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PRÓLOGO
Cada vez que um novo Caderno de Debates do Grupo de Estudos
Estratégicos Amazônicos é lançado, somos tocados por uma profunda
sensação de alegria e entusiasmo. Mais que isso: essa sensação parece
aumentar de intensidade, à razão de novos lançamentos.
Por se tratar de algo essencialmente subjetivo, não há parâmetros
adequados para a precisa avaliação desses sentimentos, mas podemos creditá-los a dois fatores fundamentais: primeiro, a efetividade do
Grupo, que, desde que foi criado no início de 2007, nunca deixou de
realizar suas atividades exatamente da maneira que foi planejado; sinal
de bom planejamento e também do envolvimento de todos os participantes. O segundo fator diz respeito ao fato de que os temas escolhidos para debate são totalmente afinados com os ideais do GEEA e da
mais alta importância para a Amazônia. Quanto a isso, esse Caderno é
primoroso, pois trata da agricultura, da educação, do papel do Estado,
do setor elétrico e da relação entre Ciência e Humanismo, relação esta
intitulada por Thiago de Mello Ciência a serviço da Esperança.
Mais que a sensação, temos a certeza de que o Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos é tocado por ideais nobres e vem desempenhando com sucesso um papel altamente relevante para a sociedade, em prol
da divulgação científica, da vinculação entre Ciência e Humanidades e
do desenvolvimento sustentável, com cidadania.
O trabalho do GEEA é essencialmente voluntário e marcado pela solidariedade intelectual, liberdade de expressão e comprometimento com
as grandes questões amazônicas. Nele, as visões aparentemente divergentes não passam de visões complementares, atuação conjunta para
entender a grande realidade que se mostra multifacetada em função da
formação, expectativa ou vivência de cada um. É justamente esse labor
coletivo, integrado, solidário e amigável que confere ao GEEA o status
de uma instância suprainstitucional inteiramente dedicada ao compartilhamento de idéias, informações e conhecimentos.
Ao ler e analisar o conteúdo dessa obra, o leitor estará compartilhando conosco desse agradável e grandioso empreendimento. Assim, boa
leitura e bom proveito.
Geraldo Mendes dos Santos & Adalberto Luis Val
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AGRICULTURA NA AMAZÔNIA:
O FUTURO É PLANTAR
SEM DERRUBAR

Açaizeiro, Euterpe oleracea,
arredores de Manaus

AGRICULTURA NA
AMAZÔNIA: O FUTURO
É PLANTAR SEM
DERRUBAR
ALFREDO KINGO OYAMA HOMMA

Resumo

A solução dos problemas na Amazônia não é independente, mas conectada
com outras partes do País e do mundo. A redução dos desmatamentos e queimadas na Amazônia depende do desenvolvimento de atividades agrícolas que
sejam adequadas às áreas já desmatadas e tenham mercado, em vez do uso
“sustentável” da floresta e de direitos difusos. Nesse sentido, uma política agrícola teria efeitos mais positivos do que uma política ambiental, que não pode
ser implementada de maneira isolada das demais regiões do País, sob risco de
transferir contingentes populacionais de outras localidades. Há necessidade de
elevar a produtividade das atividades agrícolas na Amazônia, reduzir a pressão
sobre os recursos naturais em risco de esgotamento, incentivar plantios racionais de recursos extrativos potenciais, substituir as importações de produtos
tropicais (seringueira, dendê, cacau, etc.), melhorar as relações de troca dos
produtos amazônicos versus produtos importados da Zona Franca de Manaus,
efetuar a recuperação das áreas que não deveriam ter sido desmatadas e utilizar plenamente o potencial das áreas já desmatadas, entre outras.
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Introdução
Ryota Oyama (1882-1972), meu avô materno, foi o responsável pela
aclimatação da juta, iniciada em Parintins na década de 1930. A imigração japonesa na Amazônia promoveu uma grande modificação na
agricultura da região, através da introdução de duas culturas: juta e
pimenta do reino. A lavoura da juta atingiu seu apogeu na década de
1960 quando chegou a representar 1/3 do PIB do Estado do Amazonas
e envolver mais de 60 mil famílias. A partir da década de 1970 entra em
declínio, devido à concorrência dos sintéticos, ao transporte a granel
e à implantação da Zona Franca de Manaus, provocando a drenagem
da mão-de-obra rural. Foi a lavoura da juta que iniciou o processo de
agroindustrialização, mediante a implantação de indústrias de sacaria,
em Manaus, Parintins, Santarém, Belém e Castanhal. Na década de
1990, com a liberação das importações durante o governo do presidente
Collor, a fibra de juta procedente da Índia e de Bangladesh custava 1/3
daquela produzida na região. No momento verifica-se a revitalização da
lavoura de malva e de juta no Amazonas, que produz 14 mil toneladas
de fibra, com destaque para a de Manacapuru.
Em 1971 teve início a importação de fibra de juta e o declínio de seu
cultivo; e houve a entrada da malva – planta daninha do nordeste paraense, que começou a ocupar as várzeas do Estado do Amazonas. Havia
uma grande dificuldade quanto à oferta de sementes de juta produzidas
no município paraense de Alenquer. Sempre ocorria um conflito entre a
colheita de sementes de juta e a demanda para o plantio nas várzeas do
Estado do Amazonas. O auge da crise atingiu o clímax quando o então
governador do Amazonas, João Walter de Andrade (1971-1975), se deslocou para Alenquer a fim de saber as razões do atraso. Foi o estopim
da crise que levou à entrada da malva, com mais facilidade de obtenção
das sementes e com maior rusticidade.
A pimenta-do-reino foi outra cultura introduzida pelos imigrantes
japoneses em 1933, tendo ficado em hibernação e só despontado na
década de 1950, quando terminou a II Guerra Mundial. A redução das
pimenteiras da Índia, Indonésia e Malásia, devido à ocupação pelas
tropas japonesas, e a prioridade na produção de alimentos básicos motivaram uma crescente demanda pela pimenta-do-reino. No Estado do
Pará, tal demanda provocou o “boom” da pimenta, conhecido como
“diamante negro” e os japoneses enriqueceram muito, estimulando os
produtores brasileiros a efetuar também o seu plantio. A rápida resposta
aos sinais de preço e de mercado fez com que a pimenta atingisse o seu
18
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auge na década de 1970, quando mais de 35% do valor das exportações
do Estado do Pará eram desse produto. Os mais de 8 mil produtores que
atualmente se dedicam a esta atividade no Pará correspondem a uma
maioria formada por agricultores familiares e a cerca de 500 produtores
descendentes de japoneses, indicado a democratização desta cultura.
Estes dados demonstram dois fatos importantes. Primeiramente, o
do caboclo da Amazônia não ser avesso a inovações tecnológicas. Trabalhar com juta e com pimenta são atividades complexas, pois se trata
de duas culturas exóticas. A despeito disso, o caboclo aprendeu rapidamente, trabalhando com os imigrantes japoneses, numa época em que
não havia serviço de extensão rural. Dessa forma, as lavouras de juta
e de pimenta foram-se espalhando, demonstrando que o caboclo da
Amazônia não é avesso a inovações tecnológicas, desde que haja preço
e mercado. Este comportamento traz um grande recado para resolver as
questões ambientais da Amazônia, mediante a criação de alternativas
econômicas e sem artificialismos.
Outro aspecto que também chama a atenção é a facilidade que temos
para fazer grandes obras de engenharia na Amazônia, como, por exemplo, a construção da Transamazônica, da hidrelétrica de Tucuruí e da
ponte sobre o rio Negro em Manaus, entre outras. O desafio está ligado
à agricultura e à redução de impactos ambientais, uma vez que esse
tipo de tecnologia não pode ser transferido da Europa ou dos Estados
Unidos para a Amazônia. Essas técnicas precisam ser desenvolvidas no
próprio local, ao contrário das tecnologias do campo da engenharia ou
da eletrônica, que com pequenas adaptações podem ser implantadas
na região. A exploração de minérios de Carajás constitui um exemplo dessa afirmativa, com aqueles caminhões com pneus gigantescos
e a utilização de tecnologia de ponta no processo de beneficiamento e
transporte de um produto barato para longa distância.

Redução de contingentes rurais
Há uma grande mudança no perfil da população brasileira e mundial.
Em 2009 a população urbana mundial ultrapassou a rural. O Brasil na
década de 1970 atingiu o máximo de sua população rural, que era de 41
milhões de habitantes, para então decrescer a cada censo demográfico:
39 milhões (1980), 32 milhões (2000) e 30 milhões (2010). Isso indica
que temos que dar mais atenção para as tecnologias ligadas à mecanização agrícola, porque cada vez menos mão-de-obra no campo precisa
sustentar mais gente nas cidades. Atualmente, uma pessoa que fica
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no campo tem que produzir alimento para si e para mais quatro que
estão na cidade. Tem muito discurso dos ambientalistas defendendo
a permanência na agricultura tradicional, no qual acho que apresenta
dificuldades, uma vez que está ocorrendo um aumento na demanda
de alimentos e matéria-prima, que somente será possível atender via
aumento da produtividade da mão-de-obra e da terra. Na Amazônia
essa perspectiva também não é diferente, com a redução da população
rural e o crescimento da população total, no País e no mundo. A população do Brasil, que era de aproximadamente 90 milhões na década
de 70, mais que dobrou nestes 40 anos. Na Amazônia, desde a década
de 1970, os Estados do Amazonas e Pará triplicaram a população bem
como da Amazônia Legal, o Amapá quintuplicou, Rondônia multiplicou por 13 vezes, etc.
O crescimento populacional cria outro vetor de força relacionado
com a segurança alimentar. Manaus é uma das cidades mais caras do
País em termos de custo de vida; concentra a maior parte da população
estadual e depende de forte importação de alimentos provenientes de
outros locais do país e até do exterior. O ex-governador Eduardo Braga
(2003-2010) sempre menciona que o Amazonas praticamente não desmata, mas devemos lembrar que compra alimentos de áreas desmatadas de outros estados, o mesmo ocorrendo no Amapá.

Transformando a segunda natureza
Atualmente todos estão defendendo o uso das áreas já desmatadas.
Ressalto que está ocorrendo uma desmoralização deste conceito, pois,
na prática, apresenta dificuldade na sua implementação. Temos 73,2
milhões de hectares desmatados e, se fôssemos comparar isso em termos de tamanho, seriam duas Alemanhas ou dois Japões. E se compararmos com o PIB desses países verifica-se que temos um alto custo
social e ambiental com reduzida contribuição econômica: o Japão é a
terceira economia mundial e a Alemanha a quarta. A área desmatada
da Amazônia é superior a três vezes o Paraná ou mais do que a soma
de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A despeito disso, toda
a produção da Amazônia Legal não chega a 8% do PIB brasileiro ou a
duas vezes o PIB do Estado de Santa Catarina, isso incluindo a Zona
Franca de Manaus, a Companhia Vale, a Mineração Rio do Norte, etc.,
indicando que produzimos muito pouco e exportamos muita matéria-prima, com reduzida verticalização das atividades produtivas.
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Conceituo a floresta primária como sendo a Primeira Natureza. As
áreas que já foram desmatadas como sendo a Segunda Natureza. O
nosso desafio para o futuro seria como transformar essa Segunda Natureza destruída, em uma Terceira Natureza, com atividades produtivas
mais adequadas. O objetivo das pesquisas do INPA, da Embrapa, das
Universidades e das Instituições privadas seria descobrir tecnologias ou
atividades produtivas, concentrando nas áreas já desmatadas. O repto
não é apenas acabar com o desmatamento, mas o de recuperar as áreas
que não deveriam ter sido desmatadas.
Existem diferentes padrões de áreas desmatadas em todos os estados
da Amazônia Legal. No Estado do Pará, que apresenta a maior concentração de assentados do País, estes recebem o lote, vendem a madeira
disponível e ficam desmatando e queimando até promover o desmonte
total da área, sem considerar os mínimos preceitos ambientais. Utilizam baixo nível tecnológico, que combina com a falta de conhecimento
sobre a agricultura. Transformar estes lotes com atividades produtivas
adequadas e mais sustentáveis deve ser assumido com responsabilidade. Outro aspecto interessante a comentar é o da sinergia da perspectiva
ambiental na Amazônia. O enfoque da biodiversidade está transferindo
para o de mudanças climáticas. Pode-se comparar a premiação da queniana Wangari Maathai – que foi a primeira mulher a receber o Prêmio
Nobel da Paz 2004 pelo trabalho dedicado à questão da biodiversidade
– com o Prêmio Nobel da Paz 2007 concedido a Albert Gore, com o enfoque na questão das mudanças climáticas.
As populações desde épocas remotas têm receio de desastres da natureza (enchentes, furacões, vulcões, tsunamis, etc.) em comparação
com o argumento da proteção da biodiversidade (urso panda ou o mico-leão-de-cara-dourada). Além disso, existem os animais que são mais
simpáticos. Por exemplo, se compararmos a cascavel com o urso panda,
estes são mais familiares, expressos pelos animais de pelúcia que as
crianças ganham de presente. As catástrofes em torno das mudanças
climáticas têm muito mais apelo do que a proteção da biodiversidade,
apesar das duas serem importantes e inter-relacionadas.

ONGS transformando em governamentais
Outra transformação que está ocorrendo é a mudança de postura de
muitas ONGs que deixaram de ser não governamentais. Quando teve
início o governo do presidente Collor (1990-1992), ocorreu uma entrada
maciça das ONGs em diversos ministérios e estas passaram a depender
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de recursos públicos, com o escasseamento de fundos internacionais a
partir do incidente de 11 de setembro de 2001. Muitas ONGs passaram
a atuar como se fossem entidades públicas, que com o crescimento tenderam a se cristalizar. Na atualidade, muitas críticas sobre a construção
das hidrelétricas e a carne bovina ilegal estão sendo efetuadas pelos
jovens advogados do Ministério Público, que termina servindo como
boi de piranha para as ONGs.
Outro movimento que vem crescendo na Amazônia é o da certificação. No dia 10 de junho de 2009, o grupo Pão de Açúcar, o Carrefour e
o Wal Mart decidiram comprar a carne bovina do Pará e de Rondônia,
desde que fosse comprovada a sua origem como não sendo proveniente
de áreas desmatadas. Este mecanismo de atuação está transferindo a
responsabilidade ambiental para os consumidores. Isto está ocorrendo
com a madeira certificada via Forest Stewardship Council (FSC), com o
óleo de dendê através do Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
e de outras entidades certificadoras que atuam em nível global. O consumidor passa a ter soberania nas decisões ambientais via restrição no
seu consumo. No caso da carne, se todos deixarem de consumir carne
um dia na semana, seria 52 dias a menos durante um ano, implicando
redução de 14%. Se deixar de consumir 2 dias ficaria em 28%, quase
um terço, com força para afetar o mercado em favor das questões ambientais.
A grande novidade no Estado do Pará refere-se à visita do ex-presidente Lula no dia 6 de maio de 2010, que lançou no Município de
Tomé-Açu, um megaprograma de plantio de 350 mil hectares de dendezeiros. A proposta deste plantio de dendezeiro já despertou a atenção
da Roundtable on Sustainable Palm Oil, sediada na Suíça, que realizou
um Seminário em Belém no período de 25 a 27 de agosto de 2010, para
estabelecer regras de como tem que ser feito esse plantio, onde vai
plantar e como vai plantar. O cultivo do dendezeiro tem pesadas críticas a nível internacional principalmente dos plantios da Indonésia, que
têm 5 milhões de ha efetuada com derrubada de floresta densa, e essa
expansão preocupa os ambientalistas com relação à Amazônia.

A insistência na opção extrativa
Há muitas idéias e soluções para a Amazônia. A opção extrativa –
deixar a “floresta em pé” e coletar os produtos da floresta – cresceu
muito depois do assassinato de Chico Mendes (1944-1988). Mais recentemente, com a implantação do programa Redução das Emissões
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de Gases do Efeito Estufa por Desmatamentos e Degradação Florestal
(REDD), em 2007, esta alternativa tem sido considerado como alternativa para salvar as florestas tropicais. Tenho alertado que o extrativismo vegetal apresenta grandes limitações. Os produtos extrativos
apresentam um estoque na floresta que chega a um limite quanto à sua
capacidade de oferta. Quando o mercado continua a crescer e o setor
extrativo apresenta dificuldade para atender essa demanda, induz a domesticação como ocorreu com a seringueira, cacaueiro, cupuaçuzeiro,
guaranazeiro, entre outros. Na Amazônia vários produtos extrativos
estão passando por esse processo de domesticação. O extrativismo é
viável enquanto o mercado for pequeno, mas quando este começa a
crescer o setor tende a se desagregar. Não estou propondo a extinção do
extrativismo: enquanto existirem estoques na floresta e o mercado for
pequeno, a atividade extrativa tem condições de se perpetuar.
É ilusão supor que o extrativismo vai ter condições para suportar
o crescimento da demanda. Há grupos que defendem o extrativismo
pela existência de nichos de mercados ou de “produtos verdes”, mas o
problema pode se agravar com a democratização desses produtos. É o
que pode ocorrer com o couro vegetal e a camisinha feita com borracha
nativa, se esse mercado crescer de fato. Por outro lado, muitos produtos
nunca serão domesticados, como as plantas perenes que levam muito
tempo para se desenvolverem, animais que exigem grandes áreas, produtos de baixo valor econômico, entre outros. Costumo afirmar que a
primeira maçã que Adão e Eva provaram no Paraíso era uma maçã extrativa, bastante diferente do que conhecemos na atualidade.
A agricultura começou há cerca de 10 mil anos, no período pré-neolítico e até o presente o homem domesticou cerca de 3 mil plantas e centenas de animais. As domesticações mais recentes estão ocorrendo na
Amazônia. A domesticação da seringueira pode ser considerada como
uma das grandes revoluções agronômicas ocorridas no século passado,
tendo sido realizada pelos ingleses. Estes perceberam que o mundo
não podia ficar restrito à oferta de borracha dos seringais extrativos da
Amazônia. Tanto que Henry Wickham (1846-1928) procedeu ao carregamento das 70 mil sementes de seringueira das margens do rio Tapajós, em 1876 e, 30 anos depois, surpreendeu o mundo oferecendo uma
borracha com preço equivalente a 1/30 daquele dos seringais extrativos
e com oferta crescente, provocando o maior caos econômico, social e
político que a Amazônia jamais conhecera, decorrente da biopirataria
de um produto ativo da economia.
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O tomate e a batata inglesa, ambos da mesma família e que têm origem no Peru até a América Central, tornaram-se alimentos universais.
A mandioca tem sua origem na Amazônia e, ao ser levada para a África
pelos portugueses, tornou-se mais um alimento básico nos novos locais. No Sudeste Asiático, a Tailândia tornou-se um dos maiores produtores de raspa de mandioca e a Nigéria, no continente africano, é outro
grande produtor. O milho é outra planta que os incas, astecas e maias
já conheciam e que passou a ser consumida no mundo inteiro. O tabaco talvez seja o primeiro produto da biodiversidade do Novo Mundo
levado por Cristóvão Colombo (1451-1506), iniciando o vício do fumo
na Europa já no retorno da primeira viagem. O abacate e o mamão têm
sua origem no México e foram domesticados. Inclusive drogas como a
maconha e a coca são plantadas. Precisamos descobrir uma doença ou
praga para dizimar os plantios de coca e de maconha, restringindo a
oferta e contribuindo para as ações de combate à narcoeconomia.

Manter a governança para a queda do desmatamento
O Brasil, no cenário internacional, está sendo muito bem visto nas revistas e jornais americanos e europeus, com a queda no desmatamento
nos últimos cinco anos. Esta decorreu muito mais do efeito da governança do que da conscientização ecológica por parte dos produtores. Há
um grande equívoco com relação a essas políticas públicas que foram
conduzidas na gestão dos ex-Ministros do Meio Ambiente Marina Silva
(2003-2008) e Carlos Minc (2008-2010). A redução dos desmatamentos
não está sendo acompanhada pela incorporação da mesma quantidade
de áreas que deixaram de ser desmatadas. Se reduzirmos 1 milhão de
ha de áreas desmatadas, 1 milhão de ha já desmatados deveriam ser
incorporados ao processo produtivo, com linhas de crédito específicas,
mecanização agrícola e fertilizantes, uma vez que o custo de recuperação das áreas degradadas na Amazônia ainda está muito caro.
A política de redução dos desmatamentos e queimadas precisa ser
específica para cada estado da Amazônia. No Estado do Amazonas a
agricultura só contribui com 4% para o PIB estadual, pois o peso maior
da economia está no polo industrial da Zona Franca de Manaus. Já no
Mato Grosso a agricultura representa mais de ¼ do PIB estadual, bem
como no Pará, Maranhão, Rondônia e Tocantins.
O fenômeno da degradação das pastagens foi muito estudado na
Embrapa e no INPA, em muitas teses de mestrado e doutorado. Com
a derrubada e a queimada tem uma elevação do nível de fósforo, do
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potássio, e com o tempo vai degradando e para recuperar essas áreas
há necessidade de repor estes nutrientes para efetuar a recuperação.
Os trabalhos da Embrapa mostram que a recuperação dessas áreas já
degradadas está em torno de R$ 700,00 a R$ 900,00 por hectare, necessários para o preparo da área e para aquisição de calcário e de fertilizantes químicos. A tecnologia preconizada pela Embrapa recomenda
efetuar a aração, deixar o solo descansar para promover o nascimento
das ervas daninhas, depois efetuar a gradagem, deixar o solo descansar
novamente para reduzir o estoque de sementes de ervas daninhas com
nova gradagem e, então, plantar o capim, permitindo o seu uso pelos
próximos 10 a 12 anos.
Preparar a área com a derrubada da floresta custa em torno de R$
400,00 a R$ 500,00 por hectare, com uso da motosserra. Então existe
uma diferença de quase R$ 400,00 a R$ 500,00 por hectare com relação
à recuperação das áreas degradadas. A implantação de um programa
de recuperação de 1 milhão de ha tem um custo estimado de R$ 500
milhões, considerando os custos de fertilizantes, de calcário e de mecanização. Temos muitas jazidas de calcário na Amazônia; e o governo
deveria estimular o setor privado a viabilizar sua exploração.
A redução do desmatamento depende do aumento do tempo de permanência das atividades agrícolas no lote. O pequeno produtor desmata 1 ou 2 ha e planta por 2 anos, depois desmata mais 1 ou 2 ha e
fica fazendo esse rodízio até proceder ao desmanche total do lote. Se
fizermos um cálculo hipotético de desmatar 1 ha e cultivá-lo por 2 anos
e tentar utilizar essa mesma área depois de 10 anos, quando a capoeira
já regenerou, verificaremos que seriam precisos 6 ha para completar
o ciclo. Se o tempo de cultivo aumentar para 3 anos e deixarmos 10
anos em pousio, seriam necessárias 4 ha. Com o aumento de um ano
de permanência seria possível reduzir o desmatamento em 1/3, de 6
hectares para 4 hectares na agricultura familiar. Para isso precisamos de
variedades de arroz apropriados para solos mais ácidos, mecanismos de
controle de ervas daninhas e assim por diante.

Por uma nova pecuária
A pecuária da Amazônia é de baixa produtividade apesar da heterogeneidade existente, com criadores fazendo transplante de embriões e
matrizes de alta qualidade genética, que podem ser vistos nas diversas
feiras agropecuárias. Mas a grande maioria, nos Estados do Pará e Rondônia, que se tornaram grandes centros produtores de leite, as vacas
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produzem 3 litros de leite/dia, enquanto em São Paulo e Minas Gerais
se obtêm 10 a 15 litros de leite. Então para se tirar 100 litros de leite no
Pará e em Rondônia são necessárias 30 vacas, sendo que com 10 vacas
essa mesma quantidade poderia ser obtida.
Na Amazônia tem-se 64 milhões de reses, ou seja, 1/3 do rebanho
bovino brasileiro, razão das pastagens representarem a maior forma de
uso da terra. Dos 73,2 milhões de ha desmatados a estimativa é que 51
milhões sejam pastos ou 75% da área desmatada. Daí a necessidade de
conduzir uma política para reduzir as áreas de pastagens e a quantidade de rebanho via aumento da produtividade. O rebanho americano,
sendo menos da metade do rebanho brasileiro, produz uma vez e meia
a produção de carne do Brasil. O Brasil é o maior exportador de carne
do mundo, produzindo 7% da produção mundial, e os americanos produzem 15%. Não podemos continuar com a criação bovina com pasto
e rebanho de baixa produtividade.
É imprescindível estimular a recuperação das pastagens na Amazônia, seja por meios químico-mecânicos ou pelo método da “parcagem”
utilizado na agricultora até o início do século XX. As pastagens na Amazônia duram entre 10 e 12 anos. Isso significa que precisamos recuperar
10% das áreas de pastagens existentes para cobrir a depreciação; então,
no mínimo, teremos que efetuar um programa para recuperar 2 a 3
milhões de ha por ano na Amazônia. Já está ocorrendo uma tendência
nesse sentido decorrente das restrições ao desmatamento. Muitos fazendeiros estão recuperando as pastagens sem utilizar calcário ou fertilizantes, efetuando apenas uma gradeação para descompactar o solo. O
pasto consegue recuperar, mas não com aquele vigor se o solo tivesse
sido mais bem preparado.

Manejo florestal ou silvicultura?
É importante expandir o reflorestamento na Amazônia. Tanto a Embrapa, o INPA, o Museu Paraense Emílio Goeldi e a Universidade Federal Rural da Amazônia deram muita ênfase ao manejo florestal e a
grande demanda no momento está relacionada com a silvicultura. A
prioridade dos convênios internacionais, sobretudo dos britânicos, foi
para o manejo florestal. A área reflorestada na Amazônia Legal soma
335 mil ha, ou apenas 6% do total brasileiro. A maior área reflorestada
está na Companhia Jari situada na fronteira dos Estados do Amapá e
do Pará. É necessário decuplicar a atual área reflorestada na Amazônia
e reduzir a extração madeireira de florestas nativas. O Estado do Pará,
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com quase 20 milhões de hectares desmatados, tem 139 mil ha reflorestados e o Espírito Santo tem 208 mil ha.
A curva da redução da cobertura vegetal na Amazônia precisa começar a subir assumindo a forma de ‘U’. Vários países, por exemplo,
a França desde a década de 1820 já ocorreu essa passagem, como nos
EUA, Japão, Alemanha, Espanha, Portugal, entre outros. Está ocorrendo um intenso esforço de reflorestamento nos países desenvolvidos. A
China vem desenvolvendo um megareflorestamento para conter a expansão do deserto de Gobi, que combina com a magnitude da Grande
Muralha. Um relatório da National Academy of Sciences (2006) relata
que o mundo consome 67% de madeiras provenientes de floresta nativa e a previsão é que no ano 2025 reduza para 50% com os incentivos
que estão sendo feitos e, em 2050 para 25%. Quando a ex-Ministra do
Meio Ambiente Marina Silva decretou as concessões florestais em 2006,
ocorreu um retrocesso com relação à Amazônia em comparação com o
que está ocorrendo no exterior.
A verticalização do setor madeireiro é outro calcanhar de Aquiles. Os
maiores exportadores de móveis, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (ABIMÓVEL), são Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Dos estados da Amazônia, Maranhão e Pará aparecem com quantidade ínfima. Há necessidade de promover a verticalização do setor madeireiro na Amazônia, melhorando
o design, tecnologia de secagem de madeira, máquinas apropriadas,
etc. As empresas moveleiras sulistas compram madeira da Amazônia e
depois importamos estes móveis que poderiam ser fabricados na região
para atender o mercado institucional e doméstico. Em vez de exportar
madeira bruta precisamos exportar móveis, janelas, portas, de acordo
com os gostos dos europeus, americanos, japoneses, gerando renda e
emprego e permitindo o reflorestamento e a adoção de práticas mais
sustentáveis.

Auto-suficiência em cacau e borracha
A produção de cacau representou durante o período colonial mais de
90% das exportações do Grão-Pará e Maranhão. O ciclo do cacau perdurou desde a fundação da cidade de Belém, em 1616, até a época da
Independência do Brasil. É bom lembrar que o cacaueiro foi levado para
a Bahia em 1746 e depois disso este produto tipicamente amazônico
acabou perdendo importância na região. Foi graças à riqueza advinda
desse produto, que as igrejas mais antigas de Belém foram construídas,
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como a catedral de Belém e a Igreja de Santo Alexandre. O Palácio do
Governo (hoje Museu do Estado do Pará) e o próprio Círio de Nazaré
pertencem ao ciclo do cacau.
O cacaueiro e a seringueira se tornaram as culturas principais nos
países para onde foram levados. O cacaueiro foi levado para Bahia e
daí para o continente africano e asiático. Os países africanos lideram a
produção mundial de cacau. O Brasil desde 1989 importa 1/3 do cacau
que é consumido, pagando mais de 163 milhões de dólares que poderiam ficar na região e gerar renda e emprego para a agricultura familiar.
É importante dar mais atenção para a Ceplac, principalmente no Pará e
Rondônia, que possuem áreas propícias para a expansão do cacaueiro
nas áreas já desmatadas.
Na Amazônia, temos 110 mil ha plantados de cacaueiros no qual é
necessário melhorar a sua qualidade, procedendo a sua fermentação
em cochos e em secadores apropriados, com preços diferenciados segundo a sua qualidade. Mas a grande maioria não efetua a fermentação
e a secagem em encerados, sem muita preocupação com a higiene.
Trata-se de um cultivo ideal para a agricultura familiar, cuja área plantada precisamos dobrar nos próximos 5 a 10 anos.
Até os primeiros anos da República, a borracha chegou a constituir o
terceiro produto das exportações brasileiras, ao lado do café e do algodão. Esse produto permitiu o processo de povoamento, a expansão da
soberania nacional e a construção de infraestrutura, cujo testemunho
está expresso em monumentos históricos, tais como o Teatro Amazonas
e o porto flutuante, em Manaus; a estrada de ferro Madeira-Mamoré,
em Rondônia; a estrada de ferro Bragança e o Teatro da Paz, no Pará;
entre outros.
A seringueira foi levada para o sudeste asiático e se tornou o principal produto agrícola nesses novos locais. O Brasil está importando
mais de 200 mil t de borracha, cerca de 70% da borracha consumida
no país. Trata-se de um produto estratégico da indústria brasileira com
total dependência da importação do sudeste asiático, que promove uma
evasão de divisas de quase 500 milhões de dólares. O plantio da seringueira não precisa ficar necessariamente na Amazônia. É importante
que se plante também em São Paulo, Bahia, Minas Gerais e nas áreas
de escape do mal-das-folhas. Há necessidade de fazer mais pesquisa
com a seringueira. A Embrapa em 1974 fundou o Centro Nacional de
Pesquisa da Seringueira em Manaus e, em 1989, fechou o Centro Nacional de Pesquisa da Seringueira e Dendê, que tinha incorporado o den28
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dezeiro. O dendezeiro está voltando com carga total e essa interrupção
na pesquisa por 21 anos coloca riscos para o programa que está sendo
implementado.
No caso da seringueira, há necessidade de vencer o mal-das-folhas,
com novas tecnologias de engenharia genética e dupla enxertia, entre
outros procedimentos. O Brasil precisa desenvolver um “Plano Nacional da Borracha”, uma vez que não é com os seringais extrativos que
o país vai atingir a autossuficiência desse produto. No Acre, a borracha
extrativa despencou, nesses últimos dez anos, de 23 mil toneladas para
4 mil toneladas. A seringueira extrativa tem servido como ícone do
movimento desencadeado por Chico Mendes, onde a poronga constitui
o logotipo. Entretanto, a insistência nesse modelo apresenta prejuízos
para os produtores e consumidores de borracha vegetal.

Agroenergia do dendezeiro
Outra mudança está ligada à agroenergia produzida pela agricultura.
A era do petróleo teve início em agosto de 1859, quando Edwin Drake
(1819-1880) abriu o primeiro poço de petróleo na Pensilvânia, e completou 150 anos em 2009. A civilização do petróleo provavelmente vai
acabar nos próximos 50 a 100 anos, a despeito da descoberta de novas
jazidas.
Com a descoberta do pré-sal, o Brasil se tornará um grande produtor
de petróleo. O vazamento de petróleo da British Petroleum, no Golfo do
México, que começou dia 20 de abril de 2010 e levou mais de 2 meses
para ser estancado, ilustra os riscos da extração de petróleo do pré-sal,
a mais de 5 km de profundidade.
Com a redução dos estoques de petróleo inicia-se a civilização da
biomassa, que deve durar pelos próximos 50 a 100 anos. O avanço da
tecnologia de carros elétricos no Japão, Estados Unidos e Alemanha e o
uso da energia solar e eólica constituem o prenúncio das mudanças que
ocorrerão nas próximas décadas.
Uma reportagem muito interessante, publicada na Nature do dia 29
de julho de 2010, especula sobre a agricultura no futuro. Prega a necessidade de se fazer uma Segunda Revolução Verde, porque a população
mundial vai chegar a 9 bilhões de habitantes em 2050. Com o crescimento populacional passando de 6,8 bilhões para 9 bilhões, a pressão
de alimentos vai crescer muito e será um luxo, por exemplo, utilizar
óleo de dendê para movimentar carros. A despeito das críticas, a energia nuclear deve crescer bastante.
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O Brasil foi líder na geração de tecnologia para a produção em grande escala de veículos movidos a álcool. Através do Programa Nacional
do Álcool (Proálcool), criado em 1975, o governo do presidente Geisel (1974-1979) promoveu o plantio da cana-de-açúcar em larga escala
para produção de álcool e o desenvolvimento de motores apropriados
para seu uso. Infelizmente, o Proálcool entrou em decadência em 1989,
quando começou a faltar álcool nos postos de combustível, devido ao
aumento da competitividade da produção do açúcar. Apesar de todas
as críticas, foi no governo de George Bush (2001-2009) que teve início
a era da agroenergia nos EUA. Os americanos estão produzindo 48 bilhões de litros de álcool anidro a partir do milho; enquanto o Brasil,
apesar do seu pioneirismo, tornou-se o segundo produtor com 27 bilhões de litros de álcool de cana.
O governo brasileiro pretende plantar 350 mil hectares de dendezeiro no Estado do Pará, com a participação da Companhia Vale, Petrobrás Biocombustível, empresas privadas e agricultores familiares. Este
megaplantio deve se espalhar por um quadrado de 150 km de lado,
tendo como vértices os Municípios de Santo Antônio do Tauá, Igarapé-Açu, Paragominas e Moju. Quem sobrevoar essa área daqui a cinco a
dez anos verá um monocultivo de dendezeiro que, com certeza, trará
conseqüências ecológicas, sociais e econômicas, com efeitos diretos e
indiretos.
O interesse da Petrobrás Biocombustível, ao se associar com a portuguesa Galp Energia para a expansão do cultivo do dendezeiro no Estado
do Pará, está voltado para a exportação. A associação com a empresa
portuguesa de energia facilitaria a entrada na European Union, que congrega 29 países e 500 milhões de habitantes, ou seja, um mercado infinito para se colocar agroenergia. O primeiro resultado dessa expansão
seria substituir as importações de óleo de dendê. Dois terços do óleo
importado pelo Brasil são consumidos para fins nobres: margarina, sabonete, etc. Atualmente, temos em produção 100 mil ha de dendezeiros
plantados no Estado do Pará, sendo necessário o plantio de mais 200
mil ha para acabar com as importações.
A Malásia tem 4 milhões de ha plantados de dendezeiro com alta
produtividade e controla 51% do mercado mundial de óleo de dendê.
Seria possível avançar para essa dimensão de área na Amazônia. As
melhores áreas para expansão do dendezeiro estão no Estado do Amazonas e vão de Tefé em direção à Tabatinga. Não tem sentido efetuar
desmatamento de floresta densa para efetuar o plantio de dendezeiros,
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desta forma a localização dos plantios deve ser efetuada somente em
nichos de áreas já desmatadas. No Estado do Acre, por exemplo, seria
justificado efetuar plantios em áreas apropriadas, evitando com isso
trazer combustível fóssil de locais distantes e o plantio de dendezeiro
faria com que os recursos ficassem na comunidade. Só a área desmatada na Amazônia cabe duas vezes e ainda 20% da Malásia, então quatro
milhões de hectares seria possível localizar mediante a substituição de
áreas de pastagens degradadas.
O zoneamento ecológico efetuado pela Embrapa Amazônia Oriental conseguiu detectar exatamente 4 milhões de hectares no Estado do
Pará, desconsiderando as atividades existentes nesses locais e do aspecto fundiário. Outra dificuldade está relacionada com a disponibilidade
de áreas contíguas e das restrições legais e ambientais. Esta dificuldade
está fazendo com que as grandes empresas estejam procurando o envolvimento da agricultura familiar, onde as restrições legais são mais
brandas e evitando futuras responsabilidades da legislação trabalhista
de uma atividade altamente intensiva em mão-de-obra. As grandes empresas preparam as áreas dos agricultores familiares, plantam o dendezeiro com o compromisso depois de vender a produção. Cada 5 ha de
dendezeiro significam o emprego de uma mão-de-obra durante o ano,
então para plantar mil ha é necessário empregar 200 pessoas, implicando construção de refeitório, transporte em ônibus, entre outras atribuições que as empresas estão transferindo para a agricultura familiar.
Se for comparar com a soja, o mundo cultiva 93 milhões de hectares
para produzir 35 milhões de toneladas de óleo, e o dendezeiro, com
13,3 milhões de hectares (com 1/7 da área da soja) consegue produzir
37 milhões de toneladas. Enquanto um ha de soja produz 500 kg de
óleo o dendezeiro produz 5 toneladas de óleo, dez vezes mais. Dessa
forma seria favorável expandir a área de dendezeiro em vez da área de
soja e com menores impactos ambientais.

Por uma revolução na aquicultura
O INPA, Embrapa, Museu Paraense Emílio Goeldi e o Instituto Mamirauá, bem como as Universidades teriam um grande impacto avançando pesadamente na aquicultura. Pouca gente percebeu, mas nos
últimos 40 anos assistimos no Brasil a uma grande revolução no setor
de frangos. Quem consumia frango no Brasil na década de 1960 eram
pessoas doentes ou mulher em resguardo. Obter frangos dependia de
alguém que vivia na roça e agora se encontra em qualquer lugar. Os
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veterinários e agrônomos conseguiram colocar a avicultura brasileira
no cenário mundial tornando-a o maior exportador de carne de frango.
E o mais surpreendente é que a carne de frango superou a produção da
carne bovina. O desmatamento da Amazônia teria sido muito maior se
não tivesse essa produção de frangos. O Brasil tornou no maior exportador de carne de frango destinando 30% e de carne bovina exportando
20% da produção. Quando se observa o setor da piscicultura brasileira
verifica-se que não passa de 1 milhão de toneladas de peixe, menos de
10% da produção brasileira de carne de frango ou bovina.
Consumir peixe na Amazônia, a despeito da magnitude da bacia hidrográfica, é consumir um produto caro, com um sistema de distribuição e de beneficiamento inadequado. Se compararmos um 1 kg de carne bovina, com 1 kg de carne de frango e 1 kg de carne de peixe, a carne
bovina rende muito mais. Um quilo de carne bovina tem condições de
alimentar uma família de cinco pessoas no almoço e no jantar e ainda
pode sobrar para o dia seguinte; o frango mal dá para o almoço e para
a janta; e um quilo de peixe desaparece apenas no almoço.
As opiniões dos ex-Ministros do Meio Ambiente Marina Silva e Carlos Minc contra a pecuária na Amazônia perdem o sentido se não for
oferecida uma alternativa protéica acessível e barata para a população
regional. A redução da pecuária na Amazônia deve ser acompanhada
da produção de outra fonte protéica; e o pescado pode ser uma delas. O
desenvolvimento da piscicultura poderia dar uma grande contribuição
para o País, não com as colônias de pescadores artesanais, transformadas em muitos locais em currais eleitorais. Há necessidade de investir
nos institutos de pesquisa, como aconteceu com o frango, no mínimo
dobrando a produção de pescado. No caso brasileiro, 75% do pescado
são provenientes da pesca extrativa, ou seja, apenas ¼ é cultivado, enquanto em termos mundiais este percentual é de 50%.
O INPA tem uma tradição na piscicultura que precisa avançar no domínio da biologia do pirarucu, tucunaré e de outros peixes. Em 2010 foi
criada a Embrapa Pesca e Aquicultura, em Palmas, no Estado do Tocantins. Justifica-se, também, a implantação no Amapá de um centro para
desenvolver a piscicultura na foz do rio Amazonas, como INPA atua na
parte central. Os biólogos teriam uma grande contribuição nessa nova
revolução que precisa ser desencadeada.
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Despolitizar a agricultura familiar
Outro desafio está relacionado com a agricultura familiar onde ainda predomina a agricultura neolítica de derruba e queima, baseada na
elevação momentânea dos níveis de potássio e de fósforo das cinzas.
Há na Amazônia uma estimativa de 600 mil pequenos produtores que
praticam este tipo de agricultura. É necessário efetuar a modernização,
elevar o nível da educação formal dos produtores, ampliar a assistência
técnica e a oferta de tecnologia apropriada e despolitizar o setor.
No governo do presidente Lula (2003-2010) tivemos 12 bilhões de reais investidos na agricultura familiar, enquanto no governo de Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002) tivemos 2,2 bilhões de reais. A polarização entre agricultura familiar e empresarial, a insegurança com relação
à posse da terra e a ineficiência da máquina pública têm prejudicado
o real desenvolvimento da agricultura no País. Muitos dos programas
do REDD trata-se de drenar estes recursos para um assistencialismo
ambiental através das ONGs. Estes recursos teriam maior impacto se
fossem aplicados na melhoria da estrutura produtiva e em maiores investimentos em pesquisa na busca de novas alternativas.

Velhos e crianças: todos gostam de frutas
A fruticultura é outra vertente na qual o INPA tem feito muitas contribuições. Destacam-se os trabalhos de Charles Clement com a pupunheira, na tecnologia de alimentos, camu-camu, botânica, entre outros.
O grande saldo da questão ecológica da Amazônia foi chamar atenção
para as fruteiras amazônicas. Depois do assassinato de Chico Mendes
(1944-1988) vieram jornalistas do mundo inteiro e essas frutas da Amazônia, que eram consumidas apenas a nível local e somente na época
da safra, ganharam dimensão nacional e internacional. Com isso, ficaram conhecidos principalmente o cupuaçu, açaí, pupunha, bacuri,
tucumã, buriti, guaraná e o taperebá. O suco de açaí no Estado do Pará
atingiu o preço de R$ 24,00/litro em 2008 e nesse ano chegou a R$
14,00/litro, um alimento de gente pobre virou um alimento de gente
rica provocando uma exclusão social.
Duas empresas americanas, uma japonesa, uma francesa e diversas
empresas nacionais estão efetuando a exportação de polpa de açaí. Estas empresas procuram adquirir a maior quantidade possível durante a
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época da safra, quando o preço está baixo para estocar. Este procedimento é similar ao que ocorria no tempo da borracha. Alguns exportadores nacionais de polpa de açaí são egressos do setor madeireiro. Muitas frutas amazônicas têm grandes possibilidades, mas continuamos a
perder as oportunidades. Dos 15 mil hectares plantados de pupunheira
no país, São Paulo detém a metade e a Bahia um quarto; enquanto a
Amazônia tem apenas 1.500 hectares plantados. A Bahia é o maior
produtor de guaraná do País, como também está plantando açaizeiros,
cupuaçuzeiros, entre outros.
O guaraná constitui um exemplo de um refrigerante genuinamente
amazônico que se difundiu no país e começa também a ser exportado
para a Europa, China e Estados Unidos. O primeiro guaraná foi fabricado em 1907 (Guaraná Andrade); em 1921 iniciou-se a Antártica e, em
1927, a Brahma. Estas duas empresas se fundem na Ambev em 1999
e assinam contrato com a Pepsi Cola, comprometendo-se a exportar
guaraná para 155 países. A difusão do guaraná ocorreu em uma época
em que não havia reduzida propaganda na mídia. É possível que o açaí
esteja caminhando para se tornar uma bebida nacional e internacional.
A castanheira-do-pará é outro produto da biodiversidade que precisamos plantar. A produção mundial de castanha-do-pará está estacionária
nos últimos 60 anos. A Bolívia tornou-se o maior produtor mundial. Somando a produção do Brasil, da Bolívia e do Peru está estagnada em 60
mil toneladas e a população nos países desenvolvidos que tem sido os
consumidores tradicionais deste produto tem aumentado. Se depender
da oferta do setor extrativo não será possível atender esse mercado que
está crescendo a nível nacional e externo. O tucumã é um produto associado com o Estado do Amazonas. Enquanto os amazonenses têm o hábito do consumir tucumã, o paraense tem a preferência pela pupunha
cozida. Há necessidade de efetuar um grande esforço de domesticação,
identificando as que têm mais polpa, gosto, etc. Existe um amplo mercado em Manaus e está ocorrendo uma oferta do tucumã de Roraima.
O açaí tornou-se a grande novidade da fruticultura paraense. Muitos
produtores começaram a fazer irrigação em plantios que chegam a até
500 hectares (Óbidos), visando obter açaí na entressafra para atender o
mercado de aficionados desta fruta. Na safra o preço do açaí está cotado
a R$ 4,00/lata e na entressafra pode superar R$ 50,00/lata. O crescimento do mercado de açaí esconde riscos ambientais que não estão
sendo considerados. Os ribeirinhos da foz do rio Amazonas transformam as matas que apresentam açaizeiros e efetuam o desmatamento,
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sem tocar fogo, deixando a biomassa apodrecer – o que ocorre depois
de um ano – e efetuam o adensamento com mudas de açaizeiros. Transformam uma floresta heterogênea num bosque homogêneo de açaizeiros. Existem em torno de 50 mil ha de açaizais manejados; porém, se o
mercado continuar a crescer, essas áreas manejadas podem ultrapassar
100 mil ha ou 200 mil ha. Isto poderá trazer reflexos negativos para a
flora e a fauna, além da movimentação de embarcações, entre outros
aspectos. Daí a importância de se incentivar o plantio de açaizeiros em
áreas já desmatadas de terra firme.
Como as áreas de várzeas são sujeitas a inundações diárias decorrentes das marés, a adubação não é possível. É de se questionar quanto à
sustentabilidade a médio e longo prazos, uma vez que com a contínua
retirada de frutos o que vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos? A produção de frutos de açaí nas várzeas no Estado do Pará é estimada em
torno de 400 mil toneladas de fruto e o que se aproveita são os 10% a
12% representados pela polpa. Estes caroços não retornam ao seu local
de origem e a reposição de nutrientes é feita pelas palhadas e da deposição de sedimentos das águas, cujo balanço de nutrientes precisa ser
avaliado numa perspectiva de longo prazo.
O interesse pelo suco do açaí no exterior está relacionado com sua
propriedade antioxidante. A presença do suco de açaí é somente para
dar uma tênue coloração, cuja eficácia pode ser considerada duvidosa
ao se comparar como os paraenses consomem o suco de açaí. Este sucesso que ocorreu com o açaí não aconteceu com a polpa do cupuaçu,
apesar de ter sido o primeiro a chamar a atenção, uma vez que não foi
identificado nenhum princípio ativo de interesse como antioxidante,
geriátrico, nutracêutico, etc.
A domesticação do cupuaçuzeiro tem avançado bastante, com estimativa de 25 mil hectares plantados na Amazônia, dos quais metade está no Estado do Pará. A pesquisa tem orientado na resistência à
vassoura-de-bruxa, com lançamento de quatro cultivares, enxertia de
substituição de copas, mas há ainda muitos desafios que precisam ser
superados.

Incorporando novos produtos da biodiversidade
Tem outras plantas, como o jambu, que faz parte da gastronomia cultural paraense, sendo ingrediente no tacacá e pato no tucupi e, outras
que foram criadas, como arroz com jambu, pizza de jambu, atraindo
chefs de cuisine mais famosos. Isto despertou para que o jambu fosse
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vítima da biopirataria mais recente. O jambu está sendo plantado desde
2004, em São Paulo, por uma empresa chamada Centroflora, no Município de Pratânia, próximo de Jaboticabal e vendido para Natura, que
o coloca na composição do creme Chronos, um anti-rugas. Saiu o cacaueiro, seringueira, guaranazeiro, pupunheira, cupuaçuzeiro e agora
o jambu.
O pau-rosa é outro produto a que o INPA tem se dedicado desde a
década de 1960, com o pesquisador Vivaldo Campbell de Araújo. A
quantidade máxima de essência de pau-rosa que conseguimos exportar
em 1951 foi de 444 t e, em 2008, foi de apenas 21 t. Para exportar a
quantidade máxima de essência de pau-rosa deveríamos ter plantado
há cerca de 20 anos que permitisse o corte de 30 mil árvores anuais.
Seria uma excelente alternativa para as áreas desmatadas nas proximidades de Santarém e Parintins, viabilizando a formação de um polo
floro-xilo-químico.

Agricultura periurbana e reciclagem do lixo
Outra ênfase que gostaria de mencionar está relacionada à agricultura urbana. O INPA, a Embrapa e as universidades deveriam dar mais
atenção ao aproveitamento de áreas próximas aos centros urbanos,
associado com o uso da parte orgânica do lixo urbano. A agricultura
urbana pode ser desenvolvida em pequenas áreas com plantios de cebolinha, cheiro-verde, salsa, hortelã, couve, vinagreira, careru, que são
denominadas de “dezessete verdurinhas”. Ao redor da cidade de Belém
existem muitas áreas com dimensões de 30 m x 30 m que estão plantando jambu, cheiro-verde, coentro, e que consegue uma boa renda, visível
nas casas com antenas parabólicas, etc.
Outro aspecto está relacionado com o uso de agrotóxicos nessas hortas periurbanas. Principalmente, para as hortaliças folhosas, qualquer
sinal de ataque de pragas e doenças é frequente o uso de agrotóxicos,
sem respeitar os requisitos de segurança, tanto do produtor como para
o consumidor. Uma das razões do plantio de jambu em São Paulo foi
exatamente a questão do agrotóxico. A Natura, visando o uso do jambu para fins cosméticos, não tinha confiança na qualidade do jambu
paraense com uso de agrotóxicos. O aproveitamento de áreas urbanas
é, portanto, uma oportunidade para gerar renda e emprego e de saúde
pública. Os caboclos ribeirinhos têm os canteirinhos suspensos onde se
planta cheiro-verde e cebolinha, para temperar o peixe, fazendo parte
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da cultura secular. O Estado do Pará tem exportado cheiro-verde para
Manaus e Macapá.
Um dos grandes problemas da Amazônia e dos centros urbanos no
Brasil é a questão do lixo urbano. A produção média de lixo diário no
Brasil está entre 1 kg e 1,2 kg e praticamente a metade é de componentes orgânicos. Separando a parte orgânica e mediante tratamento
apropriado, seria possível fabricar adubos, reduzindo os problemas nos
lixões e a contaminação dos lençóis freáticos. As prefeituras municipais
poderiam gerar empregos e renda para efetuar a reciclagem do lixo e a
fabricação de compostos.
Como o rio é a parte mais baixa da bacia, está ocorrendo uma grande
contaminação desses cursos de água na Amazônia. Dejetos de cidades
distantes como Porto Velho, Boa Vista e Rio Branco, por exemplo, vêm
cair na calha do rio Amazonas, como também de cidades no Peru,
Bolívia, Equador, etc. Não se descarta inclusive quanto a riscos de vazamentos de petróleo do Peru, Equador e do Brasil. A quantidade de
água da bacia amazônica pode estar diluindo essa contaminação. Na
Alemanha, Inglaterra, França, Holanda, os dejetos animais constituem
uma preocupação na contaminação dos lençóis freáticos. Exportamos
soja para os países europeus para alimentar suínos e aves e pelo fato
de serem países pequenos apresentam dificuldade para proceder à metabolização desses dejetos. Talvez a solução adequada fosse exportar
suínos e frangos, em vez de exportar soja para os países europeus.
Um embaixador da Holanda, fez, há algum tempo, uma proposta ao
então governador Almir Gabriel (1995-2002), do Estado do Pará, para
exportar 500 mil t de dejetos de suínos e aves para a Amazônia. Na
Amazônia verifica-se uma falta de adubo orgânico, fazendo com que
muitos produtores estejam trazendo dejetos de caprinos, torta de mamona e algodão do Nordeste brasileiro. O ex-Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento Roberto Rodrigues (2003-2006) afirmava que
as aves nada mais são do que milho com asas. Dessa forma, a exportação de suínos e aves da Amazônia agregaria valor e geraria renda e
emprego local, em vez de exportar soja em grãos para a Europa.

Uma macropolítica para a Amazônia
A proposta que gostaria de colocar em termos de macropolítica é
que temos na Amazônia 51 milhões de ha em pastagens e seria possível reduzir essa área pela metade, mantendo o mesmo rebanho. Isso
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abriria espaço para efetuar a recuperação de áreas degradadas, Áreas
de Preservação Permanente (APP) e Área de Reserva Legal (ARL) e
para outras alternativas produtivas. Temos 330 mil ha de área reflorestada na Amazônia que precisamos decuplicar. Os madeireiros precisam
mudar o enfoque de ficar mudando de local mediante reflorestamento. Temos 12,5 milhões de ha com culturas anuais e a política seria
manter essa área mediante aumento de produtividade. Temos muitas
áreas plantadas com soja, milho, arroz, mandioca e, muitas delas, com
baixa produtividade. Quanto às culturas permanentes que representam
a vocação da Amazônia, temos pouco mais de 600 mil hectares, seria
possível duplicar com cultivos que apresentam mercado. Entre estas
mencionaria o dendezeiro, cacaueiro, seringueira, castanheira, açaizeiro, bacurizeiro, etc.
Tabela 1 – Área de culturas anuais e permanentes na Amazônia Legal, Região Norte e
Mato Grosso (hectares)
Culturas anuais
Soja
Milho
Arroz
Mandioca
Algodão
Feijão

6,4 milhões
2,7 milhões
1,2 milhões
757 mil
559 mil
318 mil

Culturas permanentes
Cafeeiro
Bananeira
Cacaueiro
Dendezeiro
Coqueiro
Pimenteira
Laranjeira

206 mil
105 mil
109 mil
50 mil
36 mil
25 mil
20 mil

Outra grande ação estaria voltada para as tecnologias visando recuperar as áreas que não deveriam ter sido desmatadas. O INPA tem experiências sobre recuperação de beira de rios, dinâmica de fragmentos
florestais, etc. que precisam ser direcionadas para a recuperação das
áreas já degradadas e àquelas que não deveriam ter sido desmatadas.
O programa Globo Rural do dia 1º de agosto de 2010 divulgou uma
reportagem sobre os fazendeiros do Mato Grosso que estão promovendo a recuperação das áreas marginais do rio Xingu. Este procedimento,
denominado de “muvuca”, consiste em misturar sementes de diversas
espécies florestais e efetuar seu plantio com plantadeiras mecanizadas.
Apesar de precoce para efetuar uma avaliação, os resultados têm sido
encorajadores, promovendo uma recuperação a um baixo custo econômico para atender a legislação quanto às APP e ARL. Outra alternativa
seria deixar a própria natureza efetuar a recuperação, possível desde
que a área esteja protegida da entrada de fogo e de novas derrubadas.
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Eram estes aspectos que pretendia apresentar na busca de uma Amazônia em novas dimensões, como contribuição ao debate; esperando
que essas informações sejam úteis e que possam resultar em uma antítese das propostas em voga, aqui e em outras instâncias.
SÉRGIO FONSECA GUIMARÃES
Uma questão que considero importante relacionada ao tema agrícola, e que é muito preocupante na Amazônia, é a produção de energia.
Sabemos que as distâncias são imensas, que há uma predominância
da energia hidrelétrica sobre as demais fontes, que existem grandes espaços vazios sem serviços de eletricidade, etc. Isso é um indicativo de
que, além da energia proveniente das grandes barragens, que são uma
vocação natural da região, as fontes de geração devem ser diversificadas e descentralizadas ao nível de comunidades, aproveitando-se luz
solar, biomassa e pequenos cursos de água, por meio de pequenas ou
micro centrais hidrelétricas, além de outras fontes.
Li recentemente um artigo na Revista Veja, em que um pesquisador
da USP descobriu ser a energia oriunda da queima do capim-elefante
maior que aquela proveniente da queima do álcool. Isso nos leva a
supor que o cultivo de algumas espécies que podem servir como fonte
de biomassa seja uma importante alternativa para a produção de eletricidade em áreas mais isoladas da Amazônia. Nesse sentido, o uso de
áreas já degradadas para o plantio de espécies com alto poder energético poderia constituir uma alternativa viável para a geração de energia
em algumas regiões. Há o problema do capim-elefante ser uma espécie
exótica, mas outras espécies endêmicas podem ser testadas.
Outra questão importante relacionada ao tema agrícola é a aquicultura. A produção de pescado no Brasil na década de 1970 era de 600 mil
toneladas, sendo que atualmente gira em torno de um milhão de toneladas. Ocorre que o potencial pesqueiro do Brasil é muito mais elevado
do que a produção atual. Alguns peixes amazônicos são mais propícios
para o cultivo do que outros. Por exemplo, o tucunaré, mencionado na
sua palestra, precisa de mais estudos para seu desenvolvimento em
cativeiro, visto que é um predador por excelência que demanda uma
alimentação rica em proteínas, portanto, bem mais cara que a de espécies onívoras, como o tambaqui ou o matrinxã.
A propósito, estamos muito empolgados com as pesquisas e os resultados alcançados na criação de matrinxã em canais de igarapés, cuja
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tecnologia foi gerada pelo INPA. As áreas urbanas e periurbanas da
região amazônica são detentoras de grandes mananciais de águas superficiais e subterrâneas não aproveitadas. Nesse sentido, o conceito
de agricultura urbana mencionado na sua palestra também pode ser
aplicado à piscicultura, em especial no que concerne ao aproveitamento
de pequenos mananciais para o cultivo de peixes em nível comunitário.
MARIA TERESA FERNANDEZ PIEDADE
A palestra do Dr. Homma contém muitas informações e dados numéricos de grande importância, não somente para os que lidam com
produção agrícola, mas também para os ecólogos, que lidam com ecossistemas. Como sempre ocorre nas reuniões do GEEA, esta foi mais
uma ótima oportunidade de aprendizado. Assim, minha intenção como
depoente resume-se a lançar algumas questões para análise e reflexão.
A primeira delas é sobre a biopirataria. Entendo a preocupação que
nós brasileiros temos diante da enorme responsabilidade de gestores
da imensa biodiversidade de nosso país, particularmente da Amazônia.
Entretanto, desde a intensificação das navegações, a troca de produtos
agrícolas tem sido intensa. Nesse sentido, também o Brasil poderia ser
inserido no rol dos países biopiratas, por exemplo, por ter transformado o café, por várias décadas, em um dos sustentáculos da economia
nacional? Temos agora, em nível nacional, o caso do jambú que vem
sendo cultivado em outras regiões do país. Até que ponto nós da Amazônia buscamos a opção das plantas nativas como alternativa desenvolvimentista? Porque, ao não fazê-lo, damos espaço para que outros o
façam. Um bom exemplo disto é o uso de espécies do gênero Brachiaria
para a alimentação de gado na várzea, quando dispomos de mais de 60
espécies de capins nativos, algumas delas com reconhecidas propriedades como forrageiras. Este é o caso da canarana (Echinochloa polystachya), planta que apresenta alto valor protéico e tem um crescimento
muito rápido.
As comunidades que vivem na várzea exploram bem os produtos
tradicionais, mas há pouca exploração de plantas nativas em escala
econômica, e quando alguém de outra região ou do exterior explora
esses produtos nos damos conta do grande potencial não explorado
e, frequentemente, perdido. Devemos buscar enfatizar os estudos sobre o potencial de nossas plantas e usá-las como forma de assegurar
a soberania sobre os benefícios que essa utilização propiciar. Ou seja,
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aproveitamos muito pouco a riqueza da biodiversidade local e temos
que mudar essa atitude.
Outro exemplo interessante da não valorização de produtos locais
é o do palmito de jauari (Astrocaryum jauari). Essa palmeira, típica
dos igapós de águas pretas, foi bastante utilizada na década de 80 por
empresas locais, para a produção de palmito, considerado de boa qualidade e bem apreciado, mas por causa de dificuldades de extrativismo
ela foi substituída pela pupunha. Agora houve uma retomada de sua
produção em Barcelos. Isso é bom, mas o problema é a produtividade e
a sustentabilidade, pois são necessárias 2 palmeiras para se fazer uma
lata de 500g de palmito. Nessa condição é evidente que o recurso vai
se esgotar rapidamente. Não bastasse isto, o preço do palmito de jauari
no mercado local chega a ser patético. Entretanto, se esse produto totalmente natural (“verde”) for comercializado de forma a agregar-lhe
valor, por meio da criação de um selo ecológico, a extração poderia ser
racionalizada. Isto evitaria o impacto à população da palmeira, e os
lucros poderiam ser mantidos ou até aumentados. Poderíamos produzir
um “caviar” vegetal. Ou seja, é necessário um selo ecológico para que
esse produto se mostre interessante ao mercado interno e externo, servindo como padrão para outras inúmeras espécies amazônicas a serem
valorizadas e racionalmente exploradas.
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
Uma das consequências negativas do acentuado extrativismo é a perda natural da riqueza dos solos. Os solos da Amazônia são naturalmente pobres e, por isso, se seus nutrientes são exportados via produtos
do extrativismo e não são repostos, a tendência é que acabem sendo
exauridos. Nesse caso, o pousio se faz necessário, caso não se possa remediar a situação com o emprego de adubação com fósforo, potássio e
outros nutrientes. Entendo que a adubação é uma alternativa importante para manter essas áreas produtivas sem o pousio e também evitando
novos desmatamentos. É preciso haver o aproveitamento máximo das
áreas já desmatadas e que hoje já correspondem à cerca de 75 milhões
de hectares, valor superior às áreas cultivadas no Brasil com grãos.
Também gostaria de lembrar que mais de 70% dos solos mundiais,
que eram florestas, atualmente são usados com monoculturas, num
modelo sustentável apenas com o emprego de defensivos agrícolas.
Precisamos entender e aproveitar a vocação natural dos solos amazôGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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nicos com cultivos perenes e mistos. Precisamos também esquecer que
o pousio seja algo realmente necessário, pois não é; ele significa a falta
de conhecimento sobre o aproveitamento dos solos das áreas já desmatadas. Com uma adubação bem equilibrada é possível manter os solos
produtivos sem a necessidade do pousio.
Um aspecto importante sobre sustentabilidade - e pouco falado - é
que a população mundial ultrapassa 6,5 bilhões de pessoas e que está
comprovado que esse número está bem acima daquele que o planeta
pode suportar, estimado em cerca de 4-5 bilhões de pessoas. Ou seja, os
recursos naturais estão sendo consumidos a uma taxa superior àquela
com a qual a terra consegue produzi-los e repô-los. Assim, é necessário
que hajam programas voltados para a redução da população humana,
feitos de uma forma inteligente para que ela possa se enquadrar na
capacidade de suporte do planeta. Nesses cálculos, deve-se levar em
consideração, além do número de indivíduos, que o consumo de riquezas per capita nos países desenvolvidos é bem superior ao encontrado
nos países pobres.
Outro aspecto importante refere-se à produção de energia com o uso
de biomassa. Foi dito aqui, pela nossa colega Maria Tereza Piedade, que
a canarana possui uma altíssima capacidade de produção de biomassa,
em torno de 100 toneladas de matéria seca por hectare. Precisamos
também levar em conta que a produção de biomassa não está associada
diretamente à produção de energia. Pode ser que o poder calórico da
canarana seja baixo e, por isso, ela não gere a grande quantidade de
energia esperada, com base em sua produtividade biológica. É preciso
associar uma coisa à outra e procurar plantas bem apropriadas para a
produção de biomassa e também produção de energia.
Ainda quanto à produção de energia com base em matéria vegetal,
é preciso saber trabalhar com os produtos madeireiros e, para isso, é
preciso saber explorar o modo de quebrar a celulose com o uso de microrganismos, para transformá-la em álcool. A lignina é a parte da madeira com maior poder calórico e, por isso, é preciso empregar técnicas
para a quebra da celulose e hemicelulose, deixando a lignina intacta
para poder usá-la separadamente. Somente assim se pode maximizar a
produção de energia com o uso de biomassa.
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ILSE WALKER
A filosofia básica de todas as estratégias de produção na agricultura
seria a integração do ser humano com a floresta, isto é, a exploração da
floresta em pé. A tentativa de excluir o ser humano da natureza é totalmente antinatural, pois o ser humano viveu durante milhares de anos
na floresta e desempenha nela uma importante função. Por exemplo,
as pequenas clareiras abertas na mata pelos caboclos constituem-se em
ambientes onde vivem vários animais. Também nas áreas florestadas
colonizadas pelos seres humanos, as populações de araras, papagaios e
tucanos eram muito maiores do que quando os seres humanos saíram
dessas áreas. Ou seja, o ser humano mantém relações vitais com muitos
grupos de plantas e animais.
Um elemento relacionado com a produção agrícola é a geração de
energia e, quanto a isso, devo dizer que a energia produzida pela queda ou vazão dos rios ainda é uma das mais limpas dentre aquela que
dispomos. É verdade que as hidrelétricas produzem grande quantidade
de metano e outros gases nocivos, mas geralmente isso ocorre apenas
nos anos iniciais do reservatório. O mais importante aqui é considerar
que os reservatórios também podem gerar divisas, emprego e renda
por meio do turismo, pesca e piscicultura, como acontece agora em
Balbina.
Fala-se do aumento constante e descontrolado das populações humanas, mas também há aqueles que defendem a idéia contrária, ou seja,
que a população mundial irá parar de crescer. As razões disso decorrem
da simples condição de se ter menos filhos. Mesmo nos países menos
desenvolvidos, a taxa de natalidade vem diminuindo a cada década e
assim, num futuro próximo, o número de habitantes do planeta poderá
até mesmo diminuir.
JOSÉ NESTOR DE PAULA LOURENÇO
A palestra do conferencista aborda temas complexos que nos levam
a uma profunda reflexão, mas eu diria que a agricultura tropical se defronta com os seguintes problemas:
O problema maior das áreas desmatadas não está no território em si,
nem em sua capacidade de recuperação, mas em saber quem são seus
legítimos donos. Ou seja, problema fundiário vinculado à posse legal.
É um problema grave que ocorre em todos os estados da Amazônia.
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Sintoma disso é que o Estado do Amazonas está devolvendo 94 milhões
de reais ao Pronaf, sendo uma das principais dificuldades o acesso a
documentos de posse e consequentemente o acesso à Declaração de
Aptidão ao Pronaf. Isso significa também que posse não facilita o desmatamento. Ao contrário, o desmatamento ocorre por falta de posse.
Afinal, terra sem dono é mais suscetível ao desmatamento que terra
titulada, pelo simples fato de que o dono é responsável pelo manejo de
suas terras, segundo a legislação em vigor.
Curioso é que essa questão vem sendo debatida de forma muito acanhada por poucas instituições brasileiras, principalmente pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), mas isso também se
dá por razões meramente burocráticas, ou por injunção dos blocos de
poder, tendendo ora para um lado, ora para outro, de acordo com os
interesses em jogo. A atual discussão do Código Florestal Brasileiro é
um caso típico desse jogo de vaivém.
Ainda considerando o Código Florestal, é bom indagar sobre quais
questões estão sendo debatidas. Por certo, há interessados na agricultura familiar defendendo a extinção das reservas legais e de áreas de
proteção permanente. Fazem isso considerando que a situação delas
seja uniforme em todo o território brasileiro, o que não tem o mínimo
fundamento, uma vez que o Brasil é um país gigantesco e com condições ambientais e sociais muito distintas. Ou seja, o planejamento no
Brasil é demasiadamente centralizado e as peculiaridades regionais não
são levadas em conta nos planos e nas ações governamentais.
Outra questão relevante, vinculada à agricultura, diz respeito à criação de peixes, ainda feita de forma artesanal e sem a devida especialização setorial. Há certo consenso de que, para um cultivo de peixes bem-sucedido, é de fundamental importância a disponibilidade de pessoas
e equipes bem treinadas, cada uma delas trabalhando com grupos específicos de peixes. No caso amazônico, seria recomendável que houvesse
equipes especializadas no cultivo de pirarucu, tambaqui, matrinxã e de
outros peixes, mas o que ocorre é que os poucos técnicos disponíveis
acabam tendo que trabalhar com o conjunto de espécies, na maioria
das vezes utilizando as mesmas técnicas e, às vezes, os mesmos insumos para todas elas, o que não é recomendado. O pior é que isso
culmina com a falta de conhecimentos e estudos aprofundados sobre a
biologia dessas espécies importantes para a região.
Vejamos o caso da Embrapa, que dispõe de dois centros de produção
de gado, um de leite e outro de corte, mas possui apenas um centro para
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produção de pescado, envolvendo muitas espécies. Ou seja, enquanto o
boi, representado por uma única espécie animal, é trabalhado por muitas equipes de técnicos, as várias espécies de peixes, normalmente, são
trabalhadas em conjunto por técnicos não especializados. Assim sendo,
não se aprofunda, não se avança no setor, especialmente na Amazônia,
onde tanto os peixes como as comunidades sociais apresentam aspectos distintos dos peixes e das comunidades de outras regiões do País.
O mesmo dito sobre os peixes pode ser dito a respeito dos sistemas
agroflorestais. Não se pode estabelecer procedimentos e tecnologias
uniformes para todo o território nacional, em que também as condições
são muito diversas. É sabido que o pequeno agricultor tem sérias dificuldades de incorporar novas tecnologias. Isso tem sido uma questão
nevrálgica para ele e para todo o sistema agrícola nacional. Além disso,
na prática, a tecnologia criada para o grande agricultor não se aplica
ao pequeno, o qual possui baixa mão de obra e trabalha em pequenas
porções de terra, na média de 3 hectares por núcleo familiar.
Outro fator fundamental está relacionado ao crédito, que não chega
ou é muito burocratizado. Nesse caso, o agrotóxico chega primeiro que
a assistência técnica. O extrativismo da reserva legal deveria ser incentivado, a fim de gerar uma renda complementar ao agricultor. Para isso,
na falta de recursos externos para trocar sua produção, ele precisa de
certa capacidade acumulativa de capital no próprio interior, e para isso
o extrativismo é fundamental e deve ser incentivado.
A produção de biomassa é realmente complicada na Amazônia. Veja,
por exemplo, a situação de Iranduba, que queima lenha para a produção de tijolos. Por causa disso, há uma enorme expansão do desmatamento. Hoje, esse município é o que apresenta a maior taxa de desmatamento do Estado do Amazonas.
Constatamos também que muitos desses problemas são decorrentes da falta de informação. Isso significa que as informações geradas
pela academia e pelos institutos de pesquisa não chegam na ponta do
sistema, isto é, no público-alvo. O caso ocorrido no ano passado em
Parintins, onde morreram cerca de 115 mil cabeças de gado por causa
da grande enchente, é consequência disso. Em outras palavras, havia
informações sobre o andamento e a gravidade da enchente, mas a falta
de informações ao pequeno agricultor e a falta de condições dos órgãos
públicos não permitiram que esse caos econômico fosse evitado ou resolvido a tempo. Lógico que esse foi um exemplo de fenômeno natural,
mas mesmo informação simples sobre compostagem e incorporação de
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algumas plantas como adubos naturais dificilmente chegam ao produtor rural. Há um tremendo distanciamento entre este e o setor público
gerador de informação.
Outra questão simples, mas importante no setor da agricultura amazônica, diz respeito à mecanização. Nem chego a falar do uso do trator,
mas de coisa muito mais simples e acessível ao pequeno agricultor.
Falo da roçadeira costal, que é um instrumento muito eficaz para o cultivo da terra. Ela substitui a enxada, com uma grande vantagem: não
desloca o solo, que é um elemento importante para evitar ferimentos
nas raízes das plantas; também não arranca o mato, importante para a
manutenção da umidade do solo. Além disso, trata-se de instrumento
cuja técnica de uso e manutenção é totalmente absorvida pelo pequeno
produtor.
Para exemplificar, o nosso grupo de pesquisa está desenvolvendo um
trabalho de manejo da andiroba na reserva legal de lotes no assentamento Vila Amazônia, na comunidade Nossa Senhora do Rosário, onde
ainda existe boa parte de uma reserva florestal. Nesse caso, o que mais
chamou a atenção da equipe foi a falta de conhecimento do assentado
quanto às árvores que existem ao seu redor. Isso significa que o recurso
que deveria ser de uso geral e beneficiar a todos acaba não beneficiando, porque as pessoas não sabem explorar o potencial que esse recurso
oferece e isso decorre da falta de conhecimento, da lacuna existente entre o agricultor e as fontes geradoras de informação. E isso não
é tudo. O técnico extensionista está sobrecarregado; cada um deles,
atende a 300 ou 400 famílias e às vezes nem conhece as informações
acadêmicas geradas sobre aquele recurso natural presente no interior.
Um ciclo vicioso que precisa ser quebrado para que a produção rural
seja deslanchada.
JOHANNES VAN LEEUWEN
Fiquei surpreso ao ouvir o ilustre palestrante defender a plantio da
seringueira na Amazônia. Sempre que se toca nesta idéia, fico meio
nervoso. Já se perdeu tanto dinheiro e a lição ainda não foi apreendida?
Vou explicar-me. Nunca vou esquecer o que vi, no início dos anos noventa, durante uma visita a um seringal de plantio, próximo a Manaus,
propriedade de uma empresa que levou muito a sério seu projeto agrícola, que lhe permitia certos incentivos fiscais. Visitei uma área muito
grande, ao redor de mil hectares, com manutenção impecável, o solo
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coberto, por completo, pela espécie de leguminosa apropriada, assistência técnica de alto padrão, administração séria (um dos dirigentes
da empresa passava a cada semana alguns dias no empreendimento
agrícola) e outras atividades agrícolas aparentemente muito bem sucedidas. A plantação não produzia nada, só havia, a perder de vista,
seringueiras minguando e morrendo.
A explicação desta cena é a seguinte: com algumas centenas de árvores por hectare - o normal para uma plantação de seringueira - o mal-das-folhas (Microcyclus ulei) torna-se muito grave e condena a produção. Na floresta natural, onde há apenas algumas seringueiras adultas
por hectare, a doença está presente, mas não causa danos. Temos aqui o
lado negro da tão jubilada biodiversidade, representando valor financeiro sim, mas negativo e muito alto: a biodiversidade que impede a produção econômica. Muitas espécies da floresta altamente diversificada
não se prestam para a monocultura, uma vez que a monocultura facilita
sobremaneira a atuação de seus inimigos naturais. Consequentemente,
as plantações de seringueira surgiram fora da área de ocorrência natural, em países onde essa doença não ocorre (Sudeste da Ásia) ou em
local onde a menor umidade do ar dificulta o ataque deste fungo, como
nos estados do Sudeste e do Centro Oeste.
A plantação que visitei provavelmente era uma das tantas financiadas
pelo Programa de Incentivo à Produção de Borracha Natural (Probor,
1972-1986). Ouvi de fonte fidedigna que o produtor recebia algo como
US$ 5000,00 por hectare plantado. No caso da plantação não dar certo,
o dinheiro não precisava ser devolvido (de qualquer forma, sem correção monetária, o empréstimo era muito barato). Uns 100.000 hectares
se perderam (30.000 no Amazonas), prejuízo de meio bilhão de dólares.
A área total foi de 119.753 hectares. Deve ter sido a parte fora da região
Norte que deu certo. Num de seus livros o saudoso professor Benchimol (1989: 95) observa sobre o Probor “Esse programa de heveicultura,
feito sem embasamento e conhecimento científico e tecnológico, deve
ter custado à nação cerca de um bilhão de dólares, em financiamentos
da Sudhevea, subsidiados sem correção monetária”.
Em 1865 ocorreu a mais antiga tentativa (com documentação escrita)
de cultivo de seringueira na Amazônia. De 1927 a 1945, Henry Ford,
o conhecido fabricante de carros, fez uma tentativa em grande escala
na Fordlândia e em Belterra. Muitos clones de Hevea brasiliensis foram
tentados, mas nenhum aguentou o mal-das-folhas. Ford transferiu seu
projeto às autoridades brasileiras, que deram continuidade ao trabalho
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nessas plantações de pesquisa e produção, mas sucesso continuou a
faltar.
O surgimento da indústria automobilística, no final do século XIX,
aumentou a demanda de borracha. Na época, a borracha apenas podia
ser fornecida, em quantidade, pelas seringueiras da floresta amazônica.
Resultou o (primeiro) ciclo da borracha (1879-1912) que fez de Manaus
numa cidade moderna com bondes elétricos, telefonia, água encanada
e a primeira universidade do Brasil. Na época áurea, o valor da borracha chegou a ser quase 40% das exportações do Brasil. No início do
século 20, essa prosperidade acabou, com a entrada no mercado das
plantações do Sudeste Asiático com volume maior por preço menor.
Na década de noventa o preço da borracha baixou tanto, que os seringueiros da floresta amazônica perderam sua principal fonte de renda. Os ex-seringueiros abandonaram a casa em sua “colocação” (área
de 300-500 hectares explorada por uma família) para morarem próximos os uns dos outros, perto de serviços como os de saúde e ensino. As
novas atividades econômicas, como a (maior) produção de farinha de
mandioca e a criação de gado, causaram problemas ambientais inesperados. Como “solução” apareceu o aumento do preço da borracha por
meio de subsídios, o que é popular e dá voto. É uma medida paliativa
que deve ser temporária.
Mesmo subsidiados, os seringais nativos produzem muito pouco,
menos de 5.000 toneladas por ano. De fato, essa produção é bem menor, porque o valor oficial inclui a produção dos pequenos plantios de
seringueira das várzeas altas, também chamados (ou até considerados)
seringais “nativos”. Nesses seringais de plantio, geralmente a produção
foi mantida, uma vez que as árvores estão próximas umas das outras.
Nesses seringais há 50 a 200 árvores por hectare contra duas a três na
floresta natural. Trata-se geralmente de agroflorestas dominadas pelo
consórcio de seringueira com cacau, que se encontram nas margens
dos rios Amazonas (Amaral, 2008), Solimões, Madeira e possivelmente
outros. Na ilha do Careiro, esses seringais datam do início do século 20
(Bahri, 1993).
Nas margens dos corpos de água, ocorre uma corrente de ar noturna
em sua direção, o que evita que a umidade do ar chegue a 100%, criando uma “área de escape” do mal-das-folhas (Bastos & Diniz, 1980). Por
isso, as várzeas, ao contrário da terra-firme, permitem altas densidades
de seringueiras. É surpreendente que esses plantios, presentes em muitos lugares e fáceis de notar (estão à beira dos rios), não sejam men48
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cionados nos estudos sobre a exploração e manejo das seringueiras da
Amazônia. No minucioso estudo histórico de Dean (1987), que focaliza
as tentativas de cultivar seringueiras no Brasil o assunto não aparece,
prova que seu autor o desconhecia.
O fracasso do Probor deve ter sido uma das razões para que, nos anos
oitenta, a palavra seringueira tenha desaparecido do nome da unidade
da Embrapa em Manaus, e que, no início da década de noventa, tenha
sido instalado um ensaio agroflorestal numa área de quase 20 hectares,
usada anteriormente para pesquisa em heveicultura. Mas, em 2010, a
pesquisa é de novo engajada na promoção do plantio dessa espécie na
Amazônia, o que me deixa com muitas dúvidas. É mesmo necessário
plantar essa espécie na parte úmida da Amazônia, onde fracassou até
agora? Será que desta vez as novas tecnologias e clones podem dar
certo? Com o passar do tempo, o cultivo da seringueira acabou sendo dominado noutras partes do território brasileiro. Graças a isso, o
Brasil já está produzindo mais de 100.000 toneladas de borracha por
ano, mais que o triplo da produção média na época áurea da borracha.
Essa produção, do século 21, ocorre fora da região Norte. Aumentar as
plantações nessas vastas “áreas de escape” do mal-das-folhas não será
o suficiente?
Com o crescimento da demanda para borracha natural, cujo preço
triplicou na última década, voltou a pressão para o plantio de seringueiras na Amazônia. Temos colegas, dentro e fora do Inpa, que seriamente
acreditam nessa possibilidade. Faço votos que o historiador que um dia
vai descrever o atual período não precise fazer suas as palavras de Dean
(1987: 164): “Muitos dos pioneiros do desenvolvimento da borracha no
Brasil enganaram a si mesmos, enquanto puderam, para depois passar
suas vidas, amargurados, se justificando, ou tentando se dissociar desta
parte de suas carreiras”.
Quem, na Amazônia, quer plantar seringueira pode vir a ter problemas com os fantasmas do passado desta atividade, enquanto plantar
dendê pode ser uma forma de preparar o futuro. O cultivo de dendê,
palmeira do tropico úmido, é de grande interesse econômico, ambiental
e social. A produção mundial de dendê duplica a cada dez anos. É provável que o dendê venha a se tornar a primeira fonte de óleo vegetal,
ultrapassando a soja. O crescimento da procura pela China e pela Índia,
onde enormes contingentes da população estão saindo da pobreza, aumentou os preços dos produtos de dendê (e de soja). Juntou-se a isso
o atual interesse em dendê para biodiesel. A Amazônia tem o maior
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potencial mundial, em termos de área, para o cultivo desta espécie e
70% (50.000.000 hectares) desta área está no Estado do Amazonas. Se
a expansão do dendê tiver êxito, esta deverá se tornar a mais importante cultura da região.
O dendê é originário da África, onde foi domesticado e faz parte da
agricultura familiar. No inicio do século vinte, os países coloniais começaram promover o plantio do dendê, principalmente no Sudeste de Ásia
e na África Ocidental. Estimulou-se o plantio pelo setor familiar, mas
apostou-se mais no modelo do “plantation colonial”: uma fazenda com
alguns milhares de hectares de dendê à curta distância da fábrica de
óleo. Uma eficiente ligação entre fábrica (moinho de óleo) e plantação
é importante, pois os cachos, uma vez colhidos, devem ser processados
dentro de 24 horas. O açaí apresenta o mesmo problema.
O dendê chegou ao Brasil na época da escravidão e tornou-se componente importante da culinária e parte da agricultura tradicional, entre
outros, da de quilombolas. No caso da Bahia, o dendê faz parte de estabelecimentos agrícolas pequenos, mas complexos, onde poder haver
criação de bovinos, caprinos, muares e porcos e culturas como mandioca, pimenta, pimenta-do-reino, banana, cravo-da-índia, guaraná e outra
palmeira de grande porte - a piaçava. A Bahia deve ter 8.000 hectares de
plantações modernas e 30.000 hectares de dendezais “nativos” usados
pela população (Watkins, 2011).
Na Amazônia, a cultura de dendê é de introdução recente. Optou-se
por grandes plantações com área mínima na ordem de 4000 hectares.
Mais tarde, também se começou a considerar áreas de 400 hectares com
mini-usina e, em 2008, foi aprovado um projeto de 100 hectares para
eletrificação rural em Pauini, AM. O plantio de dendê foi bem sucedido
no Estado de Pará, onde já há 60.000 hectares, com menos de 5% na
agricultura familiar.
No Amazonas, muitos projetos falharam. A Empresa Amazonense
de Dendê (EMADE, Tefé, AM, 1982-1998) devia plantar 5.000 hectares
com financiamento do Banco Mundial (26,4 milhões de dólares), e dos
governos federal e estadual. Apenas 20% foram realizados e não se chegou a produzir óleo. Nos anos noventa, a empresa Agroindustrial Manacapuru S/A ia plantar dendê com recursos da Sudam (R$ 19.700.000).
A área que seria plantada é usada, atualmente, por membros da comunidade de Manairão. Uma fila de dendezeiros no lado direito da estrada
de Cacau Pereira para Manacapuru lembra este episódio. Projetos me-
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nores também falharam: um no assentamento Tarumã-mirim, Manaus
(402 hectares para 134 famílias) e outro em Presidente Figueiredo.
Porque esses projetos falharam? Trata-se de projetos grandes com
recursos volumosos de origem pública. Sua longa duração (mais de
oito anos), bem maior que o ciclo político, costuma levar à troca de responsáveis, o que pode ter consequências não desejadas. Nesses casos,
o acompanhamento crítico pelos meios de comunicação pode ajudar a
manter a necessária continuidade. Ocorre que, no Amazonas, o interesse do público se direciona, antes de tudo, à Zona Franca (importantíssima direta e indiretamente para muitos, senão para todos) e muito
menos para os acontecimentos no interior do estado.
Com uma produção de três a seis toneladas de óleo por hectare, o
dendê é de longe a oleaginosa mais produtiva. Começa a produzir com
quatro a cinco anos e continua até os 30 anos quando tornar-se alta demais. As vantagens ambientais do dendê são grandes. A cultura cobre o
solo de forma permanente, mantendo ou melhorando suas características. Sua alta produção faz com que um hectare com dendê possa evitar
o desmatamento de seis hectares do cerrado, para soja.
Do ponto de vista social, o dendê também tem grande interesse. O
cultivo e a colheita exigem muito trabalho manual, uma vez que as
grandes palmeiras não permitem muita mecanização. O governo criou
incentivos para as fábricas que compram os cachos de dendê do agricultor. Em 2010, também foi criada uma linha de financiamento, o “Pronaf Eco Dendê” para o agricultor que deseja plantar dendê. Para as
fábricas que produzem óleo de dendê, a colaboração com “pequenos”
produtores tem vantagens, uma vez que o futuro Código Florestal promete ser muito mais tolerante com a agricultura de pequena escala1.
A Embrapa prevê a produção dois milhões de mudas em 2011, o que
possibilita plantar quase 12.000 hectares2. Parece que estamos entrando
num período de forte expansão do dendê, com atenção especial para o
sector familiar.
Quais os modelos apropriados para o dendê na agricultura familiar?
Uso “modelos” – no plural - uma vez que pode haver grandes diferenças
neste setor. O que é bom para um, não o é necessariamente para outro.
Mas um aspecto deve valer para todos: o estabelecimento agrícola não
Em 2008, uma empresa da Malásia negociou um projeto a ser instalado em Tefé, com 20.000
hectares, tipo plantation, e 5.000 para “pequenos” produtores. Problemas com as exigências ambientais fizeram a empresa desistir.
2
O dendê é plantado num arranjo triangular com espaçamentos de 9 m entre as árvores, o que
resulta em 140 palmeiras por hectare. No cálculo, reservaram-se 20% das mudas para perdas.
1
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deve depender de uma única atividade, não pode depender apenas do
dendê. Por enquanto, isso vai contra a natureza da agricultura familiar
da Amazônia.
Até agora, os projetos para a agricultura familiar parecem se basear
num modelo “tecnocrata” no qual a propriedade produz o máximo de
dendê (5 a 10 ha), além de alguma produção paralela para alimentar
a família. Uma vez que o dendê pode vir a ser muito importante na
região, não seria melhor experimentar uma diversidade de modelos? O
que a experiência baiana tem a ensinar? Lá o cultivo do dendê se desenvolveu desde muito antes do surgimento das usinas modernas para
a extração do óleo. O dendê era integrado à pequena propriedade. O
estudo dessa integração de dendê na agricultura do pequeno agricultor
pode trazer indicações importantes. Trata-se de um assunto interessante e de grande prioridade que ainda não recebeu a atenção que merece.
Na Bahia ainda há muitas instalações artesanais para a extração de
óleo. Um levantamento recente da Ceplac encontrou 234 dessas unidades. Deve haver diferentes tipos. O que se pode aprender com essas instalações? Maquinaria para produção em pequena escala também está
à venda na Internet. Moinhos pequenos podem facilitar a expansão de
dendê e sua integração com outras atividades. Além disso, possivelmente, há tanto no cultivo como no processamento, a questão do resgate e valorização de uma cultura tradicional, forjada no tempo, em parte
de origem africana, que corre o risco de desaparecer num processo de
modernização planejado e executado de cima para baixo.
O dendê deve ser produzido em monocultura ou em sistemas agroflorestais? Há uma corrente a favor da monocultura intensiva que, por ser
mais produtiva, deixa mais espaço para a floresta. A visão oposta defende sistemas agroflorestais dado que esses podem permitir mais vida
selvagem, servir como corredor ecológico entre reservas e ter maior
interesse para a população rural.
As possibilidades para sistemas agroflorestais com dendê não se limitam aos primeiros anos, quando as palmeiras ainda não ocupam todo
o espaço. A vegetação debaixo das copas de dendê é suficientemente
vigorosa para permitir a criação de animais como atividade econômica.
Outra opção é aumentar as faixas entre as palmeiras para produzir outras culturas de forma permanente, com menor produção de dendê por
hectare. Isso foi estudado no exterior e, há alguns anos, é experimentado pela Embrapa-Cpatu (Belém, PA). Fica o problema de como tirar
o máximo proveito dessas pesquisas no quadro de um estabelecimento
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familiar diversificado. Acredito que o estudo do cultivo tradicional de
dendê na Bahia pode ajudar neste aspecto.
ANTONIO DOS SANTOS
A Amazônia passou pelos ciclos econômicos do cacau e da borracha. O município paraense de Tomé Açu faz parte dessa história, onde
foram desenvolvidas muitas pesquisas básicas sobre esses produtos. O
problema é que, na época, nós não tivemos tecnologia para desenvolver
suas produções.
A Amazônia é vista mundialmente por uma série de enfoques, tendo
a biodiversidade sido abordada com muita sabedoria pelo Dr. Charles
Clement. No cenário mundial, vemos o ex-vice presidente americano
Al Gore entre os que consideram o aquecimento global e suas consequências como o principal impacto sobre o planeta, enquanto outros
defendem a hipótese de que ela está esfriando: não temos um consenso
em relação à transição planetária de nosso orbe.
A produção de alimentos é algo que nos preocupa, pois precisamos
produzir alimento para 25 milhões de pessoas na Amazônia. Portanto,
devemos aproveitar de modo racional as terras que hoje já estão desmatadas, degradadas e em processo acelerado de degradação.
Considerando o alto custo da recuperação uma área degradada, como
mostrado pelo expositor, prefere-se investir na construção de um estádio de mais de um bilhão de reais do que recuperar mil hectares com
o gasto de apenas um milhão. Acreditamos que os recursos financeiros
devem priorizar a preservação da vida e a produção de alimento para
dar sustentabilidade a esse povo. O governo está gastando na direção
errada, em obras que não vão resultar em benefícios futuros para a
própria comunidade.
Nós temos dificuldade em recuperar essas áreas degradadas não apenas pelo alto custo mas também pela falta de insumos. Não temos reservas de fosfatos e, embora tenha sido descoberta recentemente, uma
enorme reserva de potássio (silvinita) no vale do rio Madeira, sua exploração requer tecnologia, investimento e pessoal qualificado para as
atividades de prospecção, produção, transporte e transformação da matéria bruta em insumo pronto para utilização e exportação, visto que o
País importa milhares de toneladas de potássio para sustentar a produção agrícola. Embora exista muito calcário calcítico, pouco é o volume
de calcário dolomítico e esse é mais importante do que aquele para
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correção do solo, que em média necessita de 10 toneladas de calcário
por hectare, segundo dados da pesquisa científica.
Outra questão é a presença da matéria orgânica. Em pesquisas realizadas por nossa equipe no antigo Instituto de Tecnologia da Amazônia
(UTAM), em áreas inseridas entre os municípios de Itacoatiara e Boa
Vista do Ramos, em busca de turfa como alternativa para produção de
energia, descobriu-se que as turfeiras possuíam baixo poder calorífico,
mas eram ricas em micronutrientes para serem usados na agricultura,
como recurso adicional na recuperação do solo.
Por outro lado, a grande maioria dos lagos de várzea são reservas de
matéria orgânica que poderia ser usada na recuperação dessas áreas
degradadas, pois é de fácil retirada. Além disso, em muitas áreas a lama
(sedimento) acumulada nas várzeas pode ser utilizada com sucesso
em hortas caseiras, misturando-a com a terra firme para aumentar sua
produtividade.
Com relação às palmáceas buriti, açaí, tucumã, jauari e outras, deve-se aproveitar ao máximo sua abundância para gerar renda, melhorar
qualidade de vida e trazer mais insumos e tecnologia para a região.

Questão urbana
O Amazonas concentra 75% de sua população na área urbana, restando pouca gente produzindo no interior. Isso é um fato preocupante,
pois há muita gente vivendo, sem nada produzir, contando com ajuda
do governo através dos Programas Bolsa Floresta e Bolsa Família. Por
ter muita necessidade e por falta de conhecimento, o caboclo pensa
que está lucrando, mas às vezes gasta quase tudo o que ganha com o
transporte para receber o benefício. Por outro lado, os representantes
do povo parecem estar mais interessados nos votos do que na sustentabilidade econômica, educacional e humana das comunidades.
Concordo com o uso de terras nos espaços urbanos ociosos para a
produção de alimentos rotineiros que custam caro e estão sendo importado. As pessoas não estão sendo orientadas por quem deveriam para
a criação de consórcios e hortas comunitárias nos bairros, visando o
consumo próprio e a venda de excedentes para angariar recursos extras.
A falta de planejamento urbano e a chegada de refugiados vindos
do interior do Amazonas e de outros estados brasileiros agravam ainda
mais os problemas de saúde, segurança, educação, moradia e qualidade
ambiental.
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O incentivo à agricultura familiar, com a criação de hortas comunitárias, serviria também como atrativo para o turismo urbano, pois
certamente esses locais atrairiam visitantes e seriam mais uma fonte
de renda para as famílias. Além, é claro, da troca de informações entre
parceiros, num aprendizado constante e em via dupla.
Quanto às unidades de conservação (UCs), elas representam um problema muito sério e que deve ser focado com muita sabedoria. Querem
retirar as famílias dessas localidades, com base na legislação que orienta
as atividades nessas UCs. Esse fato esta levando ao descontentamento e
até ao desespero muitas comunidades que podem ser retiradas daqueles locais a qualquer momento, como são os casos do Parque Nacional
do Jau, do Parque Estadual do Rio Negro e do Parque Nacional de Anavilhanas, no médio rio Negro, que congrega inúmeras comunidades em
risco de serem desalojadas após mais de 50 anos de ocupação. Essas
comunidades estão se movimentando e querendo oferecer resistência,
principalmente com relação ao Instituto Chico Mendes e ao IPAAM. Há
entre elas um enorme sentimento de revolta, principalmente contra a
classe política.
Plantas medicinais. Em comunidades próximas a Manaus, 182 espécies de plantas são usadas para os mais diversos fins, desde dor de
dente até tratamento de câncer. Assim, entendo que seria bom investir
no cultivo de plantas medicinais na agricultura familiar.
RODEMARCK DE CASTELLO BRANCO
A ótica econômica não tem recebido pouco destaque nas análises sobre o aproveitamento do potencial da agricultura e do pescado amazônico. Nas últimas décadas o mercado consumidor regional para produtos
da agricultura amazônica teve forte expansão, reflexo da urbanização e
da demanda industrial. Apesar do modelo Zona Franca de Manaus ter
frágeis linkages com a economia do interior da região, no segmento de
concentrados para bebidas não alcoólicas, atualmente com 26 unidades
produtivas, é crescente a demanda por insumos como guaraná, açúcar
e sucos de frutas regionais. Isso permitiu que alguns produtos agrícolas
e extrativos da região tivessem oportunidade de superar um dos principais entraves para o fomento da produção: a dificuldade de conquistar
mercado. Infelizmente, essas oportunidades não têm sido plenamente
aproveitadas, com a demanda industrial sendo atendida por produtos
agrícolas oriundos de outras regiões do País.
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Parte considerável da demanda por semente e extrato de guaraná está
sendo suprida por Mato Grosso e Bahia. Quase 1/3 do peixe consumido
em Manaus, oriundo da piscicultura, vem de Rondônia, Roraima e do
Mato Grosso. O açúcar, excetuando a produção de Presidente Figueiredo (Agropecuária Jayoro) está sendo suprido por Mato Grosso e pelo
Nordeste do País. Ademais, diversos outros produtos com amplo mercado, como o açaí, não têm aproveitado essas condições favoráveis. Em
resumo, a agricultura regional não está aproveitando essas oportunidades no mercado para propiciar maior dinamismo aos seus negócios.
Para atendimento de mercados extrarregionais, historicamente o gargalo tem sido os custos de transferência, alavancado recentemente pela
crescente produção de vários produtos da região em outras regiões do
país, na proximidade dos grandes centros consumidores – caso de guaraná e da piscicultura de peixes amazônicos, dentre outros. Isso significa que será cada vez menos competitivo atingir esses mercados com
produtos “in natura”, de baixo valor agregado; é necessário agregar
valor aos produtos amazônicos. No pescado – o couro, a carne defumado, a farinha e outros subprodutos. Outros produtos, como óleos,
aromas e extratos, pelo valor mais elevado, possuem menor relação
custo de transferência / preço, o que facilita o deslocamento a grandes
distâncias. Outras oportunidades existem na floricultura tropical, fruticultura (sucos, doces, etc). Para maior geração de renda é essencial que
a produção e as questões mercadológicas estejam integradas nos planos
e projetos voltados ao setor agrícola e extrativo da região.
Os produtos extrativos e agrícolas da Amazônia que tiveram capacidade de atingir o mercado do resto do País e internacional tinham, quase sempre, baixa relação custos de transferência/ preço de venda. Foi o
que ocorreu na primeira metade do século XX com a borracha, essência
de pau-rosa, castanha-do-brasil, sorva e alguns poucos produtos. Tanto
que à proporção que os preços caíam no mercado internacional (pelo
surgimento de novos produtores ou bens substitutos) foram perdendo
mercado e a produção deixando de ter viabilidade econômica no interior da região.
Mesmo quando a produção agrícola do interior é destinada ao mercado de Manaus, os custos de transferência são essenciais para os resultados econômicos. Em muitos casos, a distância geográfica entre as
zonas de produção e Manaus não é incompatível com a transferência
do produto até o mercado consumidor, mas fica inviável nos aspectos
econômicos pela estrutura de transporte – falta de linhas regulares de
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transporte e ausência de barcos adequados ao transporte de produtos
agrícolas. Em resumo, o aproveitamento das oportunidades existentes
na economia agrícola e de pescado do Amazonas exige não apenas
estímulos à produção (tecnologia, questão fundiária, crédito, etc), mas
políticas que permitam a superação dos entraves econômicos e mercadológicos.
OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA
A problemática da Amazônia passa em primeiro lugar pela pesquisa
e daí meu apreço às instituições locais que trabalham nesse setor. No
entanto, o pesquisador e os institutos de pesquisa enfrentam vários problemas de recursos financeiros e deficiência de infraestrutura, dentre
outros. Não cabe ao instituto de pesquisa, sozinho, a solução definitiva
do problema da tecnologia de produção.
É pouco relevante, em certo sentido, sabermos como produzir pupunha, tucumã, joari e outros, se não temos como transferir essa tecnologia ao produtor. Esse, ao que penso, é o ponto nevrálgico a ser
discutido. O agricultor, além de não sabe usar, é bastante resistente a
novas tecnologias. Não recebe a necessária assistência técnica e por
isso, sobretudo em relação ao pequeno, prefere o uso da enxada. Por
outro lado, os investimentos são insuficientes, os recursos no geral são
pulverizados. O governo, por seu turno, não leva em conta planejamento ajustado às peculiaridades da região.
O Brasil não tem uma estratégia de desenvolvimento para a Amazônia. Estamos discutindo tudo isso desde a década 60, com o encontro
no navio Rosa da Fonseca, do qual resultou a criação do BASA e da
SUDAM, além de outras intervenções públicas nas áreas de transporte,
telecomunicações, etc. Discutimos hoje praticamente os mesmos problemas de então.
Os municípios do Amazonas são muito carentes em relação à extensão rural. O que é outro grave problema. Tomo como exemplo o PROBOR, que movimentou cerca de 4 bilhões de dólares em investimentos
públicos nos anos 1970 e 1980. Mesmo assim, o Brasil não foi capaz
de absorver a tecnologia de produção de borracha em seringais de cultivo. A Malásia enviou seus pesquisadores para a Amazônia, porque
precisava de material botânico para renovar o perfil genético de seus
plantios. O programa de transferência de tecnologia processou-se através de acordo entre governos. Nós perdemos a oportunidade de avançar
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tecnologicamente nessa direção, por um pequeno detalhe: continuamos
utilizando os mesmos clones suscetíveis ao Microciclos ulei, inexistente
nos seringais da Malásia. O que resultou no total fracasso do PROBOR
no Brasil.
Creio que uma importante contribuição que podemos oferecer ao País
seria mostrar à sociedade sua capacidade de pressionar os governos no
sentido de investir em programas de transferência de tecnologia, conciliando resultados alcançados com as demandas do setor produtivo.
Temos uma infraestrutura de pesquisa razoável, apesar das dificuldades
enfrentadas. A EMBRAPA alavancou a produção de alimentos no Brasil
nos últimos 40 anos; o INPA desenvolveu excepcionais conhecimentos
científicos sobre a Amazônia. Precisamos repassar esse conhecimento à
sociedade, beneficiária final desse acervo.
Duas empresas americanas dominam as exportações de açaí no Brasil. Vemos também o extraordinário cultivo de pupunha na Bahia para a
retirada de palmito - tecnologia que ainda não fomos capazes de desenvolvera aqui - e assim vamos perdendo espaços. Durante o período em
que José Bernardino Lindoso governou o Estado do Amazonas (19791982), foi criado um programa de incentivo com redução do ICMS
para empresas que investissem em produtos agropecuários. Algumas
apresentaram projetos de implantação em alguns campos no Distrito
Agropecuário. Esses projetos não evoluíram por falta de vocação das
empresas em relação ao setor. Mesmo assim foram beneficiadas com
adição de restituição daquele tributo.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
A Agronomia trata de normas e critérios adequados para o bom uso da
terra e, por isso, deve abranger não somente a zona rural, mas também
os terrenos desocupados das zonas urbanas e suburbanas. Se adequadamente aproveitadas, somente estas últimas áreas seriam suficientes
para abastecer milhares de pessoas com produtos hortifrutigranjeiros
de ótima qualidade e a preços competitivos, especialmente porque estão sendo produzidos ao lado dos potenciais consumidores. Além disso,
esses espaços e estas atividades poderiam se constituir numa alternativa importante para a criação de emprego e renda e para a eliminação
dos terrenos baldios e do lixo neles acumulado, além de um excelente
mecanismo para a prática da educação ambiental.
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Apesar da Amazônia não se destacar na agricultura, nos moldes
em que esta é praticada nas demais regiões do Brasil e do mundo, ela
apresenta um conjunto de singularidades que devem ser consideradas,
principalmente quando se levam em conta os princípios fundamentais
da sustentabilidade. A primeira delas é que seus solos são pobres em
nutrientes, mas neles se desenvolve uma vegetação luxuriante e com
altíssima diversidade biológica. Esse dado remete ao fato de que a fertilidade do solo é um fator relativo; ou seja, o solo só é pobre para certos
tipos de plantas.
Considerando que, dentre as plantas nativas da Amazônia, há muitas
que já vêm sendo utilizadas pelo homem há milhares de anos e também
que muitas delas apresentam um enorme potencial de uso, parece óbvio que elas devam merecer prioridade na agricultura. Por que isso não
ocorre na prática é uma questão em aberto, mas provavelmente se deva
à falta de efetivo apoio governamental. O apoio que este vem dando há
décadas à agricultura de grande escala, inclusive com sucessivos “perdões” de dívidas por empréstimos, deveria servir de exemplo.
Existe um sem número de plantas nativas utilizadas pelos indígenas
que ainda nem chegaram a ser devidamente catalogadas pela Ciência e
muito menos ao conhecimento da população e dos potenciais usuários,
especialmente do homem branco e urbano. É preciso um grande investimento nesse potencial adormecido. Aos governantes compete dar
todo apoio nesse sentido. Às instituições científicas e de ensino também competem compromissos em pesquisa. O tipo de apoio técnico e
financeiro normalmente dado ao agronegócio deveria servir de espelho
para isso.
Outra singularidade da Amazônia é que, embora aparentemente homogêneo, seu ambiente agricultável é altamente diversificado. Exemplo disso são as áreas mais elevadas, pertencentes ao escudo do Brasil
Central e onde predomina o cerrado, em contraposição às áreas mais
baixas, pertencente à planície, sob domínio da floresta ombrófila, dos
igapós e das matas de várzea. Também é nessas áreas mais elevadas
que estão localizadas as cabeceiras e os altos cursos dos rios de água
clara, enquanto é na parte central da bacia que se estendem os grandes
eixos fluviais, representados pelo Solimões, Amazonas e outros rios de
água branca, além dos cursos inferiores e das rias dos seus principais
afluentes. Também, enquanto a agricultura nas partes mais elevadas
se desenvolve fundamentalmente através de pastagens para o gado, do
plantio de soja e outros grãos, a agricultura na planície se desenvolve
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basicamente através de hortifrutigranjeiros. Esse ambiente naturalmente tão diversificado deve servir de inspiração e modelo para a diversificação na agricultura. A monocultura não pareceu ser a forma ideal da
agricultura na Amazônia, por mais que os latifundiários insistam nisso,
com os massivos apoios dos governantes, muitos deles também envolvidos no mesmo tipo de negócio.
Em alguns casos na Amazônia, a agricultura familiar e a agricultura
do agronegócio se sobrepõem. Em outros casos, parece haver um surdo, mas grave conflito entre ambas, especialmente por problemas fundiários e pela pressão econômica, onde normalmente quem tem mais
acesso aos meios jurídicos e aos bancos acaba ganhando. O resultado
disso é a expulsão paulatina do caboclo do interior para as zonas urbanas, com consequências sociais funestas, sendo a principal delas o
esvaziamento do campo, o inchaço das favelas e o agigantamento da
violência. Evidente que, do ponto de vista social e também econômico,
a sobreposição e, principalmente, a colaboração seria muito mais interessante que o conflito. O apoio técnico permanente ao cooperativismo
poderia ajudar a sair desse impasse.
Um fator que parece comum à agricultura tradicional e ao agronegócio é o baixo valor agregado de seus produtos. Ainda é comum a
exportação de madeira em toras, ao invés de móveis; a exportação de
grãos, ao invés de ração e gêneros alimentícios. Ou seja, a agricultura
brasileira deixa de gerar renda e emprego quando faz isso com seus
produtos. Um verdadeiro desperdício de oportunidades e de outras vantagens socioeconômicas. Como nos demais setores antes assinalados,
também aqui o governo e suas instituições de ensino e pesquisa devem
dar sua parcela de efetiva colaboração para sair desse ciclo vicioso.
O Brasil e especialmente a Amazônia ocupam uma zona privilegiada do globo terrestre, com água e luz abundantes o ano inteiro, sendo esses fatores essenciais na produção agrícola. Por outro lado, há
uma quantidade imensa de pessoas que estão desempregadas e passam
fome. Ao mesmo tempo, o Brasil exporta quase duzentos milhões de
toneladas de grãos todo o ano para os Estados Unidos, Europa e Ásia,
onde ali são utilizados para a indústria ou simples ração para bois,
porcos e outros animais de criação. Além dos grãos, deve-se computar
também a água, indispensável para sua produção. Com isso, combate-se a fome nos países ricos à custa da produção barata e dos impactos
ambientais no território brasileiro. Essa situação precisa ser revertida.
Ao invés de grãos, o país deveria estar exportando produtos elaborados.
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Outra singularidade amazônica diz respeito ao contraste dos métodos e técnicas agrícolas empregadas na região. De um lado, predomina a mecanização de grandes extensões de terras, com o emprego de
tratores, colheitadeiras e outras máquinas cada vez mais eficientes e
sofisticadas. De outro lado, predomina o cultivo de pequenos roçados
ou fundos de quintal, com o emprego de instrumentos arcaicos, como
machado, foice e enxada. Parece que falta um setor intermediário, com
uso de implementos agrícolas simples mas funcionais, para o avanço da
agricultura de pequena escala. Compete aos governos o estabelecimento de instrumentos para isso.
Uma grande variedade de identidades culturais envolvidas na agricultura é outra singularidade importante da Amazônia. Talvez os casos mais emblemáticos ocorram com as populações oriundas do Sul e
Sudeste brasileiros, que desenvolvem uma agricultura altamente mecanizada, com uso intensivo de fertilizantes e defensivos e com altos
índices de produtividade, em contraposição das populações nativas,
caboclas e indígenas, que praticam a agricultura familiar de forma artesanal, com baixíssima produtividade, nível de insumo e controle de
pragas. Seria muito salutar a interação entre sistemas, uns aprendendo
com os outros.
Também os aspectos empresariais envolvidos na gestão das terras
se constituem numa outra singularidade amazônica, pois nessa região
convive lado a lado um sistema trabalhista relativamente complexo, assentado em contratos bem firmados e um sistema oposto, semiescravagista, em que os trabalhadores braçais ou os pequenos proprietários de
terra não possuem a mínima segurança ou apoio jurídico para a posse
e usufruto da terra. É preciso incentivar as práticas boas e combater as
ruins. Os governantes não podem estar alheios a isso.
Deduz-se do conjunto de fatores acima esboçados que o universo
da agricultura é muito diversificado, guardando estreita relação com o
restante da diversidade amazônica. Esse fato é bastante significativo,
pois se a Amazônia é uma das regiões com mais elevado grau de bio-sociodiversidade do planeta, nada mais coerente do que nela florescer uma agricultura também altamente diversificada. Resta saber se,
ao lado dessa diversidade natural, existem mecanismos políticos que
potencializem ou, no mínimo, mantenham essa agricultura diversificada. Nesse sentido, importa saber se o apoio governamental dado à monocultura e aos produtos do agronegócio (facilidade e garantia da posse
de terra, subsídios, infraestrutura e meios de produção, transporte e
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comercialização) é idêntico ao que é dado à agricultura tradicional, aos
pequenos negócios e à segurança alimentar regional.
Há fortes evidências de que, durante milhares de anos, os indígenas
da Amazônia utilizaram-se de seus sernambis (aterros feitos com restos de frutos, animais e outros materiais orgânicos) para a formação
de solos férteis e a efetivação de práticas agrícolas. Estando o mundo
moderno, especialmente nas grandes cidades, atapetado de restos orgânicos lançados nos famigerados lixões, servindo quase tão somente à
proliferação de ratos, urubus e outros animais, é inconcebível que esse
material não seja devidamente tratado e reaproveitado pela agricultura.
Do mesmo modo que o governo subsidia e apóia a instalação de novas
indústrias, com o argumento de que elas são geradoras de emprego e
renda, deveria haver o mesmo tipo de apoio para o processo industrial
dos lixões, visando a produção massiva de adubo e a agricultura orgânica, especialmente a produção de hortifrutigranjeiros, na periferia das
cidades.
Ao lado de subsídios financeiros, as cidades deveriam ser dotadas de
cursos e escolas técnicas públicas, voltadas para o tratamento, reciclagem e aproveitamento do lixo. Além de oferecer ótima oportunidade
para a geração de emprego e renda, essa estrutura educacional serviria
para produzir os insumos para a agricultura e promover a preservação
do ambiente. Idêntica política deveria ser adotada para a instalação de
escolas técnicas, visando o manejo e aproveitamento das frutas regionais, com vistas à agregação de valor e ao mercado regional e internacional.
O governo e as empresas têm facilitado enormemente a aquisição de
carros novos, por meio de financiamentos com prazos de até sete ou
mais anos. Por causa disso, a frota de veículos novos tem aumentado
enormemente, entupindo os espaços urbanos e atormentando a vida
dos transeuntes e moradores. As cidades se transformaram em pátios.
Esse fato contrasta bastante com a situação do campo, onde há enorme carência de tratores, arados e outros implementos agrícolas, especialmente para a agricultura tradicional. Na região Norte, os planos de
financiamento de máquinas agrícolas parecem pouco atrativos, sendo
isso uma demonstração da pouca lucratividade ou, então, da falta de
apoio dos governantes. A grande questão, portanto, é saber como desenvolver a agricultura familiar e também aproveitar as áreas já desmatadas, sem dispor dessa estrutura e desse apoio tão importantes.
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Na mesma linha de raciocínio, convém lembrar a agricultura familiar,
que tem sofrido dificuldades com a instalação de indústrias de transformação para aproveitamento de frutos e outros recursos naturais da
Amazônia. O argumento mais comum é de que isso decorre do problema de escala, ou seja, da falta ou inconstância da matéria-prima. Ora,
se esse argumento é válido para o setor industrial, também o é para o
setor agrícola, porque os agricultores nunca vão se preocupar com escala, se não há demanda efetiva por seus produtos. Trata-se, portanto, de
um círculo vicioso que precisa ser vencido. Para isso, o apoio político
e técnico do governo, especialmente nos primeiros momentos dessa
busca de harmonia entre demandas coletivas e interesses particulares,
é de fundamental importância.
Para os produtos agrícolas de ciclo curto, como frutos anuais ou cultivos de várzea, seria importante que a instalação de agroindústrias se
desse antes ou juntamente com o cultivo dos frutos e não esperar que
esses se tornem abundantes na ausência delas. Esta é uma visão de
futuro; esse é o papel dos governantes realmente empenhados em desenvolver certos setores socioeconômicos. Aliás, foi exatamente essa a
política traçada para o setor eletrônico do parque industrial de Manaus,
onde as indústrias de componentes começaram e ainda começam a
operar, com o apoio dos governos, antes mesmo das grandes demandas.
Se isso é possível para os chips e aparelhos eletrônicos, por que não o
pode para os frutos da terra, nossos produtos alimentícios?
Outro grave problema tecnológico está relacionado à engenharia genética e ao patenteamento de variedades, especialmente de suas sementes. Um dos casos mais emblemáticos dessa situação é relatado no
livro de Pat Roy Mooney O Escândalo da Semente, lançado no Brasil em
1987. De lá pra cá a situação parece não ter mudado muito, pois, no início dessa década, uma empresa japonesa Asahi Foods tentava o registro
de patente do nome cupuaçu, aplicado a vários de seus produtos vendidos na Ásia, Europa e Estados Unidos. Isso equivalia a que somente essa empresa poderia lançar mão de produtos com esse nome, em
detrimento de todas as empresas amazônicas que trabalham com essa
fruta, há centenas de anos. Parece não haver dúvida que, para garantir
a tão propalada segurança alimentar, as grandes empresas produtoras
de sementes, os grandes exportadores e importadores, as indústrias de
transformação, os governos e a sociedade precisam manter e explorar
de forma sustentável a diversidade socioambiental da Amazônia.
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O que se nota, no entanto, sobretudo por causa da força tecnológica e
financeira, é que o mercado das sementes dos cultivares mais atraentes
e utilizados na Amazônia está nas mãos e na dependência de grupos
empresariais. O resultado disso é a erosão genética e a falta de sustentabilidade. Por certo, os métodos de melhoramento tradicionais, com
uso de sementes, sempre se constituíram numa forma de manipulação
do material genético, mas, nesses casos, os processos são direcionados
pela seleção natural, fruto de mutações induzidas por fenômenos naturais e transferência de material genético por vírus e outros micróbios.
Na engenharia genética, ao contrário, há uma abrupta intervenção humana e, o pior, o controle absoluto das empresas que patenteiam e se
julgam donas de um material biológico cuja matriz é proveniente da natureza e, portanto, de uso comum. Pelo fato de não ser um processo de
seleção natural, nem de uma evolução adaptativa, mas simplesmente
um critério econômico, vinculado às patentes e concentração de poder,
a indução de mutações e a transgenia artificial são nocivas à biodiversidade e também à agricultura familiar ou orgânica.
Outro aspecto socioeconômico extremamente negativo do patenteamento de sementes é que essas são cultivares selecionados por gerações
de agricultores tradicionais, sendo esses seus verdadeiros proprietários
intelectuais, caso devessem haver donos para as mesmas. Não há porque elas estarem sujeitas a critérios e muito menos a determinações
de um mercado usurpador. Ao contrário, elas devem ser consideradas
como bem público e, como tais, devem merecer a proteção da sociedade e dos governos dos países em que ocorrem e não de empresas que
se julgam suas donas.
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Resumo

Neste capítulo é analisada a situação da educação no Brasil, com foco na
Amazônia, uma região peculiar, profundamente influenciada pela floresta, pelas águas e pela cultura de seu povo, notadamente os indígenas e caboclos.
Aqui, os principais temas enfocados são os currículos, o material didático, a
formação dos professores, a gestão escolar e as políticas públicas traçadas para
a região. São questionados os valores culturais dominantes no processo educacional e a necessidade de normas regulatórias, incentivo à educação ambiental, estudo dos biomas e construção do senso coletivo da cidadania plena, tão
carente na atualidade. O processo educacional amazônico precisa ser baseado
na realidade sociocultural, tendo como parâmetro o equilíbrio natural demonstrado pela floresta. A floresta é um livro, em que cada árvore traz em seus vasos a marca de sua própria história, os sinais do tempo e de sua evolução. Por
outro lado, a cidade é uma construção social que se renova compulsivamente,
sem saber como reaproveitar o que descarta. É a sociedade do consumo excessivo e da degradação e que tende a fortes impactos e situações irreversíveis.
Pela sua formação e desenvolvimento, a cidade é uma anti-floresta. Aprender
com a floresta e na floresta é tão ou mais importante que aprender com os
livros e nas bibliotecas. Desse modo, proteger a floresta não é tarefa apenas
para agências burocráticas ou instâncias de governo, mas de toda a sociedade
bem educada e culturalmente envolvida nessa missão. A educação necessária
e desejável é aquela que seja capaz de transmitir apreço ao conhecimento,
respeito aos semelhantes e a todas as formas de vida.
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Recentemente, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,
juntamente com outras instituições, elaborou um documento importante sobre as diretrizes para uma política nacional de educação. Tal
documento tem recebido a atenção de muitos analistas e também feito
muito sucesso. Espero que chegue às mãos de todos vocês.
Também sobre esse tema, há um breve mas consistente artigo, de
Isaac Roitman, coordenador do Grupo de Trabalho de Educação criado
pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Além
desses, há também vários outros documentos interessantes e que poderiam servir de base para a reflexão nessa reunião do GEEA; entretanto, prefiro ser um pouco mais ousado e me aventurar por abordagens
novas e mais condizentes com a realidade amazônica. Também usarei
dessa ousadia para retratar o tema com metáforas. Espero que minhas
colocações sejam bem interpretadas.

O rio une ou separa?
Primeiramente, gostaria de pontuar que a Amazônia, sob o ponto de
vista biogeográfico e histórico, é bastante diferente do restante do Brasil, em vários contextos, e é exatamente sobre esses cenários que gostaria de colocar as grandes linhas de minhas reflexões. Por outro lado,
também devemos analisar o contexto do universo escolar como um
todo, nele incluindo os currículos, as cartilhas, livros e outros materiais
didáticos e a formação dos professores, pois esses são instrumentos
fundamentais do processo educacional.
Começo observando que, na grande maioria dos livros didáticos brasileiros, a palavra Amazônia está registrada quase que exclusivamente
nos ambientes da Geografia, isto é, dos rios, da floresta e da paisagem. Ocasionalmente, também se encontra material didático tratando
de Economia e das instituições governamentais que lidam diretamente
com ela, como por exemplo a SUFRAMA, a SUDAM e outras. Para os
demais aspectos, importantes para a sociedade e para a educação dos
jovens e adolescentes, há pouquíssimas publicações que circulam nas
escolas. Evidentemente, isso não é um desafio pequeno no processo
educacional, pois envolve atividades complexas e que vão muito além
do simples ato de publicar. Envolve, por exemplo, a proposição, o debate, a escolha e a elaboração dos textos e isso demanda tempo, pessoas
qualificadas e eticamente engajadas. Essa é uma das etapas mais difíceis do processo e é sobre isso que quero falar.
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Cada país e região têm suas características peculiares. Por exemplo, o
Japão é um país formado por uma porção de pequenas ilhas, algumas
delas com vulcões. Além disso, é um país marcado historicamente por
conflitos com a China e outros países. E a Amazônia, quais são suas
características fundamentais, o que marca o território, o povo e sua
história?
É óbvio que água é um fator preponderante, incluindo as diversas
formas em que ela é vista e utilizada como nos igarapés, nos grandes
rios, com suas enchentes e vazantes. A água também pode ser vista
como um elemento indispensável na alimentação, nos meios de transporte, na geração de energia, na irrigação da floresta e das várzeas ou
no fenômeno da evaporação.
Surge, aqui, a primeira dúvida, ou melhor, uma grande inquietação.
Trata-se do fato de que esse conjunto de elementos da natureza amazônica, vinculados à água, normalmente são estudados de maneira fragmentada e utilizados por pessoas distintas, por especialistas que às vezes não se comunicam. Obviamente, falta nisso uma noção de unidade,
o que é muito prejudicial ao processo educacional, pois gera uma visão
parcial e atomizada da realidade.
Mas, a grande pergunta na Amazônia é, a meu ver, a seguinte: o rio
nos une ou separa? Sei que há aqueles que dizem que une e os que
afirmam que separa. O rio é amigo ou inimigo? A cidade de Manaus,
por exemplo, está voltada para o rio. Ela aproveita o que o rio oferece
ou dá as costas para ele?
Às vezes tenho a impressão que o rio é visto como algo que, se fosse possível asfaltar, para permitir o tráfego entre as cidades, isso seria
feito, sem o menor constrangimento. Claro que ao dizer isso muitos se
revoltariam afirmando que isso não é verdade, que o rio é nosso maior
patrimônio material e simbólico, mas é um conflito que todos reconhecem estar presente no nosso dia a dia.
As culturas passadas integravam o rio, viviam com o rio, e do rio.
Se você percorre as culturas antigas, da Mesopotâmia, por exemplo, o
Eufrates, era um rio sagrado. O Nilo e os sedimentos que deposita permitiam e ainda permitem a produção de grãos e colheitas. Alguém acha
que o rio Amazonas não deposita sedimentos tão importantes quanto
os rios da África? O que falta apenas é um registro bíblico. O fato é que
o rio une, nutre, fertiliza, permeia a vida na região. Se chega a permear a vida na região, incomoda as áreas asfaltadas. A cidade, que foi
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construída sem bem decidir se deveria se defender do rio ou abraçá-lo,
encontra dificuldades em integrá-lo. Essa é a questão central.
Quero usar essas imagens e outras, para dar a vocês qual o quadro
em que, a meu ver, deveríamos nos debruçar para examinar as questões
da educação. Educamos para integrar o rio à nossa vida, ou para nos
defender dele? Defender dele significa o quê? Na Suécia e Finlândia, pra
se proteger do frio, se constroem ruas subterrâneas, aquecidas, porque
o inverno é um gelo. Não é preciso usar janelas grandes, porque 80%
do tempo é escuro. Quando tem sol, é festa. Quando chega o sol, todos
param; o povo sai à rua para comemorar, porque o clima é hostil.
É normal que o clima e os ambientes influam na cultura local e é
normal observar que esse mesmo clima possa ser considerado hostil.
O frio é inimigo na Alemanha; o rio Nilo é amigo no Egito e por aí vai.
Portanto, nos debruçarmos sobre como tem sido tratado, nas diferentes
culturas, a presença do ambiente do rio e da natureza é uma reflexão
que nos exige certo tempo e dedicação, bem como um certo cuidado.
Por que? Porque as culturas pré-colombianas, ainda vivas entre nós,
têm-se dedicado à água, à terra e à floresta com uma atenção muito especial, têm-se identificado com elas. Além disso, desenvolveram
técnicas muito sofisticadas de convívio e aproveitamento dos recursos
naturais, muitas vezes pouco utilizadas e divulgadas.

A Convenção da Biodiversidade e os conhecimentos
tradicionais
Há uma outra razão que me sugere escolher este tema para iniciar o
debate sobre educação na Amazônia: o encontro internacional sobre a
biodiversidade, ocorrido em Nagoya, recuperou o parágrafo 18 do Artigo 218 da Convenção sobre Biodiversidade Biológica e lhe deu renovada
atualidade.
O Artigo diz: “os recursos genéticos não são propriedade da humanidade, atribuindo-os ao controle de cada nação para que os estude,
conserve e explore de modo sustentável, soberanamente”.
E mais: ‘reconheceu direitos de propriedade sobre os conhecimentos
das culturas indígenas e de populações tradicionais, afirmando que com
eles devem ser repartidos os benefícios obtidos com sua exploração econômica’
Abre-se, a nível internacional, uma nova era nas relações, direitos e
responsabilidade dos países com seus biomas. Reconhece-se o valor das
culturas tradicionais, culturais e financeiros. Portanto, nos próximos
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anos, será preciso reformar profundamente o estudo dos recursos genéticos e das culturas e conhecimentos tradicionais.
Sabemos que esta reforma deve começar pela escola e pela crítica
dos valores culturais dominantes. Não se trata de reformar apenas as
leis de acesso e coleta, reduzindo as restrições aos pesquisadores e instituições de pesquisa, mas de incluir nessas novas propostas de normas
regulatórias o incentivo à educação ambiental e ao estudo dos biomas,
da fauna, da flora e dos equilíbrios ambientais desde a escola básica.
Proteger o patrimônio genético não é tarefa para agências burocráticas mas é tarefa de toda a sociedade bem educada e culturalmente envolvida nessa missão. Digo isso porque me preocupa ver que os
projetos de lei em tramitação excluem os alunos das escolas e seus
professores do direito de acesso aos laboratórios naturais. Estudar um
formigueiro ou coletar uma libélula só pode ser feito por pesquisadores
credenciados, o que impede de fato que os alunos sejam incentivados a
aprender observando a natureza como ela é.

A agricultura tradicional
Vamos examinar alguns aspectos da presença da história pré-colombiana na Amazônia, na cultura corrente e na educação básica dos nossos cidadãos.
Recentemente, tive a oportunidade de acompanhar um encontro de
Arqueologia, no qual foi mostrada a forma como era aproveitada, para
cultivo, a região pantanosa das Guianas. Frente à presença de uma água
que inutilizava a região, foram desenvolvidas técnicas de preparo da
terra para a agricultura dispondo montículos de terra, um ao lado do
outro (1 a 2 metros de cada lado), que cobriam áreas muito extensas,
entre 10 e 30 hectares. Neles eram plantados vários cultivares, como o
milho, mandioca, batata-doce e outros, com enorme sucesso. Na verdade, este tipo de utilização de terras pantanosas se estende das Guianas,
passando pela Venezuela, até as ilhas do Caribe e Colômbia.
Digo isso apenas para mencionar que estes povos eram muito habilidosos na utilização de técnicas apropriadas à agricultura na região. Às
vezes alguém afirma que eles devem ser tratados como pouco evoluídos, porque não conheciam a escrita ou o ferro. Sim, não conheciam,
mas, mesmo assim, sabiam fazer canoas com machados de pedra. Técnica não consiste simplesmente no uso de ferramentas sofisticadas;
consiste na capacidade de atingir engenhosamente um objetivo e ter
eficiência em resolver problemas específicos. Os povos pré colombianos
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não dominavam o ferro, mas eram capazes de construir canoas com
capacidade para até 30 pessoas e navegar bem pelos rios. Eles eram
eficientes, sabiam plantar, colher, manejar a floresta.
Outro estudo muito interessante, mencionado pelo arqueólogo Eduardo Neves durante a mesma conferência, mostra que boa parte da floresta, cerca de 10% do seu total, portanto uma área imensa, é de origem
antrópica, tendo sido manejada. Esta conclusões tem fundamento nos
estudos da presença de terras pretas de origem antrópica encontradas
com grande frequência na bacia amazônica. Evidentemente, o estudo
conclui que a presença destas terras, muito férteis é fruto de ações organizadas, planejadas.

As regras de parentesco
Por outro lado - e isso tem importância direta para a educação - toda
nossa cultura é baseada no principio de propriedade e da vantagem
individual. Eficiência, lucro, atividades, produtos e normas dirigidos
ao indivíduo. O universo das culturas precolombianas é um universo
em que as regras de parentesco, comunitárias, por exemplo, são muito
mais importantes do que as questões de propriedade ou dos interesses
individuais.
A organização de uma comunidade, de uma aldeia, de uma ocupação
de território obedece a determinadas regras, normas. Imaginem que lá,
entre os Ticunas, na área da Colômbia - Brasil, nas culturas Aruaque,
os casamentos não podem ocorrer entre pessoas da mesma língua....
que sofisticação! Ser obrigado a casar com uma mulher ou homem
de outra língua.... Se Shakespeare soubesse disso teria logo imaginado
uma tragédia com as dificuldades de comunicação entre os noivos apaixonados...
Isso obriga a integração entre diferentes povos. Com as sementes circula o melhoramento dos cultivares. Todo o manejo da mandioca é fruto de casamentos em que as mulheres levavam sementes para melhorar
os cultivos de outra aldeia. A melhoria das espécies de mandioca se
deve, em grande parte, às formas de casamento e organização familiar.
Obviamente, para nós, isso parece estranho, mas se contarmos a eles
qual é nosso sistema, a eles também parecerá estranho.
Milhões de pessoas viviam na Amazônia e se alimentavam. Não parece que sua agricultura era planejada em extensão, mas conheciam e
aproveitavam as espécies nativas da própria floresta. Como resolviam
problemas de saúde, enfrentavam mosquitos? Como? Nós não sabemos,
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mas tinham soluções eficientes, caso contrário não teriam chegado em
grande número ao século XV.
Acho que há um vasto mundo de técnicas e culturas que é pouco conhecido. Mas os tempos estão mudando. No ultimo encontro de arqueologia amazônico, realizado cinco anos atrás, contava-se com cerca de
20 participantes. Em 2010 reuniam-se mais de 400 profissionais dessa
área e todos fizeram exposições riquíssimas em novas informações. Pergunto: quando isso tudo estará presente na educação? Por que? Porque
nas culturas indígenas a história tem um significado diferente; ela diz
respeito ao presente, ao dia de hoje ou a um universo mítico sempre
presente.
Há um famoso pão de mandioca feito pelos indígenas e que às vezes
se encontra guardado por muito tempo debaixo da terra. Quando achado, está pronto para ser consumido, mesmo que tenha sido guardado
por centenas de anos. Esse fato merece a atenção de todos. Algumas
teses deveriam ser feitas, para entender essa técnica de conservação de
alimento debaixo da terra. Da mesma forma que se ensina a importância, o valor e o significado da propriedade individual, também deveria
se falar das regras de parentesco, do território. Isso poderia ajudar a
entender melhor o mundo amazônico.

Um cinturão de estrelas nos envolve
Poderia lembrar também outros elementos importantes da cultura indígena, como os modos de observação e descrição do céu de construção
do calendário, da marcação do tempo, etc. Há nisso um detalhe que me
impressiona bastante. Como físico, talvez eu seja mais sensível a isso:
a Amazônia é a única região do mundo aonde normalmente o sol nasce
às 6 horas da manhã e se põe às 6 horas da tarde, em todos os meses
do ano e as mesmas constelações descrevem o mesmo percurso. Em
nenhuma outra parte do mundo isso acontece.
Na Suécia, ha épocas do ano em que o sol nasce ao meio dia e se põe
às quatro horas da tarde; ou seja, o dia tem apenas 4horas de luz solar.
O sol da meia noite na Finlândia, perto do circulo polar, chega perto do
horizonte e sobe de novo. Isso acontece 10 dias ao ano e tem dias que o
sol nem mesmo aparece. Aqui no equador, o cinturão de estrelas é sempre o mesmo, tanto que no Museu da Amazônia (MUSA) foi feito um
planetário que, ao invés de ser esférico é cilíndrico. Ou seja, pode-se
projetar o correr dos astros sobre a superfície de uma secção cilíndrica
sem cometer grandes erros. Isso é sensacional.
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A lâmina de 9000 anos
Há poucos anos foi encontrada na região de Manaus uma lâmina de
pedra, com a forma de uma ponta de flecha, esculpida de modo rigorosamente simétrico e cuja datação foi estimada por especialistas como
sendo superior a nove mil anos. Como nessa região não havia ferro ou
outros metais, certamente ela foi esculpida com outra pedra. Ela é um
objeto magnífico, que bem poderia ser comparada à estátua da Vênus
de Milo.
Tal como os registros dos egípcios e dos babilônios, os índios da
Amazônia também deixaram registros, a seu modo. Ou seja, suas manifestações técnicas e artísticas não são melhores, nem piores em relação
a outros povos. São diferentes, adequadas aos materiais que o ambiente
oferecia.
Também é importante observar que no Peru há registro de técnicas
sofisticadas de metalurgia utilizadas pelos povos indígenas, há mil
anos atrás, e que consiste na deposição de camadas finíssimas de ouro
e prata em jóias. Como isso era feito, se por imersão, deposição ou outra
técnica, não se sabe, mas isso é um tema que vem sendo pesquisado.

Um pouco antes e além depois dos Cabanos
O pesquisador Samuel Benchimol, no seu livro Amazônia: um pouco
antes e além depois, fala sobre as políticas públicas que foram traçadas
para a Amazônia, desde a década de 60. Ele lembra de uma viagem
que o Governador do Amazonas, juntamente com parlamentares, emissários do governo central, fizeram no barco Rosa da Fonseca, entre
Manaus e Belém. Nesta viagem foram discutidas a situação da Zona
Franca de Manaus e a possibilidade de transferi-la para outro Estado.
Os assessores e o grupo de apoio do Governo do Estado se mobilizaram
e lutaram contra essa idéia lesiva aos interesses do Amazonas. Felizmente, saíram vencedores e a ZFM continua em Manaus até hoje.
Benchimol compara a luta dos defensores da ZFM com o movimento
Cabano, um movimento de resistência à dominação colonial que teve
inicio no Pará por volta de 1830. Este paralelo histórico é muito significativo para o tema que estamos tratando. Ele relata que o princípio
que movia os “rebeldes” do Rosa da Fonseca era: “Não importa quem
decide, mas onde se decide”. Esse autor lembra da revolução cabana
com simpatia. De 1820 a 1835, os conflitos entre caboclos brasileiros
e os portugueses em Belém, eram muito tensos e mesmo guerreiros.
Os portugueses tinham uma forma de dominação muito prepotente,
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discriminatória; submetiam os locais, particularmente os indígenas e
caboclos, a uma exploração desumana e humilhação permanente.
Curiosamente, não se fala da revolução cabana nos livros escolares.
Em Manaus, nem um monumento ao movimento foi erguido. Em Belém, recentemente foi erguido um monumento à Cabanagem, um movimento muito significativo, pois buscava o direito de decidir aqui o que
interessa ao povo da terra, um movimento pelo resgate da dignidade
dos povos da região. Devo reconhecer que nas escolas se fala um pouco
de Ajuricaba: herói que liderou um movimento indígena de resistência
à dominação e revolta contra a humilhação e a escravidão.
A minha pergunta é: já decidimos ou já se decide aqui aquilo que
interessa à Amazônia? Alguns vão dizer que mais ou menos sim, outros
que mais ou menos não; mas todos lembram que na maioria dos casos
é Brasília que tem tratado a Amazônia como se continuasse a ser uma
grande colônia. Não mais de Portugal, mas do Centro-Sul.
Sabemos que há mais riquezas que saem da Amazônia para o Brasil
do que investimentos do governo na Amazônia. Isso qualifica uma relação assimétrica e, se analisarmos as decisões políticas, veremos que
isso corresponde também a uma assimétrica relação de poder. Que essas decisões sejam tomadas por representantes desse poder central aqui
dentro, e não por representantes do Estado, essa é uma boa discussão.
E aí perguntaria: a SUFRAMA é um enclave dirigido por Brasília ou São
Paulo, ou um polo industrial comandando pelos interesses do Amazonas?
Percebe-se com isso que temos ainda muito chão a percorrer, pois a
situação mudou pouco e isso se deu mais por uma consciência cívica
do que por uma verdadeira negociação das relações de poder com a
Amazônia. A representação da Amazônia no Congresso Nacional é desproporcional, se comparada com a sua extensão territorial e seu papel
estratégico na geopolítica da região.

Pedro usa um cachecol
Os livros didáticos adotados na Amazônia ainda são encomendados
pelo governo em Brasília; as Secretarias de Educação apenas os distribuem. Assim, por exemplo, os alunos em Manaus, Tefé ou outro município do Amazonas vão ter que “engolir” os mesmos valores e exemplos
geográficos e climáticos que os alunos do Rio Grande do Sul ou outro
estado daquela região.
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Ainda sobre esta situação de importar livros didáticos, lembro de
uma famosa prova do ENEM, em que um de seus textos falava que
“Pedro usa seu cachecol” e um aluno da Amazônia acabou errando a
questão – e também sendo reprovado, o que é pior - porque não sabia
que tipo de objeto era esse “cachecol”.
Observem que essa não é uma questão trivial. Mas mostra que, se
as decisões fossem tomadas localmente, isso é, se os livros distribuídos
para os alunos amazônicos fossem feitos aqui ou tratassem de sua realidade, a situação seria outra, bem diferente.
Com isso, não quero dizer que não se deva estudar aqui o que todos
devem estudar, que não deva haver um denominador comum na educação. Evidentemente, tal denominador comum é necessário a todos
os estudantes, mas se não houver referenciais locais, nossos jovens e
crianças crescerão sem saber a que mundo pertencem.
Quero ver o pessoal do ENEM me responder o que é uma “rabeta”.
Não sabem, como eu não sabia, até pouco tempo atrás. E isso é trivial
para qualquer criança do interior da Amazônia. Essa não sabe o que
é “cachecol”, mas sabe o que é “rabeta”. Então, perguntar o essencial
e deixar um espaço para o local é o que deveria ser feito nos exames
nacionais.
Todos sabemos que há erros grosseiros contidos nos livros didáticos.
Além desse problema, há aquele decorrente do professor reprovar o
aluno por não responder às questões exatamente na forma que o livro
manda, ou seja, a escolha entre o certo e o errado. Assim, não acredito
que os equívocos fundamentais da Educação serão corrigidos apenas
com elevação de salários. É preciso resolver também a situação dos
livros mal feitos e dos professores mal formados.
Podemos perfeitamente nos adequar aos currículos internacionais ou
às perguntas nacionais, desde que essas perguntas sejam feitas com
alguma sabedoria e bom senso. Devemos reconhecer que há uma responsabilidade do MEC e das autoridades locais por essa situação. O
Secretário de Educação e seus consultores, nisso são muito mais responsáveis do que o próprio professor. Não deveriam permitir que os
pareceres sobre a educação na Amazônia sejam dados por consultores
que ocupam salas muito distantes da nossa realidade.

Ensinar o quê, para quem?
Isso nos traz a questão de ensinar o quê, como, para quê e para
quem. A própria presença das múltiplas línguas na região amazônica
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nos leva a pensar sobre isso. Tais línguas não podem ser desprezadas,
ainda que sejam consideradas menos sofisticadas que a nossa, que não
disponham de registros escritos, etc. Isso não se justifica. São línguas
que permitiram às comunidades se comunicar, viver, sobreviver e se
multiplicar por milhares de anos. Então, elas devem ser a seu modo
eficientes. O problema é que nós, de fato, não as entendemos e as
excluímos da nossa cultura. Exemplo disso é o reduzido número de
linguistas dedicados às línguas indígenas em toda a Amazônia - dez,
na melhor das hipóteses – quando comparado à cerca de 150 línguas
existentes na região.
Levanto essas questões para apontar algumas contradições, questões
que nós tendemos a não valorizar, dar a devida atenção, quando discutimos a educação. Isso não quer dizer que devemos ensinar as línguas
Ticuna, Tucano ou Baniwa a todas as crianças nas escolas, mas também
não podemos obrigar as crianças dessas etnias a assimilar nossa cultura, sem mediação nenhuma com a sua língua e cultura; sem que a maneira de se expressar delas receba igual atenção à nossa na educação.
Isso mostra que há um conflito muito serio no processo educacional,
sobretudo na Amazônia. Quem está em contato com essas questões o
sabe muito bem; até mesmo quem lida com algumas comunidades indígenas que moram nas grandes cidades, como Manaus.

Lúcio Flávio Pinto ainda cabano
Então, recoloco a questão do porquê não existir um monumento à
Cabanagem e seus heróis nas praças de Manaus. Deixo isso à reflexão,
pois não se pode avançar na discussão da educação, sem levar em
conta esse fatos, sem desatar esses nós. É importante lembrar que a
Cabanagem não foi apenas uma revolta de momento, mas sim lutas que
duraram dez a quinze anos, com momentos de glórias, lutas, mortes,
miséria. Não foram apenas algumas pessoas que morreram em combate. Muita gente morreu por suas idéias e ideais. Estas deveriam ser
referências para os alunos, estudantes, para observar o passado e o presente com mais atenção e distinguir o que é bom, mau, independência,
liberdade, cidadania. Cidadania é isso, a consciência de uma historia de
lutas pela justiça, independência, dignidade, sem ela cidadania se torna
uma palavra vazia.
Não deixo de mencionar que temos ainda nos dias de hoje exemplos
traumáticos. O jornalista Lúcio Flávio Pinto, de Belém, responde a doze
processos por denunciar a corrupção e a injustiça, escrever a verdade
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sobre os abusos de poder, da canalhice daqueles que se beneficiam
com as facilidades oferecidas pelo poder central para que a região continue a exportar mais riqueza do que o que se investe para combater a
miséria na região, ou na educação do povo que aqui vive.
No Pará é vergonhosa a quantidade de terras griladas, de bauxita,
ferro e outros minérios que saem de lá, sem deixar nem um troco para a
população local. Essa é uma vergonha, mas quando vem um jornalista
e denuncia isso, os donos de jornais - instrumentos de dominação desse
quadro político - usam todos os meios e os subterrâneos da legislação
para sufocar as denuncias. Evidentemente, não estou me referindo ao
tempo da Cabanagem, entre 1830/35, mas da atualidade. Isso mostra
que os tempos mudaram, mas não mudaram tanto.
Outro exemplo disso: a SUFRAMA só instalou pólo de desenvolvimento em Manaus. Por que não também em outros centros, como Tefé,
Tabatinga e outras cidades do interior? A qual projeto de desenvolvimento regional responde? Há poucos meses vi em Tabatinga um terreno
destinado há anos à SUFRAMA, mas totalmente tomado por um matagal. Mas como? O projeto da Suframa não era desenvolver a Amazônia?
Parece que não. Para isso fosse possível precisaríamos de uma outra
educação, de um movimento cívico que valorizasse e prestasse mais
atenção aos interesses culturais e sociais da região.

A menina que queria ser farinheira
É através da interpretação de mitos e lendas que se constroem princípios éticos fundamentais, muitas vezes comuns a diferentes culturas.
Por exemplo, para o herói, e de acordo com o princípio socrático, é preferível sofrer o mal a praticá-lo. Encontramos esse principio em culturas
européias e culturas indígenas. Os símbolos e as metáforas mudam,
mas a preocupação em dar um significado moral ao mundo é alvo comum de toda a educação. É preciso preparar os jovens para encontrar
um significado naquilo que estão fazendo, e nisso os exemplos locais
são referência fundamental.
Vou dar mais um exemplo da falta de referencias éticas na educação
e na formação dos professores. A historia me foi contada por Roberto
Mubarac e esta registrada em sua tese sobre a educação das crianças
indígenas na rede escolar de Manaus:
“A professora de uma escola frequentada também por crianças indigenas pediu que cada criança escrevesse o que gostaria ser quando
crescer”.…quando Taiza, uma menina de 12 anos da etnia Sateré Mawé,
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começou a ler o que havia escrito, a professora a interrompeu e disse
que a historia não tinha nada a ver.…e que o seu relato era insignificante para a discussão da sala. O que a Taísa escreveu: “num lugar bem
distante da cidade, viviam muitas pessoas que gostavam de fazer farinhada, feita de mandioca, para que todo mundo pudesse comer. Para fazer essa farinha era preciso que todos ajudassem; quanto mais, melhor,
o que daria um monte de farinha. Quando crescer, eu quero ser fazedora
de farinha, para que ninguém passe fome”. Como é que um professor
pode dizer o que disse e não ser exonerado do cargo? Ele continua lá;
ninguém lhe disse que havia cometido uma barbaridade.
Esta atitude da professora revela, não apenas falta de princípios éticos no exercício da sua profissão como também uma franca incompreensão, quase hostilidade, que remete a preconceitos comuns: esses
meninos indígenas são preguiçosos... eles não querem nada, sentam
no fundo, dormem...
O Roberto Mubarac seguiu as crianças fora e dentro da escola...e os
encontrou fora dela ativíssimos, meninos criativos que quando chegam
na escola, ficam quietos, alheios, se sentem obviamente rejeitados. Os
professores estão completamente despreparados para lidar com isso.

Entrar e sair da floresta
Nesse ponto entra uma outra questão um pouco mais complexa que
não vale apenas para as questões indígenas, mas tem um significado
mais amplo. Em nossa educação, o “saber fazer” ganha muito pouca
atenção. Predomina o que é abstrato conceitual. As aulas de matemática ganham cinco horas ou mais por semana, mas temos meia hora
ou zero hora de dança, música, cozinha, culinária, exercícios manuais,
artesanato ou trabalhos com argila, papel, madeira e tudo mais que está
relacionado com fabricar objetos de utilidade.
A que se deve isso? Óbvio que esse não é um problema apenas regional, mas ganha contornos dramáticos quando se trata de educar para
conviver com ambientes naturais complexos, como os nossos e não
apenas urbanos. A velha discussão: quem aqui na sala entra numa floresta e sabe se mover bem e sair bem dela? Eu me perco, mesmo com
bússola e GPS. Quando se conversa com pessoas que entram e saem
da floresta com maestria, percebe-se que as referencias e os sentidos de
todos eles (o olhar, o tato, a presença de um tronco caído aqui, ali, o
vôo de um pássaro - são mobilizados para controlar a localização). O
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caboclo conhece cada folha pela textura, pelo uso na medicina ou na
alimentação.
Então, como introduzir os trabalhos práticos na educação das crianças? Como fazer essa passagem, tirar as crianças de dentro da sala e
levar para o quintal? Esse não é um desafio pequeno e desprezível e
se esperarmos que isso se resolva pelos livros enviados pelo MEC, não
vamos a lugar nenhum.
Isso tem a ver também com a capacidade de entender as culturas
indígenas. Nelas, pelos estudos dos antropólogos, o concreto tem um
papel mais importante do que o abstrato. Ou, seguindo Levi Strauss, as
culturas indígenas privilegiam a Ciência do concreto e é por ai que se
pode entender o seu modo de raciocinar, articular suas idéias, o que não
impede que a sutil arte do trançar na cestaria revele operações típicas
sistematizadas pela geometria. Pode-se então saber aplicar matemática
sofisticada sem necessariamente conhecer a teoria matemática formalizada. E isso vale para a fabricação de cerâmicas. Um vaso que temos
no MUSA, com um metro de altura e 70cm de diâmetro, tem menos de
1cm de espessura; sobreviveu 500 anos e a sua construção e o preparo
da argila revelam técnicas de fabricação e ligas bastante sofisticadas.

Metáforas para entender
O que posso dizer mais a respeito dessa questão do perder-se e encontrar-se na floresta, como elementos de referência de uma educação?
Escolhi aqui um pouco em homenagem ao nosso diretor, que gosta do
Ítalo Calvino, duas metáforas, que podem simbolicamente resumir essa
conversa, dizer o que entendo por cidade-floresta e o que os parâmetros
de sustentabilidade tão discutidos e tão na moda tem a dizer ou pode
ser esclarecidos por estas imagens.
Calvino tem um livro chamado “As cidades invisíveis” onde ele descreve imagens sobre cidades fantásticas. São contos muito breves, de
uma página a uma pagina e meia, mas cada uma dessas cidades é um
retrato de um aspecto das cidades que conhecemos ou imaginamos
conhecer. Entre estas cidades invisíveis há uma que ele chama Leonia:
A cidade de Leonia refaz a si mesma todos os dias: todas as manhãs a população acorda em lençóis frescos, lava-se com sabonetes que
acabou de desembrulhar... Extraem, da mais nova geladeira, recipientes
de alimentos ainda lacrados, escutando as últimas notícias no último
modelo de rádio. Na calçada, encerrados em sacos plásticos, os restos de
Leonia de ontem esperam o caminhão do lixeiro...
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Mais do que das coisas que a cada dia são fabricadas, vendidas e
compradas, a opulência de Leonia mede-se pelas coisas que a cada dia
são jogadas fora, para dar lugar às novas. Tanto que se pergunta se a
verdadeira paixão de Leonia seja mesmo, como dizem, o fruir das coisas
novas e diferentes ou, pelo contrario, o expelir, o afastar de si, descamar
uma recorrente impuridade.
....Onde levam a cada dia o seu carregamento os lixeiros ninguém se
pergunta: fora da cidade, seguro; mas a cada ano a cidade se expande e
os lixões devem se afastar mais longe; .as pilhas se elevam, estratificam
e se espalham por um perímetro sempre maior..
... ao se renovar a cada dia a cidade conserva a si própria da única
forma definitiva: a do lixo de ontem que se acumula sobre o lixo de anteontem e de todos os dias, anos e lustros. O entulho de Leonia pouco a
pouco invadiria o mundo, se sobre o interminável lixão não estivessem
pressionando, para alem das bordas extremas, os lixões das outras cidades, que também afastam para longe as montanhas de rejeitos. Mais
cresce a altura das pilhas, mais corre o perigo dos desabamentos, até um
cataclismo nivelar a sórdida cadeia montanhosa. E das cidades vizinhas
os rolos compressores estão prontos para aplainar o solo e avançar no
novo território...
Por outro lado, o próprio Calvino no mesmo As Cidades Invisíveis,
encontra uma outra cidade que tem uma outra característica: ela é
construída e toda sua construção revela fatos da sua própria história. A
cidade se chama Zaira. A cidade é feita de relações entre as medidas de
seus espaços e os acontecimentos de seu passado: a distância do chão a
um lampião e os pés balançantes de um usurpador enforcado; a altura
de uma grade e o salto de um adúltero que a pula ao amanhecer....
Uma descrição de Zaira, assim como ela é hoje, deveria conter todo o
passado de Zaira, mas a cidade não diz o seu passado, o contém como
as linhas de uma mão, escrito... nas grades das janelas, no corrimão das
escadas, nas antenas dos pára-raios...
Esses dois contos e suas metáforas me fazem pensar sobre as diferenças entre a cidade e a floresta. Na floresta, tudo se aproveita; ela vive de
suas folhas caídas, da reciclagem de seus próprios resíduos e guarda a
própria historia em cada tronco e semente.
A floresta é um livro, em que cada árvore traz nas suas veias a sua
história; não só o crescimento, a altura, os bichos que se abrigaram em
sua copa. A floresta é o retrato de uma construção que guarda e imprime em suas lajes e colunas a própria história e o faz deixando marcas
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

83

e sinais do tempo e de sua evolução. A cidade é uma máquina, uma
construção coletiva, que se renova compulsivamente, sem saber como
reaproveitar o que descarta. É uma anti-floresta.

Ensinar o simples no complexo
Quero por fim lembrar a clássica pergunta da educação: quando o
aluno esquecer tudo o que lhe foi ensinado, o que deveria sobrar na
sua mente? Creio que isso se relaciona com o maior desafio da Educação: ensinar o simples no complexo. Para ilustrar este ponto, costumo
lembrar de um principio da Ecologia, fundamental e sempre presente
na floresta e nos ambientes da biodiversidade. É um principio simples,
que é também uma metáfora, de poderosas consequências: trata-se do
triste fim dos peixes grandes que comem os pequenos. E que se os
comerem em demasia, acabam morrendo porque, impedindo a reprodução dos pequenos, pelo excesso de voracidade, lhes faltará alimento.
O famoso problema do ciclo predador e presa.
A sabedoria está em obedecer aos instáveis equilíbrios alcançados
por processos de tentativa e erro ao longo de milhões de anos. Ocorre
que esses processos são característicos de comportamentos não lineares, quando representados através de equações matemáticas. Linear
significa que frente a uma pequena perturbação introduzida em um
sistema físico ou biológico, o efeito é pequeno... chutando a bola com
um pouco mais de força ela irá um pouco mais longe. Por outro lado, se
o sistema estudado pode ser descrito apenas por sistemas de equações
não lineares, sabemos que o efeito de uma pequena perturbação pode
causar efeitos de grandes dimensões e catástrofes. Estou falando do já
famoso efeito borboleta.
Observo que a modelagem e o ensino, de modo simples, destes comportamentos dos ecossistemas complexos, não está presente na educação. Ninguém nos entende quando dizemos no Congresso Nacional
em Brasília que o desmatamento não tem um efeito linear sobre os
equilíbrios reprodutivos da floresta; que cortar mais um pouco de árvores pode precipitar o colapso dos frágeis equilíbrios ambientais que as
mantêm em pé.

Imitamos a natureza?
Essa questão nos coloca no centro do desafio atual da educação em
Ciências. Nossa Ciência, conhecimento, etc. são em boa parte baseados no aprender com os fenômenos naturais com a natureza, mas não
84

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

imitá-la. Isto é, conhecemos as leis da gravitação e as leis da eletricidade porque estudamos e descrevemos fenômenos que ocorrem na
natureza e que sabemos reproduzir em laboratório. Entretanto, as leis
nada dizem sobre a origem destes fenômenos, sobre, por exemplo, qual
a origem da gravitação.
Na Biologia esta questão é mais clara: coletamos, classificamos, estudamos a fisiologia, mas poucos sabem como se comunicam as aranhas, as formigas; as tartarugas que saem todas ao mesmo tempo da
água para desovar. Como é que elas se comunicam? Como trocam informações? Mal sabemos como poderíamos reconstruir uma folha em
laboratório. Soube de um entomólogo amigo que é possível que as
formigas, que guiam seus movimentos pelo cheiro de feromônios que
elas mesmas depositam, não é suficiente para explicar seu sistema de
navegação. Foram feitas experiências em que se neutralizou o efeito
dessas substâncias e se observou que elas conseguiram voltar ao ponto
original Parece que a luz também tem uma influência na orientação.
Um grande mistério; um grande campo de investigação e indagação.
Ao estudar, entender e ensinar as interações na natureza - a comunicação das cigarras, das formigas etc. - poderíamos acrescentar à educação temas fascinantes que sem dúvida atrairiam os jovens para o estudo
da biologia, dos ecossistemas, e nos ajudariam a desvendar os segredos
dos biomas amazônicos.

As sementes da violência
Há dois últimos pontos que desejo mencionar. Tratar deles exigiria
uma outra palestra, mas ficam registrados: o financiamento da educação e a violência com que são tratados os jovens das periferias. Creio
que se trata de duas questões que guardam relação profunda. Quanto
ao financiamento, é sintomático que soubemos criar fundos setoriais
em varia áreas, mas não conseguimos ainda retirar do sistema financeiro uma pequena contribuição, um por cento dos lucros dos bancos,
bolsa de valores etc. Faria grande diferença para o financiamento da
educação. Por outro lado, vivemos em um país em que os ganhos do
sistema financeiro são exorbitantes e a distribuição de renda é escandalosamente desigual e isso cria tensões e conflitos reprimidos com
violência pelos guardiões da ordem desigual.
Os números da repressão policial aos jovens são impressionantes: o
número de homicídios de jovens entre 16 e 22 anos é cincoenta vezes
maior do que nos países europeus e duas vezes maior do que o de adulGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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tos. Dizer que isso é culpa do tráfico e da indolência é simplificação
criminosa. Seria mais honesto admitir que os jovens se rebelam, por
vezes de modo violento, frente à perspectiva de um destino semelhante
aos de seus próprios pais, como o de servir em uma fábrica dez horas
por dia e ganhar seiscentos reais por mês.
Uma breve noticia resume a dramaticidade desta situação: “um adolescente de 17 anos, suspeito de roubar doze reais e algumas barras de
chocolate, foi executado por policiais militares em São José do Rio Preto
em 23 de junho de 2006”. Menciono a fonte: http://www.ovp-sp.org/
indice_exce.htm

Centros de Ciência e Cultura
Levantei algumas das muitas facetas da questão educacional. Não
creio que seja simples encontrar soluções, mas é um imperativo tentar
encontrá-las. O futuro do pais, um país mais justo e civilizado, depende
delas.
Um caminho que podemos trilhar é o de abrir espaços experimentais
em que possam ser tentadas soluções diferentes daquelas até agora
encontradas pela escola formal. Laboratórios em que a educação seja
tratada de modo mais livre, menos curricular e disciplinar. Espaços que
ofereçam aos jovens a possibilidade de praticar artes, cultura e ciências,
sem a pressão das normas de comportamento e a clausura dos muros
escolares. Oficinas de trabalhos práticos, espaços onde se possa dançar,
tocar, cozinhar, trabalhar a argila e talhar a pedra, aprender a entrar e
sair da floresta, exercitar além das habilidades conceituais, motoras e
manuais. Espaços que possam atrair não só jovens e crianças, mas também dos adultos. Oficinas onde aprender a imitar as aranhas no tecer a
teia de fios sedosos e resistentes que elas, como a natureza, produzem
em seu ventre.
ANTONIO DOS SANTOS
A educação brasileira está em declínio, descendo na contramão da
história. Na Fundação Rede Amazônica, com o apoio das outras empresas do grupo Rede Amazônica de Radio e Televisão, vamos reeditar o
Projeto Consciência Limpa (PCL) que, ao longo de cinco anos, foi realizado pela Rádio Amazonas FM-101 com a finalidade de limpar os igarapés da cidade de Manaus, no sentido de coleta de lixo e troca por cestas
básicas e outros brindes. Hoje estamos vivendo um novo momento,
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visando a educação-cidadã. Com ela pretende-se orientar os estudantes e magnificar a formação dos professores com senso de melhorar a
educação em relação à Amazônia, por isso é importante esses fóruns de
informação. Esse ciclo de palestras deveria ser feito entre os professores
e secretários de educação, para que pudessem entender a magnitude e
abrangência do processo educativo na Amazônia como um todo.
O processo de transformação liberta o homem do analfabetismo e
moraliza para a ética da vida pública. Informação e transformação são
importantes nesse momento em que estamos discutindo a questão do
ensino no País, visto que o homem transformado começa a descobrir
seus próprios valores e também os valores ambientais que o circundam,
ao mesmo tempo em que se apropria desses bens ambientais consegue
transformá-los em bens úteis sem o desperdício dos sistemas naturais.
O homem transformado cria novas atitudes, possibilidades, necessidades e busca resolver os problemas de suas necessidades. Neste
contexto, as escolas estão muito mais voltadas para teoria que para a
realidade.
É preciso indagar sobre a educação ambiental que estamos produzindo hoje para orientar e impulsionar nossas crianças que serão os
homens de amanhã. É preciso e urgente aplicar a reeducação que constrói o entendimento para o futuro. Mais que conhecimento, precisamos
de sabedoria para poder realizar as conquistas externas que cada pode
e deve fazer, no sentido de se apropriar do conhecimento do ontem e
colocá-lo a serviço do homem de hoje, mas com um profundo respeito
com o futuro.

Educação na Amazônia
Temos autores que são pouco ou nunca lembrados à servirem de
base para a matriz educacional do homem amazônico. No Estado do
Amazonas, citamos por exemplo Leandro Tocantins no livro O Rio Comanda a Vida, mostrando o que representa o rio para a vida do homem
na Amazônia, através de uma abordagem completa do ponto de vista
social, educacional e ambiental. O professor Agnello Bittencourt com
o livro Corografia da Amazônia, onde foca todos os rios desde suas
nascentes até a foz, quando deságuam no rio principal e este no oceano. O professor Aziz Ab´Saber, que fez um excelente trabalho sobre a
geodinâmica da Amazônia, mostrando o comportamento do rio e sua
relação com o homem. O professor Harald Sioli, que escreveu várias
monografias sobre a Amazônia contendo informações que não vemos
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passadas nas escolas.ou inseridas nos livros de educação. O professor
Artur Reis - que foi governador do Estado do Amazonas - com a proposta de discussão sobre a internacionalização da Amazônia. A professora
Rosa do Espírito Santo, com o livro Historia do Amazonas que nunca
foi adotado nas escolas públicas.
Também os livros com a questão ambiental de Mário Ipiranga Monteiro, versando sobre os aspectos geográficos, sociológicos e históricos.
Álvaro Maia, que escreveu uma série de livros dos quais podemos extrair textos sobre a vida e a educação na Amazônia. Curt Nimuendajú
escreveu sobre os índios Parintintins, uma epopéia destes povos indígenas do baixo Amazonas que não foi colocado à disposição do processo
educativo de nossos educandos. Alguns desses autores são desconhecidos até pelos próprios educadores.
O INPA elaborou uma cartilha de apoio à educação de base, a Cartilha da Amazônia, com informações de como desmistificar a Amazônia;
porém a Secretaria de Educação do Amazonas não adotou o livro como
referência para nossas escolas. A própria cidade de Manaus tem uma
historia que não é levada para a sala de aula; em qualquer escola e até
mesmo nas universidades, poucos alunos sabem a história da cidade
onde vivem. E são essas omissões que nos deixam sempre à margem
do processo educativo.
Conhece-se a Manaus de hoje com o acúmulo de lixo e igarapés-esgoto a céu aberto e não se sabe o que fazer com esses resíduos. Em
educação ambiental, não se ensina, quanto à relação floresta-cidade,
que a cidade sobrevive e tem seus mecanismos abastecidos pelo ecossistema florestal e que a cidade é uma grande absorvedora de tudo que
é produzido pelos sistemas externos, por exemplo recebe água limpa e
devolve esgotos e águas servidas, recebe ar limpo e devolve ar poluído,
consome os insumos produzidos no campo e descarta resíduos. Enfim,
temos que pensar no processo educativo nessa relação cidade-floresta,
válida para qualquer cidade independentemente de tamanho do espaço
geográfico.
Na Amazônia, não importa quem decide, mas onde se decide. As
decisões sobre a Amazônia devem ser tomadas e decididas aqui, discutindo com os homens que comandam o Brasil e os estados amazônicos.
Assim aconteceu na célebre viagem-estudo do então presidente Castelo
Branco, entre Manaus e Belém, quando foi discutido, com os lideres das
instituições públicas de ensino e pesquisa, o que elas representavam
para a região e, naquele momento histórico, o próprio INPA corria o ris88
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co de ser transferido para Belém do Pará ou ser absorvido pelo Museu
Paraense Emilio Goeldi, tal era a situação em que se encontrava essa
instituição.
Por tudo isso é necessário reconhecer que as questões regionais precisam e devem ser discutidas em primeiro lugar com a sociedade amazônica, em segundo com a sociedade brasileira e, somente após essas
discussões - havendo dúvidas - é que deve ser convocada a comunidade
externa. Infelizmente não é o que ocorre no tempo presente.
Sem essa abordagem será impossível conservá-la ou protegê-la e vamos continuar onde estamos “sentados à beira do barranco, admirando
a paisagem e a passagem do matupá sendo levado pela força do rio
conduzindo brancas gaivotas e sem sabermos para onde estamos caminhando”. É preciso caminhar pela Amazônia para poder conhecê-la;
sem isso será impossível defendê-la e protegê-la e continuaremos onde
estamos.
NELY FALCÃO DE SOUZA
Representantes de professores, do governo, da prefeitura e da comunidade em geral deveriam estar presentes nesta importante conferência
proferida pelo Dr. Ennio Candotti sobre a educação na Amazônia, promovida pelo GEEA. Sua abordagem nos faz refletir sobre a educação em
nosso estado, mostrando-nos como estamos distantes da qualidade de
ensino almejado. Os resultados de exames nacionais, tais como ENEM,
IDEB e ENADE, demonstram que a nossa posição no ranking nacional
é uma das piores. Precisamos rever as práticas pedagógicas e metodologias aplicadas, principalmente, no ensino básico que é o alicerce das
novas gerações.
JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO GONÇALVES
A apropriação real de bens materiais tem como caminho mais evidente o conhecimento. De maneira objetiva, conhecimento é poder,
conforme Francis Bacon já afirmava no século 17, mas, “poder” para
quê? Poder para oferecer meios de produção ao homem e dele tirar o
seu sustento? Poder para dar qualidade de vida às pessoas de modo geral e irrestrito? Poder para organizar as sociedades de modo pacífico e
democrático? Poder para acolher as mudanças planetárias, inclusive as
climáticas, sem causar extremos desconfortos para os seres humanos e
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demais seres vivos? Enfim, o significado da palavra poder é realmente
amplo. Diante desta amplitude, uma possibilidade de decifrar o alcance
do poder na sociedade moderna vem, indiscutivelmente, de outra palavra chamada “conhecimento”.
Neste momento surge a necessidade de relacionar este elo da cadeia
universal a outro elo, que ainda parece imperceptível para muitos governos e o brasileiro, em especial; este elo é a educação. Considerando
que estamos introduzindo um tema extremamente complexo e cheio de
transversalidade na vida dos seres humanos (a educação), vamos tentar
atender ao que se propõe este modesto artigo Educação na Amazônia,
muito embora haja necessidade de recorrer aos dados do poder central
das unidades federativas do Brasil e também de organismos/instituições internacionais.
Então, comecemos pelas Organizações das Nações Unidas (ONU).
Diante dos intensos e catastróficos eventos naturais que se tornam mais
presentes e frequentes na vida das pessoas em todo o globo, a ONU
criou alguns conselhos e comitês para estudo de temas globais, como
é o caso do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC). É de fato muito oportuna a criação, pela ONU, de um painel sobre mudanças climáticas, uma vez que o clima não tem fronteiras e que
os efeitos das mudanças globais atingem países pobres e ricos. Mas, no
caso da educação, cuja falta é a grande responsável pela maior separação entre países pobres e ricos, não há nenhuma mobilização para criar
um “painel intergovernamental para a Educação Global”.
Provavelmente, a ausência de iniciativas educacionais comuns a todos na Terra terá implicações as mais graves possíveis, porque a história do homem sempre nos levou a crer que existe passado, presente
e futuro da humanidade e, se não houver uma convergência global
para questões de educação comuns a todos no planeta, por certo não
teremos um bom futuro. Segundo estudiosos da educação brasileira, a
escola no Brasil não está fazendo bem para a educação formal, isto é,
para aquela educação que prevê a passagem do indivíduo por todos os
níveis de escolaridade (alfabetização ao doutoramento) e nem está preparando profissionais que se preocupem com a qualidade e a eficiência
no trabalho.
No Brasil, a população que chega a terminar o ensino fundamental
está saindo tarde e com um ensino de péssima qualidade, desabilitada
para ter instrução que possa levá-la a adequado desempenho e maior
criatividade no trabalho. Resumindo, o Brasil não acredita na força da
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educação. Então, vejamos, se na escala federativa a educação formal e
seus desdobramentos são negligenciados, avalie o que acontece neste
assunto quando tratamos de localidades distantes do centro do poder.
Objetivamente, estamos falando de educação na Amazônia. Segundo
texto do jornalista Efraim Neto (O Desafio da Educação na Amazônia),
no cenário de diversas riquezas naturais e diversidade cultural, emerge
a questão educacional e os problemas que circunscrevem a sua existência.
Além do analfabetismo (mal crônico), a Amazônia enfrenta diversas questões no que se refere à educação, tais como: acesso à escola,
comunicação, trabalho infantil, planejamento escolar e fiscalização. A
consonância de todos estes fatores contribui para que 160 mil crianças
e jovens entre 7 e 14 anos estejam fora da escola, como aponta o relatório Situação da Infância e da Adolescência Brasileira 2009 – Direito
de Aprender, publicado pela Unicef, em 2009. Portanto, já podemos
identificar o problema no nascedouro, fato bastante conhecido dos pesquisadores da área da educação e nunca resolvido por meio de políticas
públicas no Brasil como um todo, que dirá na Amazônia.
Para tentarmos, superficialmente, mapear as dificuldades na área da
educação na Amazônia, estratificando os níveis da educação formal, de
modo inicial conforme comentado acima sobre a educação fundamental e, de agora por diante, no nível da pós-graduação, vejamos alguns
números: no Brasil temos uma população de aproximadamente, 200
milhões de pessoas; na pós-graduação brasileira temos entre 58 e 60 mil
pessoas fazendo doutorado, estando mais da metade na Região Sudeste.
Isso é grave para um país que pensa em crescimento e correção de assimetrias regionais, uma vez que demonstra alta concentração regional
dos profissionais que, em teoria, deveriam fazer com que produzíssemos mais com menos recursos. Isso é produtividade, gerada a partir do
ensino formal, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Assim,
começamos a entender que é necessário termos uma população que
tenha tanto formação para a vida quanto a educação formal, ambas em
perfeito equilíbrio.
O Brasil negligencia os dois aspectos e na Amazônia estas questões
são ainda mais graves. Na Região Norte do Brasil, não há - em termos
absolutos e proporcionais às demais regiões do país - escolas que formem bons profissionais, onde os indivíduos possam terminar o ensino
fundamental eficaz (sabendo fazer bem o que se propõe fazer, boas
escolas técnicas), além de saírem da escola mais velhos, para o mesGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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mo nível de escolaridade comparativamente com as pessoas de outras
regiões. Por último - o mais grave - com ensino de péssima qualidade,
desabilitado para o desempenho e a alta produtividade no trabalho.
No que concerne ao maior nível da educação formal, verificando o
nível da pós-graduação na Amazônia, tomemos o caso do Estado do
Amazonas (um dos estados, se não o mais rico, dos 9 que compõem a
Região Norte) onde existem apenas 69 cursos de pós-graduação (mestrado, doutorado e profissionalizante), ao passo que somente a Universidade de Campinas – UNICAMP, possui 72 cursos de pós-graduação.
No Brasil, existem 4.722 cursos de pós-graduação e toda a Região Norte
possui apenas 203 cursos deste total (137 mestrados, 51 doutorados e
15 profissionalizantes) em todas as áreas do conhecimento.
Válido ainda salientar que em termos de pós-graduação estamos
discorrendo apenas de maneira quantitativa sobre fatos que per si já
causam aflição. Mas, quando a questão é qualidade, a situação é estarrecedora e apenas um dado comprova o quadro calamitoso. A CAPES
(órgão do MEC) avalia os cursos/programas (dois níveis mestrado e
doutorado) com conceitos numa escala que vai de 3 a 7 (3-regular,
4-bom, 5-excelente e os conceitos 6 e 7 para os programas de inserção
internacional). A enorme maioria dos cursos/programas de pós-graduação da Amazônia tem conceitos 3 e 4. Poucos têm conceitos mais
elevados. Mais precisamente, 5 programas (2 do INPA e 3 da UFPA) e
apenas um programa tem conceito 6 (UFPA). Nós estamos falando de
toda a Região Norte, dos 9 estados da federação. É um quadro realmente lamentável.
Então, todas estas questões modestamente apresentadas, juntamente com os números acima mencionados, sugerem que precisamos agir
rápido e apresentar metas claras para a educação, ensino e pesquisa
na região amazônica, a começar pela educação básica até chegar ao
nível máximo da formação de recursos humanos, formando agora, já,
brasileiros e amazônidas competentes e preparados para a vida e para
os desafios globais.

MONICA STROPA FERREIRA NOZAWA
De acordo com a palestra apresentada pelo Dr. Ennio Candotti, podemos inferir que o problema atual da educação é que ela não está
focada em formar cidadãos e ainda trabalha apenas a parte conteudista.
Como resultado, se absorve o conteúdo de uma série escolar e auto92
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maticamente o aluno segue para a próxima; a escola não trabalha no
sentido de formar cidadãos. E isso se tornou mais grave quando a família passou a atribuir à escola valores que deveriam ser aprendidos em
casa, tornando sobrecarregadas as escolas, pois neste contexto seriam
a principais responsáveis por transmitir os conteúdos, os valores éticos
e formar cidadãos.
Cidadãos que devem ainda estar preocupados com meio ambiente
e respeito ao espaço alheio. Não temos mais espaço para profissionais
que não agem assim, mas será que estamos preparando nossos alunos
para esta realidade?
Os temas referentes ao meio ambiente deveriam ser trabalhados de
maneira transversal em todas as disciplinas. Na região amazônica precisamos fazer com que nossos alunos estejam integrados à globalização,
mas também educar valorizando o regional. Isto tem reflexo direto na
autoestima dos nossos alunos; é preciso que eles entendam que tanto
os temas regionais quanto os nacionais são importantes; não é preciso
dar pesos diferentes a cada um deles.
O conceito nacional de meio ambiente é um conjunto de valores regionais, o Sul e o Sudeste contribuem com os seus, o Norte e Nordeste
com outros, e isto constitui uma nação. O aluno deve saber valorizar o
que é daqui (Amazônia) e se sentir valorizado por isso.
A frase “aprender brincando é mais fácil” deveria perdurar até o doutorado, não no sentindo da palavra, mas se a gente se sente “aprendendo brincando” a gente está realmente trabalhando o nosso talento.
Como pesquisadora e educadora, acredito que o processo de aprendizagem deve ser prazeroso. A escola que ainda mantém o aluno na
cadeira e impõe a ele uma série de normas que não respeitam sua criatividade e regionalidade, na minha opinião não é a ideal. Quando um
aluno nosso fala, como no exemplo dado pelo Dr. Candotti, que deseja
ser farinheiro, acaba sendo repreendido pelo professor. Professor este
que não percebe que a criança está preocupada em suprir a fome da
população; este professor deveria aproveitar a oportunidade criada pelo
comentário do aluno e apresentar as diferentes profissões que estão
voltadas para este tema, mas não soube fazê-lo.
Acredito que grande parte do problema educacional brasileiro está
na formação dos nossos professores. Hoje, alguém que deseje ir para a
licenciatura é menosprezado pelos professores e alunos de outras áreas.
Desta forma, ser professor no nosso país se tornou optar por não ser
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valorizado; enquanto não alterarmos esta realidade não se conseguirá
atingir a outra extremidade da cadeia, que é o nosso aluno.
SUELY COSTA
O índice de desenvolvimento humano - IDH é constituído por três
fatores sociais importantes: a renda, a saúde e a educação. Este índice
é semelhante à prova do “triathlon”, ou seja, não adianta um só atleta
estar na frente; é necessário que todos participem juntos para conquistar a vitória.
Crianças de países em desenvolvimento enfrentam grandes barreiras
para frequentar escolas e ter acesso a um ensino de qualidade. Sabendo
que uma boa educação é fundamental para a melhoraria das condições
socioeconômicas, líderes mundiais comprometeram-se com o objetivo
global de prover o ensino básico universal para todas as crianças até
2015 e ratificaram o direito de toda criança à educação de qualidade.
Para ter boa qualidade, a escola deve ter boas condições; os professores,
bons salários; e os alunos, muita motivação. Para uma boa aprendizagem, os alunos devem permanecer na escola em horário integral.
Dois são os principais problemas que afetam praticamente todas as
escolas do ensino básico: a indisciplina e a deficiência na alfabetização.
Para combater a indisciplina seria importante incluir no currículo matérias como “Ética” e “Civilidade” e além disso, o comportamento também deveria ser avaliado como as demais disciplinas. No entanto, essas
matérias devem ser ministradas e aplicadas de maneira cautelosa, para
que a mudança de comportamento do aluno se dê pela conscientização
e nunca pela intimidação. O aluno precisa sentir que o professor não é
um mero transmissor de conhecimentos, mas um colaborador e educador em todos os sentidos. O respeito mútuo deve ser imprescindível no
relacionamento entre professor e aluno.
Para facilitar a compreensão dessas disciplinas, o aluno deveria contar com um manual, escrito em linguagem simples e cujo conteúdo
abordasse temas como direitos e deveres da criança e adolescentes;
responsabilidade dos professores, pais e responsáveis; responsabilidade
do Estado. Isso é fundamental para que fique bem definida a tarefa do
conjunto desse tripé, ou seja, professor, pais ou responsáveis e governo.
Alfabetizar não é tão simples como parece. Cada criança tem o seu
tempo para assimilar algo. Há crianças que têm dificuldade na fala;
outras na concentração; outras no comportamento. Existem os dislé94
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xicos, que demoram a aprender e outros que aprendem rapidamente.
De modo geral, quase todos eles, quando bem orientados, têm a auto-estima elevada, gostam de ir à escola e dão menos trabalho em sala
de aula.
Para superar estas desigualdades, precisamos solucionar alguns problemas da alfabetização. Creio ser necessário o preparo de especialistas em alfabetização, pois a aprendizagem da leitura deve ser lúdica e
motivadora e muitos professores não têm habilidade para tal, por mais
bem preparados que estejam em outros aspectos. Sendo a alfabetização
o primeiro degrau da escolaridade, ela é de suma importância; ninguém
chega ao topo de uma escada sem pisar o primeiro degrau. Além disso,
o número de alunos deve ser menor que o das outras classes, pois isso
é fundamental para facilitar a observação do professor, visando detectar
as dificuldades de cada aluno.
A direção das escolas deve procurar aproximar mais os pais do processo ensino-aprendizagem; pedir apoio e colaboração destes e ouvir
suas opiniões. Enfim, procurar estabelecer um clima amistoso, somar
esforços para que, juntos, mudem os comportamentos de alunos e dos
pais ou responsáveis. Muitas crianças têm comportamento agressivo,
fruto da agressão vivida no âmbito familiar. Como mudar isso, sem
mudar a mentalidade dos pais?
De um lado, muitos pais não tiveram quem os orientasse quanto aos
princípios éticos e de civilidade. Não se pode esperar que estes ensinem
aos filhos aquilo que nunca aprenderam, por mais bem intencionados
que sejam. Um bom entrosamento poderá quebrar o clima hostil que
vem crescendo gradativamente, entre pais e mestres, alunos e professores. Por outro lado, o professor deve ter uma postura ao mesmo tempo
suave e firme. É importante não constranger o aluno, não falar alto demais. Somente com amor, paciência e perseverança se consegue reduzir
a violência, aumentar a satisfação e o nível de aprendizagem do aluno.
OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA
A valorização da Amazônia nos currículos escolares deve estar entre
as prioridades nacionais. Nada mais aconteceu depois da viagem de
Manaus a Belém, no navio Rosa da Fonseca com a participação do professor Samuel Benchimol, onde surgiram o BASA e a SUDAM; nem o
BASA cumpriu o que foi proposto para o desenvolvimento da Amazônia
nem a Sudam fez o planejamento para o desenvolvimento da AmazôGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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nia. Como um país que pretende ser uma potência econômica mantém
índices educacionais e culturas tão sofríveis? É no mínimo inquietador.
A Amazônia deve tomar iniciativa, acho que temos um complexo de
coitados aqui.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, eles têm um padrão cultural,
existem várias datas dias do campo e nós somente temos o Boi. Um
dia o mundo vai cansar disso como cansou do carnaval, temos valores
muito mais importantes.
Na questão do analfabetismo, costumo dizer que o número relativo
é mais sedutor que o absoluto. O governo comemorou a diminuição do
índice de analfabetismo de 10 para 9,6%, o que é fantástico, só que isso
significa quase 20 milhões e pessoas analfabetas no Brasil, mais o analfabetismo funcional que são quase 21% da população, ou seja, quase
1/3 da população brasileira não possui nenhum discernimento nem na
hora de votar, porque troca o voto por tijolos, dentadura... Políticos que
mantêm o poder em relação às misérias da sociedade.
A classe de professores no Brasil é desprestigiada. O GEEA deve encontrar uma forma de levar essas discussões para o planejamento regional, pois temos capacidade, experiências necessárias e credibilidade;
nós podemos influenciar, não vamos somente esperar e reclamar que
não olham para nós. São Paulo não é inimigo da Zona Franca, ela vende
muito mais para São Paulo do que para fora e compra muito mais do
que importa de São Paulo; na verdade eles sabem defender seus interesses e nós não. Devemos transformar nossas oportunidades e mecanismos viáveis para levar isso à prática.
ADALBERTO LUIS VAL
A questão da educação está ocupando um ponto extremamente preocupante nas nossas vidas diárias. O planejamento de Ciência e Tecnologia para o futuro estará comprometido se não atuarmos agora no nível
básico. Isso é algo que devemos à sociedade brasileira. As universidades e os institutos de pesquisa devem se envolver com essa questão de
forma maiúscula.
Tive a honra de participar do grupo de estudos da Academia Brasileira de Ciências que redigiu as propostas para os candidatos à presidência da república e o eixo central dessas propostas foi a educação
básica e abrangente, mas respeitadora da diversidade. Não é possível
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um processo em qualquer área de comunicação, saúde e educação que
não respeite as nossas diferenças. Por outro lado, precisamos pautar as
agendas internacionais principalmente nas áreas que temos domínio. A
Biologia Tropical é o exemplo nesse caso.
No livro de Calvino Coleção de Areia lemos que “descobrir o novo
mundo não era uma empresa fácil, mas uma vez descoberto o novo
mundo ainda mais difícil era vê-lo, compreender que era novo, todo
novo e diferente de tudo que sempre se esperou encontrar como novo”.
Se pensarmos na Amazônia, é exatamente isso que se tem. Se um novo
mundo fosse descoberto agora, saberíamos vê-lo? Será que estamos sabendo ver a Amazônia? Será que ver a Amazônia é somente descrever
novas espécies e depositá-las em coleções? Ou é aprender com elas,
tirando lições das relações que mantém com o espaço em que vivem?
Essa reflexão de Calvino se aplica bem a essa nossa conversa.
Não é possível trazermos para Amazônia livros que ensinem o L de
leão e o U de uva para nossas crianças do interior. Em uma oficina no
interior, levamos um livro paradidático que foi produzido aqui no instituto chamado Zizi o peixinho falante. Uma das crianças que participou
da oficina nos contou que gostou do livro, pois nele havia o peixe que
seu pai trazia para casa e - o mais interessante - ela poderia mostrar
para a professora que estava correta ao pintar o rio de preto e sua nota
não seria mais zero. Precisamos repensar o conceito escola-lugar e trabalhar a escola-vida, transformação e experiência. Ver a fotossíntese lá
fora e estudar a morfologia e anatomia sem a cartolina é fundamental.
Durante os comentários contrastando cidade, lembrei-me do livro
Mapa fantasma que descreve a situação da cidade de Londres em 1750,
que tinha, então, cerca de 2 milhões de habitantes, uma das maiores cidades do mundo. Lá, um evento cíclico provocava mortalidade
e ninguém sabia a causa. Um cientista descobriu que a contaminação
se dava em torno de uma fonte de água e foi quando os processos de
transmissão de cólera foram descobertos. Só foi possível a descoberta
por conta da análise e observação do comportamento das pessoas. Precisamos dessa observação para a adequada concepção dos processos
de educação.
A nova escola precisa valorizar a curiosidade. Não há como criar um
mundo novo se não despertarmos em nossas crianças a curiosidade
pela construção do novo e não na mera construção incremental. Recentemente, participei de um processo de avaliação e perguntei ao aluno o
que era pH, já que ele estava medindo o efeito do pH sobre um deterGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

97

minado processo biológico. Apesar de o estudante ter feito uma bela exposição, não soube responder o que era pH. Temos que ter a educação
como uma das mais importantes atividades sociais e precisamos tê-la
disponível para todos e com qualidade.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
A educação sempre foi um tema central na Filosofia e nas ciências
humanas em geral, havendo um grande número de pensadores famosos que deixaram sua marca nessa área, como por exemplo Platão,
Epicuro, Rousseau, Pestallozzi, Dewey, Vygotsky, Steiner, Montessori e
Piaget. No caso brasileiro, destacam-se Paulo Freire, Lauro de Oliveira
Lima, Cristóvão Buarque, José Reis, Anísio Teixeira, Darci Ribeiro e tantos outros. Ao lado disso, há também um sem-número de profissionais
que trabalham diuturnamente no setor educacional, incluindo políticos,
professores e gestores. De igual modo, o governo tem empregado somas
fabulosas de recursos financeiros e a sociedade tem demandado por
mais e melhores serviços nessa área. Paradoxalmente, o nível da educação no Brasil continua baixo, sofrível. Algo errado está ocorrendo; é
preciso pensar seriamente sobre isso. Engraçado que os representantes
do governo sempre dizem que tudo está uma maravilha. Precisamos
avaliar bem esses discursos políticos e enxergar a realidade que se encontra bem além e oculta sob os mesmos.
Antes das minhas considerações, gostaria de citar a situação caótica
do ensino brasileiro, com base em alguns dados publicados pelo IBGE,
em 2009:
a. Apenas metade dos jovens brasileiros entre 15 e 17 anos cursa o
ensino médio, sendo que o restante ainda não concluiu o ensino fundamental ou abandonou os estudos nesse nível.
b. O Brasil possui cerca de 6 milhões de analfabetos, acima de 15
anos de idade. Levando em consideração o conceito de “analfabeto funcional”, isto é, aquele que mal sabe ler por não ter completado as 4
séries do ensino fundamental, esse número chega a 33 milhões. Esse
gigantesco número de pessoas corresponde aproximadamente ao conjunto dos habitantes das duas maiores cidades brasileiras, São Paulo e
Rio de Janeiro.
c. Cerca de 72% dos dezenove países da América Latina apresentam índices de ensino superiores ao Brasil, mesmo sabendo que apenas
28% deles têm renda per capita maior que a brasileira.
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Outra evidência da perda de qualidade no ensino são os resultados
insatisfatórios obtidos em centenas de escolas e de cursos nos exames
nacionais de avaliação de desempenho. O Jornal da Ciência (JC e-mail)
4294, de 06/07/11 noticiou que o Ministério da Educação (MEC) havia
determinado a suspensão de 136 cursos de Direito e 34 mil vagas de ingresso, por causa de resultados insatisfatórios nas aferições do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior. Há poucos dias conversava com uma professora da rede pública de ensino fundamental em
Manaus e ela me dizia que seus alunos da quinta série não conseguiam
entender o sentido das frases que copiavam. Ou seja, eles simplesmente
“desenhavam” as palavras, sem chegar à compreensão de seus significados.
Em países com nível de renda per capita similar ao brasileiro, as
taxas de analfabetismo oscilam em torno de 6%. Ter uma taxa de analfabetismo em torno de 15%, significa que o Brasil é um país rico em
dinheiro e pobre em educação.
Evidentemente, a situação da educação é demasiadamente complexa
para uma análise sucinta como esta, mas em linhas gerais penso que o
grosso dos problemas educacionais no Brasil estão vinculados a todos
os segmentos ou atores envolvidos na cadeia da Educação, podendo-se
destacar dentre eles os seguintes:
a. Escola
Aqui há duas situações distintas: a escola rural, normalmente carente
de infraestrutura física, técnica e administrativa versus escola urbana,
acometida dos males que vicejam nas cidades grandes, especialmente
a violência. A violência na escola era algo totalmente impensável até
três décadas atrás, quando esta era tida como território seguro, quase
sagrado. Em tal circunstância, a figura do professor era revestida de
dignidade e respeitabilidade; a criança era alvo de todo cuidado. Hoje,
a escola se transforma num lugar comum, não raro palco de violência
física entre gangues ou grupos rivais. Muitos professores são espancados ou ameaçados de morte e muitos outros chegam a abandonar a
profissão por isso.
b. Docência
Nesse quadro pode ser incluído o despreparo do professor, que não
teve oportunidade de se qualificar adequadamente, que acabou desmotivado frente ao desprestígio da profissão ou que não se adaptou às profundas mudanças ocorridas na sociedade, de modo especial na tecnociGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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ência. O resultado disso é um ensino anacrônico, repetitivo e maçante e
que leva ao desinteresse, principalmente do adolescente. Ciclo vicioso,
onde pouco se ensina e menos ainda se aprende.
c. Material didático
Aqui também convém destacar duas situações distintas: o material
didático, exigido pela escola particular, geralmente elitista e caro, consequência de acordos firmados com editoras ou distribuidoras exclusivas de livros e, de outro lado, o material da rede pública de ensino,
geralmente não suficiente para atender à demanda escolar. Também há
que considerar o conteúdo dos livros, muitas vezes totalmente desarticulado da realidade em que os alunos vivem, principalmente aqueles
que habitam regiões remotas, distantes dos centros editoriais. Enquanto
o livro e outros materiais didáticos parecem perder o encanto, a Internet
passou a ser o fetiche dos adolescentes, inclusive com a criação de um
novo tipo de linguagem, conflitante com a linguagem tradicional e a
gramática básica.
d. Social
A Escola é uma instituição bastante conservadora em relação aos
demais setores e por isso geralmente não acompanha o ritmo das mudanças que ocorrem na sociedade. O resultado disso é o choque de valores, as incompreensões e as demandas reprimidas de ambos os lados.
Evidentemente, os alunos são as principais vítimas do processo, pois
acabam perdendo as referências, ficando espremidos entre o novo e o
arcaico. Nos dias atuais, não somente o espaço escolar foi invadido pela
onda de violência, como a Escola passou também a assumir grande parte do papel educativo antes confiado aos pais, também hoje vitimados
por todo tipo de violência e pela desagregação social.
e. Econômico
Aqui, são considerados os aspectos envolvidos na malversação dos
recursos financeiros, incluindo a demora no repasse das verbas, o desvio dos recursos destinados à educação para atendimento a outros setores e, principalmente, a corrupção, isto é, o roubo do dinheiro público
destinado à educação. Que adianta a escola ensinar a não roubar (muitas nem ensinam mais isso...) se os governantes roubam? Em termos de
educação, não há nada pior do que um bom conselho seguido de mau
exemplo. Em muitos aspectos, os adultos precisam aprender com as
crianças. Esta máxima é fundamental quanto à honestidade, sensibilidade, vergonha e outros aspetos fundamentais da ética humana.
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Os responsáveis pela educação pública normalmente apelam para o
aumento da quantidade de alunos como prova de que o nível educacional está melhorando, mas isso carece de sentido. Aumento de número
não significa aumento de qualidade. Aliás, em educação essa relação
costuma ser inversa, daí a razão das salas de aula não poderem estar
abarrotadas de alunos. Esse fato é de suma importância, especialmente
nesse momento em que a educação passou a ser confundida com uma
mercadoria qualquer.
Embora a escolas particulares atuem num mercado aberto e atualmente bastante competitivo, há que mencionar também a formação
de cartel entre elas, com majoração exorbitante dos serviços educacionais, o que acaba por onerar demasiadamente os pais e responsáveis ou
mesmo impedir o ingresso de muitos alunos nesse sistema. Em outros
casos, a propaganda faz parecer que elas estão cobrando preços baixos
demais. Esse estado anárquico de coisas chega a confundir o cliente.
Não sei se por excesso de competição ou mesmo por proposital rebaixamento do nível de ensino, muitas faculdades promovem verdadeiro
festival de preços baixos, comumente alardeados em outdoors. Alguns
deles fazem lembrar propagandas de antigas marcas de sabonete: “leve
2, pague 1”.
Ainda quanto aos aspectos econômicos, é oportuno frisar que a garantia de emprego e renda, antes assegurada pelos diplomas universitários ou mesmo do curso médio, hoje não existe mais. Assim, o diploma
tornou-se um paradoxo. Se por um lado tem pouco valor, por outro se
torna imprescindível, pois sem ele não se consegue nem mesmo inscrição em concursos.
f. Filosófico
Nesse quadro deve ser considerado o método de ensino ou a visão
de mundo que as escolas e o sistema educacional como um todo detêm
sobre o estudante. Importa saber se a escola está mesmo interessada e
voltada para a formação integral do estudante-cidadão ou apenas servindo como uma instância passageira de preparação para o mercado
de trabalho ou tão somente para engrossar as estatísticas de governo.
Quanto a isso, é preciso observar o fato de que toda autoridade raramente admite falhas no ensino, preferindo encobri-las com dados fantasiosos ou mesmo promessas contínuas de melhorias. Ou seja, uma
apologia desvirtuosa e que desvia a atenção da sociedade, dificultando
ou impedindo a análise correta da situação e a tomada de medidas adequadas para o aperfeiçoamento do processo.
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O ensino de qualidade e afinado com o verdadeiro sentido de educação deve ser alicerçado na criatividade, na dignidade e na autonomia
da pessoa. O primeiro passo para isso é permitir ao estudante e ao educador adaptar-se às diferentes situações ou realidades em que vivem e
atuam. Nesse sentido, a escola deve apoiar-se em princípios democráticos e flexíveis, jamais restringindo sua atuação à simples formação
de mão de obra. Ela deve ser a intermediadora entre a sociedade e o
mercado e não um apêndice deste. Mais que preparar para o mercado,
a escola deve preparar para a vida em sociedade. Afinal, que adianta o
mercado crescer se com ele cresce a competição desmedida, a ganância,
a torpeza e a violência? Cadê a Escola que antes ensinava moral e cívica
(esquecendo-se dos aspectos militarescos nela envolvidos)? Parece que
estas foram substituídas pelas disciplinas vinculadas à competitividade,
às estratégias de levar vantagem em tudo.
Outro princípio interessante a observar é que a criança educada hoje
está fadada a encontrar um mundo muitíssimo diferente na idade adulta. Essa é mais uma razão para não se preocupar apenas com sua formação profissional, com base na realidade presente, mas deixá-la capaz
de enfrentar novos desafios. O velho jargão de “formar homens para o
amanhã” parece ter pedido o sentido, uma vez que nesse mundo em
alucinante modificação, não se podem prever com segurança os cenários futuros. Cabe então à escola preparar o indivíduo para resolver
situações-problemas, em qualquer momento histórico. Ou seja, educar
já não é mais preparar os jovens para atender às demandas atuais.
Também é fundamental observar que a mais nobre função do professor não é “encher a cabeça” do aluno, como se esse fosse um balde vazio a precisar de conteúdos, mas prestar-lhe orientação e incentivo para
que possa construir seu próprio universo de conhecimento. Ou seja, o
professor deve abandonar a tradicional figura de “professor-ensinante”
para assumir a figura de “professor-orientador”. Nessa mesma linha
de raciocínio, também é preciso observar que o processo de ensino-aprendizagem constitui-se num ato de cooperação, isto é, operação em
conjunto e não metódica ação do professor sobre o aluno. Pobre do professor que ensina sem aprender. Além de ser uma terrível perda de tempo e de entusiasmo, é também uma demonstração de insensibilidade e
desconsideração para com a capacidade criativa dos sujeitos que julga
ensinar. Nesse caso, tais sujeitos são vistos e tratados como meros alunos, isto é, pessoas desprovidas de luz (a=não; luminus=luminoso) e
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não como estudantes, aqueles que estudam e menos ainda, como seres
luminosos, condição para a qual todos foram criados.
De maneira mais pragmática, é importante lembrar a situação lastimável de professores que, mesmo diante de um arsenal de dispositivos
interessantes para as preleções, ainda não conseguiram se desvencilhar
do surrado método de ensinar mediante a ameaça da pagela, “dar”
nota baixa, exigir a memorização pura e simples dos fatos, datas ou
conceitos, sem contextualização ou mediante o terrível processo de aliciamento ideológico.
Há poucos dias me deparei com dois casos que mostram de maneira
muito clara e até ostensiva alguns equívocos cruciais no processo educacional brasileiro. O primeiro foi o de um garoto de nove anos e estudante de uma escola pública que estava “fazendo um dever de casa”
muito insólito para um jovem daquela idade: decorar as datas de criação das sedes dos sessenta e dois municípios do Amazonas. Que desperdício de tempo e memória! O segundo caso foi o de uma professora
universitária, que se mostrava muito gabola junto a seus pares e amigos
por ter reprovado mais da metade da turma que cursava sua disciplina,
querendo demonstrar com isso que ela era exigente e competente. Será
que ela havia esquecido ou mesmo nunca soube, que também o professor pode e deve ser avaliado e que muito provavelmente a reprovação
maior seria dela mesma?
É oportuno lembrar que a educação talvez seja a única atividade em
que o profissional que a exerce normalmente não se preocupa com o
resultado de seu trabalho. Geralmente, o fracasso do aluno é creditado
unicamente a ele. O professor raramente assume a responsabilidade e
menos ainda a culpa pelo fracasso de sua atuação e também a sociedade acha que isso é normal. Isso contrasta bastante com as demais profissões. Por exemplo, se o médico erra no tratamento de seu paciente,
há uma grita geral. O mesmo ocorre com o engenheiro, no caso da queda de uma ponte ou edifício por ele construído. Ou seja, na educação,
a culpa normalmente acaba caindo sobre o paciente. Convenhamos,
isso é muito estranho.
Embora contestado por certas alas acadêmicas modernas, o método
educacional, baseado na teoria psicológica de Piaget, ainda continua
sendo um marco relevante para todo educador realmente interessado
na situação do aluno e não apenas na condição burocrático-administrativa da escola a que serve. Baseado no processo evolutivo da filogenia
humana, Piaget formula o conceito de epigênese, argumentando que
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o conhecimento não procede unicamente da experiência dos objetos,
nem tampouco apenas da programação inata pré-formada no sujeito,
mas de construções sucessivas de estruturas novas. Quer dizer, o processo evolutivo da filogenia humana tem uma origem biológica que é
ativada pela ação e interação do organismo com o meio ambiente físico
e social em que vive. Isso significa a existência de uma relação de interdependência entre o sujeito conhecedor e o objeto a conhecer.
Evidente que nesse processo deva haver um cuidado especial com o
estágio do desenvolvimento orgânico e cognitivo do estudante, o qual
é profundamente variável com a idade e o tipo de meio em que ele está
inserido. Além e também em decorrência disso, todo o processo educacional deve ser contextualizado com a situação-problema em que o
aluno vive. Esse método deveria ser sempre observado pelos gestores
da educação, mas imagino que muitos o desconhecem. Convém lembrar aqui alguns de seus postulados, contrapondo o método tradicional,
considerado anacrônico, com o método psicogenético, considerado atualizado e adequado para o momento presente e futuro.
Método tradicional, antiquado
Professor
Aluno
Ensinar/aprender
Produto
Memorização
Aula expositiva, monólogo
Memória
Obrigação
Programas
Disciplinas estanques
Linearidade
Decisão/avaliação pelo professor
Necessidade/obrigação
Engajamento passivo
Mando/obediência
Imposição/autoritarismo
Resposta pronta

Método psicogenético, moderno
Orientador
Estudante
Compartilhar
Processo
Criatividade
Dinâmica de grupo
Inteligência (solução de problemas)
Prazer
Objetivos
Interdisciplinariedade
Complexidade
Decisão/avaliação pelo grupo
Perspectiva/satisfação
Comprometimento
Discussão franca
Disposição/autonomia dos sujeitos
Desafios

Por último, gostaria de lembrar o sentido revolucionário, costumeiramente dado ao processo científico, conforme salientado por Thomas
Kuhn, em sua obra Estrutura das Revoluções Científicas. Como é natural, toda revolução pressupõe mudança de rumos e constitui-se em
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marco importante no processo de desenvolvimento; daí que a educação brasileira talvez esteja a merecer uma verdadeira revolução, para
desvencilhar-se do marasmo que a acomete há centenas de anos, desde
que o país foi “descoberto” pelos estrangeiros. Nessa terra, tudo que é
“de fora” parece mais atraente, de melhor qualidade. Obviamente, essa
revolução deve ser radical e ampla, envolvendo todos os setores, atores
e elementos elencados acima, a começar pela política de uma educação
ampla, de boa qualidade, vinculada à realidade local e prazerosa. A
educação que seja capaz de transmitir apreço ao conhecimento e não
apenas seu uso para exploração dos mais fracos ou exaltação das estatísticas dos gestores da educação.

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

105

PAPEL DO ESTADO BRASILEIRO
NO DESENVOLVIMENTO DA
AMAZÔNIA

PAPEL DO ESTADO
BRASILEIRO NO
DESENVOLVIMENTO DA
AMAZÔNIA
BERTHA KOIFFMANN BECKER
Resumo

A Amazônia está no centro de interesses da política e da economia mundial.
Do ponto de vista nacional, ela representa um potencial estratégico, apontado
para o futuro, embora a maioria das pessoas pareça não reconhecer isso e tente
explorá-la nos moldes em que vem fazendo, de forma desastrada, há centenas
de anos. Desde o tempo da colonização, a preocupação do Estado quanto à
região é ocupar, defender, controlar e extrair recursos do território. O objetivo
de ocupar a região de uma maneira planejada teve início com GetulioVargas
na famosa “marcha para o Oeste” e as primeiras iniciativas de planejamento
foram a constituição de um programa para o desenvolvimento, a definição
da Amazônia Legal em 1953 e, posteriormente, com o desenvolvimentismo
de Juscelino e as primeiras estradas. Juscelino uniu as rodovias com o “frio”
industrial transformando os matadouros do Centro-Oeste, no entorno do Sudeste, em frigoríficos, pois até então só produziam carne de sol. A partir daí,
a expansão da pecuária avançou em direção à Amazônia e agora já ocupa
praticamente todo seu entorno. Depois disso, de 1966 a 1985, surgiu o desafio da integração nacional com os militares, que incentivaram e aceleraram
o que já vinha acontecendo, mas com o slogan “integrar para não entregar”.
Nas últimas décadas começou a haver uma ênfase maior no aproveitamento
dos recursos naturais e da biodiversidade. Hoje, a Amazônia está moldada
por interesses extremamente conflitantes. Do ponto de vista da globalização,
há um sistema capitalista que em si contém conflitos, como é o caso do setor
financeiro apoiando a preservação da floresta, os serviços ambientais e, por
outro lado, o setor industrial apoiando a expansão das commodities, dentre
elas a soja e o gado. Acresce, de um lado, as populações que habitam a floresta
com a pressão para preservar e, de outro, as grandes corporações que querem
explorar a qualquer custo. É no equilíbrio dessas tensões que a região deve encontrar o caminho da estabilidade e do desenvolvimento sustentável. Caso isso
não ocorra logo, poderá ser tarde demais, porque a floresta pode desaparecer
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e com ela as suas grandes potencialidades. Proteger a floresta e usá-la sem o
indiscriminado desmatamento é dever de todos, sobretudo do Estado

A Amazônia está no centro de interesses estratégicos que movem
a política e a economia mundial. Do ponto de vista nacional, a Amazônia é um potencial de futuro deste país, um futuro já presente mas
que, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não reconheceu. Nem
os presidenciáveis, que falam de desenvolvimento sustentável, mas só
mencionam a BR-319 e as barragens. Uma incompreensão do que é esse
desenvolvimento. Realmente, a Amazônia é de difícil trato, o desenvolvimento da região não é fácil, temos um desafio enorme em promover
o desenvolvimento sem destruição, para o que precisamos de inovação.
A questão que vou apresentar é o papel do Estado em relação à Amazônia. Para isso, tenho que recorrer brevemente à História, à preocupação histórica do Estado em relação à Amazônia.

Breve trajetória histórica do Estado na Amazônia
Desde o tempo da colonização, a preocupação do Estado quanto à
região é ocupar, defender e controlar o território e extrair recursos do
território. O objetivo de ocupar a região de uma maneira planejada iniciou com GetulioVargas na famosa “marcha para o Oeste” e as primeiras iniciativas de planejamento foram a constituição de um programa
para o desenvolvimento, a definição da Amazônia Legal em 1953 e,
posteriormente, com o desenvolvimentismo de Juscelino e as primeiras
estradas.
Para esta ocupação planejada foi induzida a expansão da fronteira
agropecuária, porque era importante povoar e defender a soberania. É
preciso lembrar que quando foi criada a Escola Superior de Guerra, o
general Golbery do Couto e Silva teve um papel importante no sentido
de ocupar a Amazônia e essa ocupação partia do Centro-Oeste, do planalto brasileiro, que era o núcleo coordenador dos movimentos de expansão demográfica e econômica do país, ainda na década de 40. Não
é por acaso que em 1946 apareceu a primeira preocupação na constituição do programa de desenvolvimento da Amazônia e em 53 a definição da Amazônia Legal, incorporando o cerrado. Então, a indução da
fronteira também teve esse aspecto de ocupação do território. Juscelino
uniu as rodovias com o “frio” industrial transformando os matadouros
do Centro-Oeste, no entorno do Sudeste, em frigoríficos, pois até então
só produziam carne de sol. A transformação de matadouros em frigorí-
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ficos e as rodovias trouxeram uma fantástica expansão da pecuária, que
avançou do Centro-Oeste e Sudeste em direção à Amazônia.
Na década de 1960, eu mesmo fazia pesquisa sobre a expansão da
pecuária no Triângulo Mineiro e oeste de São Paulo, acompanhava os
fazendeiros que pegavam seus aviõezinhos e estavam indo para o norte
de Goiás para derrubar mata e colocar pastagem e gado. Então, essa
frente da pecuária vem desde o Sudeste numa grande transformação no
país, porque até então a pecuária se desenvolvia em área de caatinga,
de campo, cerrado ou de pampa, sempre em vegetação aberta, mas a
partir daí, a pecuária passou a se desenvolver em área de mata. Essa
expansão em direção à Amazônia fez-se a pelo norte de Goiás, hoje
Tocantins, e através das estradas. Ou seja, a pecuária não é recente na
Amazônia.
Depois de JK, ainda na fase de ocupação planejada do território,
seguiu-se a integração nacional com os militares, que incentivam e aceleram o que já vinha acontecendo. Ainda hoje a grande preocupação é a
ocupação do território. E a Amazônia não está integrada, apesar de até
hoje a ocupação e a defesa do território situarem-se no plano central do
Estado. Na integração nacional de 1966 a 1985, e na contemporaneidade, começa a haver uma ênfase maior no aproveitamento dos recursos,
passando a ocupação para segundo lugar.
Passamos momentos difíceis e de crise do Estado, num processo forte
de globalização e isso se refletiu na Amazônia, com a Política Nacional do Meio Ambiente e grande pressão internacional e nacional pela
preservação do meio ambiente através do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras (PPG7). A implantação de Áreas
Protegidas foi a estratégia central dessa política, além dos projetos demonstrativos de ajuda às comunidades. Esses foram os pontos centrais
da política ambiental. Em 1996, depois desse período de crise, o Estado
retoma o planejamento da Amazônia, novamente com a infraestrutura.
Os “Eixos de Integração Nacional” - e depois o Avança Brasil!, novamente com a exportação de recursos.
Esse breve histórico é para lembrar que a preocupação do Estado
com a Amazônia sempre foi com a ocupação do território e a exploração de recursos.

O papel do Estado contemporâneo
Hoje, estamos diante de uma Amazônia complexa e temos uma tendência a simplificá-la; ela não é simples, nem homogênea, mas sim
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moldada por interesses extremamente conflitantes. Do ponto de vista
da globalização há um sistema capitalista que em si contém conflitos,
como é o caso do setor financeiro apoiando a preservação da floresta,
os serviços ambientais e, por outro lado, o setor industrial apoiando
a expansão das commodities, dentre elas a soja e o gado. E cada um
desses setores tem laços com grupos nacionais e internacionais no contexto de um mundo global. Acresce, de um lado, as populações que
habitam a floresta com a pressão para preservar e, de outro, as grandes
corporações que querem explorar a qualquer custo. Conflitos que também geram instabilidade.
Além de estarmos diante de uma Amazônia complexa, estamos diante de uma Amazônia desmatada. O cerrado já teve 39% desmatados.
As florestas abertas e de transição foram derrubadas em 50%. Apenas
a mata densa, onde está Manaus, está relativamente conservada. Uma
Amazônia complexa, desmatada e também uma Amazônia ampliada.
Hoje se pensa em Amazônia sul-americana, porque as ações do PAC
e da IRSA são ações que estão sendo planejadas há muito tempo e
em conjunto. Vocês aqui na mata densa, onde se estabelecem amplas
ligações com países vizinhos, percebem que não se pode mais fazer
planejamento sem levar isso em conta. O que temos que pensar hoje é
a Amazônia complexa, desmatada, ampliada.
O compromisso básico do governo Lula para a região foi o desenvolvimento sustentável: unir crescimento econômico e desenvolvimento
social com o uso sustentável dos recursos naturais. Esses compromissos
estão associados, não se podendo separar contenção do desflorestamento, política do desenvolvimento regional sustentável, inclusão socioeconômica e integração nacional/ continental.
Analisando as metas do milênio para a Amazônia (Figura 1. INPE),
percebe-se que houve uma contenção do desmatamento, em torno de
75%, com relação ao desmatamento que ocorreu entre os anos de 1995
e 2004. Ou seja, cumpriu-se a meta do milênio, de reduzir em 75% o
desmatamento, mas o desmatamento continuou e continua. O grande
pico de desmatamento de 1995 foi devido à soja e o de 2004 foi devido
à pecuária e ao brutal apoio do BNDES à sua expansão, sem levar em
consideração onde essa expansão se daria. O governo no PPA de 20042007 votou no apoio à expansão da pecuária para triplicar a exportação
e todo esse movimento de apoio caiu sobre a Amazônia. Daí o pico de
2004, e depois disso o declínio. Em relação às Unidades de Conservação, a meta para área florestal era de 30% e quase foi cumprida, pas112
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Desmatamento anual (km2/ano)

Figura 1. Taxa de desmatamento anual. Amazônia Legal, 1988-2009.
Fonte: PRODES, INPE.

sando de 13% para 26,3% entre 2003 e 2008; no cerrado a meta prevista era de 10% conseguindo-se 7,5%. Em relação às metas do milênio,
pelos dados oficias estão muito boas as Unidades de Conservação, mas
convém indagar: acabou o desmatamento ou temos uma nova forma de
desmatamento? Acho que existe uma nova forma desmatamento.
Existe o desmatamento progressivo, onde se tira metade do dossel
para que os satélites não percebam; não é mais corte raso, é broca. No
Pará esse desmatamento progressivo dobrou em alguns anos. Soube
que na África isso é praticado, uma esperteza para tentar afagar o governo e a sociedade. Ainda mais, neste ano de 2010, 70 mil focos de incêndios e o aumento nas proporções do fogo no Tocantins, Mato Grosso
e Pará não podem ser explicados só pela estação seca, sinalizando para
a existência ainda de queimadas.
A redução do desmatamento é também explicada pela crise global,
que diminui a demanda pelas commodites, e pela geopolítica global
com a pressão sobre as florestas tropicais que passaram a ter um valor
extraordinário por ser sorvedouros de carbono e de gases de efeito estufa e, quando queimadas, produtoras de GEEs. Seu papel importante é
agora redobrado. A geopolítica internacional e a pressão redobrada sobre as florestas tropicais resultaram na Lei de Mudanças Climáticas no
Brasil, com o próprio Brasil se comprometendo a ter metas na redução.
Desde o Protocolo de Kyoto, o Brasil se negava a ter metas impostas;
desta vez as metas não foram impostas, são voluntárias, o Brasil aceitando diminuir as emissões e proteger as florestas, e assim ganhando
posição de destaque no cenário internacional.
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Na questão da geopolítica global existem dados conflitantes entre o
IPCC e o INPE sobre a participação do Brasil nas emissões totais. De
acordo com o INPE, as emissões do nosso país correspondem a 2,5%
enquanto para IPCC a 5%! Há uma pressão geopolítica verdadeira; as
florestas são importantes e temos que defendê-las, mas também há a
geopolítica dos interesses das potências que querem submeter o Brasil
às suas posições, o que é difícil para o governo brasileiro. Daí, políticas
não articuladas e mesmo contraditórias. Do ponto de vista internacional, a pressão para diminuir o desmatamento levou o Estado à política
do controle do desmatamento com o PPCDAM, a resolução do Banco
Central de não dar dinheiro para reflorestar áreas ilegalmente desmatadas, a Lei de Crimes Ambientais, etc. Ou seja, houve algumas iniciativas tomadas pelo governo para sustar o desflorestamento, mas foram
avanços sem uma política integrada de desenvolvimento.
No que se refere à política regional sustentável, destacam-se o Plano
BR-163 Sustentável (Cuiabá-Santarém), uma tentativa bem elaborada,
embora o que está acontecendo na região seja um brutal desmatamento, porque não foi feito o que se planejou. Retomou-se a SUDAM, sem
consequências e o Plano Amazônia Sustentável (PAS) - que foi feito em
2003 com o Ministério da Integração junto com o Ministério do Meio
Ambiente, trabalhado durante meses buscando algo inovador quanto
ao desenvolvimento sustentável, porém engavetado durante 5 anos,
remodelado e só aprovado em 2008 - virou quase uma figura de retórica, contribuindo apenas para iniciar uma regularização fundiária na
Amazônia. Enfim, o termo sustentabilidade foi empregado em muitos
planos de desenvolvimento, mas é incoerente.
Quanto à política de Territórios da Cidadania é difícil avaliar. Porque
é um planejamento feito a posteriori, e porque até agora pouco tem
sido feito. Acresce o problema das florestas públicas, com a criação
do Serviço Florestal que dá concessões para explorá-las com manejo e
certificação. O problema é que faz concessões em floresta densa, onde
as árvores demoram às vezes 150 anos para crescer e se faz uma concessão para 60 anos, tempo em que as árvores mal cresceram. A floresta
densa tem que ser conservada. Na floresta aberta pode-se fazer concessões, reflorestamento e manejo florestal, já que é uma área povoada e
alterada, mas não na mata densa.
A forma de certificação é outro grande problema, primeiro porque
é caríssima. Não sei como as comunidades no Acre conseguem pagar
essa certificação. Segundo, porque existem poucas entidades certifica114

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

doras pra fazer isso. Os pequenos não podem fazer isso, só os grandes.
Outro componente da prática para explorar a madeira é o PAC com a
reconstrução da BR-319 e que afeta a mata densa.
Do ponto de vista da inclusão socioeconômica, houve melhorias,
com indicadores ligeiramente acima da média nacional no que diz respeito a empregos com carteira assinada e particularmente à educação,
que avançou bastante principalmente a pós-graduação. A população
da Amazônia cresceu mais que a população do Brasil, que aumentou
3,8% entre 2003-2009 enquanto a da região Norte 4,1%. Em parte, esse
crescimento se deve à chamada reforma agrária, elemento crucial da
inclusão socioeconômica porque é uma demanda histórica no Brasil, a
necessidade da reforma agrária. Em 2002, o presidente Lula pretendia
fazer uma reforma agrária verdadeira. Assim, a Amazônia continuou
sendo a região receptora de população. É a região mais “beneficiada”
com assentamentos. Houve um ano que a Amazônia acolheu 70% dos
assentamentos no Brasil. Na verdade, houve continuidade no velho processo de transferir gente para a Amazônia sem providências necessárias
para acolhê-las. É preciso parar de jogar esses assentamentos no meio
da mata sem acesso à estrada e ao mercado, pois não há condições de
desenvolvimento e o grande problema da Amazônia é o monopólio de
acesso ao mercado. A questão dos assentamentos deve ser repensada.
Na integração nacional e continental o que se tenta fazer é uma articulação do PAC com o IIRSA. O Brasil tem papel fundamental com esse
programa sul-americano, pois é um dos seus grandes financiadores; o
BNDES financia empresas – sobretudo brasileiras – para a construção
de estradas e barragens na América do Sul. E assim como ocorreu com
a Vale do Rio Doce em Carajás, quando pegou impulso e se transformou
na potencia que é hoje, a Eletrobrás está se transnacionalizando, atuando em toda a Amazônia e a América do Sul.
A estratégia do governo Lula para o Brasil foi consolidar um mercado
de consumo de massas, uma mudança no Brasil extremamente importante, com transferência de renda e crédito. Com isso, foi criada uma
nova classe social, beneficiando uns 30% da população que viviam em
miséria absoluta. A outra parte da estratégia do governo visou fortalecer os grandes grupos nacionais para que eles possam competir no
sistema global. O governo tentou atender as duas pontas, o mercado
de consumo de massas e os grandes grupos, para colocar o desenvolvimento para frente. Mas não houve uma política regional; a melhoria
de emprego, PIB e educação foram consequências da estratégia global
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do país, assim como o PAC. Não houve uma política adequada para a
região, mas uma política nacional de consumo de massas com transferência de renda e crédito, e de fortalecimento dos grandes grupos, resultando numa quantidade significativa de empresas que se globalizaram.

Desafios a superar
Enfim, concluímos que não houve grandes mudanças; continuamos
com o modelo que explora os recursos, o capital natural sem agregar
valor aos produtos. Exemplo é a Vale que exporta minério de ferro peletizado ou lingotes, sem industrializá-lo. Continuidade em relação à
Amazônia, pouca mudança. No governo Lula houve transferência de
renda e crédito, ele tirou gente da miséria, mas a política continua vinculada aos grandes grupos empresariais. Na Amazônia não houve uma
política regional que a diferenciasse; o que ocorreu foi rebate de uma
política nacional, do governo e seus aliados. A preocupação com a região é a mesma. Por que não houve uma política adequada à região?
Pois que não houve avanço no modelo histórico de consumir o capital
natural quase sem agregação de valor.
Muitos dizem que esses males ocorreram por causa da ausência do
Estado na Amazônia. Não creio. Acho que as políticas no Estado para
a Amazônia são contraditórias, políticas dúbias. A omissão do Estado
por vezes é uma estratégia. Por exemplo, os Territórios Federais foram
transformados em estados, mas as terras destes territórios ainda são
da União, como em Roraima, no Amapá e no Acre, que não possuem
suas terras até hoje, pois pertencem à União. Às vezes a omissão é
conveniente para a política. Pesa muito a incompreensão em relação da
Amazônia. O que se necessita é de inovação para o desenvolvimento da
Amazônia. Não se pode transferir para a região as mesmas formas convencionais de construir hidrelétricas e estradas como em outras regiões
e, em escala maior, tornando os impactos mais destrutivos. A inovação
é fundamental para esse território com características muito diversas.
O país não avança sem energia, mas esta não pode ser produzida
pela forma com que estão fazendo. Alguns dizem que a solução para
a Amazônia seria aumentar as áreas protegidas; elas são certamente
úteis, mas não vão resolver o problema da Amazônia sozinhas.
Novas fontes de energia solar e eólica são extremamente importantes. Na verdade, há que organizar uma base econômica para a região.
Não há quase cadeias produtivas na Amazônia. Minérios e madeira são
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exportados em bruto. A própria soja, milho e algodão não são processados; trata-se de uma agroindústria sem a indústria, exportando farelo
no lugar de óleo de soja. Exportando commodities em bruto, não há
condições de integração da região. Há que mudar o modelo – o INPA
tem condições de projetar algo nesse sentido – para usar os recursos
sem sua destruição maciça.
Dentre os projetos que se apresentam hoje para Amazônia, destaca-se o famoso Redução das Emissões por Desflorestamento e Degradação
(REDD). Paga-se para que não se desfloreste mais. Sou contra isso.
Primeiro, porque desde o Protocolo de Kyoto, o Brasil sempre foi contra
aplicá-lo às florestas nativas, que não estavam na negociação. Acho que
o Brasil tinha razão por ser uma interferência na tomada de decisão
sobre o uso do território. É geopolítica. Floresta é território nacional.
Se tem financiamento externo, temos uma interferência externa sobre
o que fazer com a floresta, temos uma interferência sobre o território
nacional, isso é geopolítica.
Uma coisa é o discurso sobre sustentabilidade, outra coisa são os interesses por trás; através de ajuda financeira o Estado acaba inserindo
influência em suas decisões. A geopolítica não funciona mais com uma
potência externa querendo ocupar o território, porque hoje é muito caro
manter e sustentar uma colônia; a geopolítica atua hoje influindo na
tomada de decisão, através dos financiamentos, dos fóruns globais, etc.
Há uma possibilidade de ingerência externa, e algumas ONGs fazem
parte desse quadro, tendo esse papel de influência externa, mas nem
todas, outras realmente se preocupam com a questão da Amazônia.
Segundo ponto quanto ao REDD. Quem recebe o dinheiro para não
desmatar, os fazendeiros? Como fica a população que vive na floresta?
Mas o argumento mais importante de todos é que o REDD não toca
na questão do processo do desflorestamento. Ele somente diz que se
deve parar, não entra nas causas do desmatamento. É como água fria
no esforço para mudar o padrão de desenvolvimento, pois a tarefa é
mudar o modelo de desenvolvimento da Amazônia atacando as causas
do desmatamento. Este é um desafio que temos que enfrentar. Temos
de inovar.
Uma proposta interessante é a do Dr. Tim Killeen, que discute os
problemas de conservação das florestas e a expansão dos bicombustíveis na Amazônia e combina REDD com biocombustíveis. Nas áreas de
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floresta, uma proporção de 9 de florestas para 1,9 de biocombustíveis.
Nas áreas degradadas, para a recuperação a proporção seria de 4 para
biocombustíveis e 1 para a reserva florestal. Enfim, uma tentativa de satisfazer tanto a proteção da floresta como o uso do biocombustível. Um
arranjo interessante, porque vivemos um momento novo na Amazônia
onde temos que escolher novos produtos para recuperação de áreas
degradadas. Além de defender a floresta temos que impedir a expansão
da fronteira agropecuária e enfrentar o desafio da escolha de produtos
para a recuperação das áreas degradadas.
Tenho uma reflexão para o desenvolvimento responsável da Amazônia. Minha proposta leva em conta o conjunto da Amazônia Legal e sua
diferenciação interna marcada pelo zoneamento da natureza em que,
de norte para o sul, sucedem-se a floresta ombrófila densa, a floresta
ombrófila aberta, a floresta de transição e o cerrado.
Fiquei surpresa com o verde escuro, vegetação natural da mata densa relativamente bem conservada que denomino Coração Florestal, a
borda oriental da Amazônia sul-americana. Os grandes eixos de circulação da década de 1970 se estabeleceram na mata aberta e pararam no
contato com a mata densa. Até mesmo a Transamazônica seguiu esse
padrão, justamente porque nesse contato fica a linha de cachoeiras, a
passagem do planalto para a planície. Quando os engenheiros projetaram os primeiros grandes eixos, respeitaram essa linha divisória. Agora,
querem desrespeitá-la com a BR-319 que penetra na mata densa.
Proponho uma estratégia central comum para a Amazônia Legal, que
é usar sem destruir. Valorizar a floresta e o cerrado em pé, usando atividades e produtos adequados mas com ações diferenciadas segundo o
modo pelo qual as “zonas” foram apropriadas. Na mata densa seria o
extrativismo do século XXI com tecnologia moderna e industrialização,
além dos serviços ambientais.
Outros pontos centrais para o Coração Florestal são a circulação fluvial e as cidades. É urgente melhorar a circulação fluvial, partindo para
o século XXI, com hidroavião, zepelim, enfim, com inovação. Em vez
de Embraer, devíamos ter uma Embraflu na Amazônia – um setor fluvial articulado com o aéreo. Em casos mais sérios seria melhor ferrovia
do que rodovia. Queremos infra-estrutura, mas não qualquer uma. Todos esses esforços fazem parte da integração. Até a marinha brasileira
deve atuar nisso, melhorando seus barcos e o transporte regional. Desenvolvimento efetivo passa por tudo isso.
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A questão urbana na Amazônia é crucial. Se não houver cidade equipada para prestar serviços e com indústria, não é possível integrar e
desenvolver a Amazônia, não adianta. Todas as teorias explicam isso.
Então, extrativismo avançado com industrialização é ponto central no
Coração Florestal. E com o desenvolvimento da indústria e dos serviços nas cidades, não é preciso desmatar tanto; é possível criar redes
urbanas, de comunicações, com atividades que não são extensivas no
território e sim atividades mais intensivas, pontuais.
Propus uma rede de cidades verdes, localizadas junto às comunidades produtoras de extrativismo, às quais chamei de cidades bioprodutoras, onde haveria melhores condições para a industrializar o produto
extrativista. Fiz um levantamento das cidades próximas onde se poderia estabelecer as indústrias. Além disso, algumas delas poderiam ter
centros de pesquisa para avançar no conhecimento da biodiversidade e
dos serviços ambientais. A rede dessas cidades seria como um cinturão
de blindagem para a proteção do Coração Florestal, industrializando a
produção, fazendo pesquisas e envolvendo as comunidades porque as
cidades nessa região, com várias exceções, são cidades-fantasma perdidas no tempo. Ou se fazem cidades e indústrias para o povo da Amazônia ou não se chame isso de desenvolvimento regional sustentável.
Uma das minhas propostas para a rede de cidades que fazem a blindagem - o tampão do coração florestal - é que Manaus deveria ser a cabeça dessa rede, deveria ser planejada como uma cidade mundial para
prestação de serviços ambientais e não ficar apenas nessa indústria
“velha”. Este deve ser o salto de Manaus. Uma cidade mundial ou global, comandando a economia capitalista a partir do domínio de serviços
avançados, pois hoje não é mais somente a indústria, são os serviços
avançados que dão o poder às cidades mundiais: serviços de informação, de pesquisa, marketing, financeiro, etc., serviços para a produção.
Londres é a primeira, New York a segunda, terceira Hong Kong. Ninguém no mundo tem as condições que Manaus tem para ser uma cidade mundial com base nos serviços ambientais. Ela está de frente para a
floresta Amazônica inteira, tem posição estratégica no sistema de rios
da Bacia Amazônia e já possui um embrião de pesquisa significativo.
Deve-se incentivar tudo isso para o salto qualitativo de Manaus e não
ficar perenizando uma Zona Franca do século XX.
Na extensa área de mata aberta e de cerrado, emergem como prioridade as cidades da madeira. As drogas do sertão foram espécies sobretudo da mata densa enquanto a Hevea brasiliensis, sustentáculo do
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surto da borracha, é uma espécie da mata aberta, revelando uma incrível diferenciação da natureza. Escolhi alguns centros para a exploração
da madeira na mata aberta, onde está a fronteira agropecuária, onde
se explora e exporta a madeira em bruto, pois não há uma indústria
madeireira de peso nessa região de floresta. Hoje se aproveita etanol de
segunda geração a partir da celulose, da madeira se faz celulose e da celulose o etanol. O mundo está fazendo isso, enquanto exportamos madeira em bruto, sem uma indústria de peso e não se oferece trabalho.
A área de mata e o cerrado, que já estão fortemente desmatados,
devem ter reflorestamento e manejo. Para o cerrado, a produção de
alimentos, não somente pela soja da grande indústria, mas pelos pequenos produtores, é igualmente importante. Tenho feito uma proposta
de mudar a reforma agrária dos atuais assentamentos da floresta para
fazendas agroindustriais com a média de 50 colonos localizados perto
das estradas e dos mercados, com processamento e industrialização local. Jogar essa turma na mata sem infraestrutura é quase matá-los. Há
que ter acesso ao mercado e escala para produzir na Amazônia. Esse
modelo serve também para a mata aberta e o Cerrado onde, além da indústria madeireira e da produção de alimentos, é importante pressionar
o agronegócio a se transformar em um efetivo complexo agroindustrial.

Considerações finais
O que é o desenvolvimento sustentável? Todos falam e ele é tão bem
aceito justamente porque ninguém sabe o que ele é, existe um apelo,
e quem vai ser contra? Mas ele não tem um conceito claro. Ele nasceu
com a viagem do Gagarin ao cosmos, em 1957, com a tecnologia de
satélite, quando se observou que a Terra é azul; mas ela não é somente
azul – a humanidade percebeu que ela estava profundamente degradada. A percepção do homem a partir do cosmos, vendo a Terra em
conjunto, foi um marco na percepção do meio ambiente; daí surgiu a
idéia da responsabilidade comum em relação à conservação do planeta,
e também se percebeu que a natureza se transformava num recurso
escasso, revelando os interesses econômicos e geopolíticos quanto à
natureza.
O que aconteceu na década de 1960 foi uma enorme mobilização da
humanidade em relação a essa nova percepção da degradação do planeta. Surge o Clube de Roma, com o limite do crescimento – o planeta
não vai sustentar a população daqui a 50 anos –, e ao mesmo tempo
múltiplas reuniões formais e informais nas Nações Unidas, em que se
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lançaram os princípios gerais do que viria ser o desenvolvimento sustentável.
Logo houve uma reação enorme de várias partes do mundo contra a
idéia do mais importante ser a preocupação com o meio ambiente, pois
não se pode esquecer o desenvolvimento e a problemática social no
mundo. A tendência foi, então, tentar articular a questão do meio ambiente com a questão social e econômica do desenvolvimento, e a ONU
criou uma comissão para lidar com a questão ambiental que elaborou o
Relatório Brundtland de 1987, o “Nosso Futuro Comum”. A partir daí, a
questão ambiental entrou firmemente na questão do desenvolvimento,
mas o conceito ainda está em construção.
Proponho uma noção para podermos nos situar: o desenvolvimento
sustentável não é um estágio final a ser alcançado – é um processo de
mudança, continuamente aperfeiçoado. Envolve a dimensão social, ambiental, econômica e política. Ninguém fala no político, mas sem a política nada fazemos. É um processo que envolve múltiplas dimensões e
é essencialmente dinâmico, tendo focos privilegiados em determinados
momentos do tempo; processo de mudança que pode seguir caminhos
diferenciados, de acordo com a história das sociedades e com as suas
escolhas. Não é um caminho homogêneo. Bruntland propunha para a
periferia um desenvolvimento local rural e a contenção da natalidade.
Esse foi o modelo que propôs para nós, mas esse não nos serve. Não
queremos modelos iguais para todos. Temos direito a trilhar caminhos
diferenciados de acordo com nossas condições históricas e geográficas
e nossas escolhas; não se pode ter um modelo único com um estágio
final igual para todos.
Na 4ª Conferencia Nacional de Ciência e Tecnologia, no Rio de Janeiro, participei do comitê de redação do Livro Azul, onde li tudo o
que se falou sobre a Amazônia, e aparece algo interessante: o caminho
brasileiro para o desenvolvimento sustentável são inovações, em grande parte alicerçadas sobre a natureza diversificada do Brasil, manancial das inovações brasileiras. Quantos recursos regionais podem ser
utilizados como um caminho que pode ser fortalecido, tirando partido
desse potencial natural com inovações, e a partir dos resultados sanar a
desigualdade social que ainda é fortíssima. Não adianta falarmos que o
Brasil está bem, pois 50% da população sequer possuem esgoto.
Devemos deixar de ficar só nas denúncias, porque, enquanto isso,
tudo vai sendo destruído. Temos que mudar o modelo. Mudar o modelo não significa que não vamos ter que incorporar uma série de coisas,
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como formas de energia novas, o turismo, sobretudo o turismo científico, como controlar a várzea e as áreas de hidrelétricas que estão sendo
construídas, 20 somente planejadas no Vale Tapajós e Teles Pires. Não
há receita pra tudo, acabadas.
Sou contra o palavrório de desenvolvimento sustentável que todos
falam, um discurso que todo o mundo usa e ninguém sabe o que é; meu
propósito é tentar mostrar que não podemos fazer o desenvolvimento
somente com esse discurso falso. E não se pode fazer desenvolvimento
somente pensando no meio ambiente; há que pensar no homem, nas
cidades, na industrialização, na política, um processo que envolve o
econômico, o ambiental, o social e o político. O mais importante é gerar
riqueza e distribuí-la, com um novo modelo de desenvolvimento; se a
preocupação fosse somente o ambiental o REDD resolveria, se fosse só
a pobreza temos o Banco Mundial, mas o problema social da Amazônia
e do Brasil está nas desigualdades regionais e sociais, esse deve ser o
foco.
Neste contexto vale lembrar que a questão educacional e de C&T é
fundamental. A Amazônia precisa de uma revolução nessas áreas. Já
fizemos uma revolução tecnológica para a exploração do petróleo em
águas profundas. Já fizemos uma revolução científica e tecnológica na
Mata Atlântica para produzir combustível a partir da cana-de-açúcar, e
também no cerrado para produzir soja, milho e algodão. Está na hora
de uma revolução científica e tecnológica na Amazônia para aproveitar
o potencial de biodiversidade. Não somente técnica, mas científica. E
na educação também em nível técnico, pois daqui a pouco Manaus terá
que importar técnicos. Isso deve ser sanado com a criação de uma Universidade Técnica de Interesse Social, para servir às firmas e estimular o
desenvolvimento. Enfim, o maior problema do Brasil segundo enquete
feita por empresários do Sudeste é a educação.
E a questão da saúde é muito séria. O presidenciável José Serra falou sobre perenizar a Zona Franca. Acho que a Zona Franca foi muito
importante, para mim foi uma decisão geopolítica do governo e do Estado, a de colocar uma economia industrial no meio de uma economia
mercantil na região Norte, perto da fronteira. Estratégia que foi positiva
do ponto de vista do Estado, mas o momento é outro não se pode prorrogar a vida inteira, a Zona Franca. Ela tem que se modernizar, temos
que andar no século XXI, não se pode continuar nos mesmos padrões
de séculos passados. Daí a proposta de planejar Manaus como uma
cidade mundial para prestação de serviços ambientais.
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E, para um efetivo desenvolvimento, as conquistas econômicas não
são suficientes assim como não são as ambientais, há que respeitar a
população aqui que sofre. Não se pode ficar na era do extrativismo de
pé no chão. Ou seja, para muitos, que o mais importante é acabar com
as emissões de gases do efeito estufa e com a preocupação do aquecimento global. No entanto, as partes existem; não se pode esquecer que
aqui vive uma população. Não vou colocar o global em primeiro lugar;
não posso comparar a Amazônia com a Alemanha, quando se faz um
modelo de desenvolvimento sustentável, porque lá se aproveita tudo o
que se produz. Temos que definir o desenvolvimento da população com
o social, econômico, ambiental, e também o político. Esse é o nosso
caminho e ele ajudaria o mundo. Ainda temos pobreza, temos que ter
um desenvolvimento sustentável integrado.
Acredito que é muito difícil para o Estado entender que a Amazônia
é diferente, que é necessário estimular inovações para um novo modelo
de desenvolvimento capaz de enfrentar as forças que pesam para manter a fronteira agropecuária. Acho que, se necessário for para defender
o Coração Florestal, seria melhor estatizar esse Coração com medidas
a serem pensadas para sustar o desflorestamento e promover o desenvolvimento. Isso é uma “proposta-bomba” e a deixo para sua reflexão.
DAUSTER SÁ GONÇALVES
Antes de vir para esse interessante debate tomei, o cuidado de ler
alguma coisa sobre o tema a ser hoje tratado e uma das fontes a que recorri foi o Caderno de Debates do GEEA, exatamente um dos capítulos
do Tomo III, que trata dos recursos madeireiros da Amazônia. Sinal de
que esse Grupo está gerando informações importantes para a sociedade.
Não é de hoje o interesse estratégico internacional sobre a Amazônia e afirmo isso tomando por base o artigo Estado novo e ocupação
da Amazônia - uma abordagem geopolítica, escrito por Maria Liege de
Freitas Ferreira. Nele, ela fala sobre o governo Getúlio Vargas e cita
vários autores, tanto daquela época quanto de agora que se mostram
preocupados com a ocupação da Amazônia. Veja aqui, por exemplo,
uma parte do texto escrito pelo indiano Chandras Karrar, tratando desse assunto: “em face da situação geral, parece quase criminoso manter
certas terras de pouca população, não utilizadas por motivos políticos,
raciais ou imperialistas, num mundo desesperadamente superpovoado. A idéia da América hispânica conjura a recordação do vasto vale
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do Amazonas, uma região virtualmente despovoada, quase tão grande
quanto os Estados Unidos”. O discurso de Getúlio Vargas dizia que o
verdadeiro sentido da brasilidade é a marcha para o Oeste.
O ex-ministro e candidato a presidente da República do Brasil, José
Serra, prometeu prolongar a Zona Franca de Manaus por mais 100 anos
e recentemente disse que iria perenizá-la. Outra das onze grandes promessas dele é a construção da ferrovia Manaus-Porto Velho no lugar da
BR-319 e várias hidrelétricas.
Recentemente foi publicada na Revista Exame uma extensa matéria
sobre a inovação verde, onde se fala das dificuldades em equilibrar
crescimento econômico e preservação do meio ambiente. Por exemplo,
como preservar a Amazônia, construindo nelas dezenas de hidrelétricas
e como preservar a região costeira, construindo nela centenas de portos? Também no jornal Amazonas em Tempo foi publicada interessante
matéria,com a seguinte manchete: metas na Amazônia devem aumentar cobrança no país. Na mesma ocasião, o jornal A Crítica publicava
matéria com o seguinte título: REDD requer bilhões para reter o desmatamento. Recebi um e-mail informando que brevemente acontecerá o
primeiro Simpósio Internacional sobre Gestão Ambiental e Controle de
Finanças Públicas. Curiosamente, também estive vendo nesses dias o
trabalho que a profa. Berta Becker apresentou num Simpósio, intitulado modelos e cenários para a Amazônia brasileira: o papel da ciência.
Nesse trabalho ela detalha o modelo exógeno e o modelo endógeno de
desenvolvimento e opina sobre alguns aspectos deles. Também nesse
trabalho ela aborda a situação da floresta urbanizada, ou seja, a questão do povoamento da região Norte. A mesma questão é salientada no
trabalho de Helio Moura e Morvan Melo de Moreira, da Fundação Joaquim Nabuco, em que eles mostraram a queda de natalidade da região
Amazônica, acoplado à interrupção do fluxo migratório e à redução da
pressão demográfica sobre a região. Seria importante aguardar os novos
dados do IBGE para confrontar essa situação com a novidade do bônus
demográfico.
MÁRIO DA SILVA COSTA
Especialmente a partir da década de 1980, impulsionada pela globalização, a sociedade tem testemunhado a proliferação e o crescimento de
um novo tipo de organização que surge dos movimentos sociais e tem
postura mais reativa e ideologizada.
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Esse tipo de organização tem o objetivo de lutar contra o atual sistema político e econômico, pois acredita que ele não é benéfico à sociedade. Parte do princípio de que as empresas que poderiam influenciar
positivamente o desenvolvimento da sociedade não o fazem devido à
preocupação única com os lucros, enquanto o Estado deixou de cumprir seu papel na sociedade ao preferir seguir as pressões, as demandas
e os interesses de determinados grupos.
Esse tipo de organização tem excepcional conhecimento sobre a destacada influência que exerce na sociedade. Por isso se esforça ao máximo para influenciar aqueles que tomam decisões nos principais setores
sociais – inclusive o governo – no intuito de mudar a posição dos que
sejam insensíveis aos seus pleitos. Outra habilidade poderosa é a sua
capacidade de conquistar o apoio da expressiva massa crítica da sociedade na defesa dos seus objetivos.
A massa crítica que apoia tais organizações, que se forma em torno dos princípios que elas propagam, tem seu suporte em membros e
sócios, intelectuais e politizados que subscrevem e defendem os propósitos organizacionais em toda a sociedade, especialmente na mídia.
Para os seus críticos, elas estão muito próximas da militância partidária,
cujos membros influenciam mudanças no sistema social por meio da
pressão política, razão pela qual advertem para o cuidado que elas devem ter para não caírem no campo do extremismo.
A principal arma dessas organizações para enfrentar seus oponentes,
especialmente os que reagem de forma contrária aos seus interesses,
é a pressão, uma ferramenta estrategicamente elaborada que funciona
como uma espécie de “campo de força”, que é criado e apoiado por um
mix de apoiadores. Para os seus opositores, essa forma estratégica de
agir é similar àquelas aplicadas por grupos guerrilheiros, o que faz com
que governos e empresas temam receber seus ataques.
A atuação intensa na defesa de seus interesses faz que elas busquem
intervir nas políticas públicas, na alocação de recursos, nas decisões políticas, econômicas, sociais e ambientais, entre outros assuntos que afetam a vida da sociedade. Em razão disso, empreendem grande esforço
para manter forte influência nos níveis hierárquicos mais elevados de
governos e de organismos internacionais. Trata-se de um processo que
tem sido percebido de forma diferente por outros grupos da sociedade,
o que permite, igualmente, que tais grupos respondam de maneira distinta às ações empreendidas por elas.
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Para os seus defensores, os protestos e os ataques que realizam são cruciais para o fortalecimento da sociedade civil, pois elas têm o poder de paralisar as práticas nocivas que comprometem a sustentabilidade da sociedade
e do meio ambiente, o que, entre outros efeitos, favorece a implementação
de legislações governamentais que contribuam para quebrar a resistência
dos grupos contrários, impelindo-os a mudar de comportamento. Por outro
lado, são acusadas de não ter moral para exigir um comportamento que
não cumprem, de demonstrar falta de transparência, de trabalhar com uma
agenda oculta, de manipular os meios de comunicação com fins políticos
ou ideológicos, de demonstrar visão parcial da realidade política e econômica, entre outros. Portanto, verifica-se a importância de indagar e refletir
profundamente sobre a influência das organizações do terceiro setor
no papel do Estado e das agências internacionais e no atual sistema de
governança global.
SÉRGIO FONSECA GUIMARÃES
Quando se fala em desenvolvimento sustentável na Amazônia, uma
das questões mais preocupantes é o desflorestamento, em particular, o
das áreas que margeiam rios, lagos, igarapés e suas nascentes. Com isso
em mente, considero muito interessante a proposta da Dra. Bertha de
preservar a floresta através da estatização de sua parte central, denominada por ela de “coração floresta”. Porém, é preciso lembrar que as
áreas alagáveis ou de transição, representadas pelas várzeas e igapós,
são também muito importantes visto que é a floresta que sustenta os
recursos aquáticos.
Nesse contexto, a proposta de cidades “blindadas” e ao mesmo tempo “flexíveis” me parece contraditória, uma vez que tudo o que é blindado, supõe-se que seja hermético e, portanto, sem flexibilidade. Em
verdade, a proposta lembra o chamado efeito “tampão” (buffer), cujo
exemplo típico é a pequena amplitude de variação na temperatura do
ar em regiões frias próximas a grandes volumes d´água. Algumas cidades costeiras localizadas em médias ou altas latitudes, por exemplo,
são protegidas de ondas de frio e calor por causa da sua proximidade
com o mar ou grandes massas de água que retêm calor, amenizando as
temperaturas extremas.
Quanto ao desenvolvimento sustentável, penso que atualmente os
destaques principais são as mudanças climáticas e as fontes de energia.
Acho também que a redução da pobreza deve ser um foco permanente
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de atenção, pois sem alternativas de geração de emprego e renda, o desenvolvimento sustentável não se realiza. Nesse contexto, as diferentes
formas de turismo, em especial o turismo solidário, me parecem uma
boa opção para a Amazônia.
ANTONIO DOS SANTOS
A Amazônia passou pelos ciclos econômicos do cacau e da borracha. O município paraense de Tomé Açu faz parte dessa história, onde
foram desenvolvidas muitas pesquisas básicas sobre esses produtos. O
problema é que, na época, nós não tivemos tecnologia para desenvolver
suas produções.
A Amazônia é vista mundialmente por uma série de enfoques, tendo
a biodiversidade sido abordada com muita sabedoria pelo Dr. Charles
Clement. No cenário mundial, vemos o ex-vice presidente americano
Al Gore entre os que consideram o aquecimento global e suas consequências como o principal impacto sobre o planeta, enquanto outros
defendem a hipótese de que ela está esfriando: não temos um consenso
em relação à transição planetária de nosso orbe.
A produção de alimentos é algo que nos preocupa, pois precisamos
produzir alimento para 25 milhões de pessoas na Amazônia. Portanto,
devemos aproveitar de modo racional as terras que hoje já estão desmatadas, degradadas e em processo acelerado de degradação.
Considerando o alto custo da recuperação uma área degradada, como
mostrado pelo expositor, prefere-se investir na construção de um estádio de mais de um bilhão de reais do que recuperar mil hectares com
o gasto de apenas um milhão. Acreditamos que os recursos financeiros
devem priorizar a preservação da vida e a produção de alimento para
dar sustentabilidade a esse povo. O governo está gastando na direção
errada, em obras que não vão resultar em benefícios futuros para a
própria comunidade.
Nós temos dificuldade em recuperar essas áreas degradadas não
apenas pelo alto custo mas também pela falta de insumos. Não temos
reservas de fosfatos e, embora tenha sido descoberta recentemente,
uma enorme reserva de potássio (silvinita) no vale do rio Madeira, sua
exploração requer tecnologia, investimento e pessoal qualificado para
as atividades de prospecção, produção, transporte e transformação da
matéria bruta em insumo pronto para utilização e exportação, visto
que o País importa milhares de toneladas de potássio para sustentar
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a produção agrícola. Embora exista muito calcário calcítico, pouco é o
volume de calcário dolomítico e esse é mais importante do que aquele
para correção do solo, que em média necessita de 10 toneladas de calcário por hectare, segundo dados da pesquisa científica.
Outra questão é a presença da matéria orgânica. Em pesquisas realizadas por nossa equipe no antigo Instituto de Tecnologia da Amazônia
(UTAM), em áreas inseridas entre os municípios de Itacoatiara e Boa
Vista do Ramos, em busca de turfa como alternativa para produção de
energia, descobriu-se que as turfeiras possuíam baixo poder calorífico,
mas eram ricas em micronutrientes para serem usados na agricultura,
como recurso adicional na recuperação do solo.
Por outro lado, a grande maioria dos lagos de várzea são reservas de
matéria orgânica que poderia ser usada na recuperação dessas áreas
degradadas, pois é de fácil retirada. Além disso, em muitas áreas a lama
(sedimento) acumulada nas várzeas pode ser utilizada com sucesso
em hortas caseiras, misturando-a com a terra firme para aumentar sua
produtividade.
Com relação às palmáceas buriti, açaí, tucumã, jauari e outras, deve-se aproveitar ao máximo sua abundância para gerar renda, melhorar
qualidade de vida e trazer mais insumos e tecnologia para a região.

Questão urbana
O Amazonas concentra 75% de sua população na área urbana, restando pouca gente produzindo no interior. Isso é um fato preocupante,
pois há muita gente vivendo, sem nada produzir, contando com ajuda
do governo através dos Programas Bolsa Floresta e Bolsa Família. Por
ter muita necessidade e por falta de conhecimento, o caboclo pensa
que está lucrando, mas às vezes gasta quase tudo o que ganha com o
transporte para receber o benefício. Por outro lado, os representantes
do povo parecem estar mais interessados nos votos do que na sustentabilidade econômica, educacional e humana das comunidades.
Concordo com o uso de terras nos espaços urbanos ociosos para a
produção de alimentos rotineiros que custam caro e estão sendo importado. As pessoas não estão sendo orientadas por quem deveriam, para
a criação de consórcios e hortas comunitárias nos bairros para consumo
próprio e venda de excedentes para angariar recursos extras.
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A falta de planejamento urbano e a chegada de refugiados vindos
do interior do Amazonas e de outros estados brasileiros agravam ainda
mais os problemas de saúde, segurança, educação, moradia e qualidade
ambiental.
O incentivo à agricultura familiar, com a criação de hortas comunitárias, serviria também como atrativo para o turismo urbano, pois
certamente esses locais atrairiam visitantes e seriam mais uma fonte
de renda para as famílias. Além, é claro, da troca de informações entre
parceiros, num aprendizado constante e em via dupla.
Quanto às unidades de conservação (UCs), elas representam um problema muito sério e que deve ser focado com muita sabedoria. Querem
retirar as famílias dessas localidades, com base na legislação que orienta
as atividades nessas UCs. Esse fato esta levando ao descontentamento e
até ao desespero muitas comunidades que podem ser retiradas daqueles locais a qualquer momento, como são os casos do Parque Nacional
do Jau, do Parque Estadual do Rio Negro e do Parque Nacional de Anavilhanas, no médio rio Negro, que congrega inúmeras comunidades em
risco de serem desalojadas após mais de 50 anos de ocupação. Essas
comunidades estão se movimentando e querendo oferecer resistência,
principalmente com relação ao Instituto Chico Mendes e ao IPAAM. Há
entre elas um enorme sentimento de revolta, principalmente contra a
classe política.
Plantas medicinais. Em comunidades próximas a Manaus, 182 espécies de plantas são usadas para os mais diversos fins, desde dor de
dente até tratamento de câncer. Assim, entendo que seria bom investir
no cultivo de plantas medicinais na agricultura familiar.
PHILIP MARTIN FEARNSIDE
A chamada para um “novo modelo” de desenvolvimento da Amazônia é bem-vinda, mas é importante não sacrificar tudo do “modelo atual”. Lembro que nos anos 70 se falava muito em desmatamento
na SBPC e quase nada sobre o que poderia ser feito para controlar o
desmatamento, pois poderia parecer que se estava contra uma reforma total do sistema capitalista. Qualquer medida que fosse menos que
uma substituição completa do sistema econômico ficava como refém
do objetivo maior de uma reforma revolucionária. Mas esta estratégia
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sacrifica o beneficio de medidas mais modestas, que também têm valor
mesmo que não resolvem o problema inteiro.
O REDD (Redução de Emissões do Desmatamento e da Degradação
de Florestas) envolve não somente “projetos”, mesmo que ações ao nível de projeto sejam a única opção disponível ao Brasil, na hipótese de
continuação da posição atual do Itamaraty de não aceitar metas da Convenção de Clima. O Plano Nacional sobre Mudança de Clima (PNMC)
possui “objetivos voluntários” e não “metas”. Essas são coisas muito
diferentes, pois a palavra “meta” implica na existência de conseqüências, caso não seja cumprida. No caso da Convenção de Clima, o País
teria que comprar carbono em algum lugar no mundo para cumprir a
meta. Sendo interno, mesmo sendo ratificado pelo Congresso Nacional,
pode ser mudado a qualquer momento. Em 2009, o Presidente Lula fez
um discurso em Copenhague, mas em 2015 teremos outro presidente e
outro congresso, e a cada mudança de governo o “objetivo voluntário”
corre risco de ser revogado. Diferente disso, uma meta sob a Convenção
de Clima passaria de um presidente para outro como uma obrigação.
Sem metas não há crédito de carbono ao nível de país. O que se tem
como opção hoje no Brasil é restrito ao nível de projeto, sob o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Por enquanto, no Primeiro Período de
Compromisso do Protocolo de Kyoto (2008 a 2012), projetos que evitam
o desmatamento tropical não podem gerar crédito de carbono. No entanto, no acordo sob negociação para o período de 2013 em diante, a
inclusão de algum tipo de REDD já faz parte das decisões tomadas em
Copenhague (2009) e Cancun (2010).
No caso de projetos de REDD, tais como a criação de reservas, o
“vazamento” (“leakage”) é um problema real, pois o desmatamento
que teria acontecido no local que é transformado em reserva pode ser
deslocado (“vazado”) para outro local na floresta, e assim não haveria
um benefício climático real até um dia no futuro em que floresta fora
das reservas acabe. Por outro lado, se o Brasil tivesse uma meta, o País
poderia diminuir o desmatamento da maneira que achar melhor, e não
apenas com projetos referentes a locais específicos, como no caso da
criação de reservas. Todo benefício que acontece em decorrência de
mudanças mais gerais nas políticas públicas também seria premiado,
assim levando a reformas mais profundas. Em outras palavras, pode ser
um impulso em direção ao “novo modelo” que a Dra. Bertha Becker
menciona.
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Eu diria que a relação do crédito de carbono com a soberania não
é diferente de qualquer outra commodity que o País vende. A decisão
de manter a floresta e receber pagamentos é uma decisão do País, que
pode aceitar ou não a oferta. A mesma coisa acontece hoje com outros
tipos de comércio quando se vende soja, madeira e alumínio. Quando
o País se compromete em oferecer um dado número de toneladas de
produto, isto implica em mudanças na terra: tem que plantar soja ou
tem que fazer hidrelétricas para fornecer alumínio. O uso da terra é decidido em função de um contrato, que não é diferente de um contrato
para o carbono. Muitas dessas decisões estão equivocadas, e o processo
de decisão deve ser reformulado.
Uma das principais questões relacionadas à energia é decidir o que
vai ser feito com ela. Isto tem que ser discutido antes de decidir a fazer
mais hidrelétricas, energia solar ou eólica. Se o plano é de fornecer alumínio para o mundo, não há limites: pode-se usar todos os rios e acabar
com todos os peixes e, ainda assim, não se resolverá o problema de
alumínio do mundo. Os benefícios para o Brasil são as exportações com
valor agregado, mas o alumínio é o pior neste sentido. Exportar alumínio primário significa exportar energia crua, pois 80% do valor dos
insumos é energia. Agora, exportar aviões da Embraer, que são feitos
de alumínio, seria algo valioso, mas exportar lingotes de alumínio para
fabricar produtos em outros países é outra coisa. Isto não está sendo
discutido. Só depois dessa discussão é que viria a questão das formas
de energia. Quanto aos benefícios de carbono, quem é que vai ganhar?
Os governadores? Os fazendeiros? O grande problema dessa proposta é
a parte social: o que fazer com o dinheiro para o beneficio social? Esse
é o ponto fraco das propostas.
As outras propostas para o desenvolvimento sustentável, por exemplo a questão de como espalhar os benefícios da exploração mineral,
são muito relevantes para uma economia futura com base em serviços
ambientais, tais como a gestão do carbono. Há muitos problemas com
as propostas atuais que devem ser corrigidos. Mas a reação certa é
colocar as mãos à obra e concertar os problemas. O que não se pode é
cortar a raiz de produção do benefício, negando o valor ou se opondo
ao uso do valor do carbono.
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FERNANDO HÉLIO ALENCAR
Estudo recente da FAO cita que a disponibilidade de alimentos no
Brasil é crescente nas últimas décadas, alcançando os valores de 2330
e 2960 Kcal/pessoa/dia em 1965 e 1997, respectivamente. Inicialmente
a quantidade de alimentos disponível para cada brasileiro excedia em
mais de 10% os requerimentos médios recomendados para energia. Em
1997, este percentual ultrapassou 25%. Portanto desde 1965 o país já
é auto-suficiente na produção de alimentos. Então, a conclusão que se
pode tirar da análise dos dados existentes é que o Brasil não pode ser
rotulado como um país pobre, e que, não obstante, faz-se pobre em
decorrência da sua má distribuição de renda, cujo distanciamento entre
os mais pobres e os mais ricos ainda é muito grande.
O último Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio - ODM, destaca que as metas internacionais e nacionais assumidas pelo Brasil e outros 198 países, no ano de
2000, junto à Cúpula do Milênio para o ano 2015 – de redução da pobreza extrema e da fome - já foram superadas. Mesmo considerando
este expressivo sucesso, ainda se contabiliza no referido relatório um
quantitativo populacional de aproximadamente 20 milhões de brasileiros vivenciando a vergonhosa condição de pobreza absoluta; apesar
do registro de que entre os anos de 2003 e 2008, cerca de 19 milhões
de brasileiros saíram da linha de pobreza, representando, portanto,
uma queda de 43,0%. Merece ser destacado, como vetor principal para
consecução destas metas, a expressiva contribuição do Programa Bolsa Família, referido como o programa assistencial brasileiro de maior
envergadura do mundo, pelo número de benefícios gerados e recursos
transferidos à população de baixa renda.
Neste sentido, o crescimento econômico brasileiro, por si só, é insuficiente para promover a correção das suas distorções sociais históricas,
bem como para viabilizar a distribuição dos benefícios do desenvolvimento entre os diferentes grupos sociais. Entendemos que o caminho
mais curto e seguro para se vencer o círculo vicioso da pobreza e da
fome em qualquer latitude é através da educação. Torna-se imperativo
que a sociedade disponha de conhecimento e saiba transformá-los em
sabedoria, para então solucionar os seus próprios problemas.
Portanto, todos já sabemos a receita para o equacionamento deste
velho problema. Determinação política para o fortalecimento de toda a
cadeia do conhecimento, envolvendo desde a educação de base, ensino
profissionalizante, graduação, pós-graduação; pesquisa para se conhe132
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cer a realidade de cada localidade; geração de tecnologias para agregar
valor ao produto e/ou serviço local e - o que é mais importante - transferir os conhecimentos gerados à comunidade. Somente por esta via
será possível entender a complexidade do ambiente e os anseios da
sociedade, para então prover saúde, segurança alimentar e nutricional,
educação e um nível de renda que possibilite a libertação econômica e
um meio ambiente sustentável. Estes são os requisitos imprescindíveis
à melhoria da qualidade de vida do homem em qualquer sociedade.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
O foco desse tema é o papel do Estado, portanto, nada mais apropriado do que tecer algumas considerações relativas ao próprio conceito
do termo, citado exaustivamente nas obras de Weber (1964), Engels
(1966), Burdeau (1970), Altusser (1974), Bobbio (1980, 1986) e tantos
outros, mas pouco compreendido pela maioria dos cidadãos brasileiros,
incluindo pessoas com elevado nível de ensino. Apesar das divergências ou singularidades com que cada um desses autores define o Estado, todos eles parecem concordantes quanto a certos atributos que este
tem, especialmente os de regime capitalista. De maneira sucinta, tais
atributos são os seguintes:
a) O Estado é fortemente influenciado pelos interesses econômicos;
portanto, é uma instituição muito distinta daquela comumente concebida pelo cidadão comum, ainda crente num Estado totalmente neutro,
voltado unicamente para a proteção de um território com seu povo e
sua cultura.
b) O Estado assume a forma mais absoluta de impessoalidade que
se conhece, ou seja, não se identifica com pessoas ou grupos sociais,
devendo estar acima destas; entretanto, na prática, é o governo que
aparece, muitas vezes alicerçado por interesses particulares e não raro
em benefício de minorias.
c) O Estado encerra o ordenamento político e jurídico de uma nação,
daí poder proclamar a igualdade de seu povo, independentemente de
sexo, cor ou crença. Apesar disso, o Estado costuma adotar políticas
diferenciadas para certos grupos, o que acaba privilegiando alguns mais
que outros. O acúmulo de riquezas em certos setores da economia, com
prejuízo da maioria é um bom exemplo disso.
d) Apesar de ser uma instância una e autônoma, o Estado é constituído por poderes distintos e independentes, cada um com funções
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próprias de produzir leis, executar ações em seu nome ou julgar seu
cumprimento. No entanto, muitas vezes parece ocorrer o intrometimento de um poder no outro, determinado por interesses políticos ou
socioeconômicos.
e) O Estado exerce seu poder através de instituições administrativas
centradas na racionalidade burocrática. Em muitos casos, a força da
burocracia parece superior à coerência da realidade ou mesmo à necessidade básica de certos grupos ou pessoas. Se o Estado não atende
diretamente às pessoas e aos casos particulares, fica difícil entender
para quem, de fato, o Estado governa.
f) A efetividade estatal reside no reconhecimento dos cidadãos quanto ao papel do Estado como fonte primordial de poder e de administração exemplar, através de seus legítimos representantes. Mas, no caso
de país, como o Brasil, em que a corrupção é uma anomalia crônica, é
difícil entender como o Estado pode ficar incólume diante das decisões
ou atitudes desastrosas.
Segundo Furtado (1959), diferentemente do que aconteceu na Europa, o Estado brasileiro não nasceu no seio da própria sociedade, mas
decorrente da imposição advinda dos colonizadores, no processo de
expansão mercantil e conquista de novos territórios. Ou seja, o Estado
brasileiro nasceu no bojo do capitalismo. Essa singularidade evidencia
claramente que, no Brasil, o Estado foi um dos principais criadores de
classes sociais, através da fixação de espaços administrativos e alocação de recursos financeiros em espaços socioeconômicos específicos.
Na zona rural, isso ocorreu de maneira acentuada com a extração de
produtos naturais, fixação de engenhos de cana e minas de ouro e de
outros minerais. Na zona urbana, isso ocorreu com a montagem de
conglomerados industriais e administrativos, voltados para a produção
de bens de consumo e serviços. É evidente que, com essas iniciativas,
advieram classes e grupos sociais inexistentes até então, especialmente
no contexto da cultura indígena.
Nesse processo, fica clara a recíproca atuação entre o Estado e a
Economia e isso continua ocorrendo até o presente, sendo potencializada com a globalização. Assim, muitas vezes se torna difícil perceber
os limites de atuação e os interesses embutidos nos planos do Estado,
dos governos e dos conglomerados econômicos. Com isso, também se
tornam tênues os limites entre os setores públicos e privados. Ou seja, a
natureza aparentemente indefectível do Estado parece deixar-se contaminar pelos interesses subalternos do capital, para o qual o maior valor
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quase sempre está assentado no lucro financeiro. Nessa situação e do
ponto de vista puramente econômico, o mercado parece contrapor-se
ou ocupar parte daquilo que deveria competir unicamente ao Estado.
Além de refém do sistema financeiro, o Estado também sofre com a
pressão da sociedade, cada vez mais necessitada de atendimento em setores básicos da educação, saúde, transporte, e segurança. Diante desse impasse, a saída normalmente encontrada tem sido a privatização,
mas aqui também se esbarra num impasse ainda maior, ou seja, o de
conciliar os interesses do Estado com os interesses das empresas que
prestam tais serviços. Diz-se, então, que nestas circunstâncias deveria
caber ao Estado a tarefa de organizar, supervisionar, controlar e punir
as infrações às regras. O problema é que o ordenamento do Estado é
conduzido pelo governo e este é fortemente influenciado por aqueles
que detém o capital. Pior é que muitos daqueles são esses mesmos, ou
seja, o governante é também o agente financeiro, o dono do capital.
Esse quadro parece ainda mais confuso e drástico quando se percebe
que também os setores vitais para a sociedade, como educação, saúde
e segurança se transformaram em mercadorias nas mãos de empresas
privadas. Assim, os mecanismos capitalistas envolvidos na comercialização de serviços nesses setores se equivalem aos utilizados na comercialização de produtos comuns como soja, carro, chipes, minério de
ferro, etc. Ou seja, todos esses setores obedecem aos mesmos parâmetros comerciais e ao mesmo objetivo, isto é, o lucro financeiro. Não há
como negar que eles são tocados pelos fundamentados da lei de oferta
e procura, pela relação entre custo e benefício e pelo bombardeio de
propaganda. Nessa situação, ao invés de tutor e gerente, o Estado não
deixa de ser cliente do mercado globalizado. Nesse caso, cliente do
mercado dos países mais desenvolvidos, produtores de bens, processos
e serviços cada vez mais sofisticados e eternos criadores de dependentes. Num certo sentido, o papel do Estado parece ter-se esmaecido com
o processo da globalização.
Hoje, não são mais os Estados ou os governos que controlam o mercado global, mas os conglomerados industriais e financeiros. Curiosamente, até os bancos estatais parecem reféns desse sistema privado e
cuja privacidade não faz mais sentido, já que está aberta ao mundo.
Exemplo claro disso são os programas de emergência adotados pelo
Fundo Monetário Internacional como medida paliativa ou mesmo como
estratégia de longo prazo para manter seu sistema rentável e em expansão, mesmo ou até principalmente quando esse sistema se acha ameaGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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çados de bancarrota. Ou seja, em certa medida, o Estado parece subordinado ao sistema econômico. Além desses, há também os fatores de
cunho social, que interferem diretamente no sistema, como por exemplo o crescente aumento da violência e da vida média da população. A
razão disso é que tais fatores acabam acarretando dispêndios cada vez
maiores com os sistemas de defesa e de previdência do Estado.
Se há essa tendência geral à globalização, então o Brasil e demais
países ainda em fase de desenvolvimento e dotados de grandes reservas
de água, floresta e outros recursos naturais - sempre mais cobiçados e
demandados pelo mundo - estão numa situação crítica e da qual podem derivar duas alternativas antagônicas: ameaças ou grandes oportunidades de desenvolvimento. A razão é simples: o sistema financeiro
internacional estará pressionando sempre mais os Estados e governos
em busca de negócios com tais recursos e, automaticamente, ingerindo-se de diversas maneiras na gestão dos mesmos. Diante desse quadro,
convém indagar se o papel do Estado tende a diminuir ou a crescer e
também qual o impacto que qualquer uma dessas duas alternativas
pode acarretar nas sociedades, cada vez mais consumistas e ameaçadoras da sustentabilidade.
Ainda no bojo dessas questões, convém indagar se o Estado está sendo concebido para atender à sociedade ou se é esta que deve atendê-lo,
nas interrelações cada vez mais complexas e nas demandas crescentes do mundo globalizado. Nesse contexto, também convém analisar
o quadro ideológico e os mecanismos de controle dos investimentos e
gastos públicos que normalmente despontam e crescem junto aos sujeitos do poder, representados pelos partidos políticos, as organizações
não governamentais e o governo. Qual a interface, a interferência e o
jogo de interesses entre eles? Quais os instrumentos e mecanismos de
controle socioeconômico que de maneira explícita e implícita operam
entre os sujeitos envolvidos e qual o verdadeiro papel de cada um deles
no sistema, como um todo? Para o delineamento do papel do Estado, seria conveniente um bom entendimento dessas interrelações, mas como
essas operam como um verdadeiro emaranhado, esse entendimento se
torna extremamente difícil.
O papel do Estado deve ser questionado, de modo especial quanto à
Amazônia, última grande reserva florestal do planeta, o celeiro da biodiversidade, o sumidouro de carbono, a terra da promissão, na visão de
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muitos. Afora a criação de alguns programas de desenvolvimento, relativamente efêmeros e de cunho governista, como Programa de Incentivo à Produção de Borracha Natura (Probor), Programa de Integração
Nacional (PIN), Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste
do Brasil (Polonoroeste), e de algumas agências governamentais, como
a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), nunca houve um
programa verdadeiramente estatal para a Amazônia e, talvez, por isso,
esses surtos de altos e baixos em sua economia e estágios de desenvolvimento.
Curiosamente, o Brasil conta com alguns exemplos bem sucedidos e
que têm um perfil de autênticos programas de Estado, destacando-se
dentre eles a exploração de petróleo em águas profundas, pela Petrobras; a construção de aeronaves, pela Embraer e a produção energética
e agrícola em larga escala, pela Eletrobras e Embrapa, respectivamente.
O que caracteriza esses programas é uma visão de futuro, o apoio político e a garantia de investimentos consistentes e de longo prazo. Evidentemente, a Amazônia está a merecer um programa nesses moldes, caso
se queira dar a ela, de fato, um sentido de sustentabilidade. Caso isso
não ocorra, o Estado continuará simplesmente medindo seus níveis de
destruição através de imagens de satélite ou então propondo medidas
paliativas e mitigadoras de seus níveis de destruição.
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Resumo

Neste artigo é feita uma explanação geral sobre a situação do setor energético brasileiro, com foco na Amazônia, onde as condições ambientais e socioeconômicas são muito distintas de outras regiões. As principais questões
levantadas se referem a estrutura organizacional, cadeia produtiva, sistemática
gerencial, subsídio da Conta de Consumo de Combustível, eficiência, fontes e
alternativas energéticas, grandes e pequenas centrais hidroelétricas, Programa
Luz para Todos, ações do centro de desenvolvimento energético amazônico
da Ufam e relação entre energia e desenvolvimento sustentável. Com base
na palestra e nos depoimentos, fica demonstrado que não há como negar a
importância da eletricidade na sociedade moderna, pois praticamente todos os
produtos, processos e serviços dependem dela. Entretanto, ela não é um fim
em si mesma, mas apenas um meio e um instrumento do desenvolvimento.
Assim, sem uma destinação nobre, a eletricidade perde sua nobreza; seu mau
uso é um abuso que deve ser corrigido. Adotar um sistema energético alternativo e adaptado à região amazônica é imperativo. Por outro lado, é fundamental
combater o desperdício. Isso é tão ou mais importante que buscar novas fontes
de produção. Também é evidente que a aplicação da Ciência e da Técnica se
faz necessária nesse processo, mas não se pode deixar de preservar a floresta
e seus serviços ecossistêmicos, responsáveis pela manutenção da temperatura,
dos níveis dos rios, das chuvas, dos biomas terrestres e aquáticos, do clima e
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da vida do homem. Encontrar o equilíbrio entre a preservação e a exploração
é de suma importância e motivo de constante preocupação e esforço de todos,
caso o desenvolvimento sustentável seja de fato um ideal a ser alcançado e não
apenas uma metáfora ou uma alcunha dos discursos políticos.

Inicialmente gostaria de lembrar que tudo aquilo que é posto como
desafio não deve ser encarado como um problema, mas sim como
uma oportunidade de contribuirmos efetivamente para a solução de
um determinado problema. Portanto, chamo a atenção dos senhores
para verem os problemas a serem apresentados como oportunidades
de gerarmos soluções concretas para a sociedade. Passemos, então, à

Figura 1. Estrutura organizacional do setor elétrico brasileiro.

apresentação do tema. Na figura 1, tem-se a estrutura do setor elétrico
nacional.
Como pode ser visto na figura 1, as instâncias superiores, responsáveis pelo estabelecimento das políticas para o setor energético são o
Congresso Nacional, a Presidência da República, o Conselho Nacional
de Política Energética e o Ministério de Minas e Energia. O segundo
escalão desse sistema é constituído pelas instituições envolvidas com o

142

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

mercado de energia elétrica, destacando-se dentre elas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL -, que possui o papel de regulamentar
e fiscalizar o setor, atuando diretamente ou via agências e secretarias
estaduais; a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE,
que cuida das transações de compra e venda de energia elétrica e o
Operador Nacional do Sistema - ONS, que supervisiona todas as principais ações do sistema elétrico nacional interligado. Para ter uma visão
física do contexto em que opera o ONS, imaginem uma sala onde há
um sistema de painéis interligados, a partir dos quais se comanda todo
o sistema de produção e distribuição, encaminhando energia de onde
tem maior produção para locais onde está faltando, ou seja, mantendo
o sistema organizado e em bom funcionamento.
A cadeia produtiva da energia elétrica possui elos bem distintos (parte central da figura 1), destacando-se a geração (G) (por exemplo, as
usinas hidrelétricas e as termelétricas, algumas dessas últimas pertencentes a concessionárias ou a grupos privados); transmissão (T); distribuição (D) e comercialização (C).
Ou seja, a energia gerada numa determinada usina é transportada
por um sistema de torres e cabos de alta tensão até a cidade ou centro
consumidor onde, em subestações, o nível de tensão é rebaixado para
que energia elétrica adequada ao consumo industrial, comercial, residencial, etc. possa então ser distribuída. No caso específico da Amazônia, é nesse sistema complexo, da geração ao consumo, que se observam alguns desafios, os quais passo a analisar.
Como pode ser observado na figura 2, o sistema elétrico brasileiro é
composto por dois subsistemas. Um deles é denominado Sistema Interligado Nacional - SIN, composto em grande parte por usinas hidroelétricas e uma malha complexa para transmissão e distribuição de energia,
sendo responsável por mais de 95% da energia elétrica consumida em
todo o país. O outro subsistema denomina-se Sistema Isolado - SI, composto fundamentalmente por unidades termoelétricas desconectadas
uma das outras. O SI tem forte presença nos estados da região Norte do
Brasil, sendo o maior deles o que atende à cidade de Manaus, composto
por termoelétricas e a hidroelétrica de Balbina. Pelo modelo vigente de
sistema interligado, é obrigatório que empresas distintas atuem nos diversos elos da cadeia produtiva de energia elétrica, ou seja, não podem
mais existir empresas verticalizadas na cadeia produtiva de eletricidade. Cabe à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, órgão estatal sediado
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Figura 2. Sistemas elétricos brasileiros: sistemas isolados e sistema interligado nacional.

na cidade do Rio de Janeiro, fazer todo o planejamento do setor energético nacional, contemplando, evidentemente, o setor elétrico.
O Governo Federal concebeu um modelo para o sistema elétrico nacional, a partir do qual são construídas as políticas e os instrumentos
regulatórios. Entretanto, tal modelo não contempla os denominados
Sistemas Isolados, deixando grande parte da Amazônia sem as diretrizes básicas para o desenvolvimento de seu setor elétrico. Dessa forma,
como é possível pensar em políticas públicas e nos instrumentos regulatórios pertinentes? Este é o primeiro grande desafio que os estados da
região Norte carecem enfrentar, no tocante ao sistema elétrico regional.
O segundo desafio está na ausência do governo estadual na ação de
suporte à ANEEL, para fiscalização da concessionária de energia elétrica. Embora a legislação vigente permita que os governos estaduais
celebrem convênio com a ANEEL, no sentido de descentralizar a ação
desse órgão federal, o estado do Amazonas não possui, há vários anos,
convênio desta natureza, muito embora o tenha possuído no passado
via Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do
Amazonas – ARSAM.
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O terceiro desafio consiste na dificuldade de sensibilização do Governo Federal para que este tenha um olhar mais responsável e comprometido para com os Sistemas Isolados - SIs. A baixa representatividade do mercado de energia elétrico associado aos SIs do Norte (2% do
mercado nacional) dificulta a sensibilização do poder público central.
A atuação da representação política regional é desqualificada e pontual, agindo somente em situações emergenciais, sem que trabalhe em
torno de soluções duradouras e compatíveis com os anseios dos povos
amazônicos. Assim, o setor elétrico regional vive a mercê de programas
e projetos, pode-se dizer até certo ponto aventureiros e convenientes
para determinados setores, sem que haja compromisso das autoridades,
em todas as esferas do poder público, com o planejamento energético
regional.
O quarto desafio do setor elétrico regional está afeto à sistemática de
gestão das empresas ligadas à Eletrobrás que atuam na região Norte.
O atual cenário gerencial começou a se configurar em 28 de março de
2008, quando a Companhia Energética do Amazonas – CEAM foi encampada pela empresa Manaus Energia S/A. Assim, o estado do Amazonas passou a dispor de somente uma concessionária de energia elétrica para atender todo o estado, sendo a presidência e diretoria da mesma
formadas por profissionais com atuação no setor elétrico estadual. No
dia 28 de maio de 2008, a empresa Manaus Energia foi transferida da
Eletronorte para a Eletrobras. Finalmente, no dia 23 de abril de 2009,
houve a criação da empresa Amazonas Energia substituindo a empresa Manaus Energia, a qual passou a ser dirigida por uma Diretoria de
Distribuição criada no âmbito da Eletrobras, sediada no Rio de Janeiro.
A mencionada Diretoria encampou as seguintes empresas: Amazonas
Energia, do Amazonas; CEPISA, do Piauí; CEAL, de Alagoas; CERON,
de Rondônia; Eletroacre, do Acre e Boa Vista Energia, de Roraima.
Esse cenário remete o setor elétrico regional à época do Brasil Colônia, onde o poder central estava localizado na cidade do Rio de Janeiro.
Este, portanto, se configura no quarto grande desafio a ser trabalhado
pelas instituições regionais, para que tenham a efetiva participação no
futuro do setor elétrico amazônico.
Recentemente, em face aos constantes problemas no suprimento elétrico de Manaus, o presidente da Eletrobras veio ao nosso estado e
declarou que somente sairia daqui quando todos os problemas fossem
resolvidos, reconhecendo, assim, a importância da permanência efetiva
dos dirigentes dessas empresas na região. Somente vivenciando o dia
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a dia das empresas é que esses dirigentes serão capazes de conceber
soluções adequadas, o que não ocorre atualmente. O cenário político
atual, com a eleição da candidata do Presidente Lula, aponta para a manutenção desse quadro, haja vista que a presidente eleita foi a responsável direta pela nova estrutura gerencial do setor elétrico Amazônico,
inclusive, sendo a pessoa que aprovou os nomes dos novos diretores,
indicados pelo governador do Rio de Janeiro.
A grande dispersão geográfica da população e seu baixo poder aquisitivo representam o quinto grande desafio a ser superado para a ex-

Figura 3.
Localização
dos sistemas
elétricos
isolados.

pansão do setor elétrico regional. A figura 3 apresenta a dispersão dos
sistemas isoladas da região Norte.
A dispersão geográfica implica no aumento de custos para garantir a
distribuição da energia e o baixo poder aquisitivo remete à dificuldade
de pagamento dos investimentos, prejudicando o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária de energia elétrica. A solução pode estar
no subsídio econômico como incentivo ao desenvolvimento local, mas
esse não pode durar indefinidamente. Também a energia não pode ser
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pensada como um fim em si mesmo, mas como um meio e insumo para
o desenvolvimento. Energia deve ser vista como insumo, nada mais
que isso. Assim, é preciso conceber um modelo de desenvolvimento
adequado para a região, onde a energia cumpra seu papel. Ao buscar
uma solução olhando simplesmente pelo viés do setor elétrico, como
o faz as concessionárias, observa-se que esse modelo de desenvolvimento não existe. As empresas operam segundo a ótica empresarial,
ou seja, a elas só interessa saber se o mercado é ou não viável, apenas
isso. É preciso que outros agentes participem dessa discussão para o
estabelecimento de políticas, programas e projetos que de fato atinjam
o cerne do problema, que consiste no desenvolvimento regional.
Dentre os sistemas isolados, o Amazonas é o que mais consome energia elétrica e, portanto, combustíveis de origem fóssil, que alimentam o
sistema. Nesse contexto, a hidrelétrica de Balbina contribui com apenas
20 a 30% da energia consumida anualmente pelo Estado do Amazonas.
O potencial hidráulico da Amazônia é apontado como a solução para
suprir a demanda de energia do Brasil inteiro e hoje corresponde à
maior parte da oferta de energia de base hídrica. Na figura 4 tem-se o
cenário do potencial hídrico brasileiro.
Em certo sentido, isso confere ao Brasil uma posição interessante no
cenário mundial, no qual a situação ambiental é levada em conta e a

113 GW
(43%)
7 GW
(7%)
Total
Operação/Construção
Estudado
Estimado

260 GW
29%
40%
31%

Legenda:
** GW - Capacidade total estimada
(xx %) - % do total estimada
** GW - Capacidade em operação
(yy %) - % operacional na região

25 GW
(14%)
9 GW
(25%)

26 GW
(10%)
11 GW
(41%)

45 GW
(17%)
22 GW
(50%)

43GW
(17%)
19 GW
(43%)

Figura 4. Potencial hidráulico brasileiro.
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fonte hídrica é considerada melhor que muitas outras exploradas no
mundo e mesmo no Brasil, como carvão e petróleo, responsáveis pela
produção de gases do efeito estufa. Não é por acaso que a região Norte
conta com várias usinas construídas e muitas outras em construção ou
em vias de construção, como Jirau e Santo Antônio no rio Madeira e
Belo Monte no rio Xingu. De fato, esse potencial é cobiçado pelas outras
regiões brasileiras que exploraram praticamente todas as potencialidades de seus recursos hídricos para a geração elétrica.
É oportuno observar que grande parte do potencial hidráulico brasileiro está concentrada na região Norte, o que nos remete a nosso sexto
grande desafio, que consiste na minimização dos impactos socioambientais decorrentes de tais empreendimentos e, por outro lado, nos
oportuniza pleitear reais compensações para a região como discutiremos a seguir.
Para todo grande empreendimento energético brasileiro há a obrigatoriedade de elaboração de estudos e relatórios de impacto ambiental.
Para muitos, pode ficar a impressão de que, realizando tais estudos, os
problemas ambientais decorrentes das obras deixam de existir. Ledo engano. Os impactos não serão zerados, no máximo se tornarão aceitáveis
diante da legislação vigente.
A Constituição Federal de 1988 define que no caso de transação comercial de energia elétrica, o recolhimento do ICMS não se dá na fonte
e sim no destino. Como boa parte dessa energia não é para uso interno
da região e sim para alimentar o sistema interligado (por isso que é que
os estados do Norte estão sendo interligados com os demais estados
brasileiros), o ICMS será recolhido no Sudeste e Nordeste. Os recursos
que poderiam ser investidos no desenvolvimento da região, prioritariamente nos setores de educação, saúde, segurança, etc., acabam sendo
exportados, juntamente com a energia.
Alguns alegam que essas hidrelétricas acarretam benefícios importantes, como os royalties. É claro que há geração de royalties, mas é
preciso indagar sobre o que é feito com esses recursos. Por exemplo,
para onde foram e como foram aplicados os royalties gerados pela hidrelétrica de Balbina, Tucuruí e as demais hidrelétricas amazônicas? A
legislação federal prevê os órgãos municipais, estaduais e federais que
são contemplados com esses recursos; no entanto, os entes contemplados não informam como estão usando os mesmos. Não se verifica na
prática a aplicação de tais recursos no sentido de mudarem a realidade
socioeconômica das regiões onde o empreendimento foi estabelecido.
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Portanto, há que se pensar (e aí sempre na ótica que o desafio é uma
oportunidade) em negociar agora, de maneira adequada e no âmbito de
um projeto nacional, compensações adequadas para a região pelo uso
de nossos recursos hídricos.
A manter o comportamento histórico, haverá aumento das desigualdades regionais. Vamos fornecer insumo para o crescimento industrial,
comercial e de serviços para outras regiões, as quais vão crescer rapidamente, uma vez que possuem os demais insumos para crescimento enquanto a região Norte vai continuar no subdesenvolvimento. Ou seja,
a Amazônia transfere recursos para as demais regiões do Brasil, sem
a devida compensação. Para alguns analistas isso é normal e deve ser
visto como um esforço para a construção nacional, mas quando vemos
o exemplo do pré-sal, os estados detentores de reserva, principalmente
o Rio de Janeiro, tiveram uma posição bem distinta, egoísta, não admitindo que os lucros fossem repartidos com as demais regiões do país.
Nesse caso, não é levada em consideração o tal esforço nacional.

A interligação dos sistemas isolados

Figura 5. Linhas de transmissão existentes e futuras no Norte e Centro-Oeste.
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Na figura 5, tem-se as linhas de transmissão existentes e futuras para
as regiões Norte e Centro-Oeste.
Outro grande desafio está relacionado à interligação dos sistemas isolados. Por exemplo, Rio Branco e Porto Velho já estão interligados ao
SIN e existe uma grande expectativa quanto à interligação de Manaus,
o maior sistema isolado do país, via a conexão com a hidroelétrica de
Tucuruí, incluindo também a cidade de Macapá. Muitos se referem a
esse empreendimento como a solução para o problema do setor elétrico
da Amazônia, esquecendo ou não visualizando que o mesmo somente
contemplará duas capitais e alguns poucos municípios, ficando uma
imensa região fora dessa interligação.
No meu entendimento, a interligação de Manaus com o sistema de
Boa Vista deveria ter sido feita há muito tempo, antes mesmo da interligação que foi feita com a Venezuela, um país com grande instabilidade
política. A interligação com a Venezuela atravessa terras indígenas e
foram registrados vários incidentes ameaçando o funcionamento da linha de transmissão. Além disso, nas grandes secas (a energia adquirida
junto à Venezuela é de fonte hídrica), a produção de energia elétrica
fica prejudicada, comprometendo a oferta de energia elétrica. Atualmente, verifica-se a indisponibilidade de energia via as hidroelétricas de
Guri na Venezuela. Tal situação fez com que a Eletronorte tivesse que
reativar termoelétricas que há anos não eram usadas.
Tendo em vista que, durante o período de não utilização dessas termoelétricas, vários domicílios foram construídos em sua proximidade, a
retomada de sua operação está provocando problemas à saúde pública
– decorrentes da poluição sonora – e danos materiais – decorrentes do
comprometimento da estrutura das edificações em virtude das vibrações provocadas pelo funcionamento das máquinas.
A interligação do sistema Manaus à hidroelétrica de Tucuruí foi licitada no ano de 2008, com investimento estimado em quatro bilhões de
reais. Esse empreendimento estava previsto para ser concluído em 2011,
mas recentemente foi adiado para 2012. Como todo grande empreendimento no Brasil, tanto os dados técnicos quanto aqueles associados a
valores financeiros, vão se modificando fortemente ao longo do empreendimento, gerando muitas incertezas. Nesse tocante, tem-se a indefinição da potência elétrica a ser disponibilizada pela linha de transmissão
de Turucuí que interligará o sistema Manaus ao SIN. Sabe-se, entretanto, que mesmo com a chegada do linhão de Turucuí, havendo portanto
a disponibilidade de uso de energia renovável, Manaus ainda continu150
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ará consumindo combustível fóssil. Particularmente o consumo de gás
natural se manterá devido aos contratos de longo prazo firmados com
os Produtores Independentes de Energia (PIEs). Salienta-se que no contrato de compra de gás existe uma cláusula que impõe à concessionária
o pagamento pelo gás natural independentemente se esta consumiu ou
não este combustível, ou seja, mesmo que ela tenha a possibilidade de
obter energia de menor custo, adquirida em leilões, regra do SIN, terá
que honrar o compromisso com a compra de gás natural.
Também deve ser considerado o fato de que a interligação com Tucuruí apresenta alguns benefícios importantes, destacando-se dentre eles
o suporte para instalação de banda larga com linha de fibra óptica, a
qual deverá melhorar a qualidade dos serviços de internet em Manaus.
Ressalta-se que a precariedade atual do sistema de internet em Manaus
representa um sério problema para o desenvolvimento da indústria de
softwares, em que pese a capacidade técnica local disponível. De acordo com o projeto, no Estado do Amazonas serão atendidos seis municípios, além da capital Manaus.
É importante lembrar que, uma vez interligado ao SIN, o sistema
Manaus terá que ser regido pelas regras deste e, portanto, a geração,
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica deverão
ser levadas a efeito por empresas distintas. Nesse novo ambiente, é bem
provável que a Eletronorte, por ser responsável pelo linhão de Tucuruí,
continue respondendo pelo setor de transmissão e que novas empresas
sejam criadas para os demais setores de distribuição e comercialização.
Além disso, é importante verificar por quanto tempo a energia a ser
disponibilizada por Tucuruí será capaz de atender a demanda crescente
da cidade de Manaus, para que não vivamos situação semelhante àquela associada à hidroelétrica de Balbina, que ao entrar em operação já
apresentava capacidade inferior à necessária para a cidade de Manaus.

Sétimo desafio
A operação num sistema interligado é completamente diferente daquela em um sistema isolado. Nesse, a energia é comprada por leilões;
a sistemática gerencial é muito mais complexa; as regras são outras.
Qual o preparo técnico que a empresa tem para operar esse novo ambiente? Desconheço a existência de um programa de capacitação no
âmbito da concessionária para atender esse novo cenário.
Fala-se muito no gás de Urucu, projeto este que foi alvo de diversas
cerimônias políticas; porém ainda não há uma única usina funcionando
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com esse combustível. Em 2006 foi firmado o contrato para compra do
gás natural pela Companhia de Gás do Amazonas (CIGÁS), com duração de 20 anos, com o valor de 29 bilhões e perspectiva de redução
de 50% no custo global relativo à subvenção da Conta de Consumo
de Combustível (CCC). Apesar disso, será mantida a contratação de
Produtores Independentes de Energia (PIEs). Esse é um grande desafio
que está associado ao planejamento da expansão do sistema elétrico
regional.
A expansão do sistema Manaus não está se dando via instalação de
novas usinas pela concessionária, mas sim pela compra de energia elétrica de Produtores Independentes. Se um ente público gera energia elétrica, este admite uma taxa de retorno que varia entre 10 a 12% ao ano,
mas, se esse ente é privado, essa taxa é muito maior, entre 30 a 35%.
Lançando um olhar mais atento sobre o mapa do Amazonas, podemos observar que esse estado possui uma extensão enorme, maior que
muitos países da Europa. Nele há áreas supridas e outras não supridas
eletricamente. Na capital, Manaus, onde residem 66,5% dos consumidores, verifica-se alto consumo de eletricidade em virtude das atividades do setor industrial, que cresce a taxas bastante expressivas e com
demandas sempre mais fortes. Isso é previsível, não há surpresas.
No interior, o setor de maior consumo é o residencial e o custo médio
da energia comprada é de R$ 290/MWh enquanto que o custo da geração própria gira em torno de R$ 150/MWh. Esses valores evidenciam
a grande diferença de custo entre a energia gerada por uma estatal e
a gerada por capital privado. Quando aumenta a parcela de energia
comprada de investidores privados, evidentemente a energia sai mais
cara para os consumidores, havendo aumento tarifário. É verdade que
a ANEEL fiscaliza, mas não resolve a situação, porque a concessionária
prova que há contratos firmados com os fornecedores e estes contratos
foram estabelecidos em bases legais e, portanto, precisam ser honrados.
Diante disso, a empresa fiscalizadora nada pode fazer, pois precisa respeitar as regras do jogo do mercado e da lei.
Com tal modelo as tarifas de energia elétrica sempre serão crescentes. O gás só vai reduzir os subsídios da CCC sem que isso se reflita
em redução tarifária. Observando o projeto de suprimento com gás,
percebe-se que ele só vai atender 8 dos 62 municípios do estado. Registre-se que, com exceção de Manaus, em nenhum dos 7 municípios
está havendo obras para utilização do gás natural pela concessionária
de energia elétrica. Quando isso vai ser feito? Ninguém sabe, embora
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a empresa afirme que será logo. É preciso saber até quando vai durar
essa indefinição. Juntos, os projetos de interligação com Tucuruí e o
gás natural atenderão somente 14 municípios do Estado do Amazonas
e, portanto, 48 municípios permanecem convivendo com o ambiente de
Sistema Isolado e sem uma política clara para estes.
Outra questão grave é o índice de perdas do setor elétrico. Quase metade da energia gerada (42%) não é faturada, isto é, se perde no caminho da usina até o consumidor. Essas perdas são agrupadas em perdas
técnicas e comerciais. As perdas técnicas decorrem dos processos de
conversão de energia fundamentalmente nas unidades geradoras e dos
processos de transmissão e distribuição de energia, na grande maioria nos condutores e transformadores. Tais perdas podem ser até certo
ponto serem reduzidas, com investimentos em manutenção e repotenciação de usinas e investimentos na rede de distribuição com troca de
transformadores e condutores e, em alguns casos, com a construção de
subestações. As perdas comerciais, por sua vez, decorrem das inadimplências (em torno de R$ 270 milhões por ano com forte participação
do poder público) e dos desvios de energia. Ao contrário do que se pode
pensar à primeira vista, a maioria dos desvios não é feita pelas residências, ou nas áreas de invasões, mas sim por quem tem condições de
pagar, ou seja, os setores comercial e industrial contribuem fortemente
para o furto de energia elétrica.

Subsídio da Conta de Consumo de Combustível - CCC
No Sistema Interligado Nacional - SIN, a energia elétrica produzida
é basicamente de origem hídrica. Nos Sistemas Isolados, a energia é
principalmente de base térmica, valendo-se fundamentalmente de derivados de petróleo e sendo, portanto, de custo mais elevado que a
hídrica. Para que os Sistemas Isolados não fossem inviabilizados economicamente, o Governo Federal lançou mão de um subsídio denominado
Conta de Consumo de Combustível - CCC, o qual é lançado na conta
de todos os consumidores do país inteiro, inclusive os residentes no
Norte. Esse subsídio é uma média de 70% do custo da energia elétrica.
O suprimento elétrico do sistema Manaus via hidroelétrica de Tucuruí
objetiva reduzir esse subsídio. Registre-se que de há muito as concessionárias privadas do SIN pleiteiam junto ao Governo Federal a supressão da CCC de suas contas. O valor total do subsídio da CCC no ano de
2008 foi de aproximadamente 3,5 bilhões.
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A Lei 10.438, para o ano 2022, estabeleceu o fim dessa conta CCC
para o sistema isolado. O que estamos fazendo para reverter isso? O que
nossos representantes sabem sobre esse tema? Até agora, não consegui
conversar com nenhum parlamentar ou seus assessores que tivessem
conhecimento sobre esse assunto ou que, após tomar conhecimento do
mesmo, demonstrassem interesse em ampliar a discussão para buscar
uma solução.

Situação do Interior
A figura 6 apresenta a localização dos sistemas isolados existentes no
Estado do Amazonas.
Os sistemas isolados do interior do estado do Amazonas se caracterizam por utilização de geradores a óleo diesel; baixa confiabilidade e
qualidade do serviço e difícil logística de abastecimento.
Quanto à logística é possível citar dois casos emblemáticos. O óleo
diesel para ser transportado de Manaus para a localidade de Yauaretê,
a 1.138 km de distância, demanda 14 dias. Situação pior se verifica
quando se considera o transporte para a localidade de Ipixuna, a 3.334
km de Manaus, demandando 35 dias de viagem. Vale salientar que tal

Figura 6. Localização dos sistemas isolados no Estado do Amazonas.
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transporte não é feito de maneira tranquila, dado que em determinados
meses há que se valer de transporte fluvial de médio porte, seguido de
transporte fluvial de pequeno porte, com complementação com transporte manual por picadas que necessitam ser abertas para viabilizar tal
operação. Esse cenário mostra a necessidade de se pensar em soluções
em que o insumo energético esteja disponível mais próximo da fonte de
consumo, o que reduziria sobremaneira o custo e certamente impulsionaria um processo de geração de emprego e renda no interior do estado.
A dificuldade de acesso faz com que os custos de manutenção também sejam elevados. Atualmente a Amazonas Energia não dispõe de
centros de manutenção nas cidades do interior, sendo necessário, na
grande maioria das vezes, o deslocamento de pessoal e peças de reposição de Manaus para as localidades que demandam atendimento, o que
ocasiona longo prazo para manutenção das unidades geradoras e custos
elevados nesse processo, com consequentes prejuízos aos consumidores. Esse cenário é histórico, deixando claro a existência de problema de
gestão e falta de vontade política para solucioná-lo. Chamo a atenção
para a seguinte reflexão: se os centros atendidos pela concessionária,
que demandam maior quantidade de eletricidade, estão nessas circunstâncias, como ficarão os consumidores que estão sendo atendidos pelo
Programa Luz Para Todos que não estiverem conectados em tais sistemas?
Ao olhar o mercado de energia elétrica do Estado do Amazonas, existe aquele que denominei de mercado disperso, constituído por consumidores ainda não supridos eletricamente os quais se encontram em
grupos distintos, tais como populações indígenas e moradores de áreas
de preservação. Cada uma dessas situações encontra-se revestida de
aspectos culturais e legais que torna compulsória, muitas vezes, a concepção de soluções diferenciadas para um mesmo potencial energético
disponível.
Embora várias situações no planeta sirvam para demonstrar que
energia não é condição suficiente para assegurar o desenvolvimento,
verifica-se uma forte correlação entre esses dois conceitos a depender
da estratégia adotada para a disponibilização de energia. No caso do
Programa Luz para Todos, verifica-se uma desarmonia entre esses dois
conceitos, em grande parte devido ao não cumprimento de estratégias
concebidas para implementação do mesmo. Mais adiante falaremos sobre o Luz para Todos.
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Várias soluções ainda no âmbito acadêmico se mostram inviáveis
no contexto amazônico, quando consideradas as regras atuais. Embora
exista tecnologia para geração de energia elétrica valendo-se de resíduos, em tese, disponíveis na região, como a casca do cupuaçu ou da
castanha-do-brasil, a quantidade necessária de tais resíduos para geração de energia elétrica não está disponível nas comunidades a serem
supridas por praticarem atividades de subsistência. Por outro lado, há
que se observar que a legislação do setor elétrico não contempla o uso,
por parte das concessionárias de energia elétrica, de tecnologias que
poderiam se difundir na região, como os sistemas fotovoltaicos DC (geram corrente contínua).
Fala-se muito das diversas potencialidades energéticas da Amazônia.
No entanto, tais potenciais necessitam ser inventariados de forma a
deixarem de ser potenciais e se tornarem opções reais de oferta energética. De outro lado, como comentamos há pouco, não é suficiente a
existência de recursos energéticos e tecnologias consolidadas, sendo
fundamental que o arcabouço legal possibilite a difusão de tais soluções. Há que se ressaltar que também há que se perseguir a viabilidade
econômica de tais soluções e nesse particular, deve-se pensar em dois
pontos fundamentais. O primeiro diz respeito à forma de subsídio, que
entendo deva ser de maneira diferente da lógica da CCC, contemplando
não o custo operacional e sim o de investimento, tornando as fontes
renováveis competitivas, principalmente se paralelamente for ser reduzido o subsídio da CCC. Por outro lado, há que se pensar em incentivos
para o setor produtivo, seja para o setor industrial a quem caberá a
produção das tecnologias, seja para o setor primário a quem caberá, em
algumas situações, a produção do insumo energético, como no caso dos
biocombustíveis, por exemplo: biodiesel e etanol.

Programa Luz para Todos
O Luz para Todos foi concebido como um programa de inclusão social
via a geração de emprego e renda no meio rural brasileiro. Entretanto,
este se reduziu a um programa de eletrificação rural, tendo como único
indicador de progresso o número de domicílios supridos eletricamente.
As estratégias para geração de emprego e renda, denominadas de Ações
Integradas, foram pífias no Estado do Amazonas, reduzindo-se a um
pequeno Centro Comunitário de Produção no Assentamento Iporá no
Município de Rio Preto da Eva que, inclusive, encontra-se inoperan-
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te. Resultados de emprego e renda advindos de tal Programa surgiram
sem que tenha havido uma deliberada ação estimuladora, portanto, são
pontuais; muito aquém das reais necessidades da população amazonense e das potencialidades econômicas locais.
O referido Programa foi apresentado aqui em Manaus no ano de 2004,
pela então Ministra de Minas e Energia, Sra. Dilma, ocasião na qual foi
dada posse aos membros do Comitê Gestor Estadual. Na apresentação
feita pela então ministra, foi evidenciado que o programa tinha o objetivo precípuo de geração de emprego e renda, o que não se verificou
na prática.
A meta inicial do programa era de eletrificação de 81.000 unidades consumidoras, meta esta que poderá ser cumprida caso todos os
contratos firmados tenham sua finalização com sucesso até o final do
ano de 2011. Essa meta, no entanto, corresponde, de acordo com resultados parciais, à mesma quantidade de domicílios que continuarão
sem atendimento, uma vez que a meta estabelecida inicialmente foi
adotada valendo-se de informações do censo de 2000. O atendimento
dos consumidores foi levado a efeito fundamentalmente via expansão
da rede elétrica sem que fossem ampliadas as usinas. Desse modo, os
resultados foram os seguintes: i) energia aquém da necessidade dos
consumidores em quantidade e qualidade; ii) estrangulamento das unidades geradoras existentes, com consequente queda de qualidade nos
mercados supridos por essas máquinas, e; iii) aumento das emissões
de gases de efeito estufa em virtude do aumento do consumo de óleo
diesel usado nas usinas. O custo de cada atendimento girou em torno
de 3 a 6 mil reais, o que significa que será muito mais elevado para os
que precisarão ser atendidos pós Luz para Todos. A inadimplência chegou a 70%, o que evidencia que o programa não gerou emprego e renda, mas tão somente um acréscimo das despesas domésticas. No caso
de inadimplência a legislação permite que a concessionária promova
o desligamento. Pergunto: como ficará o consumidor rural? A situação
tende a ficar pior do que era antes do Programa. O cenário é de que o
consumidor volte a ficar sem eletricidade e, ainda, sem condições de
obtenção de créditos para produção, uma vez que será detentor de dívida para com a concessionária.
O atendimento do contingente que ficará sem atendimento torna
compulsório o uso de soluções não convencionais e diversas. Não é
admissível aceitar, entretanto, que seja mantida a sistemática adotada
por vários políticos, de doação de pequenos geradores a diesel cujo
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combustível é adquirido pelos comunitários e de doação de materiais
para construção de redes elétricas pelos próprios consumidores e, portanto, fora das normas técnicas e que comprometem a segurança dos
usuários.
Quanto aos projetos de referência, tenho a comentar: Sabendo que
não atingiria as metas e também sofrendo pressões de todos os lados,
inclusive por motivações políticas eleitorais, o Governo Federal lançou
um pacote de solução, no qual, amparado por lei e instrumentos regulatórios pertinentes, estabelece a sistemática para que ocorram os denominados projetos de referência, dentre outras medidas. Como se dará
na prática? As concessionárias deverão elaborar projetos e submetê-los
até o final de fevereiro de todos os anos, para a Empresa de Pesquisa
Energética - EPE para esta julgar se esses projetos devem ou não ser
submetidos a leilão, o que deverá ser feito via ANEEL. Ou seja, os
investidores deverão ser privados. No meu entendimento não deverão
ser apresentados muitos projetos, dada a exiguidade de tempo, o alto
custo para elaboração dos projetos e o elevado nível de detalhamento
dos projetos exigido pela EPE. Além disso, é pouco provável que projetos com fontes renováveis de energia sejam encaminhados dado que: i)
há carência de pessoal qualificado nos quadros da concessionária para
elaborar projetos dessa natureza; ii) não há inventário das potencialidades energéticas renováveis na região amazônica. Experiência recente,
que confirma o que estou dizendo, se verificou no leilão de usinas a
biomassa na região Norte realizado pela ANEEL, no qual nenhum projeto surgiu para o Amazonas, tendo ocorrido somente um projeto em
Roraima e, salvo engano, outro em Rondônia.

O afastamento do poder público estadual e municipal do
setor elétrico
O governo do Amazonas não tem nenhuma secretaria ou departamento que se responsabilize exclusivamente pelo tema energia e por
isso, fica a mercê do que o Governo Federal, por meio da Empresa de
Pesquisa Energética e/ou Eletrobras decidem. O Amazonas não dispõe
de instrumentos locais, nem mesmo pra ajudar esses órgãos federais
centralizados. Esses instrumentos seriam o Balanço de Energia Estadual - BEE e a Matriz Energética Estadual – MEE. O BEE é um balanço do
setor energético estadual, deste as fontes de energia (petróleo, gás natural, energia solar, energia hídrica, etc.) até os usos finais (iluminação,
força motriz, transporte, etc.), passando pelos centros de transformação
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(usinas, refinarias e etc.), apresentados por setores econômicos e relacionados com informações socioeconômicas. A MEE é um estudo prospectivo do comportamento do BEE para cenários futuros. Esses instrumentos possibilitam estabelecer políticas públicas capazes de conduzir
o setor energético a um futuro desejável.
Este ano, por intermédio da Câmara Temática de Energia do Fórum
Amazonense de Mudanças Climáticas, Biodiversidade, Serviços Ambientais e Energia, foi elaborado o primeiro inventário de gases de efeito estufa do setor elétrico do Estado do Amazonas, compreendendo
o período de 2003 a 2008. Esse produto, para que possa efetivamente
ser instrumento de acompanhamento de políticas públicas deverá ser
atualizado para anos de 2009 e 2010, além de serem feitas projeções
das emissões para os próximos anos. O desafio, entretanto, é dar continuidade a esse trabalho, institucionalizando a elaboração sistemática
desse inventário e criando uma rede institucional que se responsabilize pela geração e sistematização das informações com confiabilidade.
Gostaria de enfatizar que o inventário mencionado, da forma como foi
estruturado é único no Brasil. Esse inventário deverá vir a público nos
próximos dias, por ocasião da reunião Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas.
Com a perspectiva da Copa de 2014 em Manaus, precisamos mostrar
ao mundo uma política ambientalmente correta. Assim, esse trabalho
ajuda a identificar os focos de políticas públicas capazes de garantir
resultados mais efetivos. Esse inventário foi elaborado pelo Instituto
Energia e Desenvolvimento Sustentável - INEDES em parceria com o
Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico – CDEAM, órgão
suplementar da Universidade Federal do Amazonas, sob os auspícios
da SDS/CECLIMA.

Novos negócios e formação de recursos humanos
No tocante a geração de oportunidades de negócios, emprego e renda, as instituições de ensino precisam qualificar pessoas locais para
isso, ou então a mão-de-obra virá de outras regiões. O sistema de C&T
precisa aportar recursos em editais pra que essas oportunidades possam
surgir na velocidade que o cenário requer. As universidades e institutos devem produzir conhecimentos, mas esbarram na falta de recursos.
Para produzir conhecimento há que se dispor de pessoal qualificado e
as instituições locais não vêm formando pessoal na quantidade necessária.
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Eficiência energética
Embora não estivesse dentro de nossa discussão, que foi basicamente
voltada para infraestrutura e de ambiente institucional, o Brasil possui
uma lei conhecida popularmente como Lei de Eficiência Energética,
que está em vigor há alguns anos e que estabelece que todos os equipamentos e aparelhos que consomem energia (não somente energia
elétrica, mas outras formas de energia, como os carros, fornos, etc)
terão que atender a um índice de eficiência energética. Este índice será
melhorado de tempos em tempos. Inclusive edificações novas e antigas
passarão por auditorias para verificar o atendimento dos índices a serem estabelecidos.
Vislumbra-se, portanto, oportunidade de trabalho para os profissionais que estão chegando ao mercado e para as instituições de pesquisas
que podem atuar como entidades certificadoras nessa área. Essa lei
também terá um reflexo importante no cenário energético, dado que
contribuirá para o combate ao desperdício de energia em geral e de
eletricidade em particular, o que implica em reduzir o consumo de combustíveis fósseis e consequentemente reduzir as emissões de gases de
efeito estufa. Fala-se muito em ampliar a geração de energia de Manaus.
Por outro lado, tem-se perda da ordem de 42%; portanto, o que se está
pedindo é para gerar energia para jogar fora à custa do erário público.

Ações do Centro de Desenvolvimento Energético
Amazônico - CDEAM
Como ação local, apontamos uma série de propostas concebidas nos
diversos projetos desenvolvidos e outros em curso no CDEAM. Algumas delas tiveram continuidade, outras não, mas o saldo é positivo e
há alguns resultados interessantes. O foco principal das ações desse
Centro foi a área da eficiência energética e utilização de fontes renováveis. As questões políticas não são centrais, mas também participamos
de fóruns nacionais, levando idéias, evidenciando problemas que não
são tão claros para a maioria dos cidadãos e mesmo dos técnicos de
outras áreas. Há assuntos que não são afetos à formação específica do
engenheiro eletricista e para lidar com estes é preciso a contribuição
de profissionais com formações diversas. Alguns pensam que o setor
elétrico é ambiente de atuação e objeto de reflexão exclusiva de engenheiros. Visão essa equivocada. O profissional de engenharia elétrica
não é capaz de sozinho entender e conduzir um setor tão complexo e
com grande poder de influência na sociedade em geral.
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Avançamos em várias pesquisas e mapeamos várias oportunidades
de aproveitamento de recursos locais. Por exemplo, em Manacapuru,
na comunidade denominada de São Francisco do Parauá, onde não havia praticamente nada em termos de produção local, a não ser a produção de subsistência, implantamos uma agroindústria na várzea para
a produção de polpa de açaí, sem que houvesse a presença da concessionária de energia elétrica. Nós nos inspiramos no caroço do açaí para
desenvolver tecnologia para produção de energia elétrica utilizando-o
como insumo energético. Do caroço produzimos um gás combustível
que, por sua vez, foi utilizado para acionar máquinas de ciclo diesel
adaptadas para usar esse gás e, assim, produzimos energia elétrica para
suprir a demanda da agroindústria de polpas de frutas. Ressalto que a
tecnologia foi desenvolvida por nós, sem qualquer colaboração com outro centro ou universidade. Na verdade, isso não foi pensado no projeto
original, mas nasceu da necessidade de geração de energia local para
manter a produção uma vez que fracassamos no processo de compra
de uma tecnologia americana. Pagamos 80% do equipamento mas até
hoje o equipamento não foi entregue, mesmo após termos entrado com
uma ação na justiça contra a empresa. Mas isso nos forçou a desenvolver tecnologia local e o resultado foi muito mais auspicioso do que o
previsto.
Depois do caroço do açaí, passamos a testar o mesmo processo com
a casca do cupuaçu e da castanha, com ótimos resultados. Além do
desenvolvimento desta tecnologia outras também foram concebidas de
sorte a superar os desafios de produzir alimento em área de várzea em
comunidade remota. Outro desafio foi dispor de água potável. Inicialmente previmos a construção de um poço com 104 metros de profundidade. Após a conclusão do poço a água jorrou fácil e cristalina, porém
depois de poucos segundos exposta ao sol, ficou amarela, por causa da
enorme quantidade de ferro presente na mesma. A análise laboratorial
da água indicou a presença de outras substâncias, além do ferro, que
a tornavam proibitiva ao consumo. Embora houvesse conhecimento
disponível para fazer o tratamento da água, as seguintes barreiras surgiram: i) haveria a necessidade de dispor de mão-de-obra qualificada, no
caso um químico, estabelecido no local; ii) os custos do processo não
eram compatíveis com os recursos disponíveis no projeto de pesquisa.
Novamente a competência local se fez valer via o desenvolvimento de
uma combinação de soluções existentes e outras inovadoras; e agora
a agroindústria dispõe de um sistema de tratamento de água capaz de

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

161

tratar tanto a água do poço quanto a água da chuva que é recolhida pela
cobertura da agroindústria.
Esse projeto nos deu a condição real de falar hoje sobre energia e
desenvolvimento no interior da Amazônia. Na hora de implantar um
sistema para realmente desenvolver localmente um processo produtivo,
a complexidade é enorme, aparecem problemas de todos os tipos. De
fato, não serão com as instituições de pesquisa, fazendo isso sozinhas,
que se irão conseguir resolver tais problemas, porque, como todos sabem, o dinheiro recebido é pouco e quando acaba não há como dar
continuidade ao projeto.
Tais projetos, entretanto, deveriam servir de fontes inspiradoras para
políticas públicas, o que não ocorre. A transferência de projetos dessa
natureza para a comunidade exige um longo trabalho, não só de capacitação de recursos humanos locais, mas de identificação de talentos para
as diferentes atividades. Esse trabalho somente poderá ter êxito com
aporte de recursos perenes de longo prazo, pois trata-se de implantar
uma nova cultura de negócio diverso da realidade local.
Vejam que um projeto dessa natureza consegue reunir os elementos
que a sociedade tanto busca. Utiliza-se recurso renovável local - o fruto
do açaí - para gerar energia para o processo produtivo que, por sua vez,
gera emprego e renda. Esse processo deve ser atrelado a uma cooperativa de produtores locais, que servirá de instrumento para planejarem
o desenvolvimento local. Em síntese, tem-se um modelo de desenvolvimento local, alicerçado em bases sustentáveis, tendo energia renovável
como insumo.
O CDEAM sempre esteve trabalhando próximo à concessionária de
sorte a envolvê-la nos seus resultados, além de contribuir na formação
de seus quadros via o oferecimento de cursos de pós-graduação tanto stricto quanto lato senso. Temos também convênios com o exterior,
atualmente com o programa de pós-graduação em energias renováveis
da Universidade de Oldenburg no norte da Alemanha. Buscamos estabelecer parcerias e incentivamos a capacitação de recursos humanos,
oferecendo cursos nas áreas de fontes renováveis, eficiência energética
e planejamento de sistemas energéticos. Isso requer investimento, porque os recursos humanos locais são poucos e, por isso, devemos contar
com especialistas de outras regiões. A colaboração é fundamental.
Está em fase de elaboração o programa de mestrado em desenvolvimento do setor energético regional, que possibilitará tratar temas tecnológicos, econômicos, legais e socioambientais afetos ao setor energético
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regional. Mas tudo isso ainda é pouco frente à imensidão da área e aos
inúmeros problemas técnicos, políticos e sociais que existem e continuarão a existir na Amazônia. Por certo, uma boa proposta de formação
e um corpo técnico bem preparado é um bom começo para aglutinar
interesses e fomentar a cooperação e é isso que fazemos aqui, junto ao
GEEA e ao INPA. Somente assim é que podemos dar resultados mais
rápidos e mais eficientes para as grandes demandas da região.

Considerações complementares
Solução para moradores isolados
Quando se trata de dispor de tecnologias para o caso de moradores
isolados, o leque de opções é bastante reduzido. A solução mais comumente empregada nesses casos são os sistemas fotovoltaicos; caso se
tenha um curso d´água pode-se valer da geração hidrocinética. Diz-se
que esse tipo de produção é cara, mas comparado com o quê? Comparado com o lampião, a vela? O uso desses aparelhos tem a vantagem
de afugentar mosquitos com a fumaça produzida, mas a inalação da
fumaça causa problemas respiratórios. É preciso pensar que, mesmo
nos centros urbanos, o serviço de energia elétrica evoluiu até atingir o
nível atual e que, mesmo assim, ainda há precariedades. Não podemos
requerer para as comunidades um alto nível tecnológico e de qualidade
e, frente à inviabilidade técnica e econômica, condenar essas populações à eterna escuridão. Há algumas soluções para autoatendimento de
demandas pontuais para iluminação com sistemas fotovoltaicos, que
poderiam receber incentivos no sentido de viabilizarem sua difusão na
região, minimizando esse quadro.
Não podemos esquecer que, na grande maioria das casas do interior,
ainda se utiliza fogão a lenha e isso é algo muito impactante, pois a
fumaça produzida por eles é responsável por muitas doenças domésticas. No entanto, não existe no Brasil programa destinado à fabricação
de fogões eficientes energeticamente, como acontece, por exemplo, na
Venezuela, Honduras e alguns países africanos. Observa-se assim, que
a discussão da energia transcende a produção, atingindo o nível social,
a vida das pessoas.
É importante vincular os interesses da pesquisa com a produção e
o mercado. As universidades e institutos de pesquisa devem criar e
fortalecer escritórios voltados para propriedade intelectual de produtos,
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identificando os interessados e eventuais usuários. O INPA iniciou um
projeto desse tipo há pouco tempo e a UNICAMP já o tem consolidado.
Essa é uma boa saída. Se a solução desenvolvida não chega à sociedade, não estamos fazendo os nossos trabalhos com êxito. As instituições
de pesquisa não podem ficar esperando pela demanda dos empresários,
mas sim recorrer a eles, buscar parcerias e apoio para desenvolver seus
projetos e produtos. Muito menos, ficar reclamando. É preciso que os
pesquisadores se organizem, mudem de postura para uma aproximação
maior com o setor empresarial, o mercado e as demandas sociais. O
pesquisador precisa fazer um pouco mais do que tem feito, para resolver os problemas da sociedade. Ele não pode ficar no meio do caminho,
apenas propondo soluções; ele tem que tentar encontrar as soluções e
também ajudar a levá-las para a sociedade.
Ainda pensando na matriz energética mais adequada para a Amazônia, é preciso não esquecer a situação do petróleo: mesmo com suas
reservas ainda não totalmente dimensionadas, este é um recurso que
tende à exaustão por ser limitado e ter taxas de consumo tão elevadas.
Às vezes surgem novas reservas, principalmente no mar profundo, mas
isso se dá por causa do preço que ainda vale a pena ser pago para
descobri-las e explorá-las, mas certamente haverá um limite a ser estabelecido pelo preço, a partir do qual será inviável fazê-lo. Outro sério
problema relativo ao petróleo diz respeito à variável ambiental, que a
cada dia ganha novas dimensões e parece irreversível nas avaliações
entre custo e benefício do uso de combustíveis fósseis. Esse é um fator
sumamente importante no contexto amazônico.

Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e a geração
hidrocinética
Quanto às PCHs, existem algumas em funcionamento, sendo uma no
Pitinga e outras de responsabilidade do Exército Brasileiro, implantadas
no âmbito do Projeto Calha Norte. A concessionária de energia elétrica
não dispõe desse tipo de empreendimento. Há que se ressaltar que não
existe um inventário de PCHs para nenhum estado da região Norte.
Precisa-se de um inventário completo dos recursos hídricos da região
para se projetar e estimar esse potencial energético.
Outro desafio das alternativas energéticas na Amazônia é compatibilizar o recurso com sua demanda. Muitas fontes de energia hidráulica
ocorrem em áreas de correntezas, mas essas são rasas e não se prestam
à instalação de geradores hidrocinéticos que precisam de profundidades
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da ordem de 3 m. Além disso, muitas comunidades habitam enseadas
- locais sem correntezas - ou rios com correntezas abaixo de 4 m/s e,
portanto, sem potencial para acionar tais equipamentos. Caso o equipamento seja instalado numa localidade muito distante das comunidades,
durante a distribuição, há muita perda da energia gerada.
Em alguns casos, as condições ambientais são favoráveis, mas a instalação de equipamentos pode atrapalhar o transporte fluvial. Assim,
são necessárias condições muito específicas para a instalação de geradores hidrocinéticos e para isso, são importantes inventários mais
completos para saber onde e o que é viável para os pequenos aproveitamentos na Amazônia. Ou seja, a solução para o problema energético
no interior da Amazônia não é trivial, principalmente quanto ao aproveitamento das pequenas quedas, muito pouco conhecidas do ponto de
vista energético.

Alternativas energéticas
Dentre as alternativas viáveis para produção de energia elétrica na
Amazônia, convém ressaltar a produção de combustível líquido, no
caso do álcool, à base de mandioca, a exemplo do álcool produzido
com cana-de-açúcar em outras regiões do país. Após o zoneamento
econômico-ecológico realizado no Brasil, o Governo Federal estabeleceu a proibição do aumento da área plantada de cana-de-açúcar na
Amazônia. Portanto, pode-se pensar na mandioca, por se tratar de cultura nativa e enraizada na cultura regional, como matéria-prima para
a produção de etanol. Associadas a essa potencialidade, há também as
vantagens da Amazônia contar com vários programas governamentais
voltados para os setores de agricultura familiar e uso de áreas degradadas, sem contar que a produção de mandioca já faz parte da cultura
amazonense. Tudo isso pode contribuir para o sucesso do biocombustível líquido para produção de energia para o interior.
Quanto à alternativa do gás natural, como commodity, deve ser ressaltado que - independentemente de ser produzido ou comercializado
no Brasil, na Bolívia ou qualquer outro país ou região - ele possui um
preço de mercado fixado por acordo internacional, a partir de uma cesta
de combustíveis derivados de petróleo. Por ter que seguir regras e política de preço internacional, mesmo algumas regiões produtoras desse
combustível acabam tendo dificuldade em explorá-lo economicamente.

Petrobras & Eletrobras
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No contexto da produção energética brasileira, é importante analisar
a relação histórica entre Petrobras e Eletrobras. Observa-se facilmente
que a primeira cresceu enormemente e a segunda, não. Quando o Brasil vivia o período de inflação, o preço da energia elétrica era usado
como mecanismo de controle inflacionário; então, o setor elétrico se
endividou, enquanto a Petrobras continuou com seu crescimento. Ela
se tornou tão forte e livre que se tornou quase autônoma em relação ao
Ministério das Minas e Energia, ao qual é vinculada. Além de crescer
economicamente, a Petrobras investiu muito na sua capacitação interna, com formação de quadro excelente e no domínio de tecnologia.
Esse setor floresceu de modo semelhante ao que ocorreu no Brasil décadas anteriores, nos setores de telecomunicações e produção de carro
a álcool e, atualmente, também no setor de hidrelétricas, que tornaram
o Brasil altamente competitivo no cenário internacional.
Diante da sinalização de que a Petrobras começava a investir no setor
elétrico, a Eletrobras começou a se reorganizar, para não sucumbir à
concorrência, passou a fazer novos investimentos com ações na bolsa
de valores de Nova Iorque, abriu escritórios no exterior, colocou seu
nome nas empresas agregadas e está investindo na capacitação de seu
pessoal, além de estar adotando uma postura mais agressiva no mercado. Com essa mudança de postura a empresa deve começar a colher
resultados; mas, para isso, precisa resolver alguns problemas básicos,
como por exemplo os problemas dos sistemas isolados.

Energia de hidroelétricas
Há sempre incertezas associadas à quantidade de energia a ser disponibilizada por uma hidroelétrica. A geração de energia hidráulica é
um exercício de previsão futurística. A quantidade de energia produzida por uma termoelétrica é função do regime hidrológico e esse pode
ser apenas previsto, não calculado. Evidentemente, isso se torna ainda
mais difícil e crítico com as mudanças climáticas que vêm ocorrendo.
Quando se observa que a energia a ser disponibilizada por uma hidroelétrica é um exercício a ser feito com horizonte de 50 a 100 anos
- onde deve ser prevista a quantidade de chuva que cai nas cabeceiras
e ser levado em conta que o reservatório deve contar sempre com uma
quantidade mínima de água capaz de garantir a estabilidade física da
barragem - fica claro que se trata de um exercício complicadíssimo e
que lida com inúmeras incertezas.
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Energia renovável na Europa
Alguns afirmam que o uso mais comum de energias renováveis na
Europa decorre do fato daqueles países já terem se defrontado no passado com sérios problemas ambientais e também de uma maior consciência ecológica. Discordo de tal leitura, na medida em que atribuo
a postura européia à preocupação com a dependência do gás natural
russo que se acentua paulatinamente. É o esforço de independência e
de soberania nacional que motivam os países europeus, e não a defesa
ambiental. Além disso, em alguns países europeus, como a Alemanha,
o governo subsidia a produção de energia renovável e, além disso, obriga a concessionária a comprar a energia excedente para distribuição
para o público, pagando preços atraentes. Dessa forma o cidadão alemão tem motivações econômicas fortes que o levam a instalar sistemas
fotovoltaicos em suas residências.

Termoelétricas à biomassa
O que ocorre são experiências sem a devida responsabilidade com
projetos dessa natureza. Quando da construção da UHE Balbina foi instalada uma termoelétrica movida à lenha, mas tão logo a hidrelétrica
entrou em funcionamento, a termoelétrica foi desativada. Infelizmente,
não se pode dizer muita coisa a respeito disso, pois não restaram muitos dados técnicos a respeito de sua funcionalidade, parecendo que foi
tudo improvisado; perdeu-se, portanto, uma ótima oportunidade para
estudos com esse tipo de produção de energia. Aliás, a Amazônia já
tinha tido um projeto mais abrangente nesse setor, com a aquisição dos
equipamentos para instalação de uma termoelétrica no Município de
Manacapuru, chegando até mesmo a traçar planos de manejo, com vistas à obtenção correta de madeira como combustível, mas esse também
foi um fracasso. Os equipamentos foram comprados; porém, uma vez
entregues ao tempo, se transformaram em ferro velho.
Situação semelhante ocorre em Itacoatiara, onde uma termoelétrica
– tendo sido construída com apenas uma máquina - praticamente não
pode parar para reparos, sob pena de desabastecer a cidade. Evidentemente, deveria haver no mínimo duas máquinas. Dessa forma, não
se pode afirmar a viabilidade ou não de termoelétricas à biomassa na
região à luz de tais experiências. A história mostra que momentos importantes foram desperdiçados para que informações fossem geradas
acerca de tais soluções.
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Fato semelhante vem ocorrendo atualmente. Vejamos o que aconteceu com o projeto de construção da arena para a copa do mundo de
futebol. Até o momento de sua licitação, nada constava a respeito de
aproveitamento de energia renovável. Quando a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável conseguiu sensibilizar o governo quanto ao seu
uso, o projeto já estava licitado e, portanto, não será possível obter-se
um projeto otimizado, e sim talvez apenas a inserção de alguns painéis
solares, que certamente não serão suficientes para uma produção razoável de energia. Certamente, no futuro, tal como ocorreu com as termoelétricas, dirão que se perdeu uma ótima oportunidade de construir
um estádio totalmente provido de painéis, capaz de funcionar à base de
energia solar e, aí será tarde demais. Em suma: perdeu-se o contexto; o
problema não foi técnico, mas sim político e gerencial
Exatamente a mesma situação da UHE Balbina, que ao entrar em
operação, já não atendia à demanda de Manaus. Na ocasião, a alternativa representada por Cachoeira Porteira, muito mais viável tecnicamente, foi descartada por causa da disputa entre governadores que
reivindicavam obras para seus estados. Fazendo uma leitura do contexto em que isso ocorreu, percebe-se facilmente que muita gente ganhou
dinheiro com isso, mas o mercado perdeu e a sociedade ainda sofre as
consequências dessa tomada de decisão. Fora dos limites da Academia
e da concessionária, a sociedade pouco sabe disso, perdeu-se o foco da
análise do contexto em que a decisão ocorreu. De qualquer modo, é
uma injustiça ou desconhecimento atribuir o fracasso de Balbina à incompetência técnica. A causa é eminentemente política. Aliás, o Brasil
tem uma competência mundialmente reconhecida no setor de construção de hidrelétricas.

Energia e desenvolvimento sustentável
Quanto à relação entre desenvolvimento sustentável e produção de
energia, é preciso dizer que o problema energético não é problema de
energia, mas problema de modelo de desenvolvimento. A energia não
deve ser um fim em si mesma, mas um insumo para o desenvolvimento. Nesse contexto, é preciso definir com clareza o que se quer, para
onde se quer ir. Quando não se sabe pra onde ir, nunca haverá vento
favorável. É preciso definir o modelo de desenvolvimento; as condições
devem vir em função dessa definição. As opções quanto às fontes de
energia, de UHE, PCH, biodiesel, álcool, solar, petróleo etc., vêm em
função desse modelo, bem como o papel de cada instituição. Todas as
opções energéticas possuem prós e contras e compete à sociedade, bem
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esclarecida, optar por elas. Os profissionais têm uma grande responsabilidade quanto a isso.
O Brasil conta com recursos e tem várias opções. É preciso buscar soluções verdadeiramente adequadas e consensuais, sempre procurando
explorar todo leque de oportunidades, evitando radicalizações e interesses menores. No meio acadêmico sempre aparecem grupos defendendo
um ou outro produto, uma ou outra linha de atuação, em função de
seus interesses próprios. A Amazônia precisa de todas as soluções, não
há que descartar nada. Somos ricos pela diversidade. Ficamos pobres
apostando numa só solução. Todos têm razão, desde que não radicalizem. É preciso pensar na região e no Brasil e não em grupos isolados
de ideologias ou de empresas.

Gás natural & petroquímica
A Suframa desenvolveu estudo econômico para implantação de polo
petroquímico em Manaus. Do ponto de visto econômico, parece aberração queimar gás natural pra gerar energia elétrica, uma vez que a riqueza que se pode gerar via uma indústria gás-química é absolutamente
maior, não há comparação. Pode-se citar, como exemplo, a produção de
fertilizante passível de ser obtido na indústria gás química, o qual seria
de grande interesse regional, dado o fato do custo do fertilizante representar um grande gargalo para a agricultura na Amazônia. Com o polo
haveria produção desse insumo, capaz de dar suporte para a atividade
agrícola na região. Ou seja, um polo gás-químico transcende a questão
energética. Vender gás no contexto de uma Petrobras, não. Montar um
polo já foge ao contexto do setor energético, passa a ser escopo de política ligada ao Ministério da Indústria e Comércio.
Para instituições verdadeiramente compromissadas com o desenvolvimento da região, é preciso lançar dúvida sobre essa destinação do
gás. Se o gás natural é um bem regional, nacional, que seja usado para
agregar emprego e renda. No entanto, o que se verifica é o seu uso pela
lógica daqueles que detêm o direito de explorar esse bem. Assim, tem-se o gás natural substituindo o óleo combustível e o diesel, ou seja,
todos produtos da mesma empresa. Fica claro que o objetivo consiste
em manter o controle sobre a oferta de energéticos e não buscar o
desenvolvimento regional. Se tivéssemos um ministério atuando verdadeiramente em políticas regionais atreladas a orientações nacionais,
esse tipo de ação não seria permitido. Se assim fosse, há muito estaríamos com o linhão de Tucuruí em Manaus, usando energia renovável e
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um polo gás químico, dividindo a geração de riqueza no estado com o
Pólo Industrial de Manaus - nesse caso, estaríamos falando de fato em
desenvolvimento regional, em políticas de desenvolvimento.

Energia nuclear
A energia nuclear está mais na crista da onda do que se pode imaginar. O Brasil detém grandes reservas de urânio e a tecnologia de seu
beneficiamento para uso de energia nuclear e tem duas alternativas interessantes: o uso interno e a venda para países da América do Sul que
têm projetos de energia nuclear, como Argentina e Uruguai.
Trata-se de um mercado com grande potencial, em cuja expansão é
preciso pensar. O Japão, por exemplo, tem sua matriz energética baseada fundamentalmente na energia nuclear, estocando material radioativo para produzir energia. Isso é interessante para alguns países e em algumas situações, mas existem fundamentalmente dois problemas. Um
deles são os acidentes: embora o risco de acontecerem pareça diminuir
cada vez mais devido aos avanços tecnológicos, quando acontecem são
devastadores. O outro é o descomissionamento da usina, isto é, a destinação do material radioativo após a vida útil. Cada vez mais, as discussões sobre esse tema são acirradas e é quase impossível dimensionar os
custos sociais e políticos dessas usinas. Geralmente a energia nuclear só
é empregada pelos países que não têm outra opção energética, como o
Japão e alguns países europeus. Compete à sociedade discutir os prós e
os contras e adotar o modelo mais adequado para cada país.

Repensar o consumo
A busca pela eficiência energética é um elemento importantíssimo
no planejamento. As ações devem ser intensificadas com a sociedade,
carecendo de um conjunto de atores envolvidos para atingir objetivos
expressivos.
A Lei de Eficiência Energética nacional é uma ação concreta no esforço contra o desperdício de energia, que define padrões que deverão
ser perseguidos de forma contínua. Além disso, a legislação federal
bastante anterior à Lei de Eficiência Energética estabelece que as instituições federais – como UFAM e INPA – devem ter uma comissão interna de conservação de energia, que se responsabilize pela implantação
de ações nas suas instalações e atividades de ensino, o que na prática
não acontece. Existe a lei, mas não é cumprida; somente no período de
apagão ou racionamento é que se recorreu a ela. Alguns aparelhos ele170
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trônicos possuem dispositivo de economia de energia, que permite que
se desliguem ou entrem em stand by automaticamente.
Trata-se também de mudança de comportamento. As pessoas devem
se reeducar, a começar na própria residência. Devemos intensificar cada
vez mais os hábitos que levem à economia de energia. O governo deve
lançar campanhas de orientação e toda a sociedade deve cooperar com
esse objetivo. Há, inclusive, um lado altamente positivo observado na
época de racionamento de energia, que é a reaproximação das pessoas,
a conversa informal, a criação de possibilidade de outras atividades e
recreações que não demandam energia para sua execução. É preciso
aproveitar isso. Embora tenha reduzido suas ações e escopo, o PROCEL
tem ajudado, trazendo contribuições importantes para a conscientização de economia de consumo em órgãos do governo e na sociedade em
geral.

Usina hidrelétrica de Belo Monte
Este é considerado um empreendimento cheio de problemas, principalmente por estarmos num momento de grandes cobranças em relação às questões ambientais, muito mais que na época de Balbina e
Tucuruí. A questão ambiental é importante, mas pode dar uma dimensão distorcida por causa de polêmicas suscitadas. É preciso ter cautela.
Hoje temos rapidamente acesso a várias informações e qualquer questão ambiental é discutida com mais rigor; por isso, é possível que os
problemas ambientais em Belo Monte possam estar sendo propagados
com muito mais ênfase que em empreendimentos passados muito mais
impactantes.
Precisamos de ações efetivas, visando a cidadania, a segurança e o
bem-estar das populações. Problemas ambientais existem em todos os
tipos de empreendimentos energéticos, mas precisam ser bem dimensionados. Até a instalação de painéis solares acarreta impactos negativos no ambiente. Por exemplo, a instalação da quantidade necessária
de painéis que produzissem a mesma quantidade de energia de Belo
Monte, talvez acarretasse tantos ou mais impactos ambientais do que
os produzidos por esta hidrelétrica. É preciso relativizar, buscar a solução mais viável e de forma transparente. O fato é que a energia é vital
para o desenvolvimento e por isso é preciso lidar com criatividade, boas
intenções, diálogo e responsabilidade para as tomadas de decisões mais
acertadas.
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Alerta
Tenho assistido algumas instituições se aventurando na área energética de forma irresponsável. O aumento nacional e internacional de
recursos para ações na área de energia tem atraído a atenção de várias
instituições para essa área, no entanto, não é aceitável que esse envolvimento ocorra de forma aventureira. Os caminhos da humanidade estão atrelados ao setor energético em geral e as instituições precisam ter
seriedade para com o tema. Qualifiquem seus quadros e então venham
para o setor energético, pois a dimensão e diversidade dos problemas
possibilitam acomodar a todos.
MÁRIO DA SILVA COSTA
A energia elétrica é insumo essencial para o desenvolvimento econômico e social da sociedade. Todavia, para os caboclos mais pobres, essa
é uma realidade pouco provável de ser alcançada no futuro próximo,
especialmente para aqueles que vivem isolados, em uma, duas ou três
famílias, nas áreas mais remotas da imensidão amazônica.
Embora possa parecer que sejam poucas famílias, trata-se de um vasto contingente humano. Essas pessoas, quando visualizadas pela localização da moradia na vasta extensão amazônica, parecem diminutas,
pontos distribuídos numa imensidão territorial. Porém, na totalidade,
representam dezenas de milhares de pessoas que vivem nos diferentes
extremos da floresta, nos pontos mais longínquos dos diversos rios e às
margens dos inúmeros igarapés que formam o continente amazônico.
Como descendente de seringueiros, no início da década de 1960, eu
morava com meus pais e irmãos num seringal. Por conseguinte, não é
necessário dizer que a iluminação do barraco era feita por lamparinas.
Hoje, quase cinquenta anos depois, a realidade daquele seringal continua a mesma. Logo, se eu tivesse continuado a viver no seringal, minha
vida não teria sido muito diferente da dos meus pais e, obviamente, por
vários motivos, não estaria aqui debatendo com os senhores. Naquele
lugar, é como se o tempo tivesse parado para o desenvolvimento humano. E o pior é que provavelmente continuará assim por indefinidas
décadas vindouras.
Embora, nos últimos anos, o governo tenha criado o Programa Luz
para Todos, que já beneficiou milhares de famílias em todo o País, infelizmente a energia elétrica tem sérias dificuldades para chegar aos “perdidos” na Amazônia. Muitas dessas pessoas legalmente nem existem,
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pois não têm registro oficial de nascimento, o que dificulta ainda mais
que sejam atingidas pelos programas assistenciais do Estado.
Estudos mostram que a exclusão elétrica no País atinge exatamente
as pessoas com os mais baixos índices de desenvolvimento humano
(IDH), o que comprova a influência da energia elétrica para o desenvolvimento social. Segundo as distribuidoras de energia e os comitês
gestores do Programa Luz para todos, somente no Estado do Amazonas
41mil famílias ficaram fora desse programa. Se calcularmos que cada
família é formada em média por cinco pessoas, o número de “excluídos” será de cerca de 200 mil pessoas. Entretanto tais números não
incluem aquelas pessoas que tiveram suas casas construídas em localidades anteriormente atendidas pelo Programa, ou mesmo aqueles que
não foram atendidos devido ao alto custo das ligações, à insuficiência
de material ou à falta de profissionais para realizar o trabalho.
Ultimamente, no intuito amenizar o problema, a Universidade Federal de Itajubá (Unifei) desenvolveu um sistema de geração de energia,
chamado “hidrofólio” pelo seu criador, o professor Geraldo Lúcio Tiago
Filho. Trata-se de um sistema que gera energia a partir da correnteza de
rios e igarapés, rasos e lentos, com velocidade de água abaixo de um
metro por segundo, especialmente adequado à realidade amazônica. A
quantidade de energia produzida pelo “hidrofólio” pode chegar a 15kW
por unidade, dependendo do tipo de equipamento utilizado e da velocidade da correnteza, o que pode abastecer cerca de 15 famílias.
Nesse caso, apesar do preço do equipamento e de sua fácil instalação,
o “hidrofólio” que gera 1kW deve chegar ao mercado por cerca de R$
14 mil, podendo tornar-se uma alternativa para amenizar o problema
enérgico de várias comunidades isoladas da Amazônia. Nessas circunstâncias, os clientes potenciais do equipamento terão débitos para com
as concessionárias de energia, as quais são obrigadas pela legislação
em vigor a fornecer energia elétrica para as comunidades rurais.
Por outro lado, essa solução não deve chegar até as famílias “perdidas” na imensidão amazônica, que ao longo do tempo não têm sido beneficiadas pelas diferentes políticas públicas criadas para as populações
rurais brasileiras. Contudo, se nada for feito para mudar a realidade
dessas pessoas, a consequência será a sustentação da indigna pobreza
dos “perdidos” da Amazônia.
Por fim, de que alternativas energéticas vamos dispor para essas pessoas que não possuem condições de pagar, tampouco têm os meios
para reivindicar seus direitos sociais? Ainda que eu não tenha a resposGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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ta para a questão, se nada fizermos, estaremos contribuindo para inviabilizar a sua participação no contínuo desenvolvimento da sociedade.
MARCELA AMAZONAS CAVALCANTI
Os dados apresentados pelo palestrante são impactantes e mostram a
realidade desconexa entre o Brasil e a região Norte. O nosso papel como
instituto de pesquisa é buscar essas alternativas que possam reduzir
tais lacunas, como serviços e “produtos científicos” bons e ao alcance
da sociedade.
A Amazônia possui ótimas oportunidades para seu desenvolvimento,
porém as já aprimoradas pela Ciência e Tecnologia de centros acadêmicos e de excelência não estão popularizadas, seja por falta de investimentos e de proteção intelectual, seja por sua disponibilidade aos demandantes. Os grupos se isolam e as pesquisas ficam restritas aos seus
pares. Além disto, o governo pulveriza os recursos e muitas pesquisas
duram apenas o tempo dos projetos. Um exemplo disso é o laboratório
de celulose, papel e carvão vegetal, do INPA, que pesquisa briquetes
como fonte de energia alternativa, como material adsorvente para sistemas de filtragem, como defumador e, neste ano, como enriquecedor
de solos. A grande questão é como fazer o governo, pesquisa e mercado se comunicarem de forma mais eficiente. O governo e/ou mercado
regional não buscam a utilização de resíduos agroflorestais para estes
fins. Muitas vezes precisamos ensinar a definição de briquete. Contudo,
há um potencial enorme de matéria-prima aqui e, estados como Rio de
Janeiro, Pará e Paraná já nos procuraram para utilizar estes bens. Entretanto, o governo local ou desconhece ou não se interessa; concomitantemente, o perfil engessado da transferência de tecnologia, seja por
falta de hábito seja por excesso de burocracia, inviabiliza a chegada a
tempo para o mercado absorver e tornar bem comum.
O poder público não permite nem incentiva novas tecnologias. Então,
cria-se dois mundos: a sociedade demandante e as instituições científicas que promovem as tecnologias sociais. A Feira do Empreendedor,
em Roraima, em novembro de 2010, foi um singelo exemplo. Lá foram
apresentadas algumas respostas, mediante 40 projetos expostos, visando a qualidade de vida na Amazônia, e a grande maioria dos visitantes
se perguntava “Está a venda? Como conseguir este benefício?” Falta justamente o poder público e o setor privado comprarem a idéia e fazerem
a roda girar corretamente.
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A aglomeração manual de finos, ou seja, o processo de densificação
de resíduos, denominado de briquetagem teve início com o carvão mineral na China e na Inglaterra, com a utilização de ligantes de origem
mineral, vegetal e até mesmo animal. A fabricação comercial mecanizada de briquetes de carvão mineral originou-se na França, em 1842. Até
a Segunda Guerra Mundial, foram produzidas grandes quantidades em
diversos países da Europa, sendo utilizados em fornos e caldeiras. Em
1915, foi realizada pela primeira vez a briquetagem do carvão vegetal
em uma fábrica no Tenesse, EUA, que produzia metanol pela destilação
destrutiva da madeira, em que os finos do carvão vegetal, subprodutos do processo, eram briquetados usando o alcatrão de madeira como
aglutinante. Todo resíduo de origem vegetal pode ser compactado pela
briquetagem. Além de carvão e resíduos de madeira, outros resíduos
ligno-celulósicos podem ser utilizados na produção de briquetes, com
qualidade superior a qualquer lenha, como por exemplo, a casca de
arroz, palha de milho, sabugo, bagaço de cana, etc.
Esse processo possui a vantagem de transformar um resíduo de baixíssima densidade em uma lenha de alta qualidade. As tecnologias atuais demandam por enormes quantidades de energia. E o tipo de energia
mais utilizado é a queima de combustíveis fósseis, e estes, além de
poluentes e não-renováveis, estão cada vez mais caros. Com base nisso
busca-se novas metodologias para utilização de energias alternativas.
Além de fonte de energia, o briquete possui potencial para filtragem de
efluentes, como enriquecedor de solos e como defumador de alimentos. Três focos de pesquisas que contribuirão significativamente para o
alcance do desenvolvimento sustentável.
O Amazonas possui potencial gerador de resíduos, graças às cooperativas que extraem produtos das florestas e descartam um volume considerável, como afirmam Cavalcanti et al. (2009) ao identificarem o uso
de resíduos agroflorestais para produção de carvão vegetal e briquetes.
Foram verificados nas pesquisas dois produtos recentemente patenteados: briquete de caroço de tucumã e briquete do caroço e da borra do
açaí. Agora, o foco está nos sistemas de filtragem com menos custo de
implantação e manutenção, que possam utilizar resíduos da floresta
para as comunidades que nela vivem.
FERNANDO HÉLIO ALENCAR
Levando em conta o esgotamento do petróleo nas próximas décadas
e a contaminação ambiental provocado por ele, fico indagando qual
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seria a melhor matriz energética para a Amazônia e para isso, é preciso
saber mais sobre a real importância do bicombustível, do gás natural
e da capacidade tecnocientifica instalada na Amazônia para viabilizar
projetos com essas fontes renováveis.
Houve um alarido na mídia sobre o gás da Amazônia e a possibilidade desse vir a constituir-se futuramente como uma comodite energética
internacional, porém como foi salientado na palestra, isso é praticamente inviável, pois as reservas conhecidas são suficientes para suprir
apenas 14 municípios do Estado do Amazonas.
A mídia também tem mostrado a preocupação do governo federal
em possibilitar uma matriz energética para o Brasil, desde o governo
Getúlio Vargas e o quanto foi profícua a atuação da Petrobrás, tida hoje
como um dos principais ícones da pesquisa e tecnologia em águas
profundas. Por outro lado, sua coirmã, a Eletrobras, parece não ter tido
esse mesmo desempenho. Então, seria importante procurar saber quais
os motivos desse descompasso tecnológico e cientifico entre as propostas de superação da crise energética estabelecidas por estas duas
importantes empresas brasileiras.
CARLOS ROBERTO BUENO
Gostaria de fazer alguns comentários para acalorar ainda mais essa
discussão de grande importância e estratégica para nossa região. As
pesquisas com energia solar vêm sendo desenvolvidas em outros países, como a Alemanha por exemplo, onde os esforços estão concentrados na eficiência da captura, armazenamento e uso desta forma de
energia. O INPA desenvolve interessantes projetos junto a comunidades
tradicionais e indígenas, tanto estudando o ingresso de energia solar no
sistema sócio-economico e ai envolve maior eficiência na comunicação
entre as comunidades por radio, coleta de água potável em pequenos
poços semiartesianos, com redução significativa de doenças transmitidas pela água, fornecimento de energia para lâmpadas, geladeiras, TV,
além do funcionamento de pequenos equipamentos para melhoria do
beneficiamento da produção agrícola, com a utilização de energia solar.
Um projeto com grande impacto social é o uso de energia solar em
comunidades isoladas para tratamento de água potável, utilizando para
isso uma lâmpada com transmissão na frequência do ultravioleta, alimentada por baterias que são carregadas por placas solares. Outros
estudos são realizados com utilização de energia solar na secagem de
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madeiras e de produtos não madeireiros, como sementes, folhas, galhos
e outros, com agregação de valor à matéria-prima colhida na floresta.
No tema biomassa, existem grupos - tanto em laboratórios, como no
campo - tentando identificar o potencial das palmeiras amazônicas nativas na produção de matéria-prima básica para produção de biodiesel.
Devido às grandes dificuldades de logística, os botânicos do INPA estão
fazendo levantamentos georreferenciados para identificar a ocorrência
das espécies e sua quantidade, para então estimarmos seus níveis de
produção e a melhor forma de manejo desse recurso natural, bem como
avaliar o sistema de produção de várias espécies para o aproveitamento
de áreas já desmatadas na região (na Amazônia temos mais de 700 mil
km2 de áreas desmatadas), principalmente o das espécies regionais, ou
mesmo do dendê, que não é amazônico, mas muito bem adaptado à
região. Existe outra espécie muito parecida - o caiué - que é da região e
é mais resistente, porém menos produtiva em óleo.
Um outro potencial interessante para a região são as hidrelétricas
de baixa queda. A Amazônia, em geral, é uma área de baixa altitude
em relação ao nível do mar e, assim, a relação entre a área alagada e a
produção de energia pode não ser compensadora, como no caso de Balbina, que tem um lago com mais de 2.500 km2, muito danoso ao meio
ambiente. Essas pequenas usinas geram pouca energia, mas suficientes
para pequenas comunidades.
Nos últimos 40 anos a população do Brasil duplicou; a da Amazônia
triplicou, e alguns estados, como Roraima aumentou 10 vezes e a de
Rondônia aumentou 13 vezes. Esse aumento populacional implica em
um aumento significativo de demanda energética. É importante debater
mais sobre a importância da energia para o desenvolvimento sustentável e não apenas sobre as questões econômicas; aprofundar a análise
social, pesquisando quais são os benefícios e as consequências para o
meio ambiente, além da valorização dos serviços ambientais.
Considerando o conceito de Amazônia sustentável, além de focar nos
aspectos sociais, ambientais e econômicos, devemos considerar também a questão do etnoconhecimento, como por exemplo utilizar para a
queima, quando disponíveis, sementes de açaí e casca da castanha-do-brasil, que tem inclusive um poder calorífico maior do que boa parte
das madeiras. Esses exemplos são bem-vindos, principalmente quando
se pensa em agroindústria gerando resíduos, como no caso do açaí e
tucumã servindo para produção de alimentos; o morango (importado
de outras regiões) que tem apresentado sério problema de contaminaGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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ção, a cenoura (fonte de vitamina A) com uma quantidade imensa de
agrotóxico, o consumo de tucumã, além da qualidade nutricional, pode
alavancar a produção primária, bem como contribuir para a diminuição
do consumo de agrotóxicos. A polpa do tucumã é usada na alimentação, do caroço é extraído óleo para produção de biodiesel e a casca do
caroço é fonte direta de combustível. Além disso, pesquisas conduzidas
pelo INPA utilizando carvão ativado produzido a partir da casca do caroço de tucumã têm mostrado excelente resultado na filtragem de água,
retirando também o cheiro de substâncias desagradáveis.
O quarto ponto importante na sustentabilidade da Amazônia é a distribuição geográfica das populações. Pode ser considerada uma fragilidade ou até uma ameaça o fato de países oportunistas olharem a Amazônia como um grande vazio demográfico. A população atual - cerca
de 25 milhões de habitantes - está concentrada nas capitais ou sedes
municipais e, assim, temos que prover políticas públicas voltadas à
valorização do interior da região, oferecendo mais saúde, educação,
transporte, lazer, oportunidade de vida e energia.
ANTONIO DOS SANTOS
Discutir matriz energética é dar um mergulho nessa Amazônia ainda
desconhecida. Provavelmente, as pessoas que estão fazendo o planejamento para a região, em Brasília, São Paulo ou no Rio de Janeiro, certamente nunca chegaram em São Gabriel da Cachoeira no alto rio Javari,
ou nos confins dos rios Purus e Juruá, quase na divisas do Amazonas
com o Acre, para saber quais são as dificuldades em se construir a matriz energética ideal para a Amazônia. Temos um potencial hidráulico
enorme, estimado em 100 GW, mas o problema é o que e como fazer
para que esse potencial seja utilizado na produção de energia para as
comunidades amazônicas, especialmente do interior.
Acompanho de perto, desde o início da década de 1980, as questões
relativas ao uso da hidreletricidade na Amazônia, com as construções
dos reservatórios de Curuá-Una, em Santarém (PA), Tucuruí (PA) e Balbina (AM). A principal questão, até hoje não entendida, foi a não construção de Cachoeira Porteira (PA). A opção pela construção de Balbina
foi muito mais uma questão de interesses políticos locais, pois se tinha
a opção de Cachoeira Porteira, com capacidade de produzir cinco vezes
mais energia do que Balbina. Por outro lado, na construção de Balbina,
a madeira presente na área a ser inundada daria para se manter uma
178

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

usina térmica a lenha por mais de 50 anos, mas ninguém levou em consideração esses dados e ela não conseguiu cumprir sua finalidade com
sério agravo no seu passivo ambiental.
Na construção da matriz energética para Amazônia devem ser observados com muita importância diversos fatores. O Polo Industrial de
Manaus é responsável pela maior parte do consumo energético da cidade. Se de repente esse polo sair de Manaus, não haverá demanda nem
clientes capazes de pagar a matriz energética aqui instalada. É preciso
repensar os planos de aumentar a produção ou de estender novas redes
de energia para a região (Tucuruí, por exemplo), sem a definição dessa
tendência de consumo.
Nossos representantes políticos do município ou do estado falam
muito, mas não têm conhecimento do verdadeiro significado de uma
matriz energética para a Amazônia; eles precisam discutir como levar
energia para municípios de difícil acesso, levar energia para as populações que estão nos locais mais remotos e que necessitam de energia
para produzir insumos que lhes propiciem melhor qualidade de vida.
Essas são questões importantes que não são discutidas pelos nossos
representantes locais em Brasília.
Eu participei de uma palestra da Agência Nacional de Águas (ANA),
em que foi abordado o uso dos rios da margem direita do rio Amazonas - Purus, Juruá e Madeira - para a produção de energia, mas pouco
se discutiu sobre o custo ambiental ou os efeitos socioambientais que
essas construções poderão acarretar. Tenta-se corrigir isso com a exigência do Relatório de Impacto Ambiental, mas este tem sido mero
mecanismo para cumprimento da legislação; normalmente, não se discute o monitoramento após a construção da usina, como balizador dos
compromissos como meio ambiente.
Vejamos as potencialidades da matriz energética. Para a captação da
energia solar temos muita radiação, mas não tecnologia disponível para
aproveitá-la. A energia eólica seria viável talvez em Roraima, mas não
no Amazonas, que não possui ventos que possibilitem a manutenção
de geradores para esse tipo de energia. O uso das oleaginosas, para
produção de biodiesel, é um fato que não deve ser esquecido quando
da montagem da matriz energética, da mesma forma que o uso do carvão mineral presente nas áreas de fronteira com o Peru e a Colômbia,
porém não houve avanços nos estudos em função da potencialidade
das hidrelétricas e do uso do gás. O uso do gás seria mais proveitoso
se fosse utilizado na montagem de uma matriz petroquímica que geGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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raria mais renda, emprego e tecnologia, oportunizando a formação de
pessoal qualificado, ou seja, técnicos de nível médio e superior para as
atividades de produção, transformação, ensino e pesquisa sobre o uso
racional de petróleo e gás na Amazônia.
No Programa Luz para Todos, é preciso desenvolver estratégias de
como levar luz para os interioranos, em regiões ermas, tais como as
populações que estão concentradas no médio Purus e Juruá, em regiões
ermas. Esses são novos e sérios desafios a serem trabalhados pelos
políticos e pela política energética para a Amazônia.
A Petrobras cresceu muito em função do petróleo, já a Eletrobras,
com todo o potencial hidráulico, não acompanhou esse crescimento.
Isso é um fato óbvio. É preciso analisar bem as razões disso. Hoje sabemos que nem um bom artesanato se faz sem energia e que a qualidade
de vida está relacionada diretamente com a presença da luz. É preciso
que os dirigentes deste País e da Amazônia viagem por ela, pois somente podemos falar daquilo que conhecemos. Sem isso, teremos apenas
simples projeções.
RUBENS TOMIO HONDA
De todas as formas de obtenção de energia hidráulica, eólica e solar
não foi comentado nada sobre energia nuclear. Apesar dos acidentes,
radiação e resíduos, muitos países no passado buscaram essa fonte;
mas, devido a todos os problemas gerados, as usinas foram fechadas.
Assim, a energia nuclear parece ser viável. A energia hidráulica emite
gases do efeito estufa, altera os ciclos hidrológicos da região, a queima
de combustíveis fósseis também emite gases, a eólica seria inviável
para região, e a solar utiliza baterias com período de vida útil.
No cenário atual a energia nuclear ainda é cogitada, se forem desenvolvidos sistemas seguros e lugares para armazenamento do lixo
atômico, uma vez que, apesar da radiação, ela não emite gases tóxicos.
Uma hidrelétrica como Balbina ocupa um grande espaço, já uma usina
nuclear ocupa um pequeno espaço e os resíduos também ocupam pouco espaço.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
Não há como negar a importância da eletricidade na sociedade moderna, pois praticamente todos os produtos, processos e serviços de180
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pendem dela. Entretanto, como salientou o palestrante, ela não é um
fim em si mesma, mas apenas um meio e um instrumento do desenvolvimento. Ou seja, sem uma destinação nobre, a eletricidade perde sua
nobreza; seu mau uso ou abuso que deve ser corrigido. É justamente
sobre questões relativas ao mau uso que focarei minha análise, enfatizando cada elo da sua cadeia, isto é, a produção, a distribuição e o
consumo.
O abuso na produção se dá pela decisão unilateral do governo e de
empresários em produzi-la onde, quando e como desejam, sem levar
em consideração os interesses de outros atores sociais. Tocam as obras
por interesses quase exclusivamente econômicos, muitas vezes ignorando completamente os interesses e as aspirações das comunidades
que habitam o local ou o entorno das suas fontes. É verdade que os técnicos são consultados quanto a isso, mas esses normalmente são servidores do próprio Estado ou de empresas particulares interessadas direta
ou indiretamente nos empreendimentos e muitas vezes sem a devida
sensibilidade social e a capacidade de uma visão holística do assunto.
Um exemplo disso são as usinas termoelétricas, construídas nos centros urbanos, com impactos altamente nocivos à população, especialmente pelo excesso de ruído, responsável pela surdez e até pelas rachaduras nas residências. Outro exemplo são as grandes hidrelétricas
amazônicas, a maioria construída sob forte contestação da sociedade
civil, por razões ambientais ou mesmo socioeconômicas. Os casos mais
emblemáticos disso ocorreram com a UHE Balbina, por causa da baixíssima eficiência energética e da enorme área de inundação, até hoje motivo de polêmica. Outro caso emblemático é o da Usina de Belo Monte,
ora em andamento, por causa dos enormes impactos sobre a cidade de
Altamira, as comunidades indígenas e o trecho do rio Xingu, de aproximadamente 100 km que sofrerá deficit hídrico devido ao desvio de suas
águas por canais escavados lateralmente. O caso de Belo Monte parece
ser ainda mais grave, porque há fortes evidências de que as comunidades indígenas, que serão afetadas pelo empreendimento, não foram
ouvidas em audiência pública, conforme prescrição legal.
Também as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) não escapam dessa situação, porque o empresário é o dono das terras e responsável
individual pela execução da obra. E, também, porque para esse tipo
de empreendimento são dispensados os estudos de impacto ambiental,
nos moldes em que são feitos para as grandes hidrelétricas. Muitos empresários vêm investindo pesado na produção de energia e isso não é
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feito para tocar seu empreendimento industrial, mas para vender esse
insumo para as concessionárias do governo, para auferir lucro. Curioso
fato: eles auferem lucros a partir do domínio dos recursos públicos, no
caso, a água e a floresta que a circunda. Seria esse realmente o famoso
desenvolvimento sustentável que vem sendo concebido para o Brasil e,
especialmente, para a Amazônia?
Ainda quanto aos abusos no processo de produção, cabem ainda as
observações que vêm sendo feitas há décadas por Philip Fearnside e
outros críticos, de que a energia extraída da Amazônia é destinada prioritariamente às industrias eletrointensivas, ou seja, aquelas que consomem grandes quantidades de energia para produzir bens e insumos,
como exemplo as indústrias produtoras de alumínio e ferro gusa. Na
verdade, o problema não reside apenas nisso, mas no fato destas indústrias obterem a energia subsidiada pelo governo. Como a maior parte
dessa energia é utilizada para a exploração de recursos minerais destinados à exportação, resulta que ela também acaba sendo exportada
junta. Para o povo e a região acabam ficando as crateras e os impactos
ao meio ambiente. Em última instância, isso significa que a Amazônia
vem sendo explorada para atender prioritariamente os interesses internos. Enquanto isso, o povo que nela vive continua à míngua.
O abuso na distribuição ocorre por várias razões, destacando-se a
obsolescência e má conservação dos aparelhos e da rede distributiva.
Muitos empreendimentos novos poderiam ser evitados se a rede de
distribuição fosse melhorada. Embora o governo tenha feito programas
interessantes nessa área, como o Luz para Todos, as perdas energéticas
ainda são imensas.
O desperdício no consumo é o mais amplo e evidente, pois ocorre
desde a indústria até as residências. Esse inclui erros de medição, deficiências no processo de faturamento e medição, fraudes e furtos de energia, comumente chamados de “gatos”. Segundo dados do portal www.
ecodebate.com.br, a Região Norte é a campeã em consumo irregular,
com perdas equivalentes a 20% da energia distribuída. Além disso, há
que considerar também o consumo exagerado nos serviços de aquecimento, refrigeração e iluminação. Quanto a isso, vale a pena observar a
quantidade exorbitante de refrigeradores de ar e de lâmpadas elétricas
instaladas em alguns edifícios públicos, muitos deles claros atestados
de luxúria e extravagância. É importante observar que isso tem custo
elevado e quem arca com isso é a sociedade, através de impostos e majoração dos preços da energia que se consome normalmente.
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Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPI), o Brasil
precisa acrescentar a seu parque energético cerca de 3,3 milhões de quilowatts a cada ano, caso queira atender às demandas e manter o crescimento de seu PIB em torno de 5%. Isso representa um bloco de energia
correspondente a uma usina de Belo Monte a cada dois anos. Essa
empresa calcula em cerca de 950 bilhões de reais, os investimentos
necessários para a produção de energia no Brasil até 2019, sendo que na
Amazônia residem cerca de 70% do potencial hidroelétrico brasileiro.
Considerando que as fontes de hidroeletricidade são renováveis, mas
não infinitas, é preciso lembrar que dentro de algumas décadas todo o
potencial amazônico já estará explorado, como já ocorreu em quase
todas as regiões brasileiras. Antes que se chegue a esse extremo, o governo brasileiro, através de suas agências de desenvolvimento, como
Suframa e Sudam, deveriam investir pesadamente na tecnologia ainda
insipiente de uso da energia solar. Se países de latitude alta e com pouca insolação, como Alemanha e Japão, vêm fazendo uso regular dessa
tecnologia, porque não o Brasil e especialmente a Amazônia, quase
toda ela na zona equatorial, com farta insolação durante todo o ano?
Empresas multinacionais da área de energia eólica, como a americana General Electric, a espanhola Gamesa e a francesa Alstom vem
negociando a instalação de unidades na Bahia e outros estados do Nordeste onde a ventilação natural é abundante e permanente. Isso é muito
positivo e deve servir de exemplo e motivação para os estados do Norte
diversificarem suas fontes de produção de energia.
A produção de biogás e outros produtos a partir de lixo é uma experiência que vem tendo enorme sucesso em vários países. Por exemplo,
além de reciclar 100% de todo seu lixo, a Dinamarca tem projeto de importação de resíduos de países do norte e do leste da Europa, como Alemanha e Polônia, para dar conta da capacidade total das suas usinas de
processamento. Ao contrário do que ocorre no Brasil, em que a maior
parte da população joga o lixo nas esquinas ou nos rios, na Dinamarca
as pessoas trocam lixo por moedas, se beneficiando triplamente: ficam
livres do lixo, ajudam a produzir energia e ainda ganham dinheiro.
Mais que fonte e fornecedora de matéria prima, recursos minerais e
geração de energia, a Amazônia precisa de um programa de desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Seus rios, com cachoeiras extraordinariamente magníficas do ponto de vista paisagístico e também com
redutos de endemismo para um sem-número de peixes e plantas, não
podem ser encarados apenas como potenciais propulsores de turbinas.
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

183

É evidente que a eletricidade será sempre vista como carro-chefe do
conforto, da produção e do lucro; contudo, ela deve ser utilizada com
sensatez e moderação. Combater o desperdício é tão ou mais importante que buscar novas fontes de produção. Também é evidente que
a aplicação da Ciência e da Técnica se faz necessária nesse processo,
mas não se pode deixar de preservar a floresta e seus serviços ecossistêmicos, responsáveis pela manutenção da temperatura, dos níveis dos
rios, das chuvas, dos biomas terrestres e aquáticos, do clima e da vida
do homem. Encontrar o equilíbrio entre a preservação e a exploração é
de suma importância e motivo de constante preocupação e esforço de
todos, caso o desenvolvimento sustentável seja de fato um ideal a ser
alcançado e não apenas uma metáfora ou uma alcunha dos discursos
políticos.
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Resumo

Neste artigo, o poeta Thiago de Mello faz um vigoroso depoimento sobre
a necessidade da Ciência em defender a floresta, ameaçada pela ganância do
homem e pelo aquecimento do planeta. Conclama o INPA a fazer Ciência para
o povo, através de uma linguagem compatível com o saber da comunidade,
isto é, acessível a qualquer leitor. Para ele, essa seria uma valiosa forma de
informação conscientizadora e, ao mesmo tempo, ampliadora do campo cultural do povo, já que Ciência não passa de alta cultura. O poeta também faz
um alerta sobre o consumismo exagerado, chegando a afirmar que não somos
mais apenas consumidores, pois também estamos sendo consumidos pelos
objetos tecnológicos. O homem já não pode viver sem a Ciência e seus benefícios tecnológicos, mas não ouve e nem leva a sério as advertências da própria
Ciência de que o consumo exagerado e o mau uso dos recursos naturais podem
levar à destruição do próprio homem. Esta é a questão que se coloca para a
Ciência e sua derivada - a Tecnologia - e que o poeta insiste em colocar para
seus companheiros de Esperança. Só se ama aquilo que se conhece e por isso
o conhecimento é de fundamental importância. No entanto, para construí-lo
é preciso que haja vocação, trabalho e sabedoria. O artigo traça os contornos
e as interfaces entre a Ciência, a Arte e a Poesia, revelando a necessidade que
todas elas têm de estarem a serviço da Esperança e da vida.
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Faz tempo que participo da vida do INPA. A meu modo. No começo
da década de 1950, na casa dos meus vinte anos, escrevi na coluna
diária que mantinha no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, uma crônica
exaltando o trabalho do Instituto, então sob a direção do meu inesquecível Djalma Batista. Pouco depois, publiquei uma carta aberta ao
Presidente da República pedindo que auxiliasse o INPA no seu trabalho
essencial para o futuro do Amazonas: desenvolver pesquisas imprescindíveis ao conhecimento das virtudes da floresta e à sua preservação.
De começo advirto, para que o leitor da revista fique à vontade, que
a preservação da nossa floresta é uma das causas às quais consagro
muito de minha vida e minha arte. Outra é a integração cultural da
América Latina. O meu irmão Armando Nogueira dizia brincando - ele
também era filho da floresta - que só me dedico a amores perdidos. Sou
assim. Longe da floresta e da pátria, nos anos do exílio, eu tratava de
fazer a minha parte. Como? Aprendendo. Com cientistas, professores e
estudantes da Universidade Yohann Guttemberg, em Mainz, que, consternados (sabiam das perversidades mais do que eu) me informavam,
com pormenores que chegavam dos satélites, as dimensões dos verdes
devastados pela cobiça feroz e me contavam das invasões dos territórios sagrados dos índios Yanomani. Em troca, me pediam que lhes contasse da minha infância na floresta, se botos emprenhavam mesmo as
moças filhas do rio e se existiam os entes encantados da floresta. Eles
acabavam persuadidos de que o mapinguari e o curupira castigavam os
que arrasavam a mata.
Quando voltava ao Brasil, depois do exílio, meus editores e companheiros queridos me diziam espantados: “Lá, ninguém vai te ler!” E eu
respondia que não iria ensinar, mas aprender com a gente da mata, que
iria morar no lugar onde nasci, a pobre Barreirinha, que eu deixara ainda menino. Naquele momento, já trazia bem acesa a convicção de que
a vida da floresta, para durar e servir à vida dos homens, tem imensa
precisão de amor e de ciência. Que para conhecer e escrever a verdade
da sua vida era preciso viver dentro dela com os caboclos meus irmãos.
E no primeiro livro nascido dos seus âmagos verdes, rodeado de crianças que dormiam com fome, o Mormaço na Floresta, eu já sentia o que
depois reclamava com palavras de esmeralda, no Mamirauá, exemplo
luminoso do que deve ser o trabalho de uma Reserva ecológica, a necessidade de consciente devoção dos cientistas pela vida do povo que
nela vive e dela depende.
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Conversa de filho da floresta
Estou em casa. Só não tenho comparecido mais vezes às reuniões do
GEEA, porque os dias não me chegam para tantos chamados e afazeres,
aos quais me entrego inteiro. Sou feliz aqui, aprendo muito. Convidado
para fazer uma palestra, pelo competente Geraldo Mendes, coração do
grupo, previno que o meu propósito não vai além de uma conversa de
filho da floresta e companheiro de Esperança com os sábios desta casa.
Toda vez que falo da floresta, penso logo nas crianças. Já disse num
poema: o que me comove e me move de verdade é a vida das crianças
que ainda vão nascer. Quero contar uma coisa: se o leitor ainda não
notou, esclareço que esta conversa tem jeito de árvore, de cujo tronco,
quando menos e espera, vão nascendo galhos e dos galhos saem ramos.
De repente, como agora vou fazer, dou de contar o que parece não ter
nada com o assunto, quando na verdade tem muito. Não é à toa que o
maravilhoso companheiro que tive, o poeta chileno Pablo Neruda, me
interrompia, dizendo:
- Compañerito, haces demasiadas ramas en el árbol de tu conversación.
- Tienes razón - eu lhe dizia -, pero tus ramas son más largas y más
bellas que las mias.
E muitas vezes ele é que me atalhava. Eu atendia contente a quem
escreveu o verso que tenho gravado em baixo-relevo no portal de cedro
da minha casa no rio Andirá: “Amazonas, capital das sílabas da água”.

Pois então vou contar
Fiz parte, durante vários anos, de uma “Comissão de Notáveis”. Tinha um nome pedante, mas uma proposta muito boa. A direção geral
da Fundação das Nações Unidas para a Infância (Unicef) teve a iniciativa de reunir 25 escritores da nossa América (só o querido José Saramago era europeu), para respaldar o seu trabalho pela vida de crianças
e adolescentes da América Latina. No primeiro encontro do grupo, o
poeta peruano Arturo Corcuera sugeriu que a reunião (realizada no
último ano do século e do milênio) tratasse da situação das crianças
da Amazônia. Alguém - se bem me lembro, foi a escritora equatoriana
Maria Fernanda Spinosa, autora de belo texto intitulado Ecologia de la
Liberación - me pediu notícias do interesse científico do INPA sobre a
situação da vida infantil no Amazonas. Respondi que me parecia não
ser este o foco do trabalho da nossa instituição. De todo modo, a si-
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tuação das crianças acabou sendo o assunto principal do debate dos
representantes dos cinco países da Amazônia presentes àquela reunião.
Posso contar? A tarefa da comissão, reunida com os dirigentes da
Unicef num hotel de Bogotá era perguntar, ouvir, ser informada e no final redigir um manifesto, assinado por todos e enviados a governantes,
ministros, educadores, fundações, universidades. Sabem como saiu o
nosso primeiro manifesto? Ao fim de informações de atividades, números, estatísticas e projetos, Arturo acrescentou:
“Com os poderes da Ciência e da Tecnologia, os homens já conhecem
a intimidade das estrelas e os segredos de astros celestes, mas ainda
não alcançaram o coração de uma criança”. Eu arrematei: “O que as
crianças e adolescentes da América Latina estão esperando não é a chegada do novo milênio, não. O que elas querem é a chegada do amor”.
Guardo o comentário do Saramago:
- Ó Thiago! não estás a saber que o amor é uma questão cultural?
Depois desses primeiros parágrafos, diminuo o corpo da letra para
informar que venho desbravando a minha conversa degravada. Trabalho penoso, mas até gostoso. A fala gravada está sofrível. Para lhe dar
o jeito que a palavra escrita pede, escrevo um texto quase novo, para
dizer com clareza e até com qualidade literária, o que tenho precisão
de dizer.

Chega de saudade
Vamos ao pão de cada dia. Sei bem que o INPA vive a preocupação
e o profundo sentido social da ciência. Pensando no benefício do nosso
povo e até mesmo da humanidade é que fiz, no meu Amazônia: menina dos olhos do mundo, um apelo ao Instituto, aos cientistas e organismos que cuidam do meio ambiente e especialmente da floresta, que
instalassem laboratórios no meio da mata para estudar e conhecer as
virtudes dos princípios químicos ativos dos nossos vegetais, ignorados
na sua inumerável maioria.
Na última reunião do GEEA a que compareci, renovei de viva voz o
apelo aos cientistas para que deixassem de converter convertidos, isto
é, não se comunicassem apenas entre eles, em termos de alta ciência.
Que utilizassem uma linguagem compatível com o saber da comunidade, isto é, que fosse acessível ao que chamo leitor comum. Seria uma
valiosa forma de informação conscientizadora e, ao mesmo tempo, de
ampliação do campo cultural do povo. Por falar nisso, ressalto que Ciência é alta cultura. Posso dar um exemplo destes dias? O excelente
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artigo Contadores de Carbono, de Bernardo Esteves, na revista Piauí, de
junho, que distingue o trabalho do nosso caríssimo Niro Higuchi, com
sua coleta construtiva para calcular as quantidades de carbono absorvido pela nossa densa floresta. Trata de questões essenciais (aquecimento
da Terra, as emissões de CO2 do desmatamento na produção de gases
do efeito estufa, o impiedoso Código Florestal e outras) com uma linguagem tão clara que parece água potável, pode-se até beber.

Cultura pede um ramo, verde que não se verga
Meu amigo Amazonino Mendes, atual prefeito da Manaus, me chamou para presidir o Conselho de Cultura e eu respondi que, com base
no que vi nos cinco continentes, digo entristecido que Manaus é hoje
uma cidade inculta. A propósito, os membros do Conselho e os nossos
governantes entendem que cultura no Brasil é somente a sua arte,
quando na verdade cultura é a própria vida de um povo, tudo o que
conforma a sua sabedoria, o seu jeito de viver, a sua Ciência. Ora,
quando os portugueses chegaram ao Brasil, aqui já havia uma cultura,
fundada pelo viver dos índios.
É uma causa difícil, como as que valem a pena o preço do amor.
Por isso, na palavra solidária que dei à minha amiga, ministra Ana de
Holanda, tanta confiança levava, que pedi a mudança do nome do seu
ministério para Ministério de Cultura Artística. Uma forma de levar esta
noção escura e infeliz de cultura, que se alastra e fere a inteligência do
país.

Nem tudo está perdido
O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN,
acaba de tombar, num gesto de grandeza, como patrimônio paisagístico e cultural, o Encontro das Águas, conhecido e admirado no mundo
inteiro, pela beleza do fenômeno, único no planeta: as águas barrentas
do rio Solimões, que vêm lá do Peru, quando entram no Brasil e se
encontram, pertinho de Manaus, com as escuras do Negro, afluente do
Amazonas, simplesmente não se misturam: são como azeite e vinagre.
Mas se amam.
Empresas poderosas, como a Coca Cola e a Vale do Rio Doce, com
o apoio de governantes amazonenses, decidiram fazer um porto no
Encontro das Águas, bem no lugar que, embora terra de marinha, é
propriedade de um dos sócios da empresa. Pois ficaram na vontade. Foi
uma luta desigual, éramos uns poucos, escritores, professores, artistas,
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juntos com os pobres habitantes da comunidade do Aleixo. Nenhum
político do nosso lado. Mas o milagre da Natureza está preservado.

O povo precisa ouvir o INPA
Não quero perturbar o sono dos cientistas, mas devo dizer que o admirável trabalho do INPA é muito pouco conhecido pela sociedade amazonense. E, mais do que em nenhum outro momento de sua vida, o Instituto está chamado a contribuir para a sua conscientização. A maioria
dos trabalhos aqui elaborados só está ao alcance dos iniciados. O INPA
precisa informar, advertir, repartir a sua sabedoria com a sociedade,
neste instante em que a própria vida da floresta amazônica é colocada
em questão no mundo inteiro e se acha ameaçada pelo aquecimento do
planeta. O Instituto precisa apontar as causas reais do aquecimento e
das emissões de gases formadores do efeito estufa, para os quais muito
contribuem os incêndios da mata.

Uma lição de amor
Recentemente, estive em Viena representando o Brasil em um congresso de escritores, intelectuais e poetas. Ali, fui surpreendido com
a inauguração de uma exposição do pintor Hunder Wasser. O artista
pedia do homem “um pacto de amor” com a Floresta Amazônica. Pois
eu acho que a Ciência precisa fazer este pacto. A floresta está pedindo
socorro. A Ciência deve servir à vida da floresta, fazê-la conhecida em
sua verdade, com o poder de suas virtudes. Só se ama a quem conhecemos. Para fazer Ciência com amor, é preciso que haja a vocação e o
trabalho: a sabedoria a serviço da vida.

Ciência e Poesia: mais um ramo de árvore
A Ciência tem muito em comum com a Arte e a Poesia, exige trabalho
amoroso e perseverante, a vida inteira. Quando eu estava trocando o
curso de Medicina pela Literatura, meu amigo Carlos Drummond me
aconselhou que eu não fizesse isso, porque no Brasil a Poesia não era
bom meio de vida. Ele mantinha a família como servidor público, do
IPHAN. Apesar disso, não desisti. Gostava muito da Medicina, mas fiz
a opção e não errei. Desde então me mantenho fiel à Poesia. Com ela,
cuido de servir ao que vale a pena e o preço do amor.
Há pouco tempo, numa palestra para professores e estudantes amazonenses, , perguntei quem já lera Machado de Assis, figura principal
da nossa literatura. Ninguém. Nenhuma página. Naquele momento duvidei da utilidade do meu antigo empenho em plantar a importância da
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leitura para a formação do ser humano. Mas logo me recuperei e fiz do
insucesso força para prosseguir. É com o mesmo empenho, pleno de
Esperança, que converso com os meus companheiros do GEEA, convencido de que o INPA deve entrar, com o seu Saber, no bom combate
contra a ignorância e a indiferença. Na fogueira do que faço por amor,
me queimo inteiro.

A Ciência muda o mundo
A vida da humanidade mudou muito depois dos trabalhos e descobertas científicas de Darwin, Marx, Einstein e Freud, os quatro gênios
que, como gosta de dizer o meu dileto escritor Joel Rufino dos Santos,
tiraram o sono do mundo. Valia-se de Freud, que, na segunda metade
do século XIX, quando publicou o seu primeiro livro sobre o inconsciente, comentou a empáfia dos cientistas e dizia que vinha perturbar
o sono deles.
Einstein dizia, a respeito da moça que estava namorando, que a coisa
mais linda do mundo era o mistério e que gostaria de participar dele.
Depois de formular a sua pequenina equação que resume e comprova a
sua revolucionária teoria da relatividade, causou espanto quando afirmou que muito pouco, quase nada, ainda sabíamos do mistério, do
conhecimento do homem e de Deus.
Após a revelação de Freud do poder do inconsciente e a colocação
do Desejo em lugar de Honra, Renan, o filósofo francês, sublinhou
assim o título de uma de suas teses: “Hoje o mundo não encerra mais
o mistério, pois a Ciência já sabe tudo”. Pois bem, depois de uns cinco anos, no momento do seu mais alto e merecido respeito, o mesmo
Renan reconhece que “a humanidade resvala vertiginosamente pelos
fortes declives da ciência, porque ela deseja conhecer toda a verdade”.
Enquanto isso, um índio peruano, o poeta Cesar Vallejo, dizia que a Ciência não vai acabar nunca, porque ela própria impõe seus limites, não
sabe quando o mundo vai acabar e dentro das suas descobertas estão
outras descobertas escondidas e que surgirão continuamente.

Um ramo para Pauling
Este ramo de minha árvore de várzea nasce na cordilheira branca do
Chile. Primavera de 1962. Eu era adido cultural da embaixada do Brasil.
Recordo uma noite em que, Neruda, Gonzalo Rojas e Alejo Carpentier,
fascinados, ponderávamos sobre o papel da Ciência. Para nós, a Ciência
tinha poderes mágicos. Varava espessas trevas e decifrava o segredo,
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invisível no fundo do átomo, que permitia a sua divisão. Haja bomba
atômica em Hiroshima. A maçã cai e o cientista formula exata a lei da
gravidade. Newton, com a maior singeleza do mundo, avisa ao mundo
que a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. O teorema tem tudo de poema. Mais
mágica ainda é a poesia - guardo o timbre da fala do autor de O Reino
deste mundo - pois com palavras encantadas, ela funda verdades que
perduram, rompe a surdez das rochas e acende uma chama na sombra
do coração humano.

Um raminho do ramo, perdão
Se a conversa fosse hoje, eu poderia acrescentar o milagroso poder da
tecnologia: o telescópio Hubble (acaba de ser desativado) entra numa
galáxia de pura treva e fotografa a luz fossilizada dos estilhaços do
Big-Bang.
Naquela primavera, o poeta Gonzalo Rojas organizou um encontro
memorável em Concepción, no Chile, denominado Encuentro del Hombre, que reuniu mais de cem escritores, poetas, cientistas. Entre eles,
Linus Pauling (Pronuncia-se Lainus, não é, mestre Fearnside?), o cientista norte-americano que acabara de ganhar o prêmio Nobel pelo seu
trabalho em química molecular, que permitia detectar na vida de um
feto sinais de doenças que poderiam vir a aparecer no ser adulto. Participava outro Nobel, o físico Bernard, que se distraía tirando meteoritos
do bolso e, quando chegou a sua esperada vez - nunca esqueci - disse
que o espaço era o que havia de mais perigoso no universo.
Uma noite, o poeta Neruda me chamou (vejam só: eu mocinho ali
naquele meio) para jantar com o casal Pauling, ele e Matilde. Feitas as
honras devidas ao javali guisado, Neruda ergueu um brinde que, por
ser de amor, deveria ser em três partes: pelo Amazonas, capital das
sílabas da água, pelo bem que Linus Pauling acabava de fazer à humanidade, com suas descobertas. A terceira parte ficou no ar...
Naquele momento, comovido, Linus Pauling falou devagarzinho:
“Eu não sei o que os poderosos do mundo irão fazer com as minhas
descobertas. Quem sabe, eles poderão invertê-las? Ao invés de detectarem e impedirem o surgimento das enfermidades, os perversos serão
capazes de introduzir essas doenças e transformá-las em armas”. Mais
tarde, em Paris, ele foi mais longe: “Não sei que uso os grandes laboratórios multinacionais irão fazer com a química celular, mas certamente
ficarão milionários”.
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Ainda me refiro a esse cientista maravilhoso, pelo seu admirável lado
humano. Já idoso, mas pleno de esperança, o mundo viu (meninos,
eu vi!) Pauling, de mangas arregaçadas, liderando a passeata dos seus
universitários contra a guerra do Vietnã. Mais tarde, o chefe do Departamento de Estado Norte Americano, Henri Kissinger, reconheceu que
as passeatas lideradas pelo cientista contribuíram muito para a decisão
do governo de reconhecer que perdera a guerra no Vietnã e retirar as
suas tropas. É um exemplo para os cientistas. No Amazonas a luta é
conscientizar.

Pour faire quelques remarques, empino um papagaio
Tenho um caderninho, onde anoto alguns versos e idéias. Vem comigo há mais de doze anos e sempre gosto de recorrer a ele, como agora. Talvez vocês me censurarem, dizendo que faço muito ramo, isto é,
que faço muitas derivações em minhas conversas. Talvez queiram que
eu fale logo o que vim aqui dizer. Mas me permitam, por delicadeza.
Ninguém vai sair perdendo. Lucio Costa, gênio sábio e bom, artista e
cientista, gostava e me pedia para contar de novo.
Escrevi um livro sobre a arte de empinar papagaio. Empino um banda de asa com a Ciência de um soneto. Pois sei flechar contra o vento.
Quando éramos alunos do Ginásio Amazonense Pedro II (um vereador,
sem luz e cujo nome ainda bem que já esqueci, resolveu mudar o nome
do Ginásio para Colégio Estadual), fui com um colega empinar papagaio no barranco de uma serraria no bairro Monte Cristo, bem na beira
do rio Negro. De repente, ouço um grito. Era o meu companheiro que
caíra no rio e, por incrível que pareça, não sabia nadar. Um operário
negro pulou no rio, de roupa e tudo, para tentar salvá-lo. Evilásio afundara no perau. Voltei para casa meio abalado, subi num pé de abieiro,
onde eu gostava de ler, e falei sozinho, acho que para a árvore, em voz
alta: “Vi meu amigo morrer, afundando no perau, O que vai acontecer?” Aí desci, cismador, e inaugurei o primeiro caderno de anotação.
Mamãe leu e me disse: “Meu filho, você é poeta”. Cresci e me dei conta
de que escrevera um terceto (três versos) com três redondilhas. “Você
nasceu com a tara”, um dia o Drummond me disse, lá no Rio e Janeiro
dos meus 19 anos.
Minha mãe, dona Maria, sabia das coisas. Um dia,lá na Quintino Bocayuva, perguntei porque o Modestino, caboclo forte, mestre da serra
elétrica, levava para almoçar uma latinha com jaraqui frito e farinha
seca, enquanto o dono da serraria morava num sobradão de azulejos e
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não faltava tartaruga na sua mesa. Por quê essa diferença? “Meu filho,
tu vais crescer e aprender muito bem”. Todos nós aqui já aprendemos as
feias razões das inaceitáveis desigualdades sociais. Marx ajudou com a
sua triste e tão clara teoria da luta de classes.

E onde ficam os valores humanos?
O filósofo Renan já dizia o que muitos hoje ainda não sabem: que a
Filosofia, como a Literatura, são os maiores instigadores da Ciência e
que a Ciência não sabe tudo, pois o genuíno cientista sabe que não sabe
tudo. É próprio da Ciência o desconhecimento dela própria.
Hoje, o avanço prodigioso da tecnologia, a serviço quase exclusivamente da reprodução capitalista, acaba levando a Ciência a desacreditar
na razão em que se firmou com as suas descobertas. Porque são muitas
as que passam a servir mais às cotações das bolsas de valores, com o
resultado da transformação da descoberta científica em práticas tecnológicas e objetos de consumo. O mundo anda preferindo aplicar mais
nas bolsas do que no respeito às virtudes e valores humanos. Li esta
verdade em algum lugar. Boa matéria para reflexão de cientista.
Hoje tudo tem que gerar lucro; dos remédios nem se fala, até mesmo
os genéricos. A gente fica zonzo para entender. Fiquei sabendo que o
lucro com este tipo de remédio superou o lucro com medicamentos
convencionais. Na informática, a mesma coisa: a cada avanço, mais
milionários do dia para a noite. Não sou viajante pela Internet. Prefiro a
minha canoa. Escrevo à mão e depois passo para o computador. Preciso
dele. Quando imprimo, o texto ganha personalidade própria. O texto
impresso em livro ganha mais personalidade ainda; aí ele fala sozinho.
Uso o computador para o correio eletrônico. Respondo a todos os e-mails, mas bloqueio alguns remetentes. Faço a vontade de quem me
quer amigo e entro no facebook. Mas não o frequento. Muitas pessoas
querem resposta o tempo todo e por isso não tenho site, nem blog.
Meu editor fez um para mim, mas não uso. Veja o caso do Twitter: não
tem três anos de existência e, conforme acabo de ler no Le Monde, o
seu criador já ganhou 20 bilhões de dólares com tal invenção. Como
acontece isso, se ninguém paga para usar? A publicidade. Com B de
barbárie, não de bondade. Com isso, volto a me lembrar do que dissera
Linus Pauling.
Recorro novamente às anotações de meu caderninho e aqui tem uma
que diz o seguinte: a sabedoria da Ciência não é consumida pelos que
precisam dessa alimentação, desse “pão” que é o conhecimento cientí196
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fico. Consumimos objetos e recursos materiais criados e tornados indispensáveis pela técnica. Na verdade, não somos nós que consumimos;
estamos sendo consumidos pelos objetos. O consumismo chega a tal
ponto que se transforma em uma necessidade que infere no fortalecimento ou no apodrecimento da nossa firmeza ideológica. Tirei do
Quem Ama Literatura Não Estuda Literatura, do meu Joel.

Consumismo? Cuidado que ele morde
Que ninguém me pergunte quem é, pois se trata de uma pessoa querida e muito conhecida, mas um dia, estando a conversar, ela me pede
licença, dizendo que tinha que ir ao shopping fazer compras e ao indagar o que ela queria comprar, tão apressada, me responde que não sabia
e que só sabia que precisava comprar alguma coisa. O bom é que ainda
podemos escolher o lado bom da vida, sem sucumbir ao consumismo.
E sem perder a capacidade de indignação.
O homem já não pode viver sem a Ciência e seus benefícios tecnológicos, mas não ouve e nem leva a sério as advertências da própria
Ciência de que o consumo exagerado e o mau uso dos recursos naturais
pode levar à destruição do próprio homem. Esta é a questão que se
coloca para a Ciência e sua derivada - a Tecnologia - e que eu insisto
em colocar para os meus companheiros de esperança. Um pesquisador
me disse que o aquecimento da terra é irreversível e eu rebati dizendo
que irreversível parece ser o modelo de vida que o capitalismo criou,
alastrando o consumismo, moléstia contagiosa.

O desenvolvimento sustentável virou moda
Participei, faz pouco, de um Encontro de três dias na Universidade
de Campinas, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e a reitoria
da universidade. Uma faixa estendida continha os seguintes dizeres:
“Venham ajudar a sustentabilidade”. Chamei um dos organizadores.
Passava uma freira, indaguei daquela sustentabilidade e ela me respondeu: “Ouço falar muito disso”. Aí, passou um homem do povo, bem
arrumado. Fiz a mesma pergunta. “Não conheço nada dessa droga”,
me respondeu. Por fim, perguntei a uma moça, universitária, nordestina. Falou rindo: “O que eu sei é que casa de esteio fraco não se
sustenta!” Para mim foi a melhor definição que já ouvi a respeito. Por
fim, sugeri que se trocasse o dizer da faixa para “Venha ajudar a vida”.
“De quem?”, perguntou a funcionária. “A sua, a de todos”, respondi.
Já não digo “preservação” da floresta. Digo “salvação”. A sua vida, a
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cada dia, está mais ameaçada. A dela; quer dizer a do seu povo, que
dela depende.

A Poesia pode salvar?
O cano de descarga de um carro, considerada a quantidade de combustível, emite CO2 muito mais letal à vida do que a chaminé de uma
indústria. Tive a coragem de dizer isso para um auditório de classe média alta, quando convidado para falar da floresta amazônica e aí concluí
com a estrofe final de um poema, um pedido de socorro: A floresta é a
tua casa, cuida dela com amor.
Um rapaz simpático, bem vestido, quis me provocar (a boa provocação, como diz o Diogo Mainardi), ficou em pé e me perguntou: “Você
acha que a poesia podia salvar o mundo”? Respondi: “O mundo eu não
sei; mas pode te salvar”.
O jornalista Washington Novaes, querido companheiro, revelou recentemente, numa palestra para universitários, que só na cidade de
São Paulo há mais de sete milhões de veículos. Diante disso, lembro da
frase do nosso Mário de Andrade: a do burguês pouco a pouco. Conforto é uma exigência legítima, uma conquista cultural e todos merecem.
Outra coisa é o gosto imposto pela publicidade, a ostentação.
Há famílias que possuem três a cinco carros. Sugeri, certa vez, num
auditório paulista, como forma de abrandar as consequências do aquecimento do planeta, a morada humana, que a pessoa deixasse uma vez
por semana, pelo menos um dia, o seu carro na garagem e andasse de
metrô ou ônibus. Fui aplaudido de pé. No dia seguinte, todo mundo
saiu com seu carro. Os aplausos significam que as pessoas têm consciência do problema, de que é preciso garantir a vida. Mas já não conseguem mudar o seu modelo de viver.
Assim como escrevo para o leitor comum, acho que o cientista é
capaz de mais clareza nos seus textos. Por isso, peço com todo respeito
ao INPA que participe, que ganhe presença enriquecedora na vida da
sociedade amazonense, informando e avisando. É muito importante
que o resultado do fecundo trabalho científico desta instituição não
sirva apenas à discussões teóricas ou fique limitado às páginas de sua
revista, a Acta Amazonica.
No mundo atual, o escritor deve ser capaz de uma linguagem acessível ao maior número de leitores. Devemos atender ao homem comum
e não somente aos nossos pares. O senso comum de nossa época é
ambivalente em relação à Ciência. As pessoas costumam achar que a
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Ciência explica tudo e ajuda a construir todo tipo de máquinas; mas,
ao mesmo tempo desconfiam - ela tem o seu limite. Afinal, há outros
tipos de sabedoria. Também o cientista tem seu senso comum. Thales
de Mileto achava que o mundo era feito de água.
Na Idade Antiga, a Ciência não passava de uma das possibilidades,
mas foi se concretizando no Ocidente e hoje, com a globalização, vai
se mundializando. Entretanto, para existir como homem, este não necessita da Ciência. Ou seja, a existência precede a Ciência e é esta que
depende do homem para existir. O conhecimento pleno, nascido na cultura grega como Filosofia, é mais elementar, está além da ciência. Esse
conhecimento primitivo surgiu com a idéia de saber de que o mundo
era feito, qual seu ser, sua essência. Para os gregos, isso deveria ser
buscado na água, no fogo, na geometria, nos átomos ou nos números.
Daí nasceram a Física, a Química, a Matemática e as demais ciências
que se sucedem. Por isso, a Filosofia mostra, todo tempo, o limite e
a precariedade do discurso científico. Desejo ardentemente que vocês
entendam isso.
O poeta alemão Schiller teve a audácia de dizer que a beleza é a
verdade. Que, para muitas pessoas, a Ciência é uma deusa exaltada;
para outras, uma vaca de onde vem a manteiga. Acho tudo isso muito
engraçado.
Antes de me despedir de vocês e partir para outros compromissos,
um deles com a minha saúde, sempre agradecida ao guaraná e ao mirantã, quero insistir, de jeito maneiro, que o INPA faça a sua parte:
conscientizar o povo. Os meios de comunicação estão a seu dispor, e
sem comerciais.
Sabem quem está fazendo isso muito bem? As catástrofes no jornal
e na televisão. Otto Lara Rezende dizia que o mineiro só é solidário no
câncer. Em 1962, quando estava no Chile, Salvador Allende, ainda senador, me levou para uma região no norte, onde um maremoto alcançara
um lago que ameaçava transbordar. Ali chegando, observamos grande
mutirão de pessoas, às quais nos juntamos, colocando pedra e terra
nas margens, para evitar o transbordamento das águas que inundariam
uma comunidade. O maremoto recuou, o povo gritava de triunfo. Foi
quando Allende comentou: “Como seria bom se a solidariedade humana não precisasse da catástrofe!”
Ainda que muitos (o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, das Nações Unidas, é implacável) prevejam ser inevitável a ruína
da humanidade, em conseqüência do aquecimento da Terra, mantenho
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minha esperança. Todo mundo está vendo que o planeta - coitado, está
se retorcendo de dor e queimando em carne viva, estoura por todos os
lados. Mas é um ser vivo e inteligente.
Se o homem desumano não o ajuda, ao contrário continua a queimá-lo - se os donos do mundo não ouvem o que a Ciência reclama, ele há
de achar um jeito de salvar, a ele e a nós, de quem ainda não privou
do ar e da água, conquanto poluídos, nem deixou de dar o amanhecer
nem as estrelas da noite.
Adeus! Deixo com vocês este poema disfarçado de prosa, que chove
no molhado da Ciência.
O meio ambiente é simplesmente uma casa. Do tamanho do universo.
Dentro dela cabe o mundo, cabe o sonho azul profundo e, mais do que
isso, cabe o amor que a essa casa tem. Amor, dar e receber. A casa gosta
de doar; ela já nasceu sabendo que dar é a melhor forma de receber. Seu
nome é Terra, céu e chão da natureza, mãe da sombra e do esplendor, do
orvalho e do temporal. É a Gaia, do mito grego, e já não é mais segredo
que é também um ser vivo. Cada ser que ela cria - banzeiro, constelação,
a luz do dia e a da noite - é para dar contentamento. Nela mora a flor e
o beija-flor; o ninho e o passarinho; a paixão e a compaixão; a criança
e a desesperança; a ternura e a amargura. Sua invenção mais milagrosa
é um manancial que não cessa. Sua glória e sua festa é ter plantado a
floresta na vastidão amazônica. Pátria de todas as águas e verdes de todas as cores; mãos de mágicos poderes, sempre prontas para servir; vôo
sereno de garças ensinando paz aos homens.
Mas, da multidão de seres que a Terra guarda, cuidadosa, de todos
o mais sagaz é o humano, feito e perfeito das virtudes de seus verdes,
o único a quem deu a prenda de indagar e de escolher. Pois o ferrão da
cobiça o converteu em maldoso desumano, animal de riso ímpio, feroz
e falso de boca que lhe vem varando o ventre com lâmina envenenada
de gás, fogo e ingratidão.
A Terra sabe ser mãe; queimada e compadecida, persiste fiel à bondade, que é o seu destino e seu dom. Ela ama e estende a mão a ti, filho da
floresta, a mais luminosa benção que a natureza te deu. Dos seus âmagos em brasa, das flores desarvoradas, das asas enlouquecidas, quando
anoitece, ouve bem, se ergue um pungente clamor.
Não é grito de guariba, não é esturro de onça, nem silvo do curupira.
É a mata pedindo ajuda. A floresta é a tua casa, cuida dela com amor”.
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ADALBERTO LUIS VAL
Uma das condições mais importantes e que reforça o trabalho que
o INPA vem desenvolvendo ao longo de décadas, e de várias maneiras
junto à sociedade, é a educação. Ontem, por ocasião do lançamento do livro do professor Jacques Marcovitch, afirmava que enquanto
não tivermos uma educação abrangente e de boa qualidade continuaremos em dívida com a sociedade. Sem uma boa educação, não há
como transferir a informação produzida e isso é válido não somente
para aquilo que produzimos nos laboratório, mas também para o que
aprendemos convivendo em sociedade. Esta é a única esperança para
o futuro. A decisão do governo de trabalhar fortemente no processo de
educação básica e abrangente é fundamental e o INPA está engajado
fortemente nesse processo.
Conforme bem enfatizada nessa reunião, a Ciência é uma atividade
social, com fins sociais. Não adianta produzir Ciência e colocá-la nos
livros e estes nas estantes das bibliotecas. É preciso externar isso de
diferentes maneiras. Socializar a informação é um processo de mão dupla: é preciso levar a informação até a sociedade, mas é preciso também
aprender com essa sociedade, levar em conta as suas demandas. Num
ambiente como a Amazônia, com uma diversidade cultural imensa, não
há um processo único para a socialização da informação. Esse não pode
ser feito apenas por meio de livros, artigos e revistas, mas tem de ser
feito também pelos circuitos da ciência, pelo teatro e pelos espaços de
visitação. Igualmente importantes são o rádio, a TV e todos os demais
meios de comunicação disponíveis.
É exatamente isso que devemos fazer, numa escala compatível com
as necessidades da região e do país. Para isso, estamos preparados, temos pessoal e informação, mas não conseguimos imprimir escala a esse
processo. É curioso, mas como disse Thiago, são as catástrofes que conseguem dar essa escala. Não conseguimos dar essa escala em nível global e é preciso prestar atenção a esse processo para que sejamos de fato
inclusivos. É preciso repartir o que se aprendeu ao longo da existência.
Da mesma forma que aprendemos com as comunidades que vivem ao
longo dos rios, também é preciso que elas aprendam sobre o que fazemos nas bancadas dos laboratórios e nos nossos estudos científicos.
Na história da Biologia ocorreram duas grandes revoluções e agora
assistimos à terceira. A primeira se deu com os estudos sobre a origem
da vida, quando se começou a discutir a questão dos coacervados. As
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primeiras idéias sobre isso no Brasil se deram por meio da obra de
Oparin e da qual tivemos acesso de forma restrita, sendo muitos de
seus livros queimados pelos críticos. A segunda revolução se deu com
a teoria de Charles Darwin, sobre a evolução das espécies e de mesmo
modo que na revolução anterior, também as idéias desse cientista foram
inicialmente rebatidas de maneira severa e ameaçadora. A terceira revolução, ora em curso, se refere às descobertas da Biologia Molecular e
com ela toda a Ciência se dá conta que é incapaz de se chegar à verdade
absoluta. Ou seja, cada homem e cada microorganismo encerram em
si uma verdade, cada uma distinta da outra. Curiosamente, a própria
biologia molecular mostra que a descoberta de Linus Pauling esbarra
numa propriedade fundamental da natureza amazônica, a de que nesta
a diversidade biológica se expressa em seu mais alto grau. Portanto,
este é um momento importante. Quem está envolvido com isso aprende
que quanto mais se estuda mais se ignora e que de fato, muito pouco
sabemos. Nesse contexto, a diversidade biológica da Amazônia tem
servido para pavimentar de forma efetiva esse tipo de observação.
A diversidade cultural impõe desafios adicionais a esse processo de
socialização do conhecimento. Por exemplo, quando o INPA recebe cerca de cem mil visitantes a cada ano, é possível ter uma pequena amostra do que é essa diversidade e o quanto é difícil lidar com ela. Por outro
lado, esta diversidade cultural se mostra muito rica para o Instituto e
para a Ciência, porque traz as perguntas que esta sociedade gostaria de
apresentar à Ciência e às quais devemos responder. É um erro pensar
que a Ciência é neutra. A neutralidade científica é um mito; cada sociedade se organiza para o seu desenvolvimento científico e tecnológico de
acordo com suas perspectivas socioculturais.
Li um trabalho do professor Aquilano, do Instituto de Física de Rosário, Argentina, intitulado A Simetria do Tempo e o Mundo Biológico ou
Celular: É possível a Imortalidade? Nele, trata da entropia e afirma que
quanto mais desorganizado for um sistema, quanto mais entrópico for,
maior a relação de envelhecimento; portanto, da mortalidade do sistema. Ele mostra que no mundo biológico há determinadas estruturas e
organizações que não sofrem entropia e dá alguns exemplos. Alguns
desses passam por sistemas moleculares que temos em nossos próprios
corpos e que não sofrem processos entrópicos e não se desorganizam
ao longo do tempo. Então a imortalidade é possível? É possível para
sistemas organizados sim, mas para sistemas que se desorganizam no
tempo e que têm baixa diversidade esse sistemas não são imortais.
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Vale a pena olhar esse trabalho do ponto de vista da importância da
preservação da floresta. Quanto mais desorganizado for o sistema, mais
rapidamente ele perdurará no tempo. Nossa obrigação não é somente
prevenir as alterações do entorno, mas prevenir a alteração do sistema
como um todo, garantindo sua longevidade.
Volto a enfatizar. A floresta é um testemunho de momentos em que
tivemos situações climáticas muito mais drásticas do que esta que estamos vivendo no momento. Qual é a diferença entre aquele tempo e
esse? A velocidade e as transformações que estamos impondo ao sistema, em relação ao que foi vivido no passado. Evidentemente, isso pode
trazer alterações significantes.
Thiago disse aqui que essa seria sua última participação como palestrante. Desculpe, mas não posso concordar. Com a sua longa história
e imenso legado à humanidade, tendo produzido mais de trinta livros,
isso é impossível de acontecer. Mesmo que parasse hoje, continuaria
palestrando através de sua majestosa obra.
CARLOS ROBERTO BUENO
A missão do INPA é “gerar e disseminar conhecimentos e tecnologias
e capacitar recursos humanos para o desenvolvimento da Amazônia”,
ou seja, além da pesquisa, linha dorsal da instituição, outras atividades
importantes são formar recursos humanos especializados para a região
e transferir a informação cientifica e tecnológica. Atualmente, o INPA
conta com nove cursos de pós-graduação, tendo já formado mais de
1.550 mestres e doutores, muitos deles ocupando cargos de gestão nas
áreas de ensino, pesquisa e administração. Em torno de 68% das pessoas formadas pelo INPA estão fixadas na Região Norte, ou seja, pessoas
que estudaram aqui, mesmo sendo originárias de fora da Amazônia,
estão tomando decisões e orientando políticas locais e regionais.
O governo federal tem trabalhado fortemente nas ações de popularização da Ciência e do conhecimento. A pós-graduação em nível doutorado, considerada uma escalada para o servidor, custa para o país
alguns milhões de dólares por pessoa. Esse recurso humano especializado é como uma máquina que no final do mês, deve render o investimento realizado. Atualmente tanto CNPq como CAPES têm aplicado
uma política de valorização dos cursos cujos alunos de pós-graduação
que realizem atividades ligadas à socialização da informação científica,
como por exemplo, palestras, cursos e oficinas voltados para escolares
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e professores. Certamente o aluno tem muito a contribuir, complementando as atividades de laboratório e sala de aula. Todo e qualquer trabalho de pesquisa deve ter em mente esse cunho de resultados práticos,
já que a Ciência é uma atividade social com fins sociais e o cientista
estuda o comportamento da natureza, mas os resultados devem, em
algum momento, se traduzir em benefício para o homem na melhoria
de vida das pessoas que vivem aqui ou dela fazem viver.
O Bosque da Ciência do INPA é uma estrutura fantástica que busca
socializar o conhecimento, por onde passam por ano mais de 100 mil
pessoas, cerca de 68% jovens, crianças e adolescentes e que nos quinze
anos de existência tivemos mais de 1 milhão de visitantes, aproximando a população da instituição.
Outro instrumento importante na socialização dos conhecimentos foi
a criação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde as instituições de todo o Brasil se unem para mostrar o que têm de melhor, o
chamado “portas abertas”, abrindo laboratórios, áreas experimentais e
providenciando logística para atender muitas escolas e comunidades.
No ano que passou, o INPA atuou diretamente em mais de 30 municípios do Amazonas, além de palestras transmitidas que podem abranger
os 62 municípios do estado. As ações do INPA também foram realizadas
em Brasília, totalizando em 2010 cerca de 95.500 participantes.
A Coordenação de Extensão atua em treze projetos, todos com perfil
de inclusão social, desempenhando um esforço significativo para cumprir seu papel de socializar os resultados obtidos pelas pesquisas do
INPA.
GUILLERMO CARDONA GRISALES
Agradeço ao Poeta e Humanista Thiago de Mello porque nos tem
mostrado os componentes políticos e humanistas que estão presentes
nas ciências e no mundo econômico. Hoje mais que nunca o econômico
tem dominado as esferas da política, da compreensão da vida humana
e até do mundo científico. Thiago tem sabido colocar o seu saber profissional e a sua atividade poética e literária a serviço de nobres causas
sociais e agradeço que se tem unido ao “Movimento SOS Encontro das
Águas” para defender este patrimônio natural e cultural da Amazônia e
do Brasil de interesses meramente econômicos e privados, que não enxergam os valores da vida, do patrimônio cultural de uma coletividade
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milenar e da riqueza de vida estocada na biodiversidade. Encontramos,
aqui no Estado do Amazonas, poucos pesquisadores que apóiem as
reivindicações justas da sociedade e dos movimentos socioambientais
na defesa da Amazônia.
A Amazônia está sendo detonada pelos grandes projetos do sistema capitalista, por isso precisamos fortalecer as comunidades na luta
contra esse sistema que quer acabar com a Amazônia, com a biodiversidade, com os povos tradicionais. Referimo-nos aos projetos IIRSA
(Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional da América do
Sul) nos quatro eixos que tocam a Panamazônia e o PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento) que compreende também as grandes obras
que se devem realizar na Amazônia Brasileira.
Muitos pesquisadores do Pará têm apoiado as comunidades que neste estado lutam contra a construção de hidrelétricas mal desenhadas,
que não consultam as comunidades tradicionais, que não conhecem
os ciclos dos rios, que não respeitam as normas socioambientais, nem
as culturas dos povos, e se querem instalar atropelando tudo e com
uma prepotência própria da hegemonia do econômico sobre a política, as instituições democráticas e as comunidades que conformam a
sociedade. Este grupo de pesquisadores que acompanham as lutas das
comunidades contra estes grandes projetos estão pensando realizar um
encontro panamazônico com os pares de outros países amazônicos. A
Ciência na Amazônia tem que interferir nestes processos, exercer o seu
papel político, isto é, de compromisso com outro tipo de desenvolvimento para Amazônia. Algo especial aconteceu na discussão sobre o
código florestal: ver o pronunciamento da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), alertando sobre os riscos que se correm
com as mudanças que querem introduzir no código florestal brasileiro,
inclusive manipulando os pequenos agricultores para que seja reduzida
a mata ciliar, e solicitando que se tome mais tempo para pesquisar e
debater sobre as mudanças que sejam necessárias fazer.
Também gostaria de agradecer aos organizadores deste encontro do
GEEA por tratar desta e de outras contextualizações que tem a ciência,
também no papel político. O INPA deveria ter um pronunciamento claro
sobre as intervenções que estão fazendo no Amazonas, e se posicionar
diante das políticas do governo local e das políticas que estão destruindo a Amazônia.
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PHILIP MARTIN FEARNSIDE
O poeta Thiago de Melo trouxe muitos elogios ao INPA e à comunidade científica em geral, mas também críticas contundentes, e para nós
essas são muito importantes. De fato, o Instituto precisa envolver muito
mais pessoas, inclusive fora da área científica.
Como instituto, o INPA tem pessoas dedicadas integralmente à comunicação com a sociedade, e também tem outras que nada fazem.
Então, depende de cada um, e todos devem pensar sobre a sua própria
atuação. Sempre dá para fazer mais.
Pensar que sabem de tudo não é tão comum entre os cientistas, embora às vezes aconteça e deve ser corrigido quando é o caso. É mais
frequente a impressão errada de que o cientista pense que sabe tudo
devido à falta de habilidade na apresentação para fora. Esta impressão
acaba sendo transmitida se o cientista não sabe falar em uma linguagem apropriada. Por outro lado, dizer que “não sabemos de nada” é
falácia, e acaba sendo usado como desculpa para não tomar ações sobre problemas importantes. O exemplo mais conhecido é o uso deste
argumento pelo George W. Bush, quando era presidente dos EUA, para
não tomar ações concretas contra o aquecimento global. Temos que
saber lidar com o problema de incerteza, mas ao mesmo tempo tomar
decisões baseadas no melhor conhecimento que temos e transmitir as
conclusões sobre o que fazer, junto com o reconhecimento da incerteza.
Muitas vezes, a resposta é que temos que tomar cautela.
A existência de hipocrisia foi bem lembrada com o exemplo de pessoas em São Paulo que concordaram em andar de metrô, e no outro dia
todos iam de carro. É importante examinar nossas próprias atitudes e
tomar os devidos cuidados para evitar.
Sobre a questão da democracia, o Linus Pauling foi um excelente
exemplo. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química pela descoberta da
ressonância em moléculas com forma de anel, e também Prêmio Nobel
da Paz pelas suas ações a favor do desarmamento. É importante lembrar que cientistas também são cidadãos e que nem todos assumem
esse papel.
Finalmente, o poeta lembrou várias vezes a necessidade de amar a
floresta. A implicação é que nem todos têm o amor que devem ter pela
natureza. É importante lembrar disso e praticar o tempo todo.
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DANIEL BORGES NAVA
O tempo descrito na poesia não é o mesmo tempo que nós vivenciamos no dia a dia e por isso, em certo sentido, se parece com o tempo
geológico. Os sonhos que imaginamos, podem se assemelhar aos processos que aconteceram milhões ou bilhões de anos atrás.
Quando o Poeta fala em sustentabilidade é importante lembrar que
a razão dos principais problemas ambientais não está na boa ou má
gestão dos recursos naturais. Está na falta do compartilhamento destes
recursos, suas potencialidades e de nossas inteligências. A grande questão não está no meio ambiente, mas, na falta de solidariedade humana. Tenho aprendido um pouco de sustentabilidade na minha vivência,
como voluntário, no trabalho da Legião da Boa Vontade - LBV, Instituição fundada por Alziro Zarur e atualmente presidida por Paiva Netto.
A propósito, este líder religioso defende uma tese que contextualiza a
fala do Poeta, de que “a Ciência iluminada pelo amor, eleva o homem à
conquista da verdade”.
Gostaria de salientar que as considerações sobre a água devem estar
no mesmo patamar da floresta. Fala-se muito da floresta, mas pouco
da água. Diria que a água precede a floresta e, por isso, permite a sua
existência. É muito importante que o discurso sobre a água esteja agregado ao discurso sobre a floresta. Como Deus, também o poeta cria. E
hoje, ouvindo essa palestra, me sinto renascer, com novas visões sobre
a Amazônia e o mundo.
ADRIANO PREMEBIDA
A exposição feita por Thiago de Mello sugere a esperança que a Ciência pode dar aos dilemas existenciais e profissionais de cada um de nós
no dia-a-dia e mostra-nos o poder de compreensão do mundo própria
à percepção do poeta. A sensação que tive ao ouvi-lo é que em alguns
momentos a imaginação é que é real. Sua perspicácia em apreender o
mundo complementa o âmbito analítico da ciência, mas fornece algo
mais, a magia da narrativa poética como suporte na construção de um
novo mundo e um novo humano. O encadeamento de elementos reais
e imaginários, lugares, pessoas e coisas nesta apresentação de Thiago
nos oferece, com muito mais detalhes e descritos de maneira viva, as
alteridades e especificidades da vida amazônica.
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O mundo moderno teve algumas de suas verdades metafísicas solapadas pelo modelo da verdade científica. Ainda que certa metafísica
ligada a um “espírito da floresta” e ao amor fraternal entre os seres
humanos e seres vivos percorram sua poesia, existe algo a mais que
fica claro após ouvi-lo. Acho que este algo a mais é o efeito da verdade
poética, que complementa a Ciência e vai além da simples noção de
poesia como manifestação puramente relativa e proveniente de mera
experiência subjetiva do poeta. A percepção do poeta é mais um dos
veículos de manifestação da verdade, o que poderíamos chamar de verdade da arte, uma argumentação liberada no uso da imaginação.
Thiago de Mello nos faz rememorar, pela sua fala humanista e totalmente aberta à vida, os dilemas da Ciência que se especializa e não
alcança os leigos e a maior parte da sociedade. Mais do que nunca, a
Ciência precisa se aferrar à tradição humanista, à ética e aos valores
inscritos no prazer cognitivo da busca pelo conhecimento e seu retorno
à sociedade. Como bem posto por Thiago nesta apresentação, não podemos deixar a Ciência seguir os trilhos da lógica de mercado simplesmente, pois Ciência deve ser maior do que indicadores quantitativos e
resultados econômicos.
DEODATO FERRERIA DA COSTA
Acompanhando a obra do Thiago já há certo tempo, percebo nela,
principalmente nas poesias da época do regime militar e do exílio, a
presença filosófica da noção de metafísica quando trata da vida, da
realidade, do homem, da natureza (da Amazônia), da liberdade, da esperança, do futuro. Em sua obra, de alguma maneira, essa noção nos
ajuda a compreender esses temas que, dadas sua importância e sua vivacidade, sempre nos escapam. Por isso, quero lembrar que o discurso
do poeta nos chega carregado de sentido e capaz de provocar reflexão
nos mais diversos campos do saber social, econômico, político, cultural, religioso, filosófico, científico, ecológico. Contribui, assim, na construção da consciência da preservação do mundo amazônico, de seus
ecossistemas e biomas; da subjetividade de cada um e da coletividade
cuja vida está implicada, direta ou indiretamente, com o mundo amazônico; do sentido, do valor, da importância que a Amazônia tem na
busca de soluções para o tempo presente (de crise ecológica e de civilização, de necessárias mudanças de paradigmas em todos os campos do
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saber). O discurso do poeta é um discurso vivo, no qual a natureza, em
sentido amplo, tem a dignidade de ter direitos, de ser sujeito de direitos.
O discurso do poeta pode nos encaminhar para um corte epistemológico, isto é, para uma mudança radical no modo de concebermos e de
nos relacionarmos com a natureza. Podemos nos libertar da visão de
que somos um com a natureza, pois esta visão desde a modernidade
até hoje somente nos muniu do sentimento de domínio e controle sobre
a natureza em nome do bem-estar e do progresso humanos. É possível
compreendermos que estamos imersos na natureza e que esta se relaciona conosco em todas as dimensões da vida. Em nossos dias, a vida
da natureza e a vida do ser humano se coimplicam: a primeira porque é
a condição sem a qual a vida do ser humano não se sustenta, a segunda
porque tem a condição de consciência para uma práxis efetiva de sustentação da vida da natureza.
A vida da Amazônia e na Amazônia tem muito a ensinar à civilização ocidental e seu modo de ser baseado na unidade, na identidade do
único, na racionalidade objetiva e objetivante. A Amazônia é diversidade e nela a vida parte da pluralidade, do conjunto, do complexo, mas
sem desamparar nem o ente natural nem o ente humano. A Amazônia
precisa ser vista, enxergada com outros e novos olhos: com olhos do
coração e da inteligência a fim de não separarmos mais o sentido e a
importância da vida da nossa própria prática de vida. Importa não descuidar da razão poética e pedagógica do poeta que, enquanto homem
amazônico, pensa sua realidade e a traduz em versos de inquietação e
angústia, mas também de alegria e esperança.
“Andarilho da liberdade”, segundo Paulo Freire, Thiago de Mello é
o “poeta que canta o amor e a esperança na manhã de um amanhã de
liberdade que homens e mulheres, em convivência pacífica e harmônica, sem destruir nem permitir destruir a natureza – sua pátria –, terão
de construir” 3. Ouçamos a palavra deste poeta que, conforme nos diz
Pablo Neruda, “é um transformador da alma” 4 e, com certeza, pode
ajudar na transformação das nossas almas:
É a Amazônia, a pátria d’água.
É a grande Amazônia, toda ela no trópico úmido, com a sua floresta
compacta e atordoante, onde ainda palpita intocada e em vastos lugares
jamais surpreendida pelo homem, a vida que se foi urdindo em verdes
Carta de 13 de janeiro de 1974, apud Thiago de Mello, 1984, pág. 319.
Texto em homenagem a Thiago de Mello em 1965, apud Thiago de Mello, 1984, pág.
205.
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nos âmagos da água desde o amanhecer do Terciário. Intocada e desconhecida em muito de sua extensão e de sua verdade, a Amazônia ainda
está sendo descoberta.
Iniciado há quatro séculos, o seu descobrimento ainda não terminou.
Porventura não termine nunca. E, no entanto, pelo que já se conhece da
vida na Amazônia, desde que o homem a habita, ergue-se das funduras
de suas águas e escorre dos altos centros de sua selva um terrível temor:
o de que essa vida esteja devagarinho, tomando o rumo do fim 5.
O logos do poeta nos parece muito sugestivo. Mais ainda, nos parece
mesmo indicar um caminho: o de que nem tudo ainda está consumado
e que, muito do caminho está por ser feito. Por isso entoa: “Amazônia,
pátria d’água”, “Intocada e desconhecida em muito de sua extensão e
de sua verdade, a Amazônia ainda está sendo descoberta”, “seu descobrimento ainda não terminou. Porventura, não termine nunca”, ergue-se, no entanto, “um terrível temor: o de que essa vida esteja devagarinho, tomando o rumo do fim”. Um logos inquieto anima e envolve o
poeta. Compara, indica, deseja, exorta a respeito de uma realidade viva,
que desde há muito resiste e recusa-se a se consumar: teima em seu
mistério de vida viva, dinâmica, diversa.
Bem entendido o logos do poeta, é justamente em termos de uma
relação ética com a natureza que Thiago de Mello expressa seu discurso. Relação com o outro, com outrem, que é ética no dizer de Lévinas6.
Relação com o Outro aqui significa a relação com o outro ser humano,
em toda a sua diversidade étnica e cultural, e com a natureza, com a
Amazônia, em toda a sua biodiversidade expressa em seus ecossistemas, em seus biomas. Relação com o Outro absolutamente outro, que
não se reduz nem à evidência nem à representação que faço dele, dada
sua exterioridade. O respeito ao Outro se dá por sua alteridade, por ser
outro, com o qual preciso me haver, sem a certeza do conhecimento, da
evidência ou da representação deste outro. É esse respeito mútuo que
orientará a relação. Relação essa que não está isenta de distorções, já
que não posso saber ao certo a intenção do outro, a relação se mantém
pela confiança recíproca, diríamos, na fé antropológica, no caso dos
seres humanos e, no respeito a toda outra forma de vida não humana,
no caso da natureza.
Thiago de Mello, 1987, pág. 15.
Filósofo judeu lituano-francês, Emmanuel Lévinas (1906-1995) é conhecido por sua
ética da alteridade.
5
6
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Vista somente a partir de uma racionalidade técnico-científica, instrumental e objetivante, fora da dimensão ética, a alteridade, que estabelece a distância entre os termos da relação, que estão separados,
poderia até mesmo justificar, sem maiores dificuldades, a agressão, o
conflito em vista da conquista e da exploração seja do ser humano ou
da própria natureza. Aqui não haveria nem a contradição lógica da
unidade ser humano-natureza, que afirma o primeiro termo, mas nega
radicalmente o segundo, nem o fingimento e a dissimulação de uma razão moral que afirma a vida negando e destruindo a vida. Ora, segundo
o que o poeta presencia, é travada, entre o ser humano e a natureza,
uma verdadeira batalha, na qual o vencedor, depois do fim, sai derrotado e, o vencido, depois do fim, já não existe mais, selando, também
assim, a existência do próprio vencedor/derrotado. Diz o poeta:
Na luta contra a natureza, na última e porventura definitiva luta do
homem contra a natureza, que se trava na Amazônia, o homem parece
ganhar. Sem se dar conta que ao fim, ao fim da cega peleja travada de
olhos abertos, ele certamente será o grande derrotado 7.
É difícil dizer que estas palavras do poeta são destituídas de consciência e de clareza do drama no qual nos encontramos. Para aqueles que
porventura ainda não se deram conta desse drama cujo desenvolvimento é histórico e atual, sua indiferença, também histórica e atual, tem um
alto custo pago não somente pelos indiferentes, mas por todos os atingidos pela indiferença: os viventes de hoje e de amanhã, se houver amanhã. Indiferença, atitude mediante a qual muitos efetivam seus projetos
de vida restritos a si mesmos e a um punhado destes. No entanto, nossa
intenção, apesar da realidade, é de esperança: atitude que nega um
pessimismo existencial; que não se ilude com um otimismo providencial que dispensa nosso esforço e empenho diante da vida. Queremos
nos inspirar e nos amparar na atitude do poeta que mesmo angustiado
diante do que vê, não sucumbe, mas reúne novas forças para cantar a
alegria e restaurar, em novos e outros moldes, a vida. Diz-nos o poeta:
A Amazônia já não é mais a região misteriosa de antigamente, um
exótico celeiro de lendas. Não é a Manoa do Lago Dourado, nem o País
das Amazonas. Também já não se trata apenas do paraíso, com a bem-aventurança da luz na poderosa quietude da selva. Nem do inferno,
7

Thiago de Mello, 1987, pág. 45.
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rubro do fogo das febres, de serpentes e peçonhas. A magia já se aconchega na mão da ciência. A Ciência se enche de olhos para descobrir o
sortilégio da esmeralda escondida.
Muito da Amazônia ainda está por ser descoberto (...).
De muita Ciência ainda se precisa para alcançar o conhecimento de
técnicas que favoreçam o uso justo e adequado do solo. Mas não só de
ciência. É de consciência a nossa necessidade maior. É preciso ocupar
a Amazônia para ajudá-la a viver, a fim de que possa ajudar melhor o
homem, quero dizer, a humanidade.
Por isso quero contribuir, com estas palavras escritas no interior do
Amazonas, nas margens do rio Andirá que banha a pequena Barreirinha, onde nasci – para a causa da minha terra e do meu povo. Quero
que elas sirvam de testemunho e de advertência.
O barco se afasta devagar. Do alto da proa, fico olhando a menina
sentada no barranco. Um brilho que me perturba cresce nos seus olhos,
onde palpitam misturados a força e o desamparo. Uma espécie de esperança amedrontada. É o olhar da própria Amazônia, de alguém que
sente precisão de amor 8.
Este apelo do poeta data de 1979, em Barreirinha. No entanto, basta
que procuremos um pouco mais e logo perceberemos que este apelo é
histórico. Outras vozes já se fizeram ouvir sem terem sido consideradas. Há uma “surdez” deliberada, justificada pela vociferação sedutora
do progresso, do lucro, mas também pela insensatez e demência da
civilização que teima em negar a natureza, o homem e todo e qualquer
ambiente que não se deixe encantar por esse alarido. O apelo e a esperança do poeta não devem, tão somente, nos remeter a uma questão
“ecologicamente correta”, mas a uma verdadeira mudança de atitude
diante da Amazônia: subverter a lógica da identidade, da unidade ser
humano-natureza é abrir caminho para que a diversidade, que sempre
esteve presente originariamente tanto no homem quanto na natureza,
possa resignificar o pensamento, a vida, a cultura. Isso em nome de
uma existência mais justa e digna que guarde, em sua alteridade, seu
mistério.
Mistério e alteridade que se expressam nas águas do rio, no interior
da floresta, na alma do caboclo, nos ecossistemas e biomas da vida na
Amazônia. Amazônia que fascina e instiga a ciência: esta a reconhece
8
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como real e concreta, como um verdadeiro manancial de conhecimentos para as mais diversas áreas do saber científico humano. Amazônia
que, inversamente, ainda, não espanta nem inquieta a tradição da filosofia: para esta a Amazônia é, ainda, irreal, abstrata, um locus de indeterminação conceitual do pensamento “formal” e “rigoroso”, inadequado ao exercício da “racionalidade filosófica”. Essa postura da tradição
da filosofia ante a Amazônia nos expõe claramente as dificuldades conceituais e terminológicas de um pensar distinto que pretende tê-la como
conteúdo de reflexão, mas não nos convence da impossibilidade deste
pensar que agora nos inquieta e desafia.
Remar contra a correnteza é possível e necessário / Remar cortando
as ondas é possível e necessário / Remar rio acima ou rio abaixo, é necessário / Rio abaixo é mais fácil: a canoa desliza com mais velocidade
/ Rio acima é mais difícil: a canoa desliza com menor velocidade / Com
mais facilidade ou com maior dificuldade, a canoa chegará ao lugar
pretendido, é o que importa. / É somente uma questão de tempo9.
A mensagem de Thiago de Mello é, sem sombra de dúvida, uma importante exortação para todos os estudiosos e interessados na realidade
amazônica. Nunca é demais lembrar que a vida, e tudo o que é condição de possibilidade dela, é maior do que tudo aquilo que dela deriva
ou a ela se refere. Neste sentido, a vida do ser humano e a vida da
natureza estão acima de todas as ambições mesquinhas de acumulação
desmedida, de pilhagem e de exploração do homem e da natureza pelo
próprio homem.
Concluamos esse texto/comentário ao modo próprio do exercício filosófico que, muito mais do que encontrar respostas imediatas e triviais
para grandes questões, se ocupa em formular perguntas que possam
proporcionar e nortear, pelo crivo da crítica, a compreensão e a interpretação da realidade sobre a qual empenha sua racionalidade. Assim,
inspirados nos apelos do poeta e com a clara intenção de mantermos o
espírito inquieto e em estado de consciente vigília, deixemos as palavras finais ao filósofo Enrique Dussel10 que, em seus questionamentos
críticos, a partir da dura realidade das vítimas na América Latina e no
mundo, nos ajuda a cumprir essa intenção:
Será que uma nova atitude homem-natureza já não será impossível
para o capitalismo na etapa de desenvolvimento em que se encontra?
Versos livres de um caboclo em São Gabriel da Cachoeira-AM, s/d.
Enrique Domingo Dussel (1934) é filósofo argentino-mexicano, é conhecido por sua
ética da libertação.
9

10

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

213

Será que modelos homem-natureza mais pobres, menos desfrutadores,
menos consumidores, mais econômicos, mais respeitadores da natureza, só poderão surgir em povos que não chegaram ao grau contraditório da tecnologia dentro do capitalismo? Será que se produzirá a ruptura do sistema destruidor quando as relações homem-homem forem
redefinidas?11
OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA
Thiago de Mello é uma figura humana extraordinária; magnetiza a
audiência a ponto de não se ouvir qualquer ruído enquanto fala. Ouvir
o poeta, de linguagem e entonação de voz bem características do caboclo do Baixo Amazonas, é um grande privilégio; uma oportunidade de
absorver conhecimentos e verdades irretorquíveis que brotam de uma
alma iluminada e generosa. Embora forte e definitivamente ligada à
sua Barreirinha, no interior do nosso Amazonas, Thiago esquadrinha o
mundo, sem cessar, ensinando e aprendendo.
Em sua palestra, o poeta deu um “puxão de orelha” nos cientistas,
ao afirmar que a academia precisa de uma maior interação com a sociedade. Com isso, quis dizer que o INPA, as Universidades, a Embrapa e
demais instituições de pesquisa precisam repartir seus conhecimentos,
em benefício da sociedade e da região. O poeta ainda ensinou que a
filosofia, como a poesia, são os maiores instigadores da Ciência e de
sua derivada, a Tecnologia. Quando alguém, alhures, indagou-lhe se a
poesia podia salvar o mundo, ele respondeu, sem hesitar: - o mundo,
eu não sei, mas pode salvar você. Uma lição de sabedoria e coragem.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
A palestra do Thiago de Mello representa um marco grandioso na trajetória do GEEA, por duas razões básicas: primeira, pela figura luminosa do poeta; segunda, pela evocação de uma Ciência ética, compromissada não somente com a produção do conhecimento e embasamento à
técnica, mas com o humanismo em geral.
Ao se falar em Ciência a serviço da Esperança, é preciso também falar no seu contraponto, ou seja, a Esperança a serviço da Ciência. Sem
Esperança, a Ciência perde seu vigor e até mesmo seu objetivo maior, o
de servir ao ser humano. Por outro lado, sem Ciência, a Esperança per11
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de seu balizamento. Assim, é preciso que uma se integre à outra para
formar uma unidade coerente, criativa e transformadora.
Diante de um mundo dominado pelo consumismo, pelo imediatismo e pela incerteza, o homem tem buscado a Ciência como refúgio
e garantia de um futuro melhor. Nesse sentido, a Ciência é o suporte
da Esperança. Por outro lado e pelos mesmos motivos, o homem tem
buscado a Esperança naquilo que a Ciência nega ou julga incapaz de
conhecer. Assim, a Esperança se faz Ciência puramente empírica. O
ideal é que Ciência e Esperança andem juntas, de mãos dadas, cada
uma inspirando e motivando a outra. Por isso, é necessário e urgente
que a Ciência esteja revestida de Esperança e esta da Ciência, para tocar em frente um projeto conjunto, compromissado com a verdade e a
emancipação cívica.
Tal qual filho pródigo que retorna à casa paterna após longa perambulação pelo mundo, temos aqui hoje o reencontro de duas instituições
que se separaram na Idade Moderna, mas que nunca perderam seus
vínculos históricos e seu incondicional amor ao conhecimento humano. Refiro-me à Ciência e a Poesia. Assim, é confortante perceber que
aqui no INPA, através do GEEA e da mensagem confortadora de um
poeta estejamos celebrando o encontro da Ciência com a Esperança.
Como amazonense, grande conhecedor da Amazônia e amante do
povo, especialmente das crianças, Thiago vincula sua percepção poética à Ciência de forma exemplar. Oxalá, de forma idêntica, também nós
possamos incorporar a percepção poética à nossa vivência científica.
Ao invés de cultura supérflua, a incorporação da Poesia à Ciência é o
melhor caminho e talvez a única forma de promover os ideais da sustentabilidade.
Thiago disse estar decepcionado e até intolerante com o uso do termo sustentabilidade, tamanha a desvirtuação que ele tem sofrido com
os discursos inescrupulosos e os interesses espúrios de toda ordem.
Parece que até mesmo a corrupção e a impunidade se camuflam em
seu manto polissêmico. Só falta dizer que elas também almejam serem
sustentáveis. Concordo plenamente com o Poeta quanto ao abuso e desvirtuamento desse termo, entretanto, temos que continuar acreditando
e lutando para que as condições ideais por ela acalentadas sejam de
fato preservadas e legadas às futuras gerações.
Dentre tantos elementos reflexivos suscitados na palestra do Thiago,
gostaria de enfocar apenas três. Primeiro, que toda Ciência verdadei-
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ra deve estar comprometida com o ideal de liberdade. Isso pressupõe
autonomia no pensar, responsabilidade no agir e respeito aos diversos
tipos de conhecimento. A Ciência só é ética quando tolerante com as
diferentes formas de saber. Por sua própria natureza, essencialmente
vinculada ao materialismo, a Ciência trabalha apenas com recortes da
realidade. Assim, ao mesmo tempo em que ela se especializa e aprofunda na investigação, mais essa realidade se torna obscura, imponderável.
Isso significa que o saber científico, por mais atraente e hegemônico
que seja, é sempre limitado. Como consequência, a verdade que ele
propugna nunca é plena. Assim, as grandes questões da humanidade
(a natureza da alma, a consciência humana depois da morte, o real
sentido da vida e tantas outras) continuam escapando de suas redes,
ficando sem respostas.
Nesse processo intrigante de se julgar saber quase tudo sobre quase
nada, a Ciência acaba por aprofundar a ignorância e com ela a perplexidade, mescla de admiração e receio. Não por acaso, a Ciência é vista
pela sociedade como uma faca de dois gumes, um que salva e outro que
mata. Nenhuma sociedade nem nenhum tipo de conhecimento vive
eternamente de sucesso e prestígio. A Ciência precisa reconhecer esse
dilema e essa fraqueza e daí extrair o senso da humildade, indispensável para as mudanças de rumo, a busca da verdade.
O segundo elemento reflexivo diz respeito ao fato de que toda Ciência
deve estar comprometida com uma ética universal, isto é, um profundo
amor ao ser humano e ao planeta em que vivemos. A Ciência é baseada
essencialmente no método, sendo a experimentação e a quantificação
seus principais paradigmas. Diante de tantas mazelas e ameaças enfrentadas pelo mundo moderno – muitas delas decorrentes da própria
contribuição científica – é preciso que o senso atual de conhecimento
verdadeiro, quase unicamente atribuído à Ciência, tenha também a participação do humanismo. Assim, por exemplo, além de se interessar em
conhecer a fundo a composição bioquímica e subatômica da lágrima, a
Ciência não pode deixar de interessar-se também pelas razões do choro
e/ou do riso que lhe dão origem. A Ciência precisa estar a serviço do
homem, em toda sua plenitude.
O terceiro elemento reflexivo diz respeito ao fato de que, para todo
cientista autêntico, não pode haver distinção entre o ato de viver e o de
fazer Ciência. Ou seja, o cientista deve doar o substrato da alma para o
labor científico. Precisa-se de coerência entre a teoria e a prática, entre
o que se ensina e o que se faz. Nada mais perigoso do que um bom con216
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selho seguido de um mau exemplo. Para os cientistas, os políticos ou
qualquer cidadão minimamente consciente é incoerente a pregação da
sustentabilidade do planeta quando suas práticas diárias no espaço em
que vivem são calcadas no desperdício e no consumismo desenfreados.
Diante desse quadro, que é muito comum no mundo inteiro, a Ciência deve se tornar poiética, no sentido grego de uma entidade dotada de
criatividade e poder de transformação. Ela própria deve ser fonte criativa de novas idéias e novos comportamentos, todos eles voltados para
a melhoria do mundo e a promoção das pessoas e não o inverso, como
às vezes acontece. O suporte às armas nucleares é um exemplo disso.
Essa premissa é expressa de maneira clara num dos artigos da obra
consagrada de Thiago de Mello, Estatutos do Homem: “Fica decretado
que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas,
têm direito a converter-se em manhãs de domingo”.
Nenhuma instância mais adequada que o GEEA e ninguém melhor
que Thiago de Mello para traçar a relação desejável entre a Ciência e a
Esperança. Ainda mais quando isso ocorre exatamente no mês de março de 2011, em que realizamos a 1ª reunião do Grupo nesse ano; em
que comemoramos o Dia Nacional da Poesia (no dia 14) e também, o
aniversário, no dia 30, desse querido e sempre jovem poeta. Saibamos
ouvir sua mensagem e que cada um de nós cumpra seu papel como
profissional, ser humano e agente transformador do mundo em que
vivemos.
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