará no mínimo uns dez anos, com consequências por até 20
anos para a frente.
É fácil perceber que, diante desse impasse, a sociedade como um
todo e cada um de nós em particular devemos unir forças para tentar
superar essa situação. O diálogo que estamos aqui construindo entre
Ciência e Religião é um bom caminho e um bom exemplo a ser seguido.
Vivemos numa época marcada por maravilhas tecnológicas, mas
também por desgraças sociais e ambientais. É uma época confusa, em
que os valores vão sendo mudados, alguns caem, outros aparecem.
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Os antropólogos chegam a afirmar que não estamos numa época de
mudanças, mas numa mudança de época. Mudança de época é algo
raro na história da Humanidade. É o que aconteceu, por exemplo, na
Grécia antiga, com as figuras de Sócrates, Aristóteles e Platão. Naquela
ocasião, ocorreu a ruptura da mentalidade mítica para a mentalidade
filosófica. Obviamente, esse também foi um período confuso na sociedade, tendo sido retratado pela tragédia, onde os personagens viviam
situações extremas e sem saída à vista.
Outra mudança de época, isto é, mudança de mentalidade, ocorreu
mais tarde no império romano, tendo como sede Roma, cidade eterna e
que mais tarde caiu nas mãos de bárbaros. Essa mudança de época foi
tão marcante que chegou a determinar o fim de um período civilizatório e o início outro. Evidentemente, esta foi também uma época muito
confusa, em que as pessoas não sabiam bem o que fazer. Nela surge a
figura genial de Agostinho de Hipona, que escreve a obra “A Cidade de
Deus” e na qual afirma que “não devemos chorar sobre o mundo que
se acaba, mas olhar por um mundo sempre em recomeço”.
Curioso que, em momentos de crise, sempre aparecem pessoas geniais, que conseguem ver adiante, bem longe. Assim ocorreu no Renascimento, com a figura de René Descartes e vários outros grandes filósofos e reformadores religiosos. Com eles a cultura medieval sucumbe
diante de uma nova cultura, fundamentada no racionalismo.
A partir do Renascimento começa a Modernidade que dura até hoje,
mas já dá sinais de fraqueza e talvez falência. Com isso, começamos a
entrar na época pós-moderna, em que a razão não mais resolve tudo,
como pensavam os renascentistas. Ou seja, a razão trouxe progresso,
mas caiu em desencanto e hoje enfrenta sérios problemas que ela própria ajudou a criar.
Para vislumbrar o mundo maravilhoso sonhado pela modernidade
renascentista, mas tornado realidade de maneira radicalmente oposta,
basta olhar para a África, continente sofrido, com milhares de pessoas
morrendo de fome; para a Ásia, com muitos países em guerra permanente; ou para a América do Sul, com tanta pobreza e destruição ambiental. Ou seja, ao invés de resolver ou diminuir os problemas humanos, a racionalidade parece tê-los potencializado. Os jovens parecem
não estar mais interessados na vida; parece que esta acabou perdendo
o sentido. Hoje vivemos sob o império da segregação, do consumismo e
do imediatismo. Nossa cultura vive sob o signo do provisório e do des-

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

129

cartável. Isso não inclui apenas copos, talheres e objetos tecnológicos,
mas até sentimentos. Hoje, até o amor é vítima disso.
Alguns autores atribuem esse estado de indefinição e de ebulição social a três fatores fundamentais: globalização, informática e conquistas
científicas.
A globalização não se refere apenas à economia, mas também às movimentações financeiras que são operacionalizadas no mundo virtual.
Hoje, as pessoas e as organizações transferem quantias enormes de um
país para outro sem nenhuma moeda ou nota de dinheiro. Grupos de
investidores ganham dinheiro em simples transações de bolsas, sem nenhuma produção de bens. Hoje, o mundo financeiro se comporta como
um verdadeiro cassino.
A informática entrou pra valer e mudou completamente a mentalidade e o comportamento humano. Hoje, as pessoas praticamente só
conversam mediante celulares, computadores e outros aparelhos tecnológicos. Estes também têm servido ao mundo financeiro, aos grupos
sociais e a todo tipo de relacionamento humano.
As conquistas científicas abrangem muitos setores e atividades humanas, mas podem ser bem exemplificadas no campo da genética e
mais especificamente com a reprodução humana, onde os filhos são
programados ou originados in vitro, isto é, em laboratórios, a partir de
células masculinas e femininas de progenitores desconhecidos. Em todo
o mundo há crianças nascidas desse modo e hoje já existem associações de jovens que reivindicam nos tribunais o direito de conhecerem
seus pais biológicos. Evidente que este tipo de ciência acaba gerando
muita confusão no meio social.
De fato, a sociedade atual anda muito desnorteada e confusa, mas há
fortes evidências de que um mundo novo está surgindo, talvez impulsionado por outros tipos de conhecimento que não o racional, sobre o
qual ela se estruturou na modernidade.
O conhecimento racional é típico dos cientistas e opera de forma
indutiva (como nas ciências naturais) ou dedutiva (como nas ciências
lógicas, matemáticas e metafísicas). Há, no entanto, outro tipo de conhecimento, denominado intuitivo, que permite acesso ao conhecimento sem que seja necessária uma caminhada para se chegar a ele. Esse é
o tipo de conhecimento utilizado no terreno religioso. Com ele, chegase ao conhecimento de forma direta e imediata, sem necessitar-se de
racionalidade, apenas de sensibilidade intelectual.
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Esse tipo de conhecimento se deve a um dom, tratado no meio religioso como revelação divina. Nesse caso, é Deus quem se manifesta,
fala e revela. Isso significa que o homem não faz uma caminhada para
chegar ao conhecimento, mas sim é trabalhado pela divindade, entra
em contato com ela e se apossa do conhecimento pleno.
Tanto o conhecimento racional quanto o intuitivo são legítimos. Se
houver alguma discordância entre eles, a explicação está com um ou
outro, ou ambos. Quer dizer, se há conflitos entre Ciência e Religião,
alguma coisa está errada, numa ou noutra. Nesse caso, é preciso perceber onde está o erro para corrigi-lo. Evidente que ambas devem ser
tolerantes e buscar em comum a fonte desse erro, para que a verdade
seja conhecida por todos.
Hoje vivemos sob o império da Ciência, mas é preciso lembrar que
esta é constituída por hipóteses ou conjecturas e certezas provisórias.
Assim, a Ciência nunca deve dizer que algo é absolutamente certo ou
definitivo. Temos fatos na história da Ciência que demonstram isso.
Por exemplo, na Ciência, a idéia de que o sol girava em torno da Terra
(geocentrismo) foi aceita por milhares de anos. Todos tinham o geocentrismo como certeza absoluta, provada por Ptolomeu. Entretanto,
viu-se depois que ele não passava de uma simples hipótese. Mais tarde,
coube a Copérnico provar que era a Terra que girava em torno do sol
(heliocentrismo). Portanto, a Ciência não pode dizer certas coisas com
certeza absoluta.
Entrando no terreno da matemática, por muitos anos nós estudamos
a matemática de Euclides, que é a matemática da experiência. Então, a
linha reta é o menor caminho entre dois pontos, e eu faço a experiência
disso. Agora vêm outras matemáticas e dizem que não. Se o universo
for curvo, a menor distancia entre dois pontos não é a linha reta e isso
mexe com todo o conhecimento. Ou seja, é necessário que a ciência
seja honesta, admitindo como hipótese aquilo que é hipótese e não
como certeza.
A teoria da evolução é certa, há provas disso no caso dos peixes,
aves e outros seres, mas em relação ao ser humano ainda falta o elo
perdido. Não podemos dizer que é uma certeza; temos que dizer que é
uma hipótese. Pode ser uma hipótese muito provável, mas ainda é uma
hipótese. Às vezes essas coisas não são colocadas devidamente pelos
cientistas nem pelos gestores do conhecimento.
Em relação à religião também precisamos ter cuidado com aquilo que
se convencionou chamar de verdade. Exemplifico isso com o cristianisGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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mo, que tem a Bíblia como livro sagrado, como a palavra de Deus escrita, na qual os cristãos devem acreditar. Entretanto, há várias maneiras
de interpretá-la. A questão, portanto, está na interpretação.
A Bíblia não pode ser lida ao pé da letra, pois é um livro religioso e
não científico; ou seja, transmite uma mensagem religiosa e não científica. Não se pode fazer da Bíblia um livro de Ciência, como querem
alguns. É importante levar em conta que foi escrita há mais de três mil e
quinhentos anos, num país que não existe mais. E que foi escrita numa
época muito diferente da atual e através de relatos orais. Portanto, as
narrativas bíblicas expressam conceitos religiosos que estão revestidos
por roupagens culturais. É preciso que isso seja levado em conta no ato
de interpretá-las e lembrar que o que interessa não é a roupagem, mas
sim o conteúdo, as mensagens contidas nas narrativas.
Uma das mais importantes mensagens destas narrativas é a de que o
mundo e o ser humano são criaturas de Deus. Além disso, o ser humano tem dignidade maior que os animais, por ter sido criado à imagem
e semelhança de Deus, por ter o reflexo de Deus. Por orgulho e por
desejar colocar-se no lugar de Deus, o homem teve como conseqüência
a quebra da harmonia do mundo e a entrada nele do mal. Outra mensagem, contida no livro do Gênesis, é a de que a Terra foi confiada a nós,
como uma casa feita com carinho pelo Pai, para ser habitada e cuidada
por seus filhos.
Temos um exemplo de roupagem cultural na narrativa bíblica sobre a
criação do mundo, segundo a qual este foi feito em sete dias. Segundo a
Ciência, esse tempo foi muitíssimo maior. Para combinar uma informação com a outra é preciso interpretar os dias como sendo, de fato, eras
geológicas e não dias como hoje se conhece. Tal roupagem reveste até os
nomes de Deus, que são grafados com formas distintas segundo a fonte
bíblica, como por exemplo, Javé , Jeová, Adonai, El Shadai e Eloim.
A Ciência é importante para a Religião, tal como demonstram as descobertas científicas relativas à lingüística e hermenêutica, bem como
as descobertas arqueológicas feitas em Israel e na Palestina, que muito têm ajudado na compreensão do antigo mundo bíblico. Se tiverem
oportunidade, sugiro que leiam o livro “Jesus: aproximação histórica”.
Seu autor – José Antonio Pagola – usa um método histórico crítico muito interessante e que por certo ajuda na melhor compreensão da vida
desse extraordinário profeta e do mundo político, social e religioso à
sua época. Evidente que, conhecendo melhor a vida de Jesus, Ele pode
ser ainda mais admirado e amado.
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Tão ou mais que a Ciência, importante para a Religião é a Fé. Quando
alguém cresce na fé, começa a perceber que não há contradição insuperável entre Ciência e Religião. Muitos cientistas famosos conseguiram
conciliar muito bem Ciência e Fé em suas vidas, como, por exemplo,
o padre jesuíta e paleontólogo francês Pierre Teilhard de Chardin, que
participou da descoberta do sinantropo – o homem de Pequim – e construiu uma visão integradora entre Ciência e Teologia.
É oportuno salientar que a Ciência moderna está baseada na especialização, na fragmentação do conhecimento em decorrência de sua complexidade, e que muitas vezes isso leva à perda de uma visão ampla, de
uma visão de conjunto das coisas. Esta fragmentação do saber pode ser
facilmente percebida nas ciências médicas, onde os profissionais tendem
a cuidar de órgãos e a importância do clínico geral tende a diminuir.
Vejam um caso que ilustra bem a situação decorrente de tal falta de
visão geral. Quando era bispo em Macapá, costumava fazer visitas a
algumas famílias que moravam numa área rural da periferia. Em certa
ocasião, visitei uma casa de madeira muito bonita, mas com apenas
duas paredes. Achei aquilo muito estranho, porque lá eu já havia visto
casas sem parede alguma, mas não com somente duas paredes. Para
não ser indiscreto, não perguntei no momento; mas, ao final da visita,
indaguei sobre o fato ao meu acompanhante e ele me respondeu que
aquilo era resultado da preguiça do morador, que havia queimado as
paredes para não ter que cortar pau seco no mato para seu fogão a lenha. Embora possamos até achar graça neste episódio, estamos fazendo
o mesmo com a natureza, que é a nossa casa. Muitos estão queimando
suas paredes, pois querem ganhar dinheiro a qualquer custo e, pela
mesma falta de visão geral, não percebem as conseqüências de seus
atos isolados sobre a natureza como um todo.
Creio que a Religião pode ser muito útil à Ciência, na recuperação de
uma visão geral do mundo, pois precisamos de uma cosmovisão a fim
de que não venhamos a nos deparar com problemas quando estes não
mais tiverem solução. Para isso, evidentemente, a religião precisa ser
aberta, não pode ser fundamentalista. O fundamentalismo não leva à
nada ou é pernicioso. Muitas guerras e mortes são feitas em seu nome.
Além disso, a religião pode ser útil à Ciência dando margens éticas às
suas pesquisas. É preciso incorporar visões éticas às pesquisas com a
vida humana e a vida em geral, haja vista as crueldades e mortes perpetradas por médicos a serviço do regime nazista, bem como por médicos
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americanos na Guatemala, em experimentos nos quais seres humanos
foram utilizados como cobaias.
Tais margens éticas são o valor inestimável da vida humana e da vida
em geral, a dignidade do ser humano, o serviço prestado à humanidade
em termo de paz e de bem-estar e a honestidade.
Quanto à honestidade, Woo-Suk Hwang foi considerado um dos
maiores cientistas da Coréia do Sul devido à obtenção de células-tronco
embrionárias humanas por clonagem, até ter admitido, em 2006, que
seus resultados haviam sido fabricados. Este é apenas um dos vários
casos em que houve desonestidade na pesquisa científica.
Quanto ao serviço prestado à humanidade em termo de paz e de
bem-estar, temos a energia nuclear como exemplo. Embora já tenha
sido utilizada para matar, a energia nuclear tem várias aplicações não
bélicas, inclusive na medicina, salvando vidas. Na verdade, a questão
não está no conhecimento científico, mas sim no uso que dele se faz. A
Religião pode colaborar para que todas as descobertas da Ciência estejam a serviço do homem e da paz.
Vou mencionar aqui algo mais importante que o próprio conhecimento, que é a sabedoria. Ciência lida com conhecimento. Sabedoria é coisa
distinta. Há quem possua muito conhecimento, mas não tenha sabedoria. Não posso dar uma definição muito precisa do que seja sabedoria,
mas ouso dizer que ela consiste em saber viver. Por outro lado, saber
viver não é trabalhar demais. Há quem quase morra de tanto trabalhar,
mas não saiba viver. Há médicos que são profissionais excelentes, mas
tratam seus clientes com rudeza e, portanto, não sabem viver. A Religião pode ajudar este tipo de pessoa a se aperfeiçoar, a saber viver.
Concluo, indagando sobre a vida. Que é a vida, afinal? Se fosse o
futuro, seria o que ainda não existe e, se fosse o passado, seria o que
não existe mais. A vida é o momento presente e sabedoria é justamente
saber vivê-lo. Esse deve ser o sentido de nossas vidas. Depois de vivido,
esse momento passará a ser lembrança, saudade, memória. A única coisa que temos em nossas vidas é o momento em que estamos vivendo. O
passado já se foi, não é mais. O futuro ainda não chegou. Só o presente
que avança no futuro é o que importa. Sabedoria é compreender isso e
atuar no presente de maneira adequada.
Por outro lado, viver o momento presente não significa que devemos
esquecer o passado, nem que não devemos dar importância ao futuro;
pois o passado é a nossa história, o alicerce da sabedoria para viver o
presente e o futuro, ainda que incerto, é o lugar dos sonhos, dos pro134
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jetos de vida cuja realização começa no presente. Quem não sonha, já
morreu e não sabe. Temos que sonhar com o futuro, com o que ele pode
nos dar e com o que podemos dar a ele.
Tenho quase 75 anos, uma idade na qual é grande a tentação de viver
no passado. Há poucos dias, quando estava conversando com pessoas
que trabalham com idosos, recomendei a elas que tentassem libertá-los
do passado, trazendo-os para viver o presente. Sem este esforço, os idosos tendem a viver num mundo de lembranças e recordações, a pensar
e a falar somente de realidades que não existem mais.
Por outro lado, os que são jovens tendem a viver com a cabeça no futuro, sonhando, sonhando, sonhando... Por certo é importante sonhar,
mas não podemos trocar o momento presente pelo sonho com o futuro.
A Religião pode ajudar nessa compreensão, pois quando, no sermão da
montanha, Jesus fala que cada dia tem seu peso, Ele está expressando
a importância de cada dia a ser vivido. É importante viver! Sabedoria é
ter consciência disso e assim agir.
Gosto muito do tema sobre o qual estamos aqui conversando. Além
de importante, ele é muito atual. Assim, é preciso dizer mais uma vez
que não há nenhuma razão para que haja conflito entre Ciência e Religião e que ambas podem e devem caminhar juntas.
WALTER RIBEIRO BENVINDO
Conforme dito pelo profeta, Jesus Cristo veio ao mundo como Salvador e a partir daí, passamos a ter uma religião monoteísta, centrada no
Judaísmo e logo depois no Cristianismo. Embora unidas pela origem,
com o tempo elas acabaram divergindo em certos princípios.
A partir de 1400, na Alemanha, surgiu o Protestantismo e até hoje, o
que se observa é uma proliferação de religiões em todo o mundo. Não
quero entrar no mérito da questão, em saber se as pessoas que professam essas religiões estão ou não buscando a aproximação com Deus.
Nem cabe querer inferir como elas estão fazendo isso. Entretanto, como
bem disse Dom Luiz, sobre o domínio do fundamentalismo religioso, o
mundo se torna bastante perigoso.
A história parece cíclica, ou seja, os fatos históricos tendem a se repetir. Vários conflitos religiosos ocorreram no passado, como atestado
pelas Cruzadas realizadas contra Bárbaros. Hoje, apesar da força do
catolicismo e do protestantismo, muitas regiões do norte da África e do
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Oriente Médio estão tendendo para o islamismo, a Primavera Árabe.
Fica a impressão de que o mundo está partindo pra um novo embate
religioso e que isso deve acontecer ainda no decorrer do século XXI. É
importante estar atento a isso e procurar meios de evitar este tipo de
embate sempre perigoso para a humanidade
ILSE WALKER
Conforme afirmação de Dom Luiz Soares, não há conflito entre Ciência moderna, sabedoria e religião, mas existe o perigo do fundamentalismo, ou seja, levar ao pé da letra o que está escrito em livros antigos
e considerados sagrados. Em certo sentido, este é também o método da
Física, Química, Astronomia, Geologia, Biologia, Antropologia e outras.
O grande diferencial da Ciência moderna é o grau de predição, sendo
esta baseada em três conceitos básicos: tempo, espaço e energia. No
entanto, isso não é tão simples como parece, porque se perguntar a
qualquer físico teórico o que são exatamente estes três elementos, com
certeza ele vai dizer que não sabe. Apesar disso, ou talvez por isso
mesmo, foram criadas medidas para medição do espaço (como metros,
centímetros); tempo (como dias e horas) e energia (como calorias). Ao
lado dos números, são estas as unidades trabalhadas pela Matemática,
ciência fundamental.
É com base nessas unidades que a Mecânica se constitui como ciência da previsão, com acertos em torno de 99% dos casos. É também
com base na Mecânica que toda a indústria moderna se desenvolve. A
possibilidade de predição indica que os conceitos de tempo, espaço e
energia estão de acordo com certa realidade e é isso que a diferencia das
demais formas de conhecimento acima citadas. Talvez no futuro se possa aplicar os princípios mecânicos nos campos da religião, da psicologia
e até da história humana e aí estaremos diante de uma extraordinária
revolução humana.
MARIO DA SILVA COSTA
Oxalá os teólogos e os religiosos das diferentes religiões do mundo
tivessem o espírito de amor, a tolerância e a visão do dom Luiz Soares!
Com toda certeza, o mundo não estaria vivendo tamanho caos e conflitos causados por “orientações religiosas”.

136

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

Nossos paradigmas partem do pressuposto de que a Religião e a Ciência são valiosas fontes de conhecimento para a civilização humana.
Algo que pode ser comprovado ao longo da História, ao verificar os
resultados concretos de ambas no processo de desenvolvimento de diferentes civilizações.
No campo do conhecimento, seja científico, seja religioso, partimos das
premissas de que uma verdade não nega outra e de que o conhecimento
sobre uma verdade nunca é absoluto. Portanto, uma verdade científica não
nega uma verdade religiosa, e vice-versa. Por outro lado, é necessário separar a verdade religiosa da fantasia religiosa e a ciência verdadeira da pseudociência. Igualmente, é necessário entender que as diferentes religiões,
assim como as várias correntes científicas, podem ter distintas explicações
para um mesmo fato, sem, contudo, estarem erradas.
Tal diferença de percepção, em vez de ser motivo para agressividade de
uns contra outros, simplesmente mostra que tanto o conhecimento científico quanto o religioso não são finitos e que precisam de aprofundamento
contínuo para a melhoria do entendimento de uma determinada verdade.
Tanto a Religião quanto a Ciência rejeitam a irracionalidade. Isso significa que o método mais simples para buscar a verdade, ou seja, separar o falso do verdadeiro é a aplicação da razão. Quanto a isso, vale
ressaltar que a razão é vista pela religião como uma dádiva divina. Para
os filósofos Platão e Aristóteles, ela é uma parte substancial do bem
supremo para os seres humanos. Para Kant e Hegel é a forma pela qual
as pessoas agem livremente e de modo a ser capaz de separar a ação
racional da ação determinada simplesmente por paixões incontroladas.
Por conseguinte, sabendo-se que é por meio dela que se manifesta
a perfeição da inteligência dos seres humanos, a razão é a faculdade
humana que permite às pessoas o entendimento dos “porquês” dos diferentes aspectos da vida. Por meio dela, o ser humano é capaz de discernir a verdade, separar aquilo que é correto e descobrir os intrincados
segredos do seu universo. Portanto, acreditar em algo sem o concurso
da razão representa mera ignorância e não fé.
Se a Religião se opõe cegamente à Ciência, ou vice-versa, ambas se
tornam deficientes, pois tudo que é contrário ao conhecimento não passa de ignorância. O ser humano não pode acreditar ser real aquilo que a
razão prova ser impossível. Todavia, ao partir do pressuposto de que as
verdades não são absolutas, nenhuma verdade está imune à possíveis
revisões ou modificações
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Em termos gerais, Ciência e Religião se complementam para explicitar a essência humana. A primeira trata do poder físico e a outra, do
espiritual. Nesse processo, a religião não se deve limitar a meros ensinamentos transcendentais; antes, deve-se preocupar com o comportamento saudável de seus fiéis, tanto na comunidade local quanto na teia
global. Trata-se de um trabalho que pode ser executado utilizando-se
diferentes ferramentas científicas. O descompasso na relação entre a
Ciência e a Religião gera preconceitos, a perda de valores, a destruição
física ou emocional das pessoas e de seus semelhantes.
É papel da Ciência promover o bem-estar material por meio de diferentes inventos e descobertas, da cura para doenças, da concepção ou
inovação de sistemas organizacionais, da criação de sistemas políticos,
econômicos e sociais, entre outros. Por sua vez, a Religião tem como
papel promover o bem-estar espiritual das pessoas, por meio de ensinamentos que contribuam para o aperfeiçoamento da conduta, do caráter
e das virtudes humanas. Portanto, Ciência e Religião estão intimamente
ligadas uma à outra.
Conhecimentos científicos e religiosos podem e devem ser devidamente aplicados conjuntamente para promover o progresso e o bem-estar da sociedade humana. A colaboração dessas duas fontes de conhecimentos pode assumir

diferentes formas, entre elas a área da educação moral e dos valores
universais. Especialmente porque a conduta moral é uma expressão da
natureza espiritual do ser humano. O estabelecimento de teorias e de
métodos educacionais que promovam o estabelecimento de valores humanos universais (amor, justiça, respeito, liberdade etc.) é algo de particular importância para o desenvolvimento saudável da humanidade.
DEODATO FERREIRA DA COSTA
Antes de abordar questões específicas referentes ao tema Ciência e
Religião, oportunamente desenvolvidas com maestria por Dom Luiz
Soares, gostaria de fazer menção, a fim de reiterar e ratificar a simplicidade e a humildade de nosso expositor, ao pensamento do filósofo dinamarquês Sören Kierkegaard que nos diz que “um grande conhecimento
não é sinônimo de um bem absoluto”; de lembrar, também, o que nos
diz Thiago de Mello no Parágrafo único do Artigo 12 dos Estatutos do
Homem: “Só uma coisa fica proibida: amar sem amor”.
Gostaria, ainda, de referir-me a um filme que, originalmente, tem
o título de “The return”, mas que foi traduzido para o português com
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o título “A natureza contra-ataca”. Este filme de ficção científica tem
como tema central as mudanças climáticas e, por isso, todo seu enredo
se desenvolve em torno da pretensão de domínio e controle sobre o
clima. Pretensão essa que se desdobra em domínio político, econômico
e agora ecológico da potência norte-americana sobre os demais países
do mundo sob a “clara intenção” de fazer o bem à humanidade. Ora,
o filme apresenta explicitamente uma dissimulada intenção do uso da
tecnologia e dos avanços da ciência para, lançando mão dessa importante ferramenta de conhecimento, submeter toda a humanidade aos
ditames dos que acreditam poder determinar os rumos e o destino da
vida no planeta. Temos aqui um claro exemplo do quanto é necessária
e importante a reflexão religioso-teológica na condução de caminhos
que nos ajudem a sair da crise ecológica que vivemos, bem como no
enfrentamento ético dos desafios desse começo de século e milênio.
Dom Luiz fez referência ao fundamentalismo, tanto religioso quanto
político. Partindo desse fenômeno indigesto para a sociabilidade, para
o respeito às diferenças e a solidariedade humana, acredito que um dos
caminhos proveitosos para fazer frente a esta mazela é o da interculturalidade, do diálogo entre as culturas. É claro que no mundo religioso
se pensa num diálogo entre o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o
budismo entre outras, mas também se pensa nas grandes civilizações: a
Ocidental, a Oriental, mas também civilizações indígenas, muito distintas das duas primeiras. Quanto a isso, é bom lembrar que a Amazônia
é um verdadeiro manancial para a discussão dessa perspectiva, pois a
diversidade étnico-cultural é imanente à sua própria história.
É notório que Dom Luiz tem contato direto com toda a diversidade
étnico-cultural da Amazônia e, precisamente, por isso, pode, com conhecimento de causa, discorrer e considerar, mediante compreensão
analógica, sobre a importância do diálogo intercultural entre as culturas
de menor destaque. Evidentemente, falamos aqui das etnias e culturas
presentes nesta região, e as de maior destaque no mundo, bem como
com as Civilizações convencionalmente chamadas de Ocidental e de
Oriental que, de certa forma, polarizam os modos de ser, fazer, saber
e crer como únicos no mundo, postura essa que obstrui e impede o
diálogo intercultural com a imposição de “verdades” particulares e unilaterais que não ensejam a solidariedade e o respeito entre as culturas,
mas, mediante a mera dominação, as condenam ao mutismo e mesmo
ao desaparecimento.
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Um claro desdobramento dessa situação que põe em evidência a importância da interculturalidade é a questão política. Ora, as grandes
mazelas do mundo continuam a viger sem perspectivas de rápidas e
definitivas soluções. Falamos da fome, da pobreza, do analfabetismo,
da violação dos direitos humanos, da exploração do trabalho, da corrupção, da dominação econômico-política e tecnológico-científica que
degrada a uma só vez a vida humana e a vida natural no planeta. Toda
essa problemática é política em última instância.
Dom Luiz muito bem se posicionou sobre isso dizendo que não podemos relegar nem postergar a questão política; ao contrário, temos
que enfrentá-la. O ser humano realmente não pode ser fracionado como
um mero objeto de estudo, mas é um todo indivisível que preciso ser
tratado em sua inteireza: é espírito, mas também é corpo. Seu alimento,
aqui e agora, deve suprir suas reais necessidades. A vida plena e em
abundância é direito que deve se realizar no próprio curso da história
dos homens. Direito esse que, ante a crise ecológica sem precedentes
que hoje vivemos, se estende a toda forma de vida natural no planeta, a
fim de que a Vida ou as condições da Vida, sejam preservadas. E assim
considerando, poderíamos muito bem admitir que a natureza é também
sujeito político de direito. Afinal, na obra da criação o homem pode até
ser a criatura mais importante, mas não é a única.
Outra questão importante diz respeito aos limites éticos da Ciência.
Isso significa a necessidade de estabelecimento de um conjunto normativo que defina o que pode e o que não pode ser feito pela Ciência, sob
pena de se atentar irresponsavelmente sobre a dignidade da Vida, não
só a humana, mas também a de toda vida na natureza. Sobre isso, em
2004, o então Cardeal Joseph Ratzinger discutia com o filósofo Jürgen
Habermas, em um encontro na Alemanha. Esse encontro assinalou a
importância da aproximação entre Religião e Ciência no mundo contemporâneo.
À luz dessa aproximação, podemos nos perguntar sobre a possibilidade da clonagem humana, sobre a realidade dos transgênicos, sobre as
pesquisas com células-tronco: o que é e o que não é eticamente possível
ou cabível para a ciência. Ora, queremos considerar que Ciência e Religião podem contribuir significativamente no que se refere à promoção
da Vida, sem, no entanto, abdicarem de seus próprios estatutos, na condução do que realmente produz e desenvolve a vida plena e abundante
para todos. Neste sentido, tanto o trabalho do cientista quanto o do
religioso estão amparados e sustentados sobre bases sólidas, uma vez
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que ambos se debruçam sobre dimensões fundamentais da vida humana e dela não podem alienar-se. Religião e Ciência também promovem
Justiça Social.
NELLY FALCÃO DE SOUZA
Hoje é o dia Internacional da luta contra AIDS, há uma mobilização
mundial no sentido de evitar a propagação da doença na humanidade.
Pesquisas realizadas demonstram um aumento no índice dos casos de
AIDS no Estado do Amazonas, principalmente entre os homossexuais.
Nós educadores temos certa dificuldade em explicar aos jovens alunos sobre o uso da camisinha, na prevenção das doenças sexualmente
transmissíveis e da gravidez precoce, e aí surge a polêmica com relação
à postura da Igreja que se posiciona contra a “propaganda do uso da
camisinha”. Como grande orientador que é, gostaria que Dom Luiz continuasse nos orientando sobre esse assunto, sem ferir o posicionamento
da Igreja e ajudando os jovens a terem uma vida saudável.
GUILLERMO CARDONA GRISALES
Esta relação entre Ciência e Religião na sociedade é muito complexa, mas tomando como foco unicamente a inter-relação entre ambas,
pode-se falar do tipo de conhecimento que cada um desenvolve ou da
contribuição que cada um destes mundos dá para construção e transformação de uma sociedade.
A verdade da Religião é com relação aos sentidos fundamentais da
Vida e aos modos de vida segundo esses sentidos fundamentais da
existência humana. Já a verdade das ciências tem a ver com a forma
universal como acontecem os fenômenos, para procurar modos e instrumentos de intervir nas realidades empíricas sócio-históricas, físicoquímicas e outras.
Quando se vem os horizontes destes dois componentes da vida humana (o mundo do sentido e o mundo do conhecimento científico)
pode-se encontrar um ponto de convergência muito pertinente para as
realidades amazônicas: a função social da Ciência e a função social da
Religião. Assim encontramos em ambas o sentido ético para a preservação da Vida. A finalidade destas duas atividades humanas é criar e/ou
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promover os sentidos solidariedade, convivência, autonomia responsável, qualidade de vida e paz na comunidade humana.
Tanto as ciências como a religião devem estar a serviço da preservação da Vida. Assim, é preciso saber usar e respeitar a Natureza para que
esta continue servindo à humanidade. Na /Amazônia, onde ocorre uma
rica bio e socio diversidade, os desafios para as ciências e as igrejas são
enormes. Por isso se vê com preocupação formas de religião individualistas que não educam para essa responsabilidade social e com todas as
formas de vida. Assim, preocupa também o tipo de Ciência que está a
serviço de meros interesses individuais privados, deixando conscientemente de fora o cuidado com os outros componentes da cadeia da Via.
A responsabilidade ética com a vida hoje não permite uma Ciência a
serviço de projetos de desenvolvimento que degradem e acabem com
os ecossistemas. Não permite, também uma “fe religiosa” alheia ao
cuidado e ao destino universal de todos os “seres da criação. Por isso
tem sido muito pertinente tratar deste assunto no GEEA para chamar a
atenção sobre o papel que estão jogando tanto a ciência como a religião
no presente e no futuro da Amazônia.
LAURO AUGUSTO ANDRADE PASTOR ALMEIDA
No contexto das questões levantadas sobre Religião e Ciência, é preciso observar o papel que a China pode desenvolver no futuro. Esse
país não é um exemplo de religião, mas já é uma potência econômica
e tem bilhões de habitantes. Também é uma ditadura capitalista. De
comunista não tem mais nada, esse se acabou. Com isso, é importante
observar sua tendência em relação à Ciência e à Religião?
Outra questão polemica diz respeito ao espiritismo, que se considera
ciência e não apenas religião. Ou seja, nele, Ciência e Religião se misturam. Também, o caso típico do fundamentalismo, que é o muçulmano
que segue o Alcorão, um livro que tem muitos personagens da bíblia
cristã. No Alcorão, Jesus é um profeta e a figura de Maria é bastante
considerada. Os muçulmanos consideram Abraão como seu pai maior.
Esse Patriarca foi o Pai de Isaque que deu origem ao povo israelita e
também o pai de Ismael que gerou o povo ismaelita, hoje os muçulmanos. Até que ponto essa origem comum de geração, que aponta esses
povos como irmãos de sangue verdadeiros, pode auxiliar em sua reconciliação?
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O homem é um ser inquiridor, Ele vive querendo saber o que e o por
que das coisas. Com isso ele criou estas duas linhas paralelas, uma estudando a filosofia da obra de Deus e a outra a busca de como isso foi
feito, ou seja, como nasceram as montanhas, os mares, espécies. Quanto a estas últimas questões, compete aos cientistas responder. Quanto
às primeiras questões, aquelas vinculadas ao plano divino e espiritual,
devem ser de competência da Religião e das Ciências Humanas. Ou
seja, uma dessas linhas está voltada para o lado material e a outra para
o lado espiritual. Resta saber quando é que essas duas paralelas deixaram ou deixarão de se encontrar, se no infinito ou num ponto qualquer.
HIROSHI NODA
A Ética tem sua origem no relacionamento humano em sociedade.
Assim, esse relacionamento é intermediado por regras e normas. E,
também, por valores e estes são universais. A construção da Ética a partir de uma abordagem científica, na qual a evolução da sociedade humana possa ser explicada apenas como resultado da evolução biológica
merece análise. Se pensarmos que a evolução humana é também uma
evolução social, então, compreendemos que a ética explica-se pela junção da filosofia, religião e ciência. É importante levar em consideração
que a Ética tem um grande significado na vida humana. É bom lembrar
que o famoso escritor Richard Dawkins analisou a evolução humana a
partir de uma abordagem científica reducionista e chegou à conclusão
de que a religião é desnecessária na vida humana.
LUCILLE MARILYN KRIGER ANTONY
Observo que nos tempos atuais as religiões estão servindo mais para
separar do que para unir as pessoas e isto é lastimável, sobretudo porque a religião sempre esteve associada a princípios éticos universais,
isto é, pertencentes a todos os povos. Penso que a Ética deve anteceder
ao senso religioso. Assim, uma pessoa não precisa ser religiosa para ser
ética. A ética é fundamental nas relações humanas se queremos construir um mundo mais livre. Ela independe da verdade religiosa das pessoas. Não se trata de considerar que determinados setores da sociedade
(aqui comparadas às partes do corpo de um animal como o elefante)
tenham maior ou menor importância para que a sociedade funcione de
maneira harmoniosa e competente.
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Mesmo que importâncias relativas sejam tentativamente atribuídas
- por exemplo, a tromba do elefante teria maior relevância do que sua
cauda ou do que suas orelhas, ou seus olhos para o funcionamento
harmonioso do organismo -Isto não muda o fato de que o organismo
só funcionará a contento, se todas as suas partes estiverem funcionando de maneira integral e harmoniosa. Em suma, todas as partes são
relevantes. Assim também na sociedade, é fundamental que todos os
pontos de vista sejam respeitados. Isso é importante para se conviver
civilizadamente. Podemos ser religiosos ou agnósticos convivendo na
mesma sociedade, independente de qual seja a opção/orientação predominante, mas não devemos nunca abrir mão da ética.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
A relação entre Religião e Ciência ou entre fé e razão sempre foi conturbada, havendo promotores e opositores de sua harmonização. De
qualquer modo, todos os campos de conhecimento são afetados pelos
dilemas que estas duas instâncias humanas suscitam.
Durante toda a Antiguidade, até a alta Idade Média, Ciência e Religião formavam uma aliança indissociável, um só conjunto de conhecimentos. Dominadas pelo Mito e depois pela Filosofia metafísica, este
período contava com um tipo de conhecimento unificado, incluindo-se
nele os interesses e as verdades relativas ao homem e aos deuses, ao
micro e ao macrocosmo. Com o advento da Ciência na Idade Moderna, aquela unidade foi desfeita, passando cada um de seus elementos
formadores a ser estudado em setores estanques, por personalidades
diferentes. Com isso, instalou-se a multiplicidade de visões e tanto a
Religião como a Ciência acabaram formando seus próprios corpos doutrinários e se isolando uma da outra.
A Ciência moderna nasceu sob a batuta de René Descartes, criador
das regras básicas do cientificismo até hoje praticadas e que advoga a
necessidade de se dividir um fato ou problema no maior número possível de vezes, para que ele seja melhor analisado e compreendido. Além
disso, segundo a concepção cartesiana, o ser humano é formado por
duas substâncias distintas, a matéria bruta ou res extensa e a matéria
pensante res cogitans.
A fragmentação foi e continua sendo tanta que até mesmo no âmbito
delas próprias se formaram sub-unidades, uma verdadeira fragmentação dos saberes. Hoje, não se fala mais de Ciência, mas de Ciências,
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tamanha a variedade de disciplinas, métodos, objetos de estudos e setores em que elas foram desmembradas. Exemplo claro disso ocorreu
na Medicina, com especializações para cada região ou órgão do corpo.
O mesmo acontece com os especialistas em Biologia que estudam separadamente famílias, gêneros ou até espécies de animais e plantas.
Idem para as inúmeras denominações religiosas, principalmente daquelas nascidas no âmbito do protestantismo cristão. Num mesmo bairro
é fácil verificar uma quantidade enorme de denominações religiosas
estampadas na frente de seus templos.
Evidente que todas as instituições e instâncias científicas e religiosas
não titubeiam em afirmar que estão contribuindo fortemente para o
bem-estar do ser humano e a preservação do meio ambiente, no entanto é fácil perceber que elas não tem conseguido alcançar tal pretensão.
Ao contrário disso, muitos entendem que a ciência tem contribuído
para a perda de qualidade de vida humana e o desequilibro dos ecossistemas. Por outro lado é fácil perceber que em nome de religiões grande
parcela da humanidade vive em beligerância contínua. Analisando friamente a situação, é fácil observar que guerra santa e guerra satânica em
nada diferem, pois ambas levam à morte, à destruição e à intolerância.
Diz-se comumente que a Ciência é pura racionalidade, mas na verdade ela é impregnada de influências sociais, da cultura e da imaginação.
Enganam-se redondamente quem pensa que o ato de imaginar é uma
forma de elucubração, devaneio ou ilusão e por isso, algo nefasto ao
espírito científico. Imaginar é criar imagens mentais e é por meio dela
que se cria a capacidade de atingir os espaços longínquos e mesmo a
utopia. Imaginar é antecipar a realidade. Por isso, tudo que até hoje foi
arquitetado, construído ou formulado teve início na imaginação. Não
há trabalho científico sem o ato de imaginar.
A imaginação é a ferramenta básica para se formular teorias, aventar
hipóteses, entender o mundo. Ela também é o fundamento da religião,
o principal meio de explicar e aceitar a idéia de deus, da beleza, da justiça e da salvação. Nesse sentido, a imaginação e todo que dela decorre
servem para unir os ideais científicos e religiosos num só processo cognitivo. É ela que confere o senso de um ser humano verdadeiramente
integral, mesmo a despeito das separações sociais e cognitivas em que
ele é mergulhado. Em suma, tanto para a religião como para a ciência e
a vivência humana em geral, a imaginação é fundamental.
O ideal da ciência antiga e também das religiões era o conhecimento
desinteressado, puro prazer de saber, confiança esperançosa num futuGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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ro feliz, entretanto o estreitamento das relações entre ciência e tecnologia na geração de produtos, bens e serviços vem promovendo a mercantilização do saber científico e das práticas religiosas. Estes dois campos
de atividade vêm-se tornando num imenso mercado, com disputas acirradas por territórios e fatias de recursos públicos e privados. Resulta
daí que Ciência e Religião parecem imiscuídas no universo consumista.
Sintoma disso é o fato de que não se fala mais de ciência (muito menos
de sua pureza ou prática desinteressada), mas de tecnociência, um produto de alto valor no mercado. Aqui é preciso observar que tecnociência
não é a simples soma ou justaposição de Ciência e Tecnologia. Ciência é
uma coisa, tecnologia é outra e Tecnociência uma terceira. Ciência lida
com dados, fatos, experiências, teorias, leis e conceitos; é saber. Tecnologia é a aplicação prática das descobertas científicas; é saber-fazer.
Tecnociência é uma simbiose das duas e domina o mundo moderno, o
mercado globalizado; é saber-fazer, o puro domínio-consumo.
Nem a biociência parece escapar dos interesses capitalistas e consumistas. Aliás, ela está na linha de frente desse processo, porque suas
invenções dão lucro e vendem promessas de um futuro ou mesmo de
uma vida maravilhosa. Nela, com ela e por ela, parece que o homem
perdeu seu senso de ser integral para ser apenas um ente dotado de código genético a ser decifrado. Evidentemente, é nesse e para esse ente
humano que se concentram os apetites da economia de mercado e os
ideais de controle por parte das empresas e do Estado.
No caso da Ciência, as linhas de pesquisas estão fortemente vinculadas às políticas do estado ou das indústrias. As políticas agrícolas,
energéticas, industriais, médicas, farmacológicas, ambiental e de segurança alimentar estão de olho nos resultados científicos e os cientistas
trabalham para isso. A religião perpassa tudo isso, com a promessa do
céu e com o olho no homem. Assim, pode-se dizer que a Ciência e Religião são instâncias fundamentais para a humanidade, mas se estiverem
destituídas de um elevado senso de ética e holismo, elas perdem sentido e suas maravilhosas promessas se transformam em forças perigosas
e destrutivas. Sem esse senso ético universal, tanto a Ciência como a
Religião pode contribuir para levar o Homo sapiens ao Homo demens,
isto é, o homem-sujeito autônomo em homem-demente, simples objeto
consumista e descartável.
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Paisagem amazônica

SEGURANÇA NACIONAL
NA AMAZÔNIA
RESUMO

O texto é centrado na importância da ocupação, integração e incorporação
da Amazônia à dinâmica de desenvolvimento brasileiro; uma página de nossa
história ainda por ser escrita, conforme advertência do palestrante, inspirado
em Euclides da Cunha. Evidentemente, cabe ao povo definir os parâmetros
sob os quais essa empreitada será levada a cabo, sendo para isso determinante
o trabalho da Ciência, da Educação, dos Governos e do Estado Nacional. É
essencial que a nação brasileira se conscientize da grandeza desse desafio,
levando em conta a importância estratégica que Amazônia representa para o
Brasil e para o mundo. Mais que respostas prontas, são apresentadas nesse
artigo algumas perguntas instigantes, por exemplo: a ocupação da Amazônia
seguirá sendo extensiva e empreendida livremente como consequência natural de fluxos migratórios ou será conduzida pelo Estado? Será privilegiada a
preservação do meio ambiente ou do ser humano nele inserido? Os brasileiros
de origem indígena serão protagonistas ou permanecerão à margem do processo de desenvolvimento da região? Que prioridade terá a exploração dos
recursos naturais? Prevalecerão os interesses nacionais ou permitiremos que
posturas internacionalistas a eles se sobreponham? Que modelo de gestão será
mais apropriado ao desenvolvimento amazônico e que tipo de balizamento
a sociedade brasileira pretenderá adotar para o enfrentamento dessa jornada
histórica? Para fazer frente a estas indagações, é evidente que precisa haver
um projeto para a Amazônia, mas que projeto é esse? O texto oferece algumas
sugestões estratégicas e que por certo servirão de subsídios aos tomadores de
decisão, aos governantes e à sociedade em geral.

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

151

EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BÔAS
A existência do Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos no INPA
foi a melhor notícia que tive desde que cheguei pela última vez em Manaus. Trata-se, realmente, de uma iniciativa importante, porque o Brasil
ainda não estruturou um pensamento de estratégia nacional centrada na
Amazônia, ao contrário do que já foi feito para outras regiões do país.
Saí da Amazônia em 2006 e ao retornar, seis anos depois, tenho a
impressão de que os problemas fundamentais desta região não foram
resolvidos; ao contrário, parecem ter se agravado. Exemplo disso são os
problemas relativos ao meio ambiente, à exploração mineral, ao narcotráfico; todos eles muito latentes, quase sem controle. É preciso ações
concretas para resolvê-los e, para isso, é preciso que seja urgentemente
estruturada uma vertente de pensamento local que sirva de base para
uma ação política eficaz e de longo prazo. Por isso, me sinto extremamente honrado e agradecido pela oportunidade da palestra e também
por este seleto grupo já me considerar um de seus membros. Se não
tivesse ocorrido isso, eu mesmo iria pleitear esta condição. Assim, tanto eu, pessoalmente, como o Comando Militar da Amazônia estamos à
disposição de todos.
Aprendi que o segredo de uma boa palestra é que ela seja considerada como a primeira. Não sei se esta será boa, mas a considero como
primeira. Confesso, também, que já perdi a conta de quantas palestras
já proferi sobre a Amazônia. Talvez mais de 200, nos mais diversos
fóruns, em todas as partes do Brasil. Entretanto, essa aqui no GEEA é
especial, porque ao contrário de outros públicos, impregnados de opiniões, senso comum, ou aonde as informações chegam filtradas, aqui
se conta com um pensamento genuíno e científico. E é exatamente isso
que é fundamental para a estruturação de uma visão verdadeiramente
estratégica sobre a Amazônia.
As abordagens que aqui faço não são decorrentes de uma visão puramente militar, mas da minha vivência nesta região, do contato que tive
com a realidade. Pode faltar a elas algum embasamento doutrinário ou
acadêmico, portanto considero minha fala aqui menos uma palestra e
mais uma motivação para o debate de posições.
“... se não te apercebes para integrar a Amazônia na tua civilização,
ela, mais cedo ou mais tarde, se distanciará, naturalmente, como se
desprega um mundo de uma nebulosa – pela expansão centrífuga de
seu próprio movimento.” (Euclides da Cunha).
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Euclides da Cunha, dez anos depois de voluntariamente dar baixa do
Exército, foi nomeado pelo Barão do Rio Branco para chefiar a Comissão Brasileira de Limites com o Peru, que de abril a novembro de 1905
percorreu o Rio Purus. Essa atividade era ainda parte dos trabalhos por
meio dos quais o Brasil buscava consolidar as fronteiras onde mais tarde seria criado o Estado do Acre...
Em meio às vicissitudes inerentes a um trabalho dessa natureza,
mormente se considerarmos os recursos disponíveis à época, Euclides
fez largo uso de seus apurados conhecimentos de ciências naturais,
próprios da formação de cunho positivista que a Escola Militar da Praia
Vermelha lhe havia proporcionado. Registrou com impressionante riqueza de detalhes o que encontrou, produzindo uma radiografia detalhada da região, no que se refere às características zoobotânicas, mineralógicas, topográficas, hidrográficas e humanas.
Todo esse material foi reunido e apresentado no livro Amazônia – um
paraíso perdido, onde Euclides antecipou uma preocupação hoje ainda
pertinente, a respeito de um possível desmembramento da Amazônia,
caso ela não fosse articulada ao restante do país. Ele sugeriu, dentre
outras medidas, a construção de uma ferrovia que ligasse as cidades
de Rio Branco a Cruzeiro de Sul, para romper o isolamento e conectar
as bacias do Purus e do Juruá, antecipando em quase um século o que
somente agora está em vias de ser assegurado por meio do asfaltamento
da BR-364.
As impressões de Euclides colhidas em sua jornada amazônica foram
expressas também no prefácio do livro Amazônia Inferno Verde, escrito
por seu companheiro de Escola Militar, Alberto Rangel. Da compreensão de que aquele era um mundo ainda em formação, disse ele: “Realmente, a Amazônia é a última página ainda a escrever-se, do Gênesis.”
Parafraseando Euclides da Cunha, diríamos que, para o Brasil, a ocupação, a integração e a incorporação da Amazônia à dinâmica de desenvolvimento nacional constituem-se também numa página de nossa
história ainda por ser escrita. Trata-se territorialmente da grande tarefa
que a nação brasileira tem ainda por empreender, cabendo ao seu povo
definir os parâmetros sob os quais essa empreitada será levada a cabo.
O momento em que vivemos é crucial, pois algumas das escolhas
que necessitamos fazer acarretarão consequências possivelmente irreversíveis, legando às gerações futuras os benefícios ou os prejuízos
delas decorrentes. A ocupação seguirá sendo extensiva e empreendida
livremente como consequência natural de fluxos migratórios ou será
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conduzida pelo Estado? Privilegiaremos a preservação do meio ambiente ou colocaremos o ser humano como centro e razão de ser dos processos? Seria possível obter o equilíbrio entre ambas as condutas? Os
brasileiros de origem indígena serão protagonistas ou permanecerão
à margem dos processos? Que prioridade terá a exploração dos recursos naturais? Prevalecerão os interesses nacionais ou permitiremos que
posturas internacionalistas a eles se sobreponham? Chamaremos a participar os demais países condôminos da enorme bacia, inclusive no que
diz respeito às ações relativas à segurança e ao combate aos ilícitos? Em
suma, que modelo a sociedade brasileira pretende adotar para balizar o
enfrentamento dessa jornada histórica?
É essencial que a nação brasileira se conscientize da grandeza desse
desafio, tornando-se necessário que se busque visualizar o que, concretamente, a Amazônia representa para o Brasil e que papel no futuro lhe
está destinado cumprir.
Geograficamente, a Amazônia corresponde a mais da metade do território brasileiro e basta contemplarmos um mapa para entendermos
que, sem ela, perderíamos as dimensões continentais, podendo até
mesmo modificar traços importantes da identidade nacional e da autoestima dos brasileiros.

Fig.1. O Brasil com e sem a Amazônia.

A consciência cívica nacional já atribui à Amazônia o caráter de um
dos mais indiscutíveis símbolos da nossa soberania. Contudo, em pleno século XXI, nosso país não completou sua expansão interna, tendo
ainda metade de seu território aguardando por ser ocupado e integrado
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à dinâmica nacional brasileira. Não logramos consolidar a base física
de nossa nacionalidade, tarefa essencial para a qual o Brasil permanentemente canaliza parcela considerável de suas energias. Provavelmente
isso explique parte de nossas dificuldades para darmos um sentido de
projeto unificador às aspirações nacionais e para a formulação e integração de nossas concepções relativas à defesa, ciência e tecnologia,
desenvolvimento econômico e relações exteriores, por exemplo. Daí
decorre também a indefinição de parâmetros para orientar a sociedade
brasileira em como escrever o capítulo referente à Amazônia na história
do Brasil.

A Amazônia e seus três papéis a desempenhar
Para que se processe uma adequada abordagem das questões da Amazônia, é necessário olhar para o mapa do Brasil segundo uma perspectiva de quem lá se encontra. A partir dessa posição, avultam realidades
que tornam explícitos papéis que a região tem a cumprir, fundamentais
para o Brasil, para a América do Sul e para o mundo, impulsionados por
dinâmicas que se originam em sua geografia e que projetarão o Brasil a
um patamar muito mais destacado no sistema de poder mundial.
O primeiro será o de provocar a elevação do poder nacional em escala
exponencial, a partir do momento em que o país tiver consolidado sua
expansão interna, trazendo a Amazônia ao contexto da vida nacional
e efetuando a exploração racional de seus recursos naturais, que ainda
aguardam uma completa identificação, delimitação e quantificação. Os
dados mais recentes, relatados pela revista Exame em edição de trinta
de junho de 2008, em matéria da jornalista Ângela Pimenta, indicam
que os recursos naturais da região podem chegar à impressionante cifra
de vinte e três trilhões de dólares; quinze deles decorrentes dos recursos
minerais e oito proporcionados pela biodiversidade. Vê-se que o Brasil
dispõe de riquezas capazes de elevá-lo à condição de potência mundial
e, principalmente, de solucionar os problemas que afligem nossa população, não só nos livrando da pobreza como, também, eliminando as
desigualdades sociais e os desequilíbrios regionais.
O segundo, de larga contribuição para a vocação natural de liderança continental, da qual não nos podemos furtar, repousa na condição de plataforma física em cujo entorno se consolidará a integração sul-americana. A
Amazônia Brasileira faz fronteira com sete países, tem acesso a três oceanos
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– Atlântico, Mar do Caribe e, dentro em pouco, ao Pacífico – conecta-se com
o Altiplano Boliviano e, no Brasil, com as Regiões Nordeste e Centro-Oeste.
Esse processo, à medida que avance por meio da construção de uma
indispensável infraestrutura de transporte e de comunicações, provocará o crescimento exponencial da importância relativa da Amazônia
no contexto continental. É previsível ainda que cidades como Belém
e Manaus, em função de sua localização – a primeira como porta de
entrada da densa malha fluvial e a segunda pela posição geográfica
central – venham a consolidar-se como polos industriais, tecnológicos,
logísticos e de serviços em geral.
O terceiro, por fim, decorre das condições e da vocação que a Amazônia ostenta de proporcionar solução para os principais problemas
que afligem a humanidade e que já adquirem dimensões de verdadeiras
crises mundiais: mudança climática, meio ambiente, energia e água.
Esses três papéis, por si só, ensejam razões de sobra para que o Brasil
passe a enfocar de forma mais concreta e objetiva as questões relativas
à região.
Sem receio de estar adotando posturas passíveis de serem rotuladas
como alarmistas, ou de estar formulando teorias conspiratórias engendradas em países centrais, é lícito, legítimo e até mesmo obrigatório,
para todos os que participam da formulação de políticas e estratégias
para a Amazônia, levar em conta eventuais pressões externas, diretas
ou indiretas, baseados em argumentos verdadeiros ou alegados, objetivando obstar a consolidação de projetos fundamentais para o Brasil.

Conquista, ocupação e defesa
Do ponto de vista histórico, a conquista e a ocupação da Amazônia
adquirem caráter de epopéia, a partir do inventário do sangue derramado no enfrentamento de desafios gigantescos, advindos de ameaças
externas, da ação de aventureiros ou do próprio meio ambiente, que
exigiu heroísmo comparável à bravura dos sulistas no traçado dos limites com o mundo hispânico.
Foi um longo caminho percorrido, desde a fundação de Belém em
1616, passando pela construção de cerca de trinta fortes, verdadeiros
marcos definidores das fronteiras atuais, pela expedição de Pedro Teixeira, pela bandeira de Raposo Tavares, pela ação dos Capitães Gerais
Mendonça Furtado e Lobo D’Almada, pela defesa do Amapá, pela revolução do Acre, até a Estratégia da Presença, materializada por intermé-
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dio da trilogia “vida-combate-trabalho” unificada no conceito “Proteção” e o moderno Sistema de Vigilância da Amazônia.
Deve-se também à saga de brasileiros de todas as origens e regiões,
em especial do Nordeste, atraídos para a extração do ouro, da borracha,
da castanha, do pescado, da madeira e de tantos outros produtos que
trouxeram fundamental contribuição para a economia do país.
Graças à ambição, o senso de grandeza, o domínio perfeito das técnicas de navegação e o senso de ocupação estratégica do território pelos portugueses, culminados, mais tarde, pela sabedoria geopolítica, a
perspicácia e a persistência encarnadas pelo Barão do Rio Branco, o
Brasil foi capaz de romper com as restrições impostas pelo Tratado de
Tordesilhas e chegar aos limites atuais, calcados em fronteiras estáveis
e pacificadas. Por essa razão nos é possível desfrutar da condição ímpar de nos confrontarmos com dez países sem a existência de qualquer
questão pendente ao longo dos mais de dezessete mil quilômetros de
fronteira.
Quanto à segurança, são inúmeros os problemas com que se defrontam as Forças Armadas no dia a dia de suas atividades na Amazônia,
e que condicionam fortemente sua organização, preparo e emprego.
Contabilizam-se aí a extensa faixa de fronteira; a instabilidade em alguns países vizinhos; as organizações de narcoguerrilha; os ilícitos
transnacionais, tais como a biopirataria e o contrabando; as questões
indígena e ambiental, ambas de grande apelo junto à opinião pública
internacional; a recorrente ameaça de internacionalização; os conflitos
fundiários e, por fim, como um grande pano de fundo – por si só o mais
grave de todos, por ser ele próprio gerador de algumas dessas ameaças
e potencializador de outras – o vazio de poder decorrente da ausência
do Estado.
Analisados sob o ponto de vista militar, esses problemas agrupam-se
em três níveis de possíveis ameaças: as oriundas de um poder militar
muito superior ao nosso, as que podem advir de poder militar igual
ou inferior e, por fim, aquelas decorrentes da situação de vazio de poder governamental. Para fazer face às primeiras, o Exército emprega
a Estratégia da Resistência; contra um poder militar igual ou inferior
a resposta é dada por meio da Estratégia Operacional da Ofensiva; e,
ao vazio de poder, o Exército responde com a Estratégia da Presença,
com a qual, tirando proveito de sua capilaridade e de sua estrutura de
comando e controle e de logística, procura contribuir para a vivificação
e o desenvolvimento.
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Contudo, além de não ser sua função precípua, está muito acima de
suas possibilidades proporcionar soluções definitivas e estruturais para
tão amplo espectro de problemas, se órgãos governamentais, a iniciativa
privada e o terceiro setor não participarem intensamente desse processo.
Uma conseqüência natural da presença secular das Forças Armadas
na Amazônia e da interação que o convívio diário com a realidade local
proporciona aos militares é a de poder testemunhar para a sociedade
brasileira a situação vivida pelas populações locais, inclusive pelas comunidades indígenas, que, normalmente, não é percebida pela opinião
pública em geral.
Da mesma forma, a longa permanência dos militares na região lhes
proporciona a compreensão de que a segurança da Amazônia depende
muito mais de ocupação e desenvolvimento do que da ação das Forças
Armadas. Vem daí a preocupação com os vácuos de poder decorrentes
da criação de extensas e contíguas áreas demarcadas como terras indígenas ou como unidades de conservação ambiental.
É importante ressaltar que as Forças Armadas têm perfeitamente incorporado o reconhecimento da importância de que sejam adotadas
medidas urgentes em benefício da preservação ambiental e da proteção
das comunidades indígenas, inclusive no que diz respeito à manutenção da identidade cultural daqueles povos. Há, em consequência, entre
os militares, o sentimento de que, a par da manutenção da Estratégia
da Presença, urge que se que se estruture um projeto para integrar e
desenvolver a Amazônia.

Um projeto para a Amazônia
Ao sugerirmos um “Projeto para a Amazônia”, torna-se necessária a
consideração de algumas premissas relativas a uma possível metodologia a ser observada em sua formulação.
Em primeiro lugar, que esse projeto seja expresso por meio de uma
política, a ser elaborada a partir de amplo debate com todos os atores envolvidos, a fim de que se obtenha a convergência de esforços e
o máximo de capacidade de mobilização do potencial nacional. Deve
servir de referência geral, balizando estratégias e as ações operacionais
decorrentes. O objetivo a ser buscado é o de proporcionar foco e potencializar os efeitos no sentido de oferecer, à população, alternativas
socioeconômicas à exploração extensiva da natureza, logrando assim
diminuir a pressão sobre o meio ambiente.
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Em segundo lugar, em razão de a área amazônica possuir dimensões
continentais, aonde a aparente uniformidade abriga uma enorme diversidade de contextos geográficos, humanos, econômicos e ambientais, é
importante que sejam levadas em consideração as condicionantes geopolíticas. Vários estudiosos já se debruçaram sobre o tema e há, em
nosso país, uma abundante literatura a respeito da problemática geopolítica da Amazônia.
Dentre as muitas variáveis geopolíticas a serem consideradas, nos
parece que duas merecem especial atenção. A primeira diz respeito à
necessidade de se levar em conta a abrangência da Panamazônia, que
transcende até mesmo aos limites naturais da bacia fluvial, já que a
rigor as Guianas dela não fariam parte. Contudo, em razão de outros
fatores geográficos, como posição, forma, fisiografia e vegetação, são
consideradas como a ela pertencentes.
Para concretizar o potencial sul-americano de integração e consolidar
sua liderança regional, o Brasil não pode desconsiderar a realidade e
as necessidades dos países vizinhos, já que existe uma uniformidade
entre os problemas independentemente do lado da fronteira em que
ocorrem. As carências sociais e econômicas acentuadas, os ilícitos, os
problemas ambientais, a precária rede de transportes, de comunicações
e de serviços básicos e o espraiamento de grupos étnicos indígenas por
dois ou mais países, farão com que soluções pontuais, levadas a efeito
sem considerar a realidade vizinha, acabem por provocar o surgimento
de um fluxo migratório em busca de melhores condições. Consequentemente, estaremos sobrecarregando a nossa infraestrutura, a exemplo
do que já ocorre em alguns pontos da fronteira.
Até mesmo as legislações ambientais necessitam ser uniformizadas,
para que a biopirataria e outros ilícitos não encontrem em alguns países
o santuário que lhes permita obter legalização de produtos florestais e
de exemplares da fauna regional.
A outra variável geopolítica a ser considerada, esta com abrangência
interna, diz respeito às características peculiares e às vocações naturais
das diferentes mesorregiões que compõem a nossa Amazônia. Grau de
humanização, nível de preservação ambiental, potencial econômico,
comunidades indígenas e seu grau de integração com a sociedade nacional, infraestrutura e outros estabelecem necessariamente critérios
bastante diferenciados para a elaboração das estratégias e dos projetos
a serem implementados. O exame aleatório de algumas delas ilustra
essa conceituação.
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O Estado do Acre, por exemplo, está em vias de sofrer um forte impacto em conseqüência da iminente conclusão da Rodovia Interoceânica, associada à ligação por asfalto entres as cidades de Rio Branco e de
Cruzeiro de Sul e à construção das represas de Jirau e Santo Antônio,
ambas no Rio Madeira. Uma vez consolidados esses projetos, o Acre
ter-se-á constituído em corredor de exportação para toda a bacia do Pacífico e, dispondo de energia e transporte, ter-se-á, ele próprio, transformado em plataforma de exportação para importantes mercados, como
a região da Ásia-Pacífico, inclusive China e Japão e a costa oeste dos
Estados Unidos; sem contar as pressões decorrentes de eventuais fluxos
migratórios de populações asiáticas, principalmente chinesas, que poderão trazer para localidades como Assis Brasil, no Acre, características
semelhantes às de Foz do Iguaçu no Paraná.
Está, pois, a região dos Estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e o
sul do Amazonas a requerer medidas de caráter econômico, social, tecnológico, ambiental e de segurança que lhes permita fazer face a essa
nova realidade. Exemplificando, se a população local não for contemplada com estrutura que proporcione ensino, elevação do nível cultural
e capacitação profissional, estará condenada a ser mantida à margem
de um surto de desenvolvimento que inevitavelmente importará do sul
do País a necessária mão de obra qualificada, caminhando assim na
contramão da diminuição das desigualdades sociais.
Antevendo a elevação da importância estratégica dessa área, o Exército, no bojo do Plano Amazônia Protegida, a ser lançado no corrente
ano em cumprimento à Estratégia Nacional de Defesa, prevê, para médio prazo, o deslocamento de um comando de Brigada de Infantaria de
Selva para Rio Branco.
Já a região do alto rio Negro, também conhecida como “cabeça do
cachorro”, apresenta realidade totalmente distinta. Afastada das frentes
de desmatamento, tem como principal centro urbano e sede do único
e extenso município a cidade de São Gabriel da Cachoeira. Do ponto
de vista ambiental, praticamente mantém-se intacta e abriga a maior
diversidade étnica do país. São 22 grupos distribuídos em mais de 600
comunidades espalhadas em seus 109 mil km². Dispõe de enorme riqueza mineral e, em contrapartida, carece de caça e pesca em quantidades suficientes para suprir as necessidades alimentares das populações
indígenas.
O desafio que apresenta está em proporcionar atividades que lhes
dêem sustento e que, ao mesmo tempo mantenham seu modo tradicio160
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nal de vida, fixando-as em seu ambiente natural, para evitar a migração
para São Gabriel da Cachoeira, com a consequente perda da identidade
cultural, com efeitos gravíssimos, a ponto de periodicamente produzirem-se suicídios em cadeia, especialmente entre os mais jovens. Para
essa área o Exército está levando, do Estado do Rio de Janeiro, a 2ª
Brigada de Infantaria, a qual contará com o apoio de uma Base Aérea
instalada pela FAB. Tais medidas permitirão reforçar a capacidade de
vigilância e proporcionar maior efetividade à Estratégia da Presença.
Assim como o Acre e o alto rio Negro, cada uma das demais mesorregiões amazônicas deve ser considerada em função de suas especificidades, requerendo, em consequência, medidas totalmente distintas entre
si, em relação aos aspectos econômicos, sociais, ambientais e de defesa.
Uma abordagem geopolítica bastante pertinente, decorrente da interação entre os fatores povoamento, atividade econômica e índice de
preservação ambiental, nos é apresentada pela professora Bertha Becker, titular do Departamento de Geografia da Universidade do Brasil,
em seu livro Amazônia: geopolítica na virada do III milênio. Segundo a
eminente acadêmica e geopolítica, três ambientes distintos são encontrados na Amazônia: a Região do Povoamento Adensado, que requer
uma consolidação do desenvolvimento; a Região da Amazônia Central,
onde a ação política deve compatibilizar produção e conservação; e, por
fim, a Amazônia Ocidental, que exige vigilância e expansão orientada
“como palavras-chave para a ação política”. Essa classificação serviu de
base para os projetos do Plano Amazônia Sustentável.

Estratégia
Em terceiro lugar, a metodologia requer uma concepção estratégica,
para assegurar tanto o atingimento coordenado dos objetivos políticos,
como para garantir uma visão de longo prazo e a indispensável abordagem multidisciplinar.
Encontramos no Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus um
exemplo acabado de projeto com essas características. Seu alcance vai
muito além dos benefícios econômicos diretos que um aglomerado de
indústrias possa proporcionar, conforme entendem certas visões essencialmente técnicas com origem em outros centros de poder nacional, a
ponto de propugnarem a extinção dos benefícios concedidos à SUFRAMA. Não percebem que os ganhos que apresenta vão desde a segurança
nacional até a preservação do meio ambiente, passando por fatores
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relevantes como a geração de conhecimento científico e a projeção do
Brasil sobre os demais países da área.
Além da SUFRAMA, restam poucos projetos com enfoques estratégicos, a exemplo do Programa Calha Norte, que tem trazido tantos benefícios aos municípios da faixa de fronteira, desde sua implantação
em 1986, e o projeto SIVAM, que, baseado em uma infraestrutura de
alta tecnologia, vem proporcionando benefícios que vão bem além da
simples vigilância militar. Preservação ambiental, previsões meteorológicas, combate a ilícitos, segurança e controle do tráfico aéreo, comunicações e projeção internacional do Brasil ilustram a variedade de efeitos
positivos alcançados.
A excelente iniciativa representada pelo Plano Amazônia Sustentável
poderá perder efetividade exatamente por não respaldar-se em um projeto expresso por uma política e por carecer de uma concepção estratégica para orientar suas ações.

Papel central do Governo Federal
Uma condição essencial de êxito repousa no papel central que o Governo Federal tem a desempenhar na elaboração e na execução desse
processo. Nenhum outro órgão governamental dispõe da força política
necessária para assumir a condução dos planejamentos, exercer a função de indutor, regulador, coordenador e fomentador e, se necessário,
até mesmo de executor, bem como para enfrentar as pressões de toda
ordem internas e externas. O importante, contudo, está no fato de que
o governo federal é a única instância capaz de abrigar sob sua esfera
de atribuições todas as instituições com responsabilidade e interesse de
atuar na área.
Este requisito decorre também da extensão territorial, do valor das
riquezas naturais, da complexidade de seus problemas e também do
fato de que toda e qualquer ação, independentemente de sua natureza,
trará reflexos para a segurança da área e, por extensão, para a segurança nacional.
Ademais, há que se considerar ainda a repercussão internacional que
as questões amazônicas suscitam, sem contar as necessárias ligações
com os países vizinhos, o que constitui atribuição exclusiva do Executivo, quer bilateralmente, quer no contexto da Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica. Essas questões materializam-se, por exemplo,
nas obras relativas à infraestrutura de integração.
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O Executivo Federal é também o único órgão com capacidade de suprir carências próprias da população de determinadas regiões da Amazônia. Seus vinte e três milhões de habitantes representam apenas 12%
da população brasileira, o que faz com que mais da metade do território
nacional conte com apenas esses mesmos 12% de representação no
Congresso Nacional. Sua rarefação e dispersão provocam a incapacidade de expressar suas demandas econômicas, sociais ou até mesmo
políticas. Em consequência, é pouco provável que, sem a atuação de
órgãos públicos, os milhares de comunidades espalhadas pela vastidão
amazônica possam ter acesso aos benefícios proporcionados pela infraestrutura e pelos serviços essenciais.

Pragmatismo
Culminando, é necessário que todo esse processo se respalde em um
patamar mínimo de pragmatismo, para livrá-lo de condicionantes ideológicas, alheias à realidade e aos interesses da população amazônica.
Presentemente, há um generalizado desconhecimento da realidade
amazônica por parte da população brasileira em geral. Como resultado,
a sociedade torna-se suscetível à desinformação que se processa por
meio da ampla difusão de um discurso “politicamente correto”, calcado em idéias estereotipadas e geradas em outros contextos históricos,
econômicos e sociais, o que a conduz a uma compreensão incorreta
das opções a adotar com vistas ao equacionamento de seus inúmeros
problemas.
Como consequência, em qualquer tipo de abordagem sobre a Amazônia prevalece a vertente ambientalista, ensejada por verdadeiro fundamentalismo ambiental calcado na intocabilidade, sem levar em consideração os mais de vinte milhões que lá vivem e lutam pela sobrevivência
com enormes dificuldades para assegurar o atendimento de suas necessidades básicas.
A indigência social e econômica retira da população local a capacidade de discernir sobre a legalidade ou ilegalidade das poucas opções
disponíveis para a garantia do sustento próprio e das famílias. É-lhe
negada a perspectiva de uma natural evolução e o direito de sonhar
com o rompimento da severa realidade que a cerca. Está condenada a
sobreviver apenas da extrema generosidade do meio ambiente, que ao
mesmo tempo lhe inviabiliza a obtenção de qualquer excedente para,
pelo menos aos filhos, proporcionar um futuro que não seja o de escravos da natureza.
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Cabe investigar de onde vêm e decifrar o como e o porquê de essas
correntes de pensamento terem dogmaticamente adquirido condição
de verdades irrefutáveis em nosso país, com capacidade de impedir
que soluções concretas aflorem da superfície do pensamento nacional,
sobre a qual flutuam como uma nata estagnada, resultante da condensação desses preceitos politicamente corretos.
Será para o Governo um verdadeiro desafio superar o potencial inibidor da previsível discussão que inexoravelmente se estabelecerá em
torno dos projetos, enfocando mais seu conteúdo ideológico do que os
benefícios concretos que poderão proporcionar.

Quatro dimensões para a Amazônia
Vistos os requisitos a serem observados do ponto de vista metodológico na elaboração de um planejamento para a Amazônia, cabe definir
agora as dimensões principais que deverão balizar o processo de implantação. São elas: a dimensão humana ou social, a ambiental, a da
ciência e tecnologia e a do desenvolvimento econômico. Essas quatro
ideias-forças, aplicadas com a ênfase requerida por cada contexto, permitirão que todas as diferentes visões se compatibilizem e que sejam
atendidas as necessidades dos múltiplos atores envolvidos.

Dimensão humana
A primeira delas deve ser a dimensão humana ou social, decorrente
da necessidade fundamental e urgente de recolocar a pessoa humana
como foco e razão principal de ser de todas as ações e de todo e qualquer projeto voltado para a Amazônia.
Há cem anos, quando a Amazônia e suas populações encontravam-se
ainda totalmente livres de ameaças ambientais, Euclides da Cunha já
observava que “... entre as magias daqueles cenários, há um ator agonizante, o homem”.
Desde o advento do conceito de desenvolvimento sustentável, surgido na ONU, na década de 1980, o ser humano foi perdendo a importância relativa frente aos demais fatores que o compõem. Os valores
politicamente corretos adquiriram enorme poder de inibir outras visões,
a ponto de impor um verdadeiro pensamento único, suprimindo da sociedade um mínimo de pragmatismo capaz de promover a alteração das
realidades. O resultado é que vivemos um verdadeiro fundamentalismo
ambiental, aplicado com caráter de intocabilidade.
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Necessitamos resgatar os fundamentos de nossa cultura e mentalidade nacional, compatíveis com nossa história, tradição cultural e fundamentos religiosos, mormente diante de uma população que não consegue a satisfação de suas necessidades mais elementares. Nenhuma
ação, independentemente de sua natureza, terá sua sustentabilidade
garantida se não for acompanhada da implantação das ações de caráter
social e econômico que gerem uma expectativa de progresso para essas
pessoas. A capacidade de que desfrutam os meios de comunicações
para chegarem aos mais remotos rincões provoca o surgimento de expectativas e de novas demandas principalmente entre as gerações mais
novas. Com isso, os projetos que não contemplarem ensino, saúde, lazer, transporte e comunicações acabarão por despertar, principalmente
entre os mais jovens, o desejo de deslocamento para onde lhes seja
possível o acesso a esses benefícios.
Iniciativas altamente meritórias, em todos os sentidos, visando a proporcionar algum tipo de sustento a comunidades de natureza diversa,
têm pecado por não conter em seu bojo, na perspectiva das pessoas
teoricamente beneficiadas, a possibilidade de uma evolução integrada.
No tratamento que se tem dado às questões indígenas, fica muito
nítida essa inversão que se processa em relação ao ser humano, pois
ele perde o papel de principal protagonista que, em contrapartida, passa a ser ocupado pela cultura a que ele coletivamente pertence. Como
consequência, os indivíduos são sacrificados em prol da preservação da
intocabilidade cultural, como se essa condição pudesse ser assegurada
pela colocação de uma redoma sobre as comunidades a que pertencem.
Os exemplos pontuais que se colhe por meio do convívio com aquelas
realidades são inúmeros e acabam por demonstrar a existência de uma
situação generalizada.
A comunidade Yanomami de Surucucu, no Estado de Roraima, junto
à fronteira com a Venezuela, bem demonstra essa realidade. Moram em
maloca circular, fechada lateralmente por madeira e coberta com palha,
em cujo interior as famílias delimitam seu espaço com redes em torno
de um fogo. Nesse ambiente, respiram um ar carregado de fumaça que,
associado à inexistência de hábitos de higiene, ainda que elementares, e
ao clima relativamente frio e úmido ao qual estão submetidos, peculiar
da altitude da Serra de Surucucu, resulta num alto índice de doenças
respiratórias, mormente entre as crianças. A expectativa de vida entre
aquela população pouco ultrapassa os trinta anos.
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Uma prática comum em meio a aquela comunidade é a do infanticídio. Como é próprio da cultura original, as índias se dirigem para o
interior da mata quando vão dar à luz. Por força de hábito cultural, é
comum o sacrifício do recém-nascido se ele apresentar alguma deformidade, ou se nascerem gêmeos, ou ainda se o primeiro filho for do sexo
feminino.
Esse “relativismo cultural” foi denunciado pela revista Veja em sua
edição de 16 de agosto de 2007, acompanhado da informação de que
nos anos entre 2004 e 2006 cerca de duzentas crianças Yanomami teriam sido sacrificadas e de que esta prática ocorre em pelo menos treze
etnias nacionais.
Foi também bastante divulgada a estória da indiazinha Hakani, da
etnia Suruaha, do sul do Estado do Amazonas, que, em 1995, por ter
nascido com uma deformidade foi condenada à morte. Salva por uma
ONG que a retirou da aldeia, hoje vive em Brasília, onde realiza tratamento psicológico para aliviar os traumas das sevícias que lhe foram
dispensadas. Esses fatos, denunciados pela revista Veja, podem ser confirmados no site www.hakani.org (acesso em sete de fevereiro de 2009).
Reconhecendo a extrema importância que a preservação da identidade cultural indígena requer, em razão de sua fragilidade quando em
contato com outras culturas, a pergunta que se faz é: “não teriam as
ciências sociais, desenvolvido alguma metodologia capaz de proporcionar àquelas populações um nível mínimo de hábitos, que lhes permitam evoluir em de sua qualidade de vida sem que necessariamente
ocorra a perda da identidade cultural?
O que a realidade tem demonstrado é que a tentativa de manter intocados os universos culturais indígenas resulta em uma prática falaciosa, inviável e contraproducente, pois o contato acaba inexoravelmente
acontecendo e, caso não seja assistido e orientado, sempre ocorre por
meio do descaminho ou de atividades ilícitas e, via de regra, enseja o
vício da embriaguez entre os homens, a prostituição entre as mulheres
jovens, o garimpo irregular, a extração ilegal de madeiras e o envolvimento em ilícitos de outras naturezas.
Por outro lado, o tratamento dado à questão indígena, em nosso país
tem sido marcado por um forte viés geopolítico. Além da demarcação
das reservas, não é proporcionado aos índios o desenvolvimento de
atividades econômicas que lhes dêem sustentação. Permanecem abandonados no interior das reservas e é comum vermos-los ameaçados em
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sua sobrevivência física e, por consequência, também em sua sobrevivência cultural.
Essa conjuntura fica muito clara quando se visita a comunidade Yanomami de Maturacá, aos pés do Pico da Neblina, poucos quilômetros
ao sul da fronteira com a Venezuela. Os cerca de mil e seiscentos habitantes, embora já não vivam em malocas e sim em residência familiares, restringem seu consumo de proteínas ao que obtém por meio da
caça e da pesca, por não terem ainda alterado o traço cultural de não
criar animais.
Trata-se de uma região em que os rios apresentam muito baixo índice
de piscosidade e a caça já começa a rarear, exigindo dos homens vários
dias de caminhada para que obtenham um bom rendimento nesta prática e que o pouco que conseguem seja moqueado (tipo de defumação
realizada pelos índios) para que chegue em condições de consumo às
famílias. Essa carência tende a se agravar, tanto pelo crescimento da
população como pelo escasseamento natural da caça disponível.
Um dado importante a ressaltar é o de que aquela região tem seu
bioma absolutamente preservado, não tendo até então sofrido qualquer
tipo de dano pela ação de não índios. A tendência que se verifica é a de
que, caso não se introduza alterações nos hábitos regionais por meio
de alguma atividade que lhes supra as necessidades, em médio prazo
sérios problemas necessitarão ser administrados.
Ironicamente, a consequência do agravamento dessa situação produzirá argumentos que irão engrossar o coro dos que advogam em favor
da manutenção das comunidades indígenas em situação de total isolamento, criando-se assim um círculo vicioso.
Por outro lado, não há limites físicos e nem distâncias que impeçam
o contato eventual entre índios e não índios, principalmente coletores
de grande mobilidade como os seringueiros e os garimpeiros. Nesses
contatos fortuitos, é comum algum tipo de escambo, no qual, em troca
de alimentos, o não índio oferece seus utensílios. Se for, por exemplo,
uma panela, a índia vai com certeza incorporá-la aos seus hábitos, sem
conhecer a necessidade de lavá-la. A conseqüência, em pouco tempo,
será a ocorrência de uma inexorável epidemia de diarréia na comunidade.
Esses e outros numerosos exemplos, frequentemente testemunhados
por quem tem algum tipo de contato com as comunidades indígenas,
exemplificam as dificílimas condições de vida a que estão sendo relegadas essas populações e que dificilmente tais condições serão revertidas
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caso não se restabeleça, também em relação a esses brasileiros, sua
condição de seres humanos, acima de ideologias ou de doutrinas de
qualquer natureza.
É chocante, após conviver com essas realidades, constatar o quanto
elas são distorcidas quando trazidas à opinião pública nacional e que
rarissimamente são divulgadas manifestações, por parte dos índios, se
elas não estiverem alinhadas com os argumentos ideologicamente filtrados. Resumindo, no afã de preservar a cultura, sacrificam-se as pessoas.

Dimensão ambiental
Também a política ambiental entre nós adquiriu um caráter essencialmente geopolítico, pois as principais medidas nessa área sempre
passam pela tentativa de neutralização de grandes extensões de terra,
sem nem mesmo contarem, muitas vezes, com o correspondente plano
de manejo. Aspectos ambientais muito mais impactantes e com consequências mais sérias sobre as condições sanitárias, de higiene e de saúde das populações locais têm recebido pouca, se não nenhuma, atenção
por parte do pensamento ambientalista.
Como consequência, não se realiza a implementação das medidas
necessárias para fazer frente a problemas graves como a inexistência
de rede de coleta de esgotos e a precariedade dos sistemas de coleta
de lixo. É comum assistir-se nas comunidades ribeirinhas o banho ser
tomado no mesmo local onde são lançados os dejetos e é colhida a
água para o consumo doméstico, bem como é assustador constatar-se
a enorme quantidade de detritos de toda ordem que permanentemente
são lançados à natureza, especialmente sobre os rios.
A posse da Amazônia proporciona ao Brasil uma estatura que escapa
normalmente à percepção de nós brasileiros. Externamente, nos coloca
na posição de quinta maior extensão territorial do mundo, o que nos
proporciona, segundo a professora Bertha Becker, a condição de detentores da soberania de maior parte um dos três únicos grandes ecossistemas do planeta ainda por explorar (os outros dois são a Antártica e o
fundo dos oceanos).
Vivendo uma época em que as preocupações relativas ao meio ambiente e às mudanças climáticas ocupam lugar proeminente entre os
temas que sensibilizam a opinião pública mundial, temos que estar
conscientes de que seremos sempre cobrados, justificadamente ou não,
pelas condições com que estivermos tratando dos problemas amazônicos.
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Internamente, é fácil imaginar o rigor com que seremos julgados
pelas gerações futuras caso escrevamos o capítulo sobre a história da
Amazônia de maneira imprópria ou irresponsável.
Ademais, conforme citado anteriormente, não podemos perder de
vista o valor econômico que o bioma amazônico representa, além de
constituir-se em uma espécie de caixa preta a ser aberta e ter seu conteúdo desvendado pelas ferramentas atuais e por aquelas que a ciência
vier futuramente a proporcionar, contendo provavelmente um universo
enorme de informações científicas a serem difundidas em proveito da
sociedade brasileira e da humanidade.
O Brasil não pode admitir ser colocado no banco dos réus pela opinião pública internacional sob a acusação de incapacidade de gerenciar
seus ecossistemas, pois absolutamente nenhum país do mundo teria
autoridade para fazê-lo. Somos ao mesmo tempo uma potência agrícola
e uma potência ecológica. Somos capazes de produzir alimentos para
uma parcela significativa da população mundial e de preservar 70% de
nossas florestas originais.
Esses e outros dados constam em estudos realizados pelo Dr. Evaristo Eduardo de Miranda, da Embrapa Monitoramento por Satélite, com
sede em Campinas, expressos nos quadros abaixo.
Remanescente das florestas primárias originais (8.000 BP). (1.000 km2)

África
Ásia
América do Norte
América Central
América do Sul
Rússia
Europa
Oceania
Mundo
BRASIL

Floresta
original

%

Floresta atual

% Florestas primárias em
relação à original

6.799
15.132
10.877
1.779
11.709
11.759
4.690
1.431
64.176
6.304

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

527
844
3.737
172
6.412
3.448
14
319
15.473
4.378

7,8
5,6
34,4
9,7
54,8
29,3
0,3
22,3
24,1
69,4

fonte: http://desmatamento.cnpm.embrapa.br/conteudo/resultadoquant.html 26/01708

A data inicial (8000 anos antes de Cristo) faz referência ao período em
que o homem passou a exercer a agricultura e, em consequência, pôde
sedentarizar-se, dando início ao processo de derrubada das florestas
originais, quer seja para abrir espaços aos cultivos ou para obter matéGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

169

ria-prima para produção de energia, construção de edificações, fabricação de ferramentas, armas, utensílios domésticos, meios de transporte,
armamentos etc. Ao longo de toda essa trajetória, algumas civilizações
desenvolveram suas estruturas de poder à custa de seus ecossistemas,
algumas vezes até mesmo esgotando-os. Muitas delas modernamente
abrigam sociedades cujas populações e elites tentam impor restrições a
que o Brasil desenvolva seus projetos próprios, exigindo de nós padrões
de comportamento que historicamente não observaram.
Contudo, do outro lado dessa moeda está a pergunta: até quando
poderemos ostentar essa autoridade moral? Destruímos 90% da Mata
Atlântica usando como ferramenta o machado e como meio de transporte o carro de boi; o que não será feito da Amazônia onde se empregam a motosserra e o trator de esteira?
A respeito da derrubada das matas, três aspectos merecem preocupação. O primeiro vem da falta de critérios com que ela se processa,
não respeitando parâmetros técnicos, econômicos, sociais, e até mesmo
aspectos concretos tais como a natureza do solo, a proximidade de áreas sensíveis, a existência de mananciais, matas ciliares, ecossistemas
importantes e a presença de comunidades originais.
O segundo decorre da velocidade com que ele vem ocorrendo. Se
hoje foram perdidos quase 20% da floresta amazônica, em 1970 apenas
1% havia sido derrubado. O quadro abaixo apresenta a série histórica
das taxas de desmatamento, demonstrando que as medidas até então
adotadas para contê-lo têm sido capazes apenas de promover flutuações, mas estão longe de demonstrar real capacidade de inverter a
tendência reinante.
O terceiro vem do fato de que, geralmente, as medidas implementadas pelos órgãos responsáveis têm apenas caráter repressivo, sem capacidade de promover alterações estruturais, o que, se não for alterado,
resultará em que todos os esforços se mantenham inócuos, contraproducentes e desgastantes.
A história demonstra que as frentes de desenvolvimento agrícola costumam ser desorganizadas e até mesmo violentas quando os governos
não se antecipam por meio de medidas de planejamento integrado, estabelecendo parâmetros, estímulos e limites capazes de canalizar toda
a energia segundo critérios que ofereçam alternativas de desenvolvimento e bem-estar para a população, proporcionando subsidiariamente
maiores possibilidades de êxito às ações de repressão.
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É preocupante o fato de que o processo de desflorestamento já tenha
avançado em relação ao traçado geral do que se convencionou chamar
de “arco do fogo”, que basicamente corresponde, em sua parte mais
ocidental, aos limites nortes dos Estados de Mato Grosso e Rondônia,
passando agora a afetar o Estado do Amazonas em torno da Rodovia
Transamazônica.
Ressalte-se que também as ações empreendidas pelos órgãos responsáveis pela preservação ambiental têm se revestido de caráter predominantemente geopolítico, restringindo-se em geral à delimitação e à neutralização de extensas áreas, a exemplo do que acontece em relação às
terras indígenas, sem o acompanhamento de medidas socioeconômicas
com o intuito de oferecer alternativas às populações afetadas.
Constata-se, portanto, que é inadiável o estancamento do processo de
desflorestamento, para o qual será necessária a adoção de uma postura
pró-ativa, marcada por atitudes responsáveis, pragmáticas e construtivas, não só pelo pelos governos, mas também pela sociedade brasileira
como um todo.

Ciência e tecnologia
A pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico são ferramentas essenciais para a garantia de duas capacidades fundamentais
para o Brasil na Amazônia: garantia da soberania e obtenção do conhecimento para compatibilizar a ocupação com o desenvolvimento e a
preservação ambiental.
No ano 2000 causou forte impacto sobre a opinião pública a notícia
de que no Japão havia sido patenteada a marca Cupuaçu, ficando as
empresas brasileiras impedidas de utilizar comercialmente um produto tipicamente brasileiro. Como consequência, sentimo-nos espoliados,
tendo sido inevitável a comparação com o contrabando de sementes
de seringueira para a Malásia, efetuado no século XIX pelos ingleses,
que acabou provocando o declínio do ciclo da borracha e o início de
um período de estagnação econômica que durou até a criação da Zona
Franca de Manaus no Governo Castelo Branco, durante a década de 60.
Esse episódio deixou claro que estávamos permitindo a ocorrência
de um vazio tecnológico em área de enorme potencial, acarretando um
deficit de soberania brasileira sobre a região. Temos que ter em mente
que não há outra maneira de revertermos esse quadro que não seja por
meio do desenvolvimento científico-tecnológico, abrangendo desde a
pesquisa de base até o registro de patentes.
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Vê-se, portanto, que a valorização dessa área constituir-se-á em verdadeira afirmação de soberania brasileira sobre a região, mas que, apesar do incremento que a atividade vem experimentando, estamos longe
de metas que possibilitem reverter o quadro acima descrito. Durante
a III Conferência Nacional de Política Externa e Política Internacional
promovida pela Fundação Alexandre de Gusmão em 8 e 9 de dezembro
de 2008, foram citados dados da COPPE, segundo os quais em 70%
dos trabalhos de pesquisa realizados no Brasil sobre a Amazônia há a
participação de estrangeiros.
A professora Bertha Becker afirma que “há que se atribuir valor econômico à biodiversidade, para que ela possa competir com as demais
commodities”. A ciência e a tecnologia serão as ferramentas para que,
partindo-se da pesquisa básica e considerando-se o conhecimento popular, chegue-se ao registro de patentes e à concretização de produtos,
tecnologias e técnicas, capazes de apontar os caminhos para que se
compatibilizem na Amazônia a ocupação, o desenvolvimento e a preservação ambiental.

Desenvolvimento econômico
Uma longa, sistemática e maciça campanha mundial incutiu na opinião pública internacional a visão de que o desenvolvimento econômico representa séria ameaça à preservação ambiental, tendo encontrado
eco no Brasil, tanto entre a população em geral como, especialmente,
em alguns setores da elite nacional. Essa teoria, curiosamente, não encontra respaldo na realidade, pois a prática demonstra que pobreza e
degradação ambiental estão intimamente associadas.
Pesquisadores do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) elaboraram o IDH Ambiental, associando o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) tradicional, criado pelo Prêmio Nobel
de Economia, Amartya Sen, com o Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA), concebido nas Universidades de Yale e de Colúmbia. Embora
tenham chegado à conclusão de que “a relação entre renda e preservação ambiental não ocorre de forma direta” (Jornal O Globo, edição de
25 de março de 2007), constata-se uma clara associação entre pobreza
e péssimas condições ambientais. Este dado fica claro ao compararmos
a lista dos países melhor posicionados nesse ranking com os que ocupam as últimas posições. De um lado estão Noruega, Finlândia, Suécia,
Islândia, Canadá, Austrália, Suíça, Áustria, Irlanda e Nova Zelândia,
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enquanto do outro encontramos Moçambique, Haiti, Etiópia, Burundi,
Burkina Faso, Níger e Serra Leoa.
O Distrito Industrial da SUFRAMA produz um efeito demonstração
sobre como um projeto de desenvolvimento intensivo pode contribuir
para a preservação ambiental. Abriga cem mil empregos diretos que, segundo dados estatísticos, resultam em outros trezentos mil indiretos. Se
considerarmos a existência de uma família de quatro pessoas em média
para cada um desses postos de trabalho, teremos uma população de 1,6
milhão de pessoas, o que corresponde à população atual da cidade de
Manaus. Como resultado, o Estado do Amazonas é ao mesmo tempo o
mais desenvolvido e o mais preservado entre todos os da Região Norte.
Compare-se com o modelo de desenvolvimento até hoje praticado nos
Estados do Pará e de Rondônia, onde predominam as atividades primárias, e encontraremos as áreas proporcionalmente mais desflorestadas e
que abrigam os maiores e mais sérios problemas e conflitos sociais.
No ano de 2005, quando do assassinato da freira norte-americana
Dorothy Stang, o Exército e outros órgãos do governo foram empregados na região da Terra do Meio, no Pará, por cerca de dez meses, numa
operação cujo objetivo era realizar o desarmamento e a pacificação da
área. Essa ação resultou na paralisação das atividades econômicas principais, causando uma forte perda de empregos – cerca de sessenta mil
– com ocorrência de protestos nas principais cidades. Três anos depois,
no primeiro trimestre de 2008, após a divulgação de dados que indicavam um crescimento das taxas de desmatamento, os municípios mais
afetados receberam uma fiscalização especial, que contou inclusive
com o emprego da Força Nacional de Segurança Pública.
No município paraense de Tailândia, novamente produziu-se a perda
de empregos em razão da paralisação da única atividade econômica
disponível, qual seja a extração de madeira. A realidade não se havia
alterado, pois, no espaço de três anos decorridos entre os dois episódios, nenhuma nova atividade econômica havia sido introduzida, para
servir de alternativa e evitar o envolvimento em atividades ilícitas por
parte daquela população.
Tomando-se produtos regionais como base para o desenvolvimento
de cadeias produtivas que sejam providas de forte aplicação de conhecimento tecnológico e de infraestrutura que lhe dê suporte, e que sejam
focadas em áreas já degradadas – tais como o sul do Pará, Mato Grosso
e Rondônia –, será possível o estabelecimento de polos de desenvolvimento intensivo, capazes evitar que a população dependa essencialGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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mente da natureza para seu sustento. Estar-se-iam criando condições
para a fixação de um contingente populacional, o qual, caso contrário,
iria aumentar a pressão sobre as frentes de desmatamento.
A preservação da Amazônia só será assegurada a partir da consolidação de um processo de desenvolvimento econômico integrado e intensivo que ofereça, à população, alternativas à dependência da exploração
da natureza para a garantia de seu sustento.

Considerações finais
Nesse rápido passeio pela Amazônia, em torno de seus problemas e
das possíveis soluções, verifica-se uma realidade complexa, que, contudo, exige soluções simples, mas não simplistas, com visão multidisciplinar, concebidas com pragmatismo e aplicadas com forte dose de
vontade política e tendo o Governo Federal como agente central.
Estaremos, assim, aumentando as possibilidades de que as páginas
da história do Brasil, no capítulo referente à Amazônia, ao serem lidas
pelas gerações futuras, despertem nelas os sentimentos de respeito e
orgulho. Que as façam sentirem-se descendentes de quem soube ocupá-la, desenvolvê-la e garantir-lhe a segurança, mantendo-a preservada
e íntegra, fonte de riquezas, combustível permanente e inesgotável do
desenvolvimento nacional, e ao mesmo tempo capaz de assegurar-nos
a condição de potência ecológica, exemplo para todo o mundo e, sobretudo, capaz de proporcionar a seus habitantes condições para a realização de seus sonhos e aspirações.
ENNIO CANDOTTI
Está sendo elaborado um novo Código Florestal que trata das florestas, mas de florestas planaltinas, no sul do Brasil. Setenta por cento
das florestas nacionais, na Amazônia, sequer são mencionados neste
Código. Obviamente, esse é um fato que provoca nossa indignação. Ao
lado desta, há também outra questão que merece ser analisada neste
contexto de segurança nacional. O fato é que o Brasil tem duas grandes
fronteiras: uma é externa, a da Amazônia com outros países, e outra é
interna, a fronteira marcada pelas águas dos rios.
A fronteira interna decorre do fato de que a cheia ocupa cerca de 500
mil quilômetros quadrados. Esta mancha úmida está contida e ocupa
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grande parte da Amazônia. Assim sendo, ela é uma fronteira estratégica, geopolítica, de interesse nacional e sem dúvida de grande interesse
para as ações de defesa. Defesa não necessariamente frente a ameaças
externas, mas sendo uma área de segurança nacional, uma área sensível, vale a pena analisar sua importância.
Como floresta inundada, esta mancha da Amazônia é responsável
por alimentar os aquíferos que alimentam os rios. Ou seja, todo o ciclo
da água depende desta área úmida e florestada. Se não houvesse essas
áreas úmidas ou inundadas, toda a floresta estaria ameaçada.
O código florestal recuou o limite da área inundada para quase metade do que é hoje, ficando em cerca de 300 mil quilômetros quadrados.
Vejam que todas as discussões das áreas ripárias do código florestal
se ocupam de 5 a 10 mil quilômetros quadrados. Nós estamos falando
em 300 mil quilômetros quadrados, que ficam descobertos pela nova
definição de margens que pertencem ao Estado, de acordo com a Constituição. Esta não é apenas uma questão menor de negociação com
interesses e pequenas preocupações; é uma grande questão estratégica
que não tem sido abordada, mas que me parece ser muito importante
que seja retratada dentro de debates como esse e eventualmente levada
a escalões superiores.
Desproteger a área inundada, recuando as responsabilidades do Estado é certamente uma questão que ameaça a integridade da floresta
amazônica. Creio que devemos incluir a questão das áreas alagadas
e das margens inundáveis dos rios como terras da União, dentro das
discussões estratégicas na Amazônia. A meu ver, este seria um passo
importante para sua defesa e preservação.
DANIEL BORGES NAVA
A visão do Estado Brasileiro sobre a Amazônia, apresentada nesta
palestra, pode ser exemplificada pelo projeto RADAMBRASIL, que foi
desenvolvido nas décadas de 70 e 80 e que continua sendo uma fonte
básica de conhecimento científico sobre esta região. Aqui convém separar bem a função de Estado e de governos.
Quero registrar a visita que fiz às obras da UHE de Santo Antonio e
os impactos deste grande projeto em construção. É visível que a obra
traz consequências: a especulação imobiliária, ausência de leitos disponíveis em Porto Velho – que nos fez ter que dormir em Humaitá – e a
falta de aproveitamento dos recursos humanos especializados oriundos
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da região, pois, ao consultar quantos eram engenheiros formados pelas
universidades regionais, constatei que, apesar de termos universidades
com cursos de Engenharia de mais de 100 anos, não conseguimos formar um engenheiro pra trabalhar nessas usinas em construção.
Neste sentido, nas discussões dos grandes projetos na Amazônia,
urge uma visão estratégica de Estado, pois não se tem clareza sobre
o acesso das populações locais à energia gerada pela UHE, a exemplo
de Humaitá, distante da usina 180 km e interligada por uma rodovia
federal. Registro que Humaitá passa por racionamento de energia, e
para enfrentar os constantes apagões, os hotéis nos oferecem um kit de
sobrevivência: uma caixa de fósforos, uma vela e um pires.
Tenho discutido em vários fóruns a questão da geodiversidade. Fala-se muito em biodiversidade, mas aos poucos estamos inserindo na
Amazônia o tema geodiversidade. Assim, quero ressaltar a contribuição à soberania do Brasil que as estratégicas reservas de potássio (silvinita) da Amazônia representam, com depósitos localizados às margens
do rio Madeira, importante hidrovia regional. É preciso repensar nosso
olhar para Amazônia, em função da dependência econômica nacional
quanto à importação deste minério, pois o Brasil importa 11 milhões de
reais em sais de potássio todos os dias.
Existe ainda a relação geopolítica destas reservas localizadas próximas às fronteiras agrícolas nacionais. O uso deste minério como insumo tecnológico, na forma de fertilizantes, é indicado pela EMBRAPA
para o aumento da produtividade nas áreas de produção de alimentos
e, consequentemente, protege a floresta amazônica.
Concluo, agradecendo ao General Villas Bôas por suas contribuições
à construção de uma visão amazônida singular, valorando em seu trabalho as pessoas que aqui estão e que aqui convivem. Entendo que
o desenvolvimento da Amazônia passa pelas discussões e abordagens
do setor mineral e dos recursos hídricos. A economia gerada por esses empreendimentos, desenvolvidos com baixo custo da floresta, pode
sustentar as ações de defesa da região e a produção científica na Amazônia. As discussões sobre um novo marco regulatório do Setor Mineral
pode também contribuir para relações tributárias mais fraternas, de forma que cada empreendimento mineral não seja um enclave de sucesso
econômico, mas, sim, torne-se fonte de irradiação da riqueza explorada
para a região.

176

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

PHILIP MARTIN FEARNSIDE
O General Villas Bôas enfatizou que a prioridade para segurança nacional na Amazônia é a fronteira. Isto é lógico e representa a prioridade
militar em todos os países do mundo. Entretanto, não é prático manter
uma cadeia de bases fronteiriças com um número de pessoas suficientes para defender 11 mil quilômetros de fronteira na Amazônia. Portanto, além de ter algumas bases na fronteira é necessário ter a capacidade
de deslocamento de pessoas até as fronteiras a partir de bases centrais
em cidades como Manaus, em caso de haver algum problema. Esse
serviço de deslocamento tem que ser feito por avião, pois não há como
usar estradas para levar pessoas para toda a extensão da fronteira.
Foi interessante que, no decorrer desta palestra, não foi considerado
como prioridade fazer uma estrada no meio da Amazônia. Um dos argumentos-chave para a reconstrução da rodovia BR-319 (Manaus-Porto
Velho) – abandonada desde 1988 – tem sido a sua prioridade para defesa nacional (UFAM, 2009). Este argumento também tem sido oferecido
para justificar a realização da obra sem um estudo de viabilidade, mostrando sua justificativa. É marcante não existir um estudo de viabilidade para a rodovia BR-319, embora outras rodovias – como a BR-163
(Santarém-Cuiabá), cuja obra também é de reconstrução – tenham seus
estudos de viabilidade, tal como é padrão para todas as grandes obras
de infraestrutura (Convênio DNIT/IME, 2005).
A área da BR-319 é muito distante de qualquer fronteira. Esta estrada
não tem justificação econômica e, segundo o palestrante, também não
tem justificativa militar, já que seria melhor deslocar pessoal por avião
para fazer a defesa das fronteiras. É positivo ver que os argumentos
para a reabertura da BR-319 com base em segurança nacional não tem
sentido.
JOSÉ NESTOR DE PAULA LOURENÇO
Gostaria de ressaltar que não existe proibição de pesquisa na área do
“arco do fogo” da Amazônia. A única recomendação é em relação ao
emprego de organismos geneticamente modificados (OGMs) e, mesmo
assim, não há um impedimento. O que realmente há na Amazônia é a
falta de recursos financeiros e humanos. Aqui não há dinheiro para a
pesquisa científica. Quando os pesquisadores vão em busca de recursos
financeiros, o que se vê é a disputa com outros centros e grupos de
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pesquisa de fora da região. Aqui está se explorando a castanha e a borracha há quantos anos? Temos um grande acúmulo de conhecimentos
acerca da borracha, embora ainda existam sobre ela muitas perguntas
que exigem a continuidade da pesquisa científica. Por outro lado, não
obstante quase nada sabermos sobre a castanha e muito menos sobre a
andiroba. Chama a atenção o fato de existirem patentes sobre andiroba
que foram registradas no exterior.
Quando se quer implantar a agricultura, copia-se o modelo norte-americano, o sistema de grandes fazendas que não emprega quase ninguém, aumenta o desmatamento e o assoreamento e cujos efeitos só
se manifestam dentro de 20 ou mais anos. Copiar o modelo dos incas
seria melhor.
MÁRIO DA SILVA COSTA
A Floresta Amazônica deveria ser um dos principais motivos de orgulho para os brasileiros, especialmente por abrigar a maior biodiversidade do planeta. Contudo aqueles que a conhecem mais profundamente
sabem que ela não é formada somente pela abundância de animais e
de vegetais, mas também pela geologia, paisagens e ecossistemas inigualáveis. Em uma região que representa 56,4% do território brasileiro,
enumerar todas as suas riquezas naturais é tarefa impossível até para
os mais renomados estudiosos do assunto.
É claro que uma região tão importante como essa tende a despertar
os mais diversos interesses, nacionais e internacionais, fato este que
ocorre desde a época dos descobrimentos. Naquela época, a região tornou-se um reino de fantasia, uma vez que aguçava o imaginário de
aventureiros que aqui vinham em busca de civilizações desconhecidas,
da fonte da juventude, de índios cobertos de ouro, entre outras.
No século XIX, o foco de interesse passou a ser o comércio de produtos extrativistas, processo que incrementou a navegação e a imigração
ao longo do rio Amazonas. No século XX, em função do advento da
Segunda Guerra Mundial, o látex tornou a Amazônia região estratégica
para a vitória dos aliados.
Ao se aproximar o século XXI, a Amazônia viu despontarem dois
novos expoentes econômicos: o gás natural e o petróleo. Entretanto,
vale ressaltar que, em 1955, a notícia da descoberta de petróleo, em
Nova Olinda, gerou grandes expectativas para todos os amazônidas,
que previam um futuro vitorioso para essa terra. Infelizmente, naquele
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momento, as esperanças acalentadas foram substituídas pela tristeza da
impossibilidade do usufruto da descoberta.
Nos dias atuais, é crescente a posição de destaque da Amazônia no
cenário internacional, especialmente por ser considerada região essencial para a manutenção da vida do nosso planeta. Por conseguinte, é
consenso o esforço efetivo de todos para o futuro sustentável da Amazônia. Tal esforço, embora tenha como base os conhecimentos científicos,
as tecnologias disponíveis e a vontade política dos governantes, depende
essencialmente da competência e da determinação de todos os brasileiros.
DEODATO FERREIRA DA COSTA
É sempre difícil e inquietante ouvir certas noções, como a do pragmatismo neste caso, que parecem ter um sentido definido e estabelecido de uma vez por todas e para sempre. Como minha formação foi
feita na área da filosofia e sou professor do Departamento de Filosofia
da UFAM, é instigante, no mínimo, ouvir esse termo concomitante ao
de relações de poder num mesmo discurso e achar que tudo pode ser
encaixado no mesmo propósito. Neste caso, no propósito das Forças
Armadas na Amazônia. Minha observação vai nessa direção.
“Trabalhar” a partir da perspectiva das relações de poder, da forma
como claramente foi enunciado logo no começo de sua fala, estabelecendo que as questões ligadas à segurança da Amazônia se ampliam
e se agravam; que a estratégia da defesa militar modificou e estendeu
a sua concepção de “segurança”, não mais sendo feita exclusivamente
pelos militares, mas por todo o conjunto da sociedade civil, mas esta
capitaneada ainda pela doutrina de segurança nacional me parece que
é, sim, um pensar pragmático, pensar este elaborado bem longe do
lugar onde está sendo empregado. No entanto, é preciso se ater um
pouco mais detidamente ao termo “pragmático”, ou ao sentido de pragmatismo.
Ora, pragma vem do grego e significa a ação prática, a prática útil,
a ação funcional e útil à vida num determinado tempo e lugar. Neste
sentido, me parece que “pragmático” foi usado aqui como sinônimo de
desenvolvimento da vida (“precisamos ser mais pragmáticos”), com o
intuito de que a “segurança” nacional nas fronteiras da Amazônia pode
se dar por esse viés: desenvolvendo de forma pragmática a sociedade
civil do entorno das fronteiras a segurança se dará e se fará melhor
como consequência desse pragmatismo. Se partir-se do fato de que o
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Governo Federal sabe o que é o melhor para todas as demais regiões do
país, entendendo que essa Instituição Estatal não é formada por agentes de regiões que nem sequer sabem o que é e onde fica a Amazônia,
mas que tem clarividência sobre o que é o melhor especificamente para
essa região e que esse melhor é o que realmente a sociedade civil em
questão – a da Amazônia e de seu entorno – aceita e de fato realmente
precisa para seu “desenvolvimento”, então posso aceitar a terminologia
de que na Amazônia precisamos ser mais pragmáticos.
Mas não devemos negligenciar nem desprezar o sentido de pragmático, de pragmatismo. Precisamos conduzi-lo ao seu devido lugar. Ele
está ligado a uma realidade determinada, histórica, contextualizada. E,
neste sentido, se aplicarmos a noção de pragmático ou de pragmatismo
à Amazônia, precisaremos também saber que “devemos” partir dela
como lugar a partir do qual se define e se estabelece o que é o “melhor”
ou o que se pode considerar como “desenvolvimento” para a região.
Em outros termos, a hermenêutica a partir da qual se pensa pragmaticamente a Amazônia deveria, prioritariamente, além de respeitar a
sociedade civil das metrópoles da região, levar em consideração o que
podemos chamar de “a compreensão das sociedades tradicionais” sejam estas indígenas, ribeirinhas ou quilombolas.
O horizonte de compreensão das sociedades amazônicas e, portanto,
a visão de mundo e o sentido de “desenvolvimento” não são semelhantes ou iguais aos dos “centros de poder” a partir dos quais se elaboram
as ações “pragmáticas” a serem ali aplicadas. O elemento de interpretação é outro. Acredito que ele se mostra precisamente nas raízes étnico-culturais dos povos e populações que vivem desde há muito na
região amazônica, principalmente dos que são da região de fronteira,
pois foram os que não só guardaram tais fronteiras de forma prática,
pragmática, mas também, e efetivamente, guardaram-nas, como resistência, como um modo de ser que os legitima como sujeitos e guardiões
da vida neste rincão do país.
Ora, este modo de resistência, de ser sujeito, autoriza e legitima –
como já o dissemos – as populações tradicionais da Amazônia a saberem, por experiência secular “pragmática”, o que é o melhor como desenvolvimento e formas de “progresso” para a região. A nosso ver, esse
sujeito é o que detém ou pelo deveria deter prioridade hermenêutica
sobre a realidade na qual está inserido e sobre o futuro dessa realidade.
Neste sentido, nem precisamos falar de pragmático ou de pragmatismo.
Podemos simplesmente falar da práxis das populações tradicionais da
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Amazônia; o que já constituiria conteúdo significativo e suficiente para
toda hermenêutica que seriamente invoque o que de fato – e, portanto,
prático – deve ser suscitado como elemento e pressuposto para o desenvolvimento cabal da região.
Portanto, não precisamos invocar nem evocar visões e razões estranhas à Amazônia. Precisamos, isto sim, compreender a Amazônia
como uma região distinta de tantas outras, com vocação e potencial
inigualáveis para um salutar desenvolvimento da vida, não só para sua
gente, mas também de toda a humanidade. É imperioso que se aprenda
e se considere as características próprias de cada ecossistema e que se
as respeite profundamente.
Na Amazônia, o aspecto humano – em sua diversidade étnico-cultural – e o aspecto natural – em sua biodiversidade – compõem um
patrimônio eco-ambiental de riqueza e valor inestimáveis para a vida
no planeta. Este pressuposto é mais que suficiente para que se valorize
e se priorize a práxis de vida aí constituída desde tempos remotos e seguramente anteriores ao pragmatismo estadunidense e ao objetivismo
europeu. A Amazônia tem história, tradição e saber. Portanto, sob o
desígnio de relações de poder, a “segurança nacional” e o “desenvolvimento da região” não podem nem devem partir de modos de vida
estranhos à Amazônia, mas precisam, hermeneuticamente, considerar
o homem e a natureza aí coimplicados e, consequentemente, suas “outras” formas de relações de poder aí presentes.
CARLOS ROBERTO BUENO
Gostaria de comentar e acrescentar três pontos básicos à palestra do
General Villas Bôas. Um deles se refere aos recursos hídricos da Amazônia, produto estratégico que representa um papel fundamental para
o planeta, considerando o ciclo hidrológico na região. Cerca de 70%
dos rios que transitam na Amazônia brasileira têm suas nascentes em
outros países. Isto traz a necessidade de uma gestão compartilhada,
alinhada entre o Brasil e países vizinhos na gestão das bacias hidrográficas de cada grande rio. Atualmente, em toda a Amazônia brasileira existe apenas um comitê de bacia: o do rio Tarumã. O Amazonas,
principal rio que corta a região, tem mais de 6.700 km de extensão e
despeja no oceano Atlântico em torno 200 mil metros cúbicos de água
doce por segundo. Uma das questões afeitas a recursos hídricos, que
tem sido palco de muitos debates, inclusive na agenda política no ConGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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gresso Nacional, é aquela relacionadas à água de lastro. Navios estrangeiros coletam água na Amazônia e levam-na para seus países, para
que seja processada e comercializada como água potável. No entanto,
trabalhos realizados pelo INPA evidenciam que nas águas amazônicas
existe um elevado número de organismos com atividades microbiológicas importantes (por exemplo, bactericidas e larvicidas) e, portanto,
com potencial para a biotecnologia. Por que o vibrião do cólera não se
desenvolve nas águas do Rio Negro? Pode ser devido a características
físico-químicas, mas também por composição microbiológica do meio.
Outra questão estratégica, ainda sobre a água, é a dinâmica do ciclo
hidrológico e sua importância para o clima do planeta. O volume de
água que é reciclado pela floresta (uma grande árvore pode evapotranspirar mais de 500 litros de água por dia), associado ao da à água que
é trazida pelos ventos alísios pela calha do rio, assume um papel de
suma importância nas chuvas da região, de outros estados brasileiros
e de outros países, consequentemente influenciando o clima regional e
de todo o planeta.
Além disso, existem as águas subterrâneas, com a recente descrição
de grandes aquíferos na região. Portanto, considerando as informações
geradas pela Ciência e Tecnologia é de suma importância que nos apropriemos desse conhecimento para estabelecer estratégias e políticas
para o domínio e controle de recursos hídricos.
Outra questão muito importante para discussão é uma análise dos
modelos econômicos regionais, diferenciados na Amazônia, em função das peculiaridades e potenciais de cada Estado. O Amazonas, por
exemplo, adotou o modelo Zona Franca. Dos cerca de três milhões de
habitantes no Estado, dois milhões estão em Manaus. O modelo envolve alta tecnologia, beneficiando muitas empresas que estão na capital,
enquanto o interior está quase que abandonado. Em comparação, no
Estado do Pará o modelo foi diferente, pois envolveu menos tecnologia,
que foi desenvolvida no estado como um todo, No Pará, se por um lado
os recursos da natureza foram mais fortemente explorados, ocasionando danos ambientais muito severos, por outro, a economia foi mais
distribuída no estado como um todo. O ideal seria haver um balanço,
de modo a explorar o ambiente em suas diferentes potencialidades,
com racionalidade e com uma alta tecnologia, utilizando a informação
científica.
Outra consideração importante é em relação às Unidades de Conservação (UCs). O Estado do Amazonas estabeleceu na ultima década uma
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forte política de criação de UCs para a gestão do território, valorizando
das populações tradicionais e reduzindo os desmatamentos.
Até 2003, existiam no Amazonas cerca de sete milhões de hectares
legalmente protegidos. Em 2012, são quase dezenove milhões de hectares em 41 UCs estaduais, devido ao incremento de 157% no número
de UCs estaduais, ocorrido no período de dez anos. O Amazonas possui
27% de seu território protegido por UCs (15% por UCs federais e 12%
por UCs estaduais), totalizando mais de 42 milhões de hectares. Segundo estratégias definidas pelo SNUC (Sistema Nacional de Unidades de
Conservação), as unidades são organizadas em dois grandes grupos: as
Unidades de Proteção Integral (que objetiva a manutenção dos ecossistemas sem as alterações causadas por interferência humana, admitido
apenas o uso indireto dos seus atributos naturais) e as Unidades de
Uso Sustentável (que compatibiliza a conservação da natureza com o
uso sustentável dos recursos, conciliando a presença humana). Dentre
as 41 UCs estaduais do Amazonas, 33 são de Uso Sustentável e oito de
Proteção Integral, enquanto dentre as suas 35 UCs federais, 26 são de
Uso Sustentável e nove de Proteção Integral.
Além das Unidades de Conservação, no Estado estão atualmente demarcadas 173 Terras Indígenas, que abrigam 66 diferentes etnias e representam 27,7% do território amazonense. Uma vez que o conceito
de áreas protegidas considera o somatório de Unidades de Conservação
e Terras Indígenas, o Amazonas totaliza 51,6% de seu território legalmente protegido, considerando que existem 3,18% de sobreposições
nas áreas demarcadas.
É uma política interessante, principalmente considerando as unidades de uso direto, pois se as ações e metas estabelecidas foram cumpridas, o homem será preservado no interior da floresta e serão criadas
condições mínimas de moradia, saúde, educação e renda em bases sustentáveis, de acordo com os anseios do povo brasileiro e da missão das
Forças Armadas na segurança e proteção da região.
SPARTACO STOLFI FILHO
Palestra como essa no INPA e no GEEA é muito importante, porque
ajuda a desenvolver um pensamento multidisciplinar sobre as questões
da Amazônia. Todos estão de parabéns.
Gostaria de falar de uma rede criada pelo MCT, a Bionorte (Rede de
Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal), que visa formar
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profissionais qualificados nas áreas de biodiversidade, conservação e
biotecnologia, desta forma contribuindo para o desenvolvimento da
Amazônia. Essa rede foi criada no final de 2008 e teve duas ações principais até o momento.
Uma delas foi um edital público de cerca de 21 milhões de reais
lançado via CNPq, para o financiamento de vinte projetos com foco
no desenvolvimento de tecnologias voltadas para conservação ou para
bioprospecção/bioprodutos. Os vinte projetos selecionados estão em
plena fase de execução.
A outra ação foi a criação do PPG-BIONORTE (Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte), atuando
em nível de doutorado, envolvendo todos os nove estados da Amazônia
Legal e incluindo suas dezoito principais instituições de pesquisa, entre
elas o INPA, a FIOCRUZ, a Universidade Federal do Pará, a Universidade
Federal do Amazonas e várias unidades da EMBRAPA. No início desse
ano ingressaram os cem primeiros doutorandos.
Considerando o papel das Forças Armadas na proteção e desenvolvimento da Amazônia, ressaltado pelo General Villas Bôas, gostaria de
propor uma ação conjunta da rede Bionorte e as Forças Armadas, que
poderia ser de grande interesse a ambas. A rede Bionorte poderia se beneficiar da infraestrutura, competência e logística das Forças Armadas
e, em contrapartida, poderia realizar atividades de pesquisa em assuntos de interesse das Forças Armadas, como, por exemplo, no desenvolvimento de fármacos e vacinas para doenças tropicais.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
Ao se falar da Segurança Nacional na Amazônia é oportuno lembrar
seu inverso ou complemento, isto é, falar da Amazônia na segurança
nacional. Destaco isso porque, ao longo de muito tempo e para muitos,
a Amazônia representou uma região enigmática, problemática e predestinada a ficar deitada eternamente em berço esplêndido.
Paradoxalmente, a região vem sendo explorada de maneira caótica e
perversa para atender ao mercado internacional, sobretudo na produção de soja, madeira, carne e minérios. Nas últimas décadas, seus rios
encachoeirados passaram a ser vistos apenas como fontes potenciais
para a produção de energia. Aliás, este tipo de exploração não é fato
novo; ele vem ocorrendo sistematicamente há séculos, desde que o colonizador colocou os pés e as mãos na Amazônia. A partir de então, ela
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vem sendo tratada quase tão somente como fonte de recursos naturais,
como baú a ser explorado até a exaustão.
Além de recursos naturais, a Amazônia também é fonte de fantasia
e fetiche, mesmo a despeito de todo avanço científico, tecnológico e
cultural. Há pouco mais de uma década a região era tida como “pulmão
do mundo”, sob o argumento de que era produtora de oxigênio para
a atmosfera. Recentemente foi constatado que isso é inverídico, que
este gás acaba sendo consumido no processo de respiração da própria
floresta. Depois disso, a Amazônia passou a ser considerada como salvadora do planeta, por constituir-se na maior reserva viva de carbono,
evitando assim o tão temido efeito estufa, responsável pelo aquecimento global. Já existem correntes contrárias a esse entendimento, que indicam que a produção dessa substância química e o aquecimento global se devem basicamente a processos naturais envolvidos na própria
evolução do planeta.
Apesar dessas distorções e promessas, ou talvez por causa exatamente disso, a região é um dos temas mais recorrentes na mídia, sendo normalmente alvo de debates acalorados. Curiosamente, a grande
maioria desses debates se mostra mesclado de interesses espúrios, mesmo quando proclamados em nome da ciência, do povo, da economia
verde ou da sustentabilidade. Assim, embora falada aos quatro ventos,
a Amazônia é ainda muito mal conhecida.
O desconhecimento sobre a Amazônia não é uma questão trivial,
meramente vinculada ao campo epistemológico, em que uns sabem
mais e outros menos. O problema maior é que a Amazônia é mais estudada e conhecida pelos estrangeiros do que pelos nativos. Como não se
protege aquilo que não se conhece, é forçoso concluir que a Amazônia
precisa ser mais e melhor conhecida para que tenha a proteção que
merece e que os governantes prometem oferecer a todo tempo e lugar,
gastando com esse discurso vazio somas incalculáveis de recursos humanos e financeiros.
Com base no pressuposto acima, da relação entre conhecimento e
proteção, ocorre que à medida que os estrangeiros conhecem a Amazônia, mais aumentam seus interesses sobre ela, chegando ao ridículo
de pretenderem ditar as regras sobre o que deve ou não ser feito para
protegê-la ou mesmo ocupá-la. Como na modernidade a diplomacia
persuasiva não se dá mais pela guerra, mas pelos acordos administrativos e financeiros, não deve causar estranheza o fato de que a Amazônia vem se constituindo no paraíso das ONGs, os efetivos tentáculos
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da política internacional. Evidentemente, tudo isso é travestido sob o
manto das ações humanísticas, da salvação das almas e da preservação
da natureza.
Apesar de toda ajuda e aporte de recursos financeiros de governos e
ONGs, o avanço do conhecimento sobre a Amazônia não acompanha
nem de longe o avanço da destruição da qual é vítima, sobretudo na
forma de desmatamento, assoreamento, poluição e ocupação desordenada. É incrível, para não dizer aberrante, que em meio a tanto espaço
disponível, cidades grandes, como Manaus, tenham seu traçado determinado por invasões e não por ações dos governos locais. Resultado
disso são ruelas estreitas e tortas, ao invés de ruas; ocupação desenfreada e egoísta, sem reserva de espaços para futuras praças ou jardins;
derrubada da mata ciliar, ao invés de sua manutenção para proteção
dos corpos d’água, da biodiversidade e do microclima.
Desde o descobrimento do Brasil pelos europeus, em 1500, até o
início do ciclo da borracha, no final do século XIX, a Amazônia não
passava de “terra de índio”, um grande vazio demográfico com fraquíssima presença do Estado e praticamente nenhum empreendimento
econômico. O ciclo da borracha, entre final do século XIX e começo do
século XX atraiu e fixou muitas pessoas na região, mas tal ciclo entrou
em bancarrota e nunca mais se recuperou.
Na década de 1970, o governo militar implantou um ambicioso projeto de integração nacional, fundamentado na abertura de estradas, assentamento de comunidades, criação de zona franca e ampliação da
agricultura. Mesmo com projetos bem mais modestos, todos os governos subsequentes vêm tentando implementar ações que induzam ao
desenvolvimento sustentável e à aproximação maior da Amazônia com
demais regiões do país. Observando com atenção o reflexo desses planos, percebe-se facilmente que nenhum deles foi mantido ou alcançou
os resultados esperados. De maneira geral, parece que falta até mesmo
uma instituição governamental própria e um projeto efetivo para o desenvolvimento verdadeiramente sustentável da Amazônia.
Um plano desenvolvimentista para a Amazônia deve contemplar áreas prioritárias, como infra-estrutura e produção de alimentos e insumos. Entretanto, nada disso surtirá efeito em longo prazo se não for
seguido ou mesmo antecedido de um avanço considerável no processo
educacional. Até mesmo a segurança nacional para a Amazônia deve
passar por isso. A educação, no seu sentido mais amplo, deve ser o
objetivo comum de todos os governantes nas diversas áreas de poder.
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Evidentemente, isso não deve ser feito ou conduzido de forma isolada
ou independente, mas em conjunto, com efetiva participação da sociedade.
As pessoas precisam ser estimuladas e incentivadas a visitar e conhecer o interior desta região. Com mais razão ainda os profissionais,
especialmente aqueles formados em escolas públicas. Por outro lado,
as populações locais devem ser incentivadas e apoiadas a permanecer
em seus territórios. Está claro que o desconhecimento e o vazio populacional só servem para aumentar a cobiça externa e por em risco a
soberania dos países amazônicos.
A questão da Amazônia frente ao baixo nível de conhecimento é algo
muito significativo e estratégico para um adequado projeto de nação
e desenvolvimento regional. É bom frisar que ela é muito mais conhecida e talvez bem mais valorizada pelos estrangeiros do que pelos
seus donos legítimos, os povos que a detêm em seus territórios. Como
o domínio se faz pela presença e pelo conhecimento, fica claro que a
Amazônia vive uma situação de grande vulnerabilidade e precisa superar tais limitações.
Ainda circula no meio acadêmico e entre os cidadãos mais idealistas a idéia de que a Amazônia deve ser integralmente preservada. Nos
tempos modernos, dominados pela tecnologia e diante de demandas
crescentes por espaço e todo tipo de bens, produtos e serviços, isso não
passa de um sonho utópico. Além disso, não parece constituir-se isso
num projeto de nação jovem e em franco desenvolvimento, como o
Brasil. Caso seus legítimos donos não ocupem seus espaços e as oportunidades emergentes, por certo os gringos o farão a seu modo e tempo.
O modo já é sobejamente conhecido e o tempo parece cada vez mais
urgente.
É evidentemente muito difícil e oneroso chegar e ainda mais penetrar
no interior da Amazônia, mas isso deveria ser uma política de Estado com vistas à sua manutenção e soberania. Da mesma forma que o
governo concede incentivos para que as indústrias se fixem na Zona
Franca de Manaus e créditos para a realização de cursos de graduação
ou pós-graduação, também deveria haver incentivos às pessoas que
desejam conhecer ou se fixar na região.
Evidente que a estratégia que vem sendo adotada ultimamente em
relação à Amazônia, simplesmente dificultando o acesso a ela ou tentando mantê-la como sacrário da biodiversidade é contraproducente e
temerária. Além do mais, grandes extensões de suas terras já se enconGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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tram nas mãos de estrangeiros ou grupos nativos que se consideram nações e são basicamente sustentados por eles. Evidentemente, isso não
leva ao tão propalado desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade
não se sustenta no vazio e na ignorância.
ADALBERTO LUIS VAL
Desde a Segunda Guerra Mundial não vivemos desafios tão grandes
quanto o atual, a começar pela própria identificação dos desafios. Alguns deles estão dentro do nosso próprio país, ao nosso lado, enquanto
alguns outros não são visíveis ou facilmente identificados pela sociedade de maneira geral. A questão das mudanças climáticas é um desses
desafios, talvez o maior deles nesse momento da história do homem na
Terra. Outros estão relacionados à educação, à violência interna, à saúde, ao transporte e à comunicação, entre outras. Todas essas questões
são desafios que precisam ser tratados do ponto de vista da defesa e da
segurança.
No contexto dos desafios relativos à conservação ambiental, a Amazônia se destaca em todas as suas dimensões, principalmente por sua
posição como área crucial para o desenvolvimento sul-americano. Esta
é uma questão que vem ganhando corpo e, fundamentalmente, se forma
em torno de uma homogeneidade de desafios. Se nós tomarmos todos
os países que compõem a bacia amazônica, veremos muito mais semelhanças e muito mais desafios comuns do que diferenças. São semelhanças culturais, desafios educacionais, questões de desenvolvimento,
de comunicação e de transportes. Essas características permitem uma
reflexão acerca da potencial existência de um mercado comum, integrado, amazônico.
Nesse sentido, quando falamos em mercado integrado na Amazônia,
estamos falando em uma área com predisposição iminente para novas
estradas, gasodutos, hidrelétricas, aeroportos e várias outras formas de
intervenção. Estas, por sua vez, terão reflexos profundos, não só do
ponto de visto socioeconômico, mas também do ponto de vista ambiental, da defesa, da segurança.
A Ciência pode contribuir muito com essas intervenções, otimizando
os resultados das ações e reduzindo os impactos ambientais. A Ciência
nunca teve esse papel ou esse desafio, já que não há países tropicais
ou biomas com a diversidade e dimensões amazônicas. Portanto, não
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há o que copiar; teremos que desenvolver as informações que a região
amazônica requer.
Aqui se falou sobre pragmatismo. Penso que somente o conhecimento é capaz de romper com a falta de objetividade. Evidentemente, a
Ciência tem um papel fundamental nesse contexto, mas não basta emitir diploma de doutor; não a basta formar 11.000 doutores por ano no
Brasil se ao mesmo tempo não se avança, na mesma proporção, com a
fixação do pessoal qualificado na região.
Aqui também cabe uma pequena correção, por uma questão de justiça: os últimos dez anos foram os melhores para a ciência e a tecnologia
no Brasil. Nós tivemos investimentos massivos nesse setor, que não se
comparam aos de nenhum período anterior. Então, o momento atual
já é hora de dar o retorno que a sociedade espera deste investimento
feito em ciência e tecnologia. Ocorre, no entanto, que a Amazônia ficou fora disso. Essa região não tem mais que quatro mil doutores em
todas as instituições nela existentes. Isso não faz sentido, porque ciência, tecnologia e inovação envolvem questões de segurança nacional na
Amazônia.
O colega Carlos Bueno mencionou o risco de transporte de micro-organismos com a água de lastro em navios internacionais. Hoje, não precisa haver transporte físico por qualquer tipo de transportadora. Hoje,
qualquer coisa da Amazônia está em qualquer lugar do mundo por
processos naturais. A própria pororoca joga coisas para dentro do mar
que vão parar em qualquer lugar do mundo. Ao retornarem, as andorinhas canadenses levam do Brasil e dessa região muitos insetos obtidos
como alimento e micro-organismos aderidos ao corpo. Assim, qualquer
cientista interessado nesses insetos pode apanhá-los em seu próprio
território, por meio dessas aves migradoras. Até o solado do sapato de
um cidadão que vem ao Brasil pode ser portador de terra e micro-organismos. Ou seja, essa questão está globalizada, embora continue sendo
uma questão de segurança nacional.
Nesse contexto, vale a seguinte lógica: precisamos ser os primeiros
a fazer a descoberta a encontrar a informação. Se não fizermos isso,
vamos ter que usar a informação dos outros. É bom lembrar que hoje a
informação sobre as águas da Amazônia não está nas mãos dos brasileiros, mas dos estrangeiros. A maior parte do que é publicado no mundo
sobre a Amazônia não tem nenhum autor brasileiro. Se informação
científica é questão de soberania, essa é uma grande lacuna que temos
em relação à Amazônia. A geração de informação que garanta a seguGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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rança nacional do ponto de vista moderno, atual, pós-modernista é vital
para a Amazônia e é preciso gerá-la, sendo para isso necessário pessoal
qualificado e fixado na região.
Outra questão que gostaria de levantar aqui, é que a Amazônia também não está inserida na agenda nacional. O que sobra para a Amazônia nesse contexto é uma extensão das ações que estão na agenda brasileira. Ou seja, não há um planejamento nem um pensamento unificado
para a Amazônia. Aqui há apenas extensões e não ações coordenadas
dos processos de educação, ciência, tecnologia, saúde, transportes e
outros setores básicos. Só para dar um exemplo drástico, vejamos a
educação. Portanto, a Amazônia precisa ser inserida na agenda nacional e tratada como tal, como uma unidade integradora que precisa de
um tratamento integrado e um pensamento único. Aliás, a OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica) for requerida a estudar
a implantação do Observatório Regional Amazônico.
Gostaria ainda de mencionar, a questão da engenharia. O Brasil sempre teve uma postura de liberdade em relação ao direcionamento das
matrículas de cursos superiores. Qual o resultado disso? Dentre as dez
maiores escolas de graduação do Brasil, apenas uma é pública. Com
isso, as matrículas na área das engenharias representam uma pequena parcela, muito aquém das necessidades nacionais. Qual o resultado
disso no Brasil? Um desastre para o desenvolvimento nacional, principalmente quanto à inovação. Não há inovação sem engenheiros. Nós
podemos desenvolver todo o processo na bancada do laboratório, mas
para transferir esse processo para o chão de fábrica é necessário um engenheiro. Sem engenharia não se faz isso. Precisamos de um olhar diferente e esta é uma questão extremamente importante para a Amazônia.
Outra questão importante é que contamos com escolas centenárias
na Amazônia e já dispomos de uma quantidade brutal de informações
nas prateleiras dos laboratórios e bibliotecas e agora nos computadores. Mas é preciso haver gente e meios para a socialização dessa informação. Isso significa que a informação precisa ser transformada em
conhecimento, já que este é a apropriação da informação. Ou seja, se a
informação não for socializada, ela não se torna conhecimento.
O último assunto que gostaria de deixar como reflexão é o seguinte:
estamos no início de um período de transição para uma nova economia.
Daqui a cinquenta ou cem anos, teremos um novo modelo econômico;
o mundo está caminhando para uma nova ordem econômica. Este modelo que aí está não se sustenta mais. O novo modelo econômico não
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será mais calcado ou baseado em países ricos e países pobres, os que
produzem ou que não produzem, os que consomem e os que vendem.
Há um processo novo se desenhando no cenário mundial e é preciso
entender que efeitos esse novo modelo e este novo paradigma econômico terão sobre a Amazônia. É preciso saber como preparar as comunidades ribeirinhas e do interior da Amazônia para viver aquilo que
não é gerado por elas, mas do qual sofrerão o efeito, tanto do ponto de
vista ambiental, quanto do ponto de vista econômico. Nesse contexto, a
Ciência, a Tecnologia e a Educação têm na Amazônia requisitos únicos
que precisam ser tratados de forma integrada.
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