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EDITORIAL
Desenvolvimento é toda ação ou efeito relacionado com o processo de crescimento, evolução de 

um objeto, pessoa ou situação em uma determinada condição. O ato de se desenvolver resulta na ação 
de estar apto para o próximo passo, direção, indicação ou etapa superior a que se encontra na fase atual.

Nesta edição da Pensar Verde, a palavra-chave que une todos os nossos debates é “desenvolvimento”. 
Todos os temas que serão discutidos aqui envolvem, de uma maneira ou de outra, o próximo passo que 
podemos dar em direção à uma etapa superior a que nos encontramos atualmente. 

Ao pensarmos, por exemplo, em Empreendedorismo Verde, deparamo-nos com uma gama de 
oportunidades e alternativas de desenvolvimento, pessoal e comunitário, que buscam o desenvolvimento 
econômico e socioambiental mais limpo, justo, cooperativo e inclusivo. Foi difícil peneirar, entre as mais 
variadas formas de economia solidária e criativa, exemplos inovadores dessa nova forma de empreender. 
Conseguimos, porém, fazer um recorte e trazer as visões do empreendedorismo verde no campo, nas 
cidades e no engajamento cultural da juventude. 

Trouxemos as experiências de cidades possíveis, de agricultura familiar justa e de mobilização 
e cultura para educação ambiental, com ideias e práticas inovadoras, coletivas e cheias de vontade de 
construir um modelo de desenvolvimento que dê certo. 

Ao pensarmos no modelo de desenvolvimento a partir dos questionamentos advindos da polê-
mica da liberação da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) na Amazônia, observamos que a 
região enfrenta, na verdade, o desafio de conciliar o desenvolvimento com a preservação. Em duas visões 
aparentemente opostas, que beiram mais a complementariedade, os artigos sobre um novo modelo de 
desenvolvimento para a Amazônia vão dar o que falar e o que refletir. 

Reflexão é o que trazemos também quando falamos de desenvolvimento e preservação dos conhecimen-
tos tradicionais e do patrimônio genético brasileiro, vítimas do desmatamento. Com os artigos relacionados ao 
tema, é possível entender melhor a importância das comunidades tradicionais e todo o conhecimento assimi-
lado e processado por elas ao longo da nossa formação cultural. Entender sua importância e como preservar e 
utilizar tais conhecimentos soma muito aos novos níveis de desenvolvimento que buscamos. 

Apresentamos, ainda, o novo canal de comunicação verde, a Rádio Pensar Verde, que pode ser 
acessada via internet ou aplicativo de celular para ouvir música de qualidade e informação relevante na 
hora e pelo tempo que quiser.  

Para finalizar, uma entrevista sobre tolerância religiosa e respeito à diversidade cultural com o líder 
espiritual e dirigente verde Guaraci Fagundes. 

Em tempos de intolerância e retrocesso, pensar em desenvolvimento justo, solidário, colaborativo 
e que respeite as diferenças e tradições nos ajuda a ter mais otimismo.

Boa leitura!

Conselho Editorial
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VOCÊ SABIA ?

A respeito da desigualdade 
social no Brasil, os seis 
brasileiros mais ricos 

concentram a mesma riqueza 
que os 100 milhões de 

brasileiros mais pobres?

Entre 2000 e 2016, o 
número de bilionários 

brasileiros aumentou de 
aproximadamente 10 para 

31. Em conjunto, eles 
possuem um patrimônio 

de mais de 135 bilhões de 
dólares. Mais da metade 

dos bilionários (52%) herdou 
patrimônio da família, o 

que revela a incapacidade 
do Estado brasileiro de 

desconcentrar a riqueza.

Na outra ponta, segundo o 
Banco Mundial, só em 2017 
até 3,6 milhões de pessoas 

devem cair outra vez na 
pobreza.

Fonte: Relatório A Distância  
Que Nos Une, da Oxfam Brasil. 
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Caminhos do  
Empreendedorismo Verde

Novas formas de empreender podem surgir a partir de novas necessidades so-
cioambientais em ambientes de colaboração em que o objetivo final resume-se ao 
lucro. Novas formas de empreender, engajar e fomentar negócios estão cada vez mais 
presentes no campo e nas cidades. 

Novos arranjos em redes de cooperação, de colaboração e inovação ganham for-
ma no campo e nas cidades, reestabelecendo novas formas de fazer negócio buscando 
igualdade, engajamento, participação, preservação e justiça. 

Sérgio Melo, em seu artigo, consegue, a partir de três exemplos urbanos, desenhar 
esse novo movimento que vem tornando as cidades cada vez mais possíveis e viáveis. 
São iniciativas inovadoras, de participação ativa, generosa e com informações abertas 
entre as pessoas para que funcionem. Empreendimentos que acreditam e apostam na 
inteligência coletiva para sua existência e que têm, em vários  momentos, a tecnologia 
como aliada na sua construção. 

Nessa mesma linha de pensamento, Charles traz, em seu artigo, a versão do em-
preendedorismo verde que tem nascido no campo, na base da agricultura familiar,  em 
experimentos que seguem a lógica das economias compartilhadas ou colaborativas, a 
partir de uma visão preocupada com a sustentabilidade. A crescente falta de recursos, 
o consumo desenfreado e a necessidade de preservar o meio ambiente têm levado as 
pessoas com necessidades comuns ou complementares à necessidade de compartilha-
rem recursos, em busca do desenvolvimento socioeconômico das famílias por meio do 
comércio justo de alimentos de qualidade com respeito às pessoas e ao meio ambien-
te. Ele conta a trajetória de 11 anos da Cooperativa com 223 famílias de agricultores 
que seguem firmes nesse propósito.

Já Tony Lopes, em seu artigo, apresenta suas bem-sucedidas iniciativas culturais 
e de voluntariado para ilustrar como é possível incentivar as práticas individuais de 
preservação, consumo consciente e empirismo nas relações entre os recursos naturais 
e a população. Ele cita, por exemplo, que, para além da educação ambiental, o investi-
mento em produções culturais e em movimentos de voluntariado, principalmente por 
parte das grandes empresas, geram frutos que vão muito além do lucro e promovem 
mudanças a longo prazo nas pessoas. 
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As cidades possíveis
> Sérgio Melo

Sustentabilidade e meio ambiente
simplificando as coisas
> Tony Lopes 

Empreendedorismo verde 
é cooperação
> Charles Lima 
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As cidades possíveis
> Sérgio Melo

O cliente entra na cafeteria, repleta de pesso-
as e se dirige ao balcão. Do outro lado, calculando 
mentalmente uma linha imaginária para cortar um 
pedaço de bolo está um dos parceiros desse pequeno 
lugar que, à primeira vista, surge apenas como um 
negócio comum de venda de café e não o que real-
mente é: um verdadeiro ensaio de economia aberta 
em que toda a informação do empreendimento é di-
vidida com os frequentadores, do conceito ao valor 
que se paga. 

Não existe preço definido 
para o que se consome no lu-
gar, cada um paga o quanto 

acha justo, baseando-se, para 
isso, na percepção do serviço 

realizado e em um grande 
quadro negro na parede que 
traz todos os gastos mensais 

do empreendimento. 
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O ambiente, além disso, 
é um espaço de discussão 
de cultura colaborativa 

local, e muitas iniciativas 
se encontram no lugar 
para desenvolverem ou 
sonharem seus projetos.

Os sócios da empreitada querem ter a cafeteria  
para gerar renda justa para eles, mas também que-
rem trazer e dividir a corresponsabilidade da exis-
tência e do apoio à proposta com os frequentadores. 
Para isso, a estrutura é enxuta e parte do serviço é di-
vidido com os frequentadores, que se sentem à von-
tade de pegar sua xícaras de café ou chá assim que 
estão prontos e as devolvê-las para serem lavadas. 

Enquanto isso, em bairro próximo, um grupo 
reunido em uma praça discute apaixonadamente a 
construção de uma atividade cultural dali a algumas 
semanas. Todos foram mobilizados por uma rede 
social e com grande diversidade: artistas de rua, in-
telectuais, DJs, arranjos culturais diversos de várias 
regiões da cidade, universitários, moradores do en-
torno, refugiados. 

O processo segue com a ajuda de um grupo 
de jovens, muito à vontade com a tecnologia, que 
usa seus computadores e celulares repassando tudo 
o que está acontecendo a outros coletivos e pessoas 
espalhadas por outras cidades, estados e até países, 
que dividem suas experiências e contribuem com su-
gestões para a reunião. O papo continua e, aos pou-
cos, se desenha uma proposta original que vai tor-
nando o evento uma grande rede com nós amarrados 
pela opinião e pela inteligência reunida de todos. 

Enquanto isso, empresários de hostels, hos-
pedagens para viajantes antes denominadas de al-
bergues, co-criam, com grupos de artistas e produ-
tores culturais, uma forma de ampliar sua proposta 
além da hospitalidade. A sugestão é que os hostels se 
transformem em plataformas de oportunidades para 
novos artistas e iniciativas culturais. 
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Talentos que antes não tinham vez nos cir-
cuitos tradicionais de teatros, casas de espetáculos 
e eventos teriam a oportunidade de dividir horários 
alternativos e espaços ociosos dos bares e áreas de 
convivências, dos hostels para apresentar seus sho-
ws, bazares e encontros diversos, criando circuitos 
por eles. Em troca do que os artistas conseguirem or-
ganizar para eles nesses espaços, os hostels ganham 
visibilidade e a presença dos frequentadores das ati-
vidades garantem recursos extras em momentos de 
baixo movimento em seus bares. 

Na reunião, um grupo de jovens ativistas de 
software livre querem estimular a ativação da pro-
posta e pensam em desenvolver colaborativamente 
um aplicativo que, além de conectar artistas e hos-
tels, também sirva de agenda para os que quiserem 
saber das atrações. Pedem apoio para realizá-lo e 
desejam em troca que se possa agregar nele a divul-
gação de outras iniciativas culturais em bairros afas-
tados da cidade.

As três narrativas anteriores apresentam inicia-
tivas com alguns traços em comum: trazem a inova-
ção em seu DNA; acontecem nas cidades; necessitam 
de participação ativa, generosa e com informações 
abertas entre as pessoas para que funcionem; acre-
ditam e apostam na inteligência coletiva para sua 
existência. Tem, em vários  momentos, a tecnologia 
como aliada na sua construção e surgem sempre de 
uma rede extensa que reúne grupos diversos.

A grande parte desses 
experimentos seguem 
a lógica das economias 
compartilhadas ou cola-
borativas. Explicando de 
forma simples, essa lógi-
ca nasce a partir de uma 
visão preocupada com a 
sustentabilidade. A cres-
cente falta de recursos, 
o consumo desenfreado 
e a necessidade de pre-
servar o meio ambiente  

tem levado as pessoas com 
necessidades comuns ou 
complementares ao com-

partilhamento de recursos. 
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No dia a dia, isso se traduz em diversas solu-
ções em que a maior relevância é o uso do serviço ou 
de objetos no lugar da posse. A tecnologia de comu-
nicação e de dados, além da internet, potencializou  
ainda mais diversas soluções de economia colabora-
tiva, como o compartilhamento de caronas em vez do 
uso contínuo de um carro próprio, compartilhamento 
de bicicletas nos grandes centros urbanos, comparti-
lhamento de quartos vagos e não usados em casas, 
o uso comum de um mesmo escritório por diversas 
empresas. Palavras, muitas delas de origem inglesa, 
surgem para designá-las: coliving, coworking, car 
sharing, bike sharing. 

Novos processos sociais também surgem inspi-
rados por essa lógica. A percepção  das pessoas ao 
encarar a realidade do espaço de uma cidade, antes 
restrita e normatizada em sua ocupação, ressurge sob  
outra perspectiva, reinterpretada e enriquecida por 
encontros e trocas diversas, coletivas e colaborativas. 
Uma praça, pode deixar de ser apenas um espaço de 
contemplação para as pessoas e se tornar cenário de 
encontros e atividades da comunidade local que a 
ocupa com projetos culturais e sociais. 

Empresas cientes dessa tendência procuram 
dialogar com os novos consumidores, transformados 
e transformantes, na tentativa de manter seus ne-
gócios antes que possam desaparecer por conta de 
alguma disrupção repentina. Grandes montadoras 
de veículos, por exemplo, já estudam reinventar seu 
modelo de negócio para um futuro sem carro pró-
prio, pressionados pelo uso cada vez mais amplo de 
mobilidade compartilhada.

Ruas e calçadas, por sua vez, 
passam a ser vistas como lu-
gares de mais possibilidades 
e significados;  propostas de 
mobilidade urbana e ocupa-
ção humana tiram o espaço 

dos carros e abrem para 
bicicletas e pedestres que co-
meçam a ter a cidade como 
um espaço verdadeiramente 

público e repleto de vida. 

O Estado também deve pensar em ampliar o 
diálogo e entender as mudanças, e principalmente 
os benefícios, que surgem a partir dessas novas pers-
pectivas. Aproximar os processos de governos e suas 
representações, alguns deles burocráticos e morosos, 
para restaurar e fortalecer as relações de confiança 
entre todos os atores envolvidos, governo-empresas-
-sociedade civil. Desenvolver e estimular formatos 
inovadores de se pensar e juntar inteligências para a 
ocupação e desenvolvimento das cidades. 

Que novas soluções poderiam surgir a partir 
disso? Que outras cidades podem ser criadas diante 
dessas novas trocas e possibilidades de compartilha-
mento de informações e criações? O quanto o uso ex-
tensivo da tecnologia e da sua integração com dados 
da cidade, discutida em diálogo com todos, poderia 
contribuir para melhorar a cidade, a vida e a relação 
entre seus ocupantes, sejam pessoas, sejam empre-
sas e sejam governos?

Como nos ensina a professora Ana Carla Fonse-
ca, a construção e o desenvolvimento da criatividade 
de uma cidade se nutre da diversidade que convive. 
Sem o convívio não há troca de ideias, as reações não 
catalisam mudança e não há cidade, pois cidades são 
organismos vivos.

E é desse emaranhado organizado que se 
espera o surgimento de novas propostas de cida-
des. Vivas, mais democráticas, sustentáveis, ricas 
social e economicamente, inteligentes e criativas 
e principalmente possíveis para que todos nela  
possam viver.

Sérgio Melo
Diretor de Inovação e Empreen-

dedorismo da Associação Brasileira de 
Gastronomia, Hospedagem e Turismo  
(ABRESI) e do Observatório de Novos 

Negócios Criativos (ON2C).
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Empreendedorismo verde é cooperação
> Charles Lima 

Nos encontramos em um tempo onde o acesso 
ao dinamismo da informação e do conhecimento é o 
ponto-chave do desenvolvimento socioeconômico e 
o cooperativismo foi uma ferramenta crucial no lito-
ral norte do Rio Grande do Sul para desenvolver uma 
referência nacional do empreendedorismo verde, re-
sultando em uma rede estadual de cooperativas da 
agricultura familiar. 

A ideia começou em 2006, 
com um grupo de agricul-
tores que se organizaram e 
constituíram a Coomafitt, 

que surgiu para promover o 
desenvolvimento socioeco-

nômico das famílias associa-
das por meio do comércio 

justo de alimentos de quali-
dade com respeito às pesso-

as e ao meio ambiente.

O compromisso é unir o campo à cidade de 
maneira responsável com quem produz e com quem 
consome. Acreditamos que a cooperativa é uma fer-
ramenta essencial para garantir o desenvolvimento 
sustentável e a proteção socioeconômica dos agri-
cultores.  A autogestão dos associados é o alicerce 
da cooperativa. Todos os associados participam das 
decisões: classificação, preço dos produtos, abertura 
de mercados e estratégias para alcançar novos consu-
midores responsáveis.

Em 11 anos desde sua fundação, a coopera-
tiva tornou um sonho em modo de vida para 223 
famílias de agricultores associados e hoje ofertam 
mais de 6,4 mil toneladas de 88 variedades de ali-
mentos sem atravessadores. Foi fundada em 5 de 
setembro de 2006 por agricultoras e agricultores 
familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas, 
no litoral norte gaúcho. Em 2008, ao iniciar as ati-
vidades comerciais no Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), a cooperativa organizou a pro-
dução, acessou créditos, aplicou novas tecnolo-
gias, abriu novos mercados, como o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e, em 
dez anos,   aumentou seu faturamento em 82%. 
Hoje, nossos produtos alimentam 8,5 mil pesso-
as em situação de vulnerabilidade atendidas pelo 
PAA e mais de 198 mil estudantes por meio da ali-
mentação escolar. 
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Em 2010, a Cooperativa 
recebeu o prêmio Pioneiris-
mo Rural da EMATER-RS por 
ser a primeira cooperativa a 
se executar, de forma cres-
cente, a política pública do 
Pnae – Programa Nacional 

de Alimentação Escolar para 
a agricultura familiar.  Em 

2012, o prêmio Cooperativa 
do Ano da Organização das 
Cooperativas do Estado do 
Rio Grande do Sul (OCERGS) 

na categoria Desenvolvimen-
to Sustentável, resultando 
em um selo de referência 

estadual. Entre os destaques 
paras estas conquistas, estão 
a organização logística e a 

qualidade da produção, que 
tornaram a Coomafitt refe-
rência nacional, chegando 

à coordenação de uma rede 
estadual de cooperativas 

no estado do Rio Grande do 
Sul. As etapas da organiza-

ção (recolhimento, limpeza, 
armazenamento, expedição 
e entrega) influenciam na 

agilidade do serviço presta-
do e também na qualidade 
dos produtos in natura e 

agroindustrializados. 
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 Uma das políticas da Coomafitt é a estrutura-
ção da propriedade do agricultor familiar associado. 
A cooperativa tem programas de incentivo à regulari-
zação e assessoria técnica e burocrática para a regula-
mentação de pequenas agroindústrias familiares nas 
propriedades de seus associados, tal como organiza-
ções e grupos de agricultores. Assim, os produtos são 
agroidustrializados de forma artesanal, em pequenos 
empreendimentos rurais, gestados pelo grupo fami-
liar, trazendo uma nova perspectiva aos jovens e mu-
lheres rurais. A evolução desse trabalho com o apoio 
da assistência técnica, utilização de novas tecnologias 
e incentivo à produção de orgânicos, tem trazido re-
sultados positivos. A cooperativa, em 2016, fechou o 
faturamento em mais de 4,4 milhões de reais. Duran-
te esses 11 anos, ampliou-se o período de oferta dos 
alimentos em razão das tecnologias aplicadas à pro-
dução e conservação. O foco é prolongar o tempo das 
culturas de verão, e, durante o ano todo, ofertar as 
de inverno. Para isso, o trabalho em rede é essencial. 

A cooperativa abastece diretamente o merca-
do consumidor, não passando pela especulação de 
alimentos das centrais de abastecimento. Essa rota 
alternativa tem garantido produtos de melhor qua-
lidade para o consumidor e um repasse maior para 
os agricultores. Dessa forma, sem intermediários, 
a Coomafitt garante aos associados e aos consumi-
dores a comercialização dos produtos com preço 
justo. Isso quer dizer boa remuneração para quem 
produz e alimentos de qualidade e bom preço para  
quem consome. 

As mulheres representam 
43% das associadas da 

Coomafitt e, com a Asso-
ciação de Mulheres do 
Município de Três For-

quilhas (Amadecom), elas 
estão presentes em todos 
os espaços da cooperati-
va. A Coomafitt também 
desenvolve e incentiva, 

constantemente, políticas 
de gênero, através do pro-
grama Mais Mulher. O re-
sultado é mais autonomia 

produtiva e econômica 
das mulheres. Atualmen-
te elas estão a frente de 
cargos estratégicos como 
no Conselho de Adminis-
tração da Cooperativa e 

funções de gerência admi-
nistrativa e de produção.



15

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

Os jovens são o futuro do meio rural. Atual-
mente a sucessão rural é uma das maiores preocu-
pações da produção de alimentos para as gerações 
futuras. Os jovens na Coomafitt estão presentes na 
direção e nos processos estratégicos da coopera-
tiva. Isso colabora para que eles permaneçam no 
campo e sejam responsáveis pelo futuro da agri-
cultura familiar pela produção de alimentos sau-
dáveis. Apoiamos, por exemplo, a organização de 
cadeias de turismo rural como alternativa para 
complementação de renda e realizamos o proje-
to Escola Cooperativa, em parceria com as escolas 
estaduais, para valorizar a agricultura familiar e 
criar oportunidades ao jovem rural no campo. 

A transição agroecológica é um dos focos da 
Coomafitt. Incentivamos a utilização de técnicas 
agroecológicas e práticas sustentáveis. Desenvolve-
mos atividades de certificação pela Opac Litoral Nor-
te, entidade participativa certificadora de orgânicos, 
com sede junto à cooperativa. 

Com a evolução da comercialização de seus ali-
mentos, a Coomafitt começa a firmar parcerias de in-
tercooperação com outras cooperativas, logísticas e co-
merciais, com vistas à viabilidade logística e escala de 
produção para atender centros urbanos consumidores 
e regiões de não produção de certos alimentos. A rede 
de cooperativas funciona com integração de alimen-
tos sazonais de cada território, respeitando o fator 
local, procurando viabilizar a logística, diminuindo 
custos e potencializando a qualidade dos serviços e 
alimentos das cooperativas envolvidas. Os Termos de 
Cooperação garantem a autonomia de cada coopera-
tiva, assim como a independência financeira, tendo 
em vista que cada cooperativa atua conforme as de-

cisões de forma participativa e democrática e com a 
disponibilidade de alimentos e territorialidade como 
critério de abastecimento e atuação. 

A articulação em rede resultou, em julho de 
2017, na formalização da Associação da Rede de 
Cooperativas da Agricultura Familiar e da Econo-
mia Solidária. Composta por 39 cooperativas, com 
mais de 12 mil associados de 36 municípios gaú-
chos, a Rede trabalha de forma autogestionada e 
solidária, por meio de parcerias e intercooperação, 
integra alimentos sazonais de cada território, via-
biliza a logística, diminui custos e potencializa a 
qualidade dos serviços prestados e alimentos pro-
duzidos pelas cooperativas.

As ações empreendedoras desenvolvidas atra-
vés do cooperativismo na essência foram tomando 
uma proporção socioeconômica nos associados, nas 
famílias e comunidades da Cooperativa; da mesma 
forma, as ações estaduais da articulação em rede 
também proporcionaram a viabilidade e solidez do 
processo de comercialização direta entre agriculto-
res e consumidores, quebrando paradigmas impos-
tos pelo atual e principal modelo de abastecimento 
(Centrais de Abastecimento). Por meio do acesso às 
políticas públicas e da organização dos agricultores, 
é possível ter uma relação comercial mais direta e  
alimentos de qualidade a preços justos, tanto para 
quem consome, quanto para quem produz, promo-
vendo o desenvolvimento econômico e social no 
meio rural.

Charles Lima 
é administrador da Cooperativa Mista 

de Agricultores Familiares de Itati, Terra 
de Areia e Três Forquilhas (COOMAFITT)  
e  coordenador da RedeCoop, Rede de 
Cooperativas da Agricultura Familiar e 

Economia Solidária. 
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Muito tem se falado em sustentabilidade, cri-
se hídrica, aquecimento global, desmatamento e po-
luição. Pouco se sabe, de verdade, tratam tais temas  
a ponto de conferir à humanidade tranquilida-
de para viver com qualidade nesta e nas próximas  
gerações. 

Os temas são complexos? Sim! Mas fato é que 
a linguagem empregada para que as pessoas comuns 
se vejam contempladas inexiste. Mesmo quase meia 
década depois da Conferência Mundial de Estocolmo 
(1972), ainda vemos um modo rebuscado e de difícil 
tradução para tais questões. E, para muitos, falar so-
bre meio ambiente é coisa de gente da elite. 

Entre os diversos problemas que o meio am-
biente sofre, o mais grave, e a ele me apeguei nos 
últimos cinco anos, é o da água. Recurso não reno-
vável e vítima por todos os lados. Mesmo não sendo 
socialista, comunista ou qualquer outro 'ista', com-
preendo que a agricultura, a indústria, o lixo urbano 
e a própria chuva, são causadores de todo o caos que 
estamos presenciando sob o risco de ficarmos sem 
água em tempos bem próximos. Mas será que todo 
mundo tem esse conhecimento? Será que se trata de 
senso comum? E, se assim fosse, não deveríamos es-
tar fazendo algo a respeito? 

Sustentabilidade e meio ambiente
simplificando as coisas
> Tony Lopes 
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No meu ponto de vista, 
precisamos traduzir 
para o povo os con-

ceitos e incentivar as 
práticas individuais de 
preservação, consumo 
consciente e empiris-
mo nas relações entre 

os recursos naturais e a 
população. 

        Vamos por partes 

Para o povo, a falta de água é um descaso go-
vernamental e ponto. Assim como a falta de comida, 
a violência exacerbada, a falta de remédio, o atendi-
mento precário na saúde pública etc. Ou seja, para 
o povo, tudo se resume às falhas governamentais, 
ainda que esses governantes sejam representantes 
do povo que os elegeu. Sei que beira o absurdo, mas 
essa é a ótica popular. 

Para os ambientalistas, de modo geral, preci-
samos criar políticas públicas, tecnologias sociais, en-
sino sobre consumo consciente, energias renováveis, 
combate ao desperdício e implementação de méto-
dos que visam poupar o meio ambiente de nossas 
ações. Novamente o povo fica com aquela cara de 
paisagem e com a sensação de que a responsabilida-
de do Estado se voltou para ele e ele, sem entender, 
segue o fluxo do pagamento mensal de seus boletos 
e tributos. 

        Mas como? 

        Investimento financeiro

Instituições pioneiras como WWF, Greenpeace, 
#ocupeolago (Brasília) e afins são exemplos de mo-
bilização e ação em prol da natureza. Mas seu alcan-
ce não consegue ser integral, já que são instituições 
que tem pouco ou nenhum aporte financeiro gover-
namental. Chegamos no dinheiro. O primeiro e mais 
complicado dos  aspectos que levariam a tradução 
do "ambientalês" às pessoas menos favorecidas e, 
consequentemente, a maioria no Brasil.  

Com acesso aos recursos necessários, as esco-
las poderiam investir na conscientização ambiental 
desde a primeira infância e pontos de distribuição 
de informação e consciência ambiental com uma 
linguagem didática, inclusiva e facilitadora. Uma vez 
entendido o sentido dos termos em linguagem sim-
plificada, colocar em prática é algo menos difícil. 
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         Investimento em educação ambiental

Entre as discussões sobre o novo ensino médio, 
por exemplo, pouco se ouviu falar de meio ambiente. 
Nossos governantes têm o péssimo hábito de tornar 
facultativo aquilo que é necessário. Com relação ao 
meio ambiente, especificamente, só é opcional para 
nós, já que a natureza é livre, autossuficiente e cum-
pre com maestria a lei do retorno. Ou seja, mais cedo 
ou mais tarde, acabamos por pagar o preço de nossa 
ignorância motivada. Então, quando desastres natu-
rais acontecem, parece que foi coisa do destino, tinha 
que acontecer. 

Realmente, todas as ca-
tástrofes ambientais ‘ti-
nham que acontecer’, já 
que pensamos que um 
simples copo plástico 

inserido nesse contexto 
por uma pessoa (o eu) não 
fará diferença e nos des-
-comprometemos com os 
outros mais de 7 bilhões 

de pessoas fazendo a mes-
ma coisa. No final, foi só 

um copinho plástico, uma 
bituca de cigarro. 

Um caso básico e anual que acontece em Bra-
sília é o excesso de algas no Lago Paranoá, que, por 
alguns momentos na época das chuvas, consomem o 
oxigênio da água, deixando peixes e demais formas 
de vida impraticáveis naquele ambiente. Como elas 
surgem por que se multiplicam? Simples, o copinho 
de 3 milhões de pessoas que vai direto pra lá quan-
do as chuvas chegam. Poluição simples que gera 
desconforto e atinge diretamente a vida naquele  
sistema. 

Se tratamento do lixo doméstico, com o qual 
convivemos diariamente, não é levado a sério, ima-
gina se formos falar sobre aquecimento global e 
metas do tratado de Paris para 2020, que já é uma 
prorrogação do protocolo de Kyoto de 1997? 

A resposta básica da 
maioria será: Dois 
graus? Um grau e 

meio? Efeito estufa? 
Gases? Plataforma 

de Durban?  

Alemanha se 
comprometeu a ser 
uma cidade livre de 
carros a combustão 

até 2030. 
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        Investimento em cultura

Em 2016 produzi e dirigi o clipe Noiz que  
voa - parte 2, do grupo de rap brasiliense Besouro 
Bass. O enredo mostra os integrantes do grupo, após 
um acidente, recebendo diretamente os impactos da 
poluição na melhora ou piora de seu estado de saúde 
de acordo com as ações dos figurantes. Daí surgiu a 
ideia de fazer um trabalho voltado para os 17 Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

A ideia é fazer um álbum de rap (digital ou 
não) que traduza para a população geral o conceito 
de sustentabilidade. Nesse arcabouço de palavras, ri-
mas e melodias, cabe um recado para cada situação, 
com certo privilégio para o objetivo 6, que versa so-
bre a questão da água. Se vai sair? É uma incógnita, já 
que o item dinheiro sempre aparecerá, seja no início, 
seja no meio do processo. E o fim normalmente só 
chega se tal subvenção existir na prática. 

Acredito que vai acontecer sim, mas não fico 
ansioso, pois sei que processos levam tempo, dedica-
ção e envolvimento genuíno das partes. 

       Investimento em voluntariado 

Nos últimos quatro anos, o Movimento Ocupe 
o Lago retirou do Lago Paranoá, em Brasília, mais de 
40 toneladas de lixo, tanto da orla quanto do fundo. 
Em 2016, conseguiu um feito inédito, acredito que 
mundialmente até. Na ocasião, 278 mergulhadores 
fizeram coleta subaquática de resíduos sólidos, en-
quanto voluntários faziam a recepção, triagem e ar-
mazenamento em terra. Em seu evento principal, o 
Dia Mundial da Água (DMA), a instituição recebe cen-
tenas de voluntários que não apenas catam lixo das 
margens, mas contam estórias sobre meio ambiente, 
incentivam a prática de uso sustentável da água e 
suas nascentes, entre outras atividades. Tudo de for-
ma simples, prática e eficaz. 

Outro projeto de voluntariado que considero 
importante, mesmo que pequeno, é o Estruturando; 
que desenvolve um trabalho social com a primeira 
infância de filhos de catadores do Lixão (o maior da 
América Latina), em creches da Cidade Estrutural/DF. 
Entre as muitas atividades, existe um núcleo pedagó-
gico que se dedica a simplificar os termos e tornar a 
vivência de suas realidades em um futuro mais agra-
dável. Os pais passam o dia catando recicláveis em 
meio ao lixo orgânico, as crianças têm acesso muito 
cedo a este material, portanto, convém que a ONG 
ensine sobre estes aspectos. 

O voluntariado é responsável por uma boa 
parcela do acesso da população aos problemas am-
bientais. É uma desterceirização do processo de cul-
pa do qual a maioria sofre. Entende-se, através de 
um trabalho voluntário sério, que é responsabilidade 
do indivíduo o devido cuidado com o ambiente em 
que vive. Sem isso, a prática dos cuidados voltados 
para o meio ambiente ficaria incompleta. Mesmo 
que saibamos da responsabilidade do Estado para 
com os recursos naturais, há uma parcela que só a 
vivência popular torna a teoria em prática. 
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       Grandes instituições, grandes res-

ponsabilidades

A pauta ambiental já chegou ao alto clero há 
algum tempo. Em 2016 a Campanha da Fraternida-
de trabalhou a questão do saneamento básico. Nesse 
mesmo ano, após o desastre em Mariana/MG, jovens 
de Brasília (eu estava junto) criaram o projeto Ocu-
pe Rio Doce, que, entre outras coisas, levou para a 
região tecnologias sociais como cisternas e fossas de 
evapotranspiração. O movimento envolveu mais de 
40 jovens de Brasília em excursões à região mineira. 
Enquanto alguns trabalhavam na fabricação e implan-
tação das tecnologias, os demais iam às escolas falar so-
bre os cuidados com o meio ambiente e a necessidade 
de preservá-lo para as futuras gerações. Projeto implan-
tado com sucesso, mas sem continuidade por falta de 
quê? Não precisamos nem falar não é? 

Este ano, o tema da Campanha da Fraternida-
de são os biomas. Justamente quando passamos por 
uma das maiores crises hídricas já vistas. O Distrito 
Federeal, por exemplo, tem racionamento em rodí-
zio. Cada dia algumas cidades ficam sem água. Ao 
passo que soluções 'paliativas' são executadas. Entre 
elas, a captação de água do Lago Paranoá para con-
sumo humano. Mesmo sem a segurança de que tal 
recurso faz bem ou não à saúde. 

Ao passo que o Cerrado, detentor da caixa 
d’água do país, sofre com o esgotamento parcial de 
seus recursos, queimadas e poluíção de todos os la-
dos, cumpre aos poucos conscientes seguir o fluxo 
das grandes campanhas. Apesar de saber que se trata 
mais de marketing que outra coisa. Precisamos en-
tender que vai além da publicidade, do fazer o bem 
para se sentir mais humano e engajado. É sério e co-
loca a vida humana, literalmente, em risco. Já que a 
natureza se refaz, adapta e segue seu curso, mesmo 
que sem humanos. 

       Sem utopia, não há realidade

Agora imaginemos uma população consciente 
da necessidade da preservação do meio ambiente, 
na íntegra. Seria o paraíso na terra. Teríamos a pos-
sibilidade de fazer das pequenas ações cotidianas 
hábitos que refletiriam no resto da população de  
forma viral. 

Temos muito a caminhar, não vai acontecer 
de hoje pra amanhã, mas é fato que, mesmo pela 
dor, teremos que entender que a solução para os 
problemas que afetam a população de forma geral 
está em nossas mãos, ou fora dela, quando deixamos 
cair o papel de bala. 

Não precisamos ser peritos em teoria do caos 
para entender que pequenas coisas importam e mui-
to. O difícil é colocar isso na cabeça das pessoas. Ao 
passo que consumir é quase uma obrigação imposta 
pelos grandes veículos de comunicação. 

Apesar de tudo, são os sonhadores que viven-
ciam os grandes feitos. Precisando, para isso, apenas 
acesso ao conhecimento necessário e à urgência pe-
culiar ao tema. De outro modo, continuaremos tate-
ando os labirintos dos chavões complexos dos exten-
sos artigos dos tratados prorrogados pelos agentes 
que elegemos. 
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       E o futuro? 

Tony Lopes 
é designer, ativista, vice-presidente do 

movimento #ocupeolago, coordenador de 
comunicação no projeto Estruturando, um 

dos fundadores do projeto Ocupe Rio Doce e 
estudante de gestão ambiental pela  

na Universidade Estácio de Sá.

2018 será um ano atípico para 
o Brasil. Sediaremos o Fórum 
Mundial da Água, em Brasília. 
Momento para colocarmos os 

planos em prática ou, pelo me-
nos, apresentá-los para o mun-
do. Afinal, não é todo dia que 
temos a oportunidade de falar 
para tanta gente sobre as carac-
terísticas ambientais e sociais 

que afetam os recursos hídricos 
em nosso país. 

Tive o privilégio de ser convidado para par-
ticipar desde os primeiros debates sobre o fórum 
e participarei ativamente das discussões sobre sus-
tentabilidade, assim como da elaboração do acordo 
consequente das comissões. Espero, na medida do 
possível, emplacar bons argumentos no que se refe-
re à simplificação dos termos, implantação de meios 
culturais de conscientização, bem como incentivar a 
prática voluntária voltada para o meio ambiente de 
forma mais abrangente e efetiva.
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Um Novo Modelo de 
Desenvolvimento da Região 
Amazônica

A Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), na Amazônia, que esteve 
sob os holofotes da imprensa e nas redes sociais quando o presidente Michel Temer 
revogou a proteção da reserva, suscitou um debate que vai além da mineração na 
Amazônia. A região enfrenta, na verdade, o desafio de conciliar desenvolvimento 
com a preservação. 

Um novo modelo de desenvolvimento para a região que engloba a Amazônia 
Legal seria possível? Quais seriam os pilares desse modelo?

Para Sarney Filho, aliar a preservação ambiental a uma maior qualidade de 
vida para a população implica orientar as políticas públicas socioambientais para 
o fomento de uma economia florestal. Em seu artigo, ele mostra que só é possível 
alcançar o desenvolvimento sustentável da região amazônica quando a floresta em 
pé valer mais a pena, em termos econômicos, do que a floresta derrubada. Para 
tanto, ele sugere, entre outras linhas de atuação, o pagamento por serviços ambien-
tais, via transferência de recursos técnicos e financeiros a quem ajuda a manter ou 
a produzir os serviços ambientais, buscando incentivar ações de recuperação e con-
servação da região amazônica, além do desenvolvimento do ecoturismo e turismo 
comunitário na região Norte. 

Já Carlos Nobre, em seu artigo, que tem como base estudos que coordena 
sobre a região, mostra que o aumento de eficiência de uso de um recurso natural 
resulta em crescimento da exploração do recurso devido ao aumento da lucrativi-
dade. Ele atribui, à falta de imaginação para desenhar e implementar um futuro 
diferente para a Amazônia. Para Carlos Nobre, a alternativa viável, de alto valor 
agregado, seria trazer as ferramentas modernas da ciência e tecnologia, em inova-
dora parceria com o conhecimento tradicional para decifrar as florestas tropicais 
e uma rede de laboratórios avançados de biologia, tanto públicos como privados, 
para transformar tais ativos em valor econômico.
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Mais um desafio que você  
precisa superar ao trabalhar 
em comunidades vulneráveis
>  José Sarney Filho

Por que não imaginamos  
um outro futuro para a Amazônia?
> Carlos A. Nobre 
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Amazônia – proteção e desenvolvimento 
> José Sarney Filho

A Amazônia Legal, além de 
extremamente rica em re-
cursos naturais, abriga cer-
ca de 27 milhões de pesso-
as, distribuídas numa área 
de aproximadamente 5,1 
milhões de km². Embora 
grande parte dessa popu-
lação esteja localizada em 
áreas urbanas, muitos mu-
nicípios vivem em estreita 

relação com a floresta.

Na região, que representa 60% do território brasi-
leiro, quase 800 municípios partilham 1/3 das florestas 
tropicais úmidas do mundo, o maior banco genético 
existente, e 1/5 da disponibilidade de água do planeta. 
É detentora da mais elevada biodiversidade, ainda não 
totalmente conhecida, que já superou o registro de 40 
mil espécies de plantas e milhares de espécies da fau-
na terrestre e aquática. Também surgem ali os rios vo-
adores, massas de ar carregadas de vapor, que formam 
grandes cursos d’água atmosféricos, processados pela flo-
resta, que percorrem grande parte do território nacional, 
levando chuvas até o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul.

Pensar o desenvolvimento sustentável da Ama-
zônia, portanto, é considerar esses dados de maneira in-
dissociável. Aliar a preservação ambiental e uma maior 
qualidade de vida para a população implica orientar as 
políticas públicas socioambientais para o fomento de 
uma economia florestal.

Não se pode perder de vista o Acordo de Paris 
sobre Mudança do Clima, que demanda a criação de 
um modelo de desenvolvimento de baixas emissões e a 
contribuição voluntária brasileira (NDC) em que assumi-
mos metas ambiciosas. Somos o único grande país em 
desenvolvimento com metas absolutas de redução de 
emissões para o conjunto da economia: 37 % até 2025 
e 43 % até 2030.
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Ao mesmo tempo em que 
trabalha a melhoria da fisca-
lização e do controle do des-

matamento, nossa gestão está 
desenvolvendo alternativas 
econômicas, promovendo a 
integração de políticas e ins-
trumentos, ampliando as par-
cerias para manter a floresta. 

Afinal, só conseguiremos 
alcançar o desenvolvimento 
sustentável da região Amazô-
nica quando a floresta em pé 
valer mais a pena, em termos 
socioeconômicos, do que a 

floresta derrubada.

São muitas as frentes e os desafios nesse cami-
nho, a começar pelo incremento das medidas de co-
mando e controle para o combate, em curto prazo, do 
desmatamento. Conseguimos recompor inteiramente 
o orçamento de 2016 do Ibama e do ICMBio, princi-
pais órgãos federais de fiscalização ambiental. Ano 
passado, foram executados 99,7 milhões de reais um 
aumento considerável em relação ao exercício ante-
rior. Em julho deste ano, o Presidente da República 
autorizou a liberação de 10 milhões de reais, para 
um esforço concentrado contra o desmate ilegal, sob 
coordenação do IBAMA, com ações conjuntas de di-
versos órgãos públicos, como ICMbio, Exército, DPF, 
PRF, FUNAI e PM. Conseguimos, ainda, um aporte 
adicional do Fundo Amazônia para o aprimoramento 
das atividades do IBAMA, atendendo regiões onde o 
desmatamento tem sido mais crítico.

Esse esforço já está trazendo resultados. Segun-
do dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente 
da Amazônia (Imazon), o desmatamento da Amazô-
nia caiu 21%, no período de 1º de agosto de 2016 a 
31 de julho de 2017, em relação ao período anterior. 
Embora ainda não tenham saído os dados oficiais, o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) tam-
bém observa uma tendência de queda significativa, 
da ordem de 13% a 16%. Isso mostra que a linha de 
ação está correta.
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O Estado brasileiro tem uma dívida com a Ama-
zônia, que precisa ser quitada. A região presta serviços 
ambientais ao Brasil e ao planeta, e deve receber por 
isso. Um instrumento muito relevante é o pagamento 
por serviços ambientais, que consiste na transferên-
cia de recursos técnicos e financeiros a quem ajuda a 
manter ou a produzir os serviços ambientais, buscando 
incentivar ações de recuperação e conservação. Essas 
atividades resultam em benefícios, como manutenção 
da biodiversidade, disponibilidade de água, regulação 
do clima e armazenamento de carbono.

Outras políticas públicas e instrumentos estão 
sendo orientados para uma economia verde, que com-
bine a lógica da proteção com atividades produtivas. 
Recursos do Fundo Amazônia financiam projetos de 
conservação e uso sustentável, com foco em atividades 
produtivas, como manejo florestal, aquicultura, arran-
jos de pesca, agroecologia, incluindo a produção agro-
florestal, e turismo de base comunitária. Esses recursos, 
distribuídos por chamada pública, são destinados, prio-
ritariamente, para povos indígenas, quilombolas e co-
munidades tradicionais.

Projetos de Reduções de Emissões por Desmata-
mento e Degradação Florestal (REDD+) também são im-
portantes para garantir renda às populações locais. Sob 
o manto do REDD+, desenvolvemos um novo eixo no 
Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmata-
mento na Amazônia Legal (PPCDAm), tendo como focos 
a valorização do uso econômico e sustentável da flores-
ta e o incentivo aos modelos produtivos agropecuários 
sustentáveis.

A vertente de uso sustentá-
vel da floresta opera para 
incentivar e promover o 
manejo de produtos ma-
deireiros e não madeirei-

ros. Nesse escopo, inclui-se 
o incentivo à produção e 

comercialização de produ-
tos da sociobiodiversidade, 
importante estratégia tan-
to de geração de renda e 
inclusão social quanto de 
conservação da biodiver-
sidade. O REDD também 

está contemplado no Plano 
Setorial de Mitigação e de 
Adaptação às Mudanças 

Climáticas para a Consoli-
dação de uma Economia de 
Baixa Emissão de Carbono 

na Agricultura – Plano ABC. 
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Na linha da valoração da floresta em pé, apoia-
mos a Política de Garantia de Preços Mínimos para os 
Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), um ins-
trumento de incentivo econômico que proporciona me-
lhoria de renda às comunidades extrativistas, as quais 
recebem subvenção após comprovação de venda da sua 
produção por valor inferior ao mínimo fixado pelo go-
verno. A política contribuiu, apenas em 2016, com um 
acréscimo de 23,7% na renda anual dos extrativistas. Es-
tão na lista produtos como babaçu, borracha, mangaba, 
açaí, entre outros, sendo que os dois primeiros tiveram 
reajuste este ano.

Para que as políticas públicas cheguem aos in-
teressados e alcancem os resultados esperados, promo-
vemos ações de capacitação para os vários segmentos 
das cadeias produtivas locais e mutirões para cadastra-
mento também em outros programas sociais, como o 
de Aquisição de Alimentos.

No Ministério do Meio Ambiente (MMA), temos 
fomentado diversos instrumentos para a valoração 
e manutenção das florestas. Um deles é a concessão 
florestal, modalidade de cessão, mediante licitação 
pública, do direito de manejar de forma sustentá-
vel, e mediante pagamento, os recursos madeirei-
ros e não madeireiros. As áreas são utilizadas em 
forma de rodízio, o que permite a produção contí-
nua de madeira. Sobrevoei florestas sob regime de 
concessão e pude constatar, pessoalmente, o im-
pressionante nível de preservação. Ao longo deste 
pouco mais de um ano em que estou à frente do 
Ministério, aumentamos em 20% a área de florestas 
nacionais sob concessão. São 6 Flonas, atualmen-
te, e estamos com edital aberto para mais uma,  
em Rondônia.

O Serviço Florestal Brasileiro opera para 
criar sinergia entre as atividades florestais nas con-
cessões e as atividades comunitárias, para que a 
economia florestal seja capaz de gerar postos de 
trabalho, renda e desenvolvimento sustentável 
local. Parte dos recursos arrecadados é destina-
da prioritariamente ao apoio ao desenvolvimen-
to de atividades florestais pelas comunidades lo-
cais, principalmente para capacitação, assistência 
técnica e pesquisa. O restante é distribuído entre 
os estados e municípios onde estão localizadas as 
concessões, o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Florestal e o Instituto Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade (ICMBio), que os utiliza na 
gestão das unidades de conservação.
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Estamos desenvolvendo o potencial das 
unidades de conservação para a economia verde, 
através do ecoturismo e do turismo de base comu-
nitária, tanto naquelas de uso sustentável (flores-
tas nacionais, reservas extrativistas e reservas de 
desenvolvimento sustentável, por exemplo), quan-
to nas de proteção integral, com destaque para 
os parques nacionais. Enquanto o ecoturismo é 
entendido como um segmento que utiliza de for-
ma sustentável o patrimônio natural, o de base 
comunitária é um modelo que proporciona a in-
clusão social e se baseia na relação entre turistas  
e comunidade.

Estão sendo estudados e publicados editais 
de concessão de serviços para implantação de es-
trutura adequada à prática do turismo, como tri-
lhas, reforma ou construção de centro de visitan-
tes, áreas de camping, e promoção de atividades 
como mergulho, canoagem e rafting, em vários 
parques. Ampliar a visitação e, consequentemente, 
a visibilidade e sensibilização da sociedade sobre 
a importância da conservação da natureza, é um 
dos objetivos do incentivo ao ecoturismo. De ou-
tra parte, a atividade turística impacta de maneira 
significativa a economia das localidades onde está 
inserida, com a geração de empregos e renda em 
toda a cadeia do turismo.

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro

O Brasil e a Amazônia têm um 
enorme potencial inexplorado 
de visitação pública. Os 9% do 
território nacional sob gestão 
do ICMBio, abrigando as mais 
de 320 UCs federais, tiveram 
apenas 8 milhões de turistas 
em 2016. Entre as unidades, 

são 72 parques nacionais, dos 
quais apenas uma minoria 

possui condições para presta-
ção de serviços adequados. Os 
EUA, à guisa de comparação, 

com 59 parques, recebem 300 
milhões de pessoas por ano.
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O desenvolvimento do turismo nos parques 
nacionais já ocorre em Iguaçu, Tijuca, Serra dos Ór-
gãos e Fernando de Noronha. O Parque do Iguaçu, 
por exemplo, gera 1.500 empregos, entre diretos e in-
diretos. A geração de emprego e renda muda a visão 
com relação aos parques e à importância econômi-
ca e social da proteção ambiental. É uma demanda 
do setor de turismo e das populações do entorno  
dos parques.

Quando se observa o ranking de visitantes de 
2015, percebe-se que as unidades com mais visitação, 
naquele ano, foram aquelas onde existem concessões 
de serviços consolidados, oferecendo mais opções 
aos turistas.

Esses são apenas alguns exemplos de que 
há vários caminhos sendo trilhados para promo-
ver o desenvolvimento socioambiental da Amazô-
nia com base numa nova economia verde. O tra-
balho que temos desenvolvido, além do esforço 
do Governo Federal, precisa do engajamento dos 
governos estaduais e municipais, dos setores pro-
dutivos e das populações amazônicas. Assim, com 
toda a certeza, renderá excelentes frutos de for-
ma local, regional e, não tenho receio de afirmar,  
também global.

Fonte: ICMBio

José Sarney Filho
é Ministro do Meio Ambiente.
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Por que não imaginamos  
um outro futuro para a Amazônia?
> Carlos A. Nobre 

Há muito tempo se busca uma política de desen-
volvimento do agronegócio que seja compatível com 
redução do desmatamento através do que se conven-
cionou chamar de “intensificação sustentável”, isto é, 
aumento de produtividade da agricultura de grãos e 
principalmente da pecuária seria o motor a atender o 
aumento da demanda mundial de grãos e carne e isso 
naturalmente reduziria a pressão por novas áreas agrí-
colas. A Embrapa e o setor de pesquisa agropecuária 
aplicada das universidades brasileiras de fato vêm de-
senvolvendo um leque de técnicas para viabilizar a in-
tensificação sustentável, a qual, em princípio, aumenta 
a lucratividade da atividade rural.

As políticas públicas, principais responsáveis pela forte re-
dução dos desmatamentos de 2005 até 2014, parecem já ter 
atingido seu limite. Tanto é que desmatamentos vêm cres-
cendo nos últimos dois anos, mesmo num período de his-

tórica recessão econômica, demonstrando, mais uma vez, o 
desacoplamento entre desmatamento e crescimento econô-
mico: nem quando o PIB cresce, nem quando o PIB encolhe.

Esta solução com aparência de lógica irreto-
cável igualmente interessou o setor ambientalista e 
várias parcerias foram firmadas entre ONGs ambien-
talistas e o setor do agronegócio na busca dos cami-
nhos para a intensificação sustentável. Por exemplo, 
a Coalizão Clima, Agricultura, Florestas por uma Eco-
nomia de Baixo Carbono reúne as principais associa-
ções do agronegócio, do setor florestal e as principais 
ONGs ambientalistas brasileiras, e tem como mote 
“desenvolver uma economia de baixo carbono base-
ada na produção de alimentos e gestão de florestas, 
compatibilizando a preservação ambiental e o de-
senvolvimento econômico”.
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A falência estrutural deste modelo é que o au-
mento da lucratividade do setor agropecuário através 
do aumento da produtividade inevitavelmente atrai 
mais capitais para a atividade e as forças de pressão 
para a expansão da fronteira agrícola continuam 
existindo, como é o caso da contínua expansão desta 
fronteira na Amazônia e no Cerrado. 

Podemos fazer uma analogia com o setor de 
energia. Se hoje é possível imaginar a quase comple-
ta descarbonização do setor de energia global até a 
segunda metade deste século – atualmente quase 
70% da energia produzida é de origem fóssil –, isto 
se deve ao fato que ciência e tecnologia vêm tornan-
do energias limpas, como a solar e a eólica, técnica 
e economicamente viáveis. Seria impossível atingir a 
descarbonização somente com o aumento da eficiên-
cia no uso de energias de origem fóssil, ainda que efi-
ciência também faça sentido econômico e aumente a 
lucratividade. Porém, sem as alternativas de energias 
limpas, este aumento de eficiência e lucratividade 
poderia levar, no final, ao aumento do uso dessas 
energias, o que é conhecido como Paradoxo de Je-
vons, isto é, o aumento de eficiência de uso de um 
recurso natural resulta em crescimento da explora-
ção do recurso devido ao aumento da lucratividade. 
Em resumo, necessita-se de rupturas com o modelo 
anterior e novas tecnologias podem ser elemento in-
dutor destas ruptura, como, por exemplo, o veículo 
com motor a combustão significou o fim da era dos 
transportes por tração animal e potencialmente o 
veículo a motor elétrico significará o fim do motor  
a combustão.

Aumentar a produtividade da agropecuária 
nacional para frear os desmatamentos na Amazônia 
e no Cerrado é análogo a propor somente o aumen-
to da eficiência de uso das energias de origem fóssil 
para descarbonizar o setor de energia. É condição 
necessária, mas muito longe de ser suficiente. Assim, 
o que seria equivalente, na Amazônia, às tecnologias 
de fontes limpas no setor de energia, que promovem 
o desenvolvimento sem ameaçar a estabilidade cli-
mática e a biodiversidade?

Para responder a esta pergunta, é preciso ana-
lisar um desafio que vem antes da busca de soluções 
práticas. A maior falha, quando se discute o desen-
volvimento de regiões tropicais, é o desafio conceitu-
al da falta de imaginação. Por que não conseguimos 
imaginar um futuro alternativo para a Amazônia? O 
Brasil se orgulha de ser considerado uma potência 
ambiental pelos seus vastos recursos renováveis de 
água, clima e especialmente por sua incomparável 
biodiversidade. Entretanto, em nenhum momento 
de nossa história se concebeu, se planejou, se inven-
tou ou se implementou um inovador modelo de de-
senvolvimento no qual a diversidade biológica fosse 
relevante economicamente, a não ser como valor 
estético de utilidade para poucas atividades como 
turismo ou, num outro sentido, para a imagem de 
país de natureza tropical exuberante. 
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A nossa produção agrícola de valor econômico 
– com a honrosa exceção do boom da borracha até o 
início do século XX – sempre se baseou em produtos 
originários de outros continentes: cana-de-açúcar, 
café, soja, milho, arroz etc. A nossa potente indústria 
florestal depende de duas espécies exóticas, tendo o 
país mais de 15 mil espécies arbóreas em sua biodi-
versidade. 

Somente muito recentemente, a diversidade 
da culinária regional baseada em produtos de nos-
sa biodiversidade começa a despontar. A valoriza-
ção cultural recente do açaí – produto autêntico da 
Amazônia – atingiu mercados globais e impulsionou 
a busca por uma marca diferenciada em produtos 
de culinária, que, apesar de ser pequena em escala 
econômica, pelo menos adquire valor cultural. Isso 
também começa a ocorrer com produtos da biodiver-
sidade do Cerrado.

Ao contrário, produtos 
originários de nossa biodi-
versidade, com raras exce-
ções, sempre foram menos 
valorizados culturalmente. 

Por exemplo, a dieta do 
brasileiro é quase toda 

herdada daquela de euro-
peus e africanos, sofrendo 
recentemente a influência 
das redes globais de fast 
food, alimentos de baixa 
qualidade nutricional e, 
em parte, responsáveis 
pela crise de obesidade 
que aflige a saúde dos 

brasileiros. 
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A falta de imaginação para desenhar e imple-
mentar um futuro diferente para a Amazônia atinge 
todas as dimensões de políticas públicas da história 
recente e do presente. A fertilidade das várzeas dos 
grandes rios de águas barrentas, como o próprio 
Amazonas, foi utilizada desde o tempo da coloniza-
ção para produção de espécies exógenas como cana- 
de-açúcar e arroz para exportação para Portugal. A 
ditadura militar deu consequência ao seu lema na-
cionalista “integrar para não entregar” com um mo-
delo esquizofrênico de substituição da floresta, em 
que praticamente não se via valor algum na manu-
tenção da floresta, e cunhou o lema “a ocupação da 
Amazônia seguirá a pata do boi”, que de fato ocor-
reu, lembrando que cerca de 65% da área de floresta 
derrubada deu lugar a pastagens para a pecuária. Na 
segunda metade do século XX, ignorando os tremen-
dos avanços do conhecimento, implementamos na 
Amazônia um modelo de desenvolvimento idêntico 
àquele dos colonizadores portugueses – gado e agri-
cultura – responsável pelo quase desaparecimento da 
Mata Atlântica.

É uma realidade global que pouco se cria e 
muito se copia. No Brasil, este ditado é ainda mais 
verdadeiro. Como não há países desenvolvidos, com 
economia baseada em recursos da biodiversidade, 
nas regiões tropicais, copiamos acriticamente mode-
los de desenvolvimento de regiões não tropicais e os 

implementamos com muitas deficiências. Vejamos, 
por exemplo, o trinômio desenvolvimentista da dita-
dura militar para a Amazônia: substituição da flores-
ta por pastagens e agricultura importada de outras 
regiões, mineração e a industrialização forçada da 
Zona Franca de Manaus. Em todo o mundo, zonas 
francas industriais são voltadas para produzir pro-
dutos de grande valor agregado para exportação e se 
caracterizam como importantes centros de inovação, 
onde os subsídios na forma de menor taxação devem 
necessariamente impulsionar inovações disruptivas. 
A Zona Franca de Manaus produz para o mercado 
interno e, quase 50 anos após sua implantação, pra-
ticamente em nada inova e não compete nem mini-
mamente com zonas francas industriais inovadoras 
de outras partes do mundo.

Exatamente devido à inexistência de países al-
tamente desenvolvidos na região tropical, não fosse 
a falência de imaginação, o Brasil poderia ter ino-
vado e criado modelo próprio de desenvolvimento 
a partir de nossa biodiversidade tropical e outros 
recursos naturais renováveis. Recursos públicos não 
faltariam se uma parte dos subsídios implícitos e 
explícitos para a expansão da pecuária extensiva 
na região e aqueles para o funcionamento da Zona 
Franca de Manaus fossem utilizados para alavancar 
uma nova economia baseada em recursos da biodi-
versidade e de outros recursos naturais renováveis. 
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Em anos recentes, buscando sintonia com o discurso 
da sustentabilidade dos tempos atuais, até foi cria-
do um apêndice da Zona Franca industrial chama-
da Zona Franca Verde. Entretanto, não se conhecem 
resultados práticos dessa iniciativa. De mesmo teor,  
criou-se o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), 
em Manaus, com o nobre objetivo de gerar a base 
de conhecimentos para alavancar um novo modelo 
de desenvolvimento regional utilizando o potencial 
desconhecido das espécies biológicas. Assim como a 
Zona Franca de Manaus, mais de uma década após 
sua criação, praticamente nada agregou de conheci-
mentos e inovação para esta nova economia verde. 
Ainda que possa se dizer que não faltou imaginação 
ao se criar o CBA, sua subordinação organizativa à 
Suerintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRA-
MA), carente de experiência de como gerir institui-
ções de pesquisa e dominada por políticos compro-
metidos somente com o status quo, resultou em que 
o CBA é quase um total fracasso. O conhecimento não 
é gerado por instalações prediais ou por equipamen-
tos, mas por pesquisadores altamente qualificados e 
com projetos financiados a longo prazo, o oposto da 
história do CBA.

A deficiência de imaginação 
contamina todo o sistema edu-
cacional. Na Amazônia, cursos 
de graduação, pós-graduação, 
profissionalizantes, entre ou-

tros, muito raramente formam 
ou geram conhecimentos para 

catapultar uma economia 
baseada em aproveitamento 
econômico da biodiversidade 
na região. Reproduzem sem 

pensar os conteúdos de progra-
mas de outras partes do Bra-
sil. Cursos voltados para essa 

nova economia verde são 
raríssimos, ainda que existam 

alguns poucos.
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Veja, por exemplo, a gran-
de expansão observada, 
nos últimos 10 anos, da 

rede de institutos federais 
de educação, voltados 

para capacitação profis-
sional e qualificação para 
o mercado de trabalho. 

Praticamente nenhum de-
les foi criado na Amazônia 
para formar profissionais 
para uma economia base-
ada na biodiversidade, isso 
após a criação de mais de 
três centenas de novos ins-
titutos. Esse fato reflete de 
modo chocante a falência 

de imaginação. 

A ausência de imaginação atinge seu ápice nos 
atos e ações da classe política em todos os níveis. Até 
recentemente, era ainda algo cercado de mistério 
a dificuldade de se criar políticas públicas voltadas 
para um modelo de desenvolvimento sustentável na 
Amazônia, a não ser a bem-sucedida política conser-
vacionista de criação de áreas protegidas e demar-
cação de reservas indígenas após a Constituição de 
1989, acelerada enormemente de 2003 até 2011, 
medida essencial para desacelerar a expansão da 
fronteira de commodities agrícolas. Boas ideias eram 
propostas, mas dificilmente avançavam e chegavam 
à implementação numa escala que demonstrasse 
sua viabilização. Os escândalos de corrupção que 
chocam a sociedade brasileira mostram que a classe 
política, em vasta maioria, não é dotada de um mí-
nimo de imaginação ou independência, mas estava 
(está?) a soldo de grandes interesses corporativos do 
agronegócio intensivo em recursos e das empreitei-
ras ávidas por grandes obras de infraestrutura, cor-
porações igualmente carentes de imaginação para 
propor inovações disruptivas.
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A falta de imaginação do potencial de uma 
inovadora economia verde baseada em ativos bio-
lógicos não é restrita às nossas fronteiras. Estudos 
de viabilidade econômica para a Amazônia de ins-
tituições sérias como o Banco Mundial quase que 
completamente ignoram tal potencial. Por exemplo, 
estudos recentes continuam a enxergar o valor dos 
produtos da floresta de forma exclusivamente ex-
trativista e colocam rentabilidades baixíssimas. Por 
exemplo, menos de 10 dólares por ano por hectare 
para produtos não-madeireiros e um pouco mais de 
20 dólares para extração sustentável de madeira. Ig-
noram o caso concreto de sucesso de mercado dos 
sistemas agroflorestais como o do açaí, com rentabi-
lidades anuais comprovadas entre 200 e 1000 dóla-
res por hectare, e que agregam mais de 1 bilhão de 
dólares anualmente à economia regional. 

Então, o que poderia ser o equivalente, para 
a Amazônia, à viabilização, por meio de desenvolvi-
mento científico e tecnológico, de energias limpas 
para a descarbonização do setor de energia? Ciên-
cia e tecnologia podem ser a base de um inovador 
modelo de desenvolvimento do nosso ainda ador-
mecido potencial de exploração do que a evolução 
biológica nos legou em números generosos, a nossa 
incomparável biodiversidade.

Assim, como a cadeia produtiva do açaí 
demonstra a viabilidade de uma escala 

econômica com base em um autêntico produto 
da biodiversidade amazônica, modelo este 
de produção agroflorestal que mantém a 

floresta em pé, é possível conceber uma nova 
economia baseada na exploração sustentável 

de muitas dezenas a centenas e mesmo 
milhares de produtos desta biodiversidade. 
Vários estudos apontam que tal economia 
seria maior do que a economia atual de 

substituição da floresta para produção de 
proteína animal e vegetal e mesmo mineração. 
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Podemos, sim, imaginar uma nova via de desenvolvimento 
da Amazônia com um compromisso ético de sustentabilidade 

centrado em manter a floresta em pé. Por um lado, o potencial 
de dar escala de mercado para inúmeras cadeias produtivas 

baseadas em produtos de sistemas agroflorestais é algo 
concreto, se nosso imaginário assim o desejar. 

Entretanto, por outro lado, o maior potencial econômico, 
quase inesgotável e permanente, é trazer as ferramentas 

modernas da ciência e tecnologia – em inovadora parceria com 
o conhecimento tradicional – para decifrar os incomensuráveis 

ativos biológicos e biomiméticos de plantas, animais e 
microrganismos existentes nas florestas tropicais. Não nos 

esqueçamos, nem por um minuto, de que o século XXI é a era 
onde o maior valor é o conhecimento e não o bem tangível. 

Uma rede de laboratórios avançados de biologia, tanto 
públicos como privados, e também PPPs é condição sine qua 

non essencial para transformar tais ativos em valor econômico.
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Nesta via inovadora de desenvolvimento para 
a Amazônia, ciência e tecnologia devem atingir to-
dos os elos da cadeia produtiva e transformar-se em 
elemento de distribuição mais equitativa de renda e 
não, como ocorre mais comumente, afunilando ainda 
mais a obscena concentração de renda existente no 
Brasil. Hoje, os produtores de açaí se apropriam de 
somente 10% a 15% do valor econômico do açaí nos 
mercados. Ainda que essa renda lhes seja mais atra-
tiva do que outras ocupações rurais, somente através 
de maior agregação de valor na base da produção, 
isto é, o surgimento do agricultor-empreendedor, 
que um novo modelo econômico poderia lhes colo-
car na classe média, objeto maior de qualquer plano 
de desenvolvimento sustentável na construção de um 
país democrático de classe média. Para tanto, a ação 
de políticas públicas de educação adequada deve ser 
pilar central deste novo modelo de desenvolvimento, 
capacitando os amazônidas para terem papel rele-
vante nas cadeias produtivas existentes e nas novas, 
aplicando agregação de valor e se apropriando de 
maior renda com a criação de uma rede de bioindús-
trias por toda a região. Não nos esqueçamos que 80% 
da população amazônica vive em cidades. Qualquer 
modelo equitativo de desenvolvimento sustentável 
deve ser capaz de criar emprego e renda também em 
cidades de todos os portes, isto é, bioindústrias diver-
sificadas, evitando excessiva concentração industrial 
em grandes cidades.

Converter a diversidade biológica das florestas 
tropicais em valor econômico, mantendo a floresta 
em pé, exige um concentrado esforço. Em primeiro 
lugar, precisamos vencer o histórico complexo de in-
ferioridade de não concebermos um modo brasilei-
ro de desenvolvimento ao somente dar preferência 
acriticamente a modelos exógenos de desenvolvi-
mento. Isto é, vencer o desafio de imaginação para 
um futuro sustentável. Em segundo lugar, precisamos 
valorizar e papel da ciência e tecnologia para viabili-
zar este novo modelo de desenvolvimento e investir 
para tanto. Em terceiro lugar, há que surgir um novo 
tipo de empreendedor voltado para a inovação, mas 
com consciência para a busca de soluções dentro do 
marco da sustentabilidade de longo prazo e da re-
partição justa de benefícios e inclusão social. Por 
último e não menos importante, necessitamos de 
uma transformação política para que a democracia 
representativa possa de fato dar eficácia às poli-
ticas de sustentabilidade com justiça social e que 
respeite e dê consequência à vontade majoritária 
da população brasileira de preservar a maior flo-
resta tropical do planeta.

Carlos A. Nobre
é membro da Academia Brasileira de Ciências, 
membro-estrangeiro da Academia Nacional de 
Ciências dos EUA, sênior fellow do WRI Brasil, 
coordenador científico do Instituto Nacional 

de C&T para Mudanças Climática.
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a

O Desmatamento e o Fim 
dos Povos e Conhecimentos 
Tradicionais

Os impactos do desmatamento vão além da morte de espécies da flora e fau-
na terrestre. É necessário entender como a degradação do meio ambiente significa 
também a morte de um patrimônio genético e de conhecimentos tradicionais e 
como essa perda de povos e culturas tradicionais leva consigo um conjunto inesti-
mável de conhecimentos sobre usos medicinais e terapêuticos ou sobre formas de 
cultivo e seleção das plantas, animais e organismos vivos dos biomas. 

Para tratar deste assunto, Rafael de Sá Marques aborda, em seu artigo, a ges-
tão mais eficiente dos recursos, inclusive do novo marco legal que rege o acesso e a 
repartição do acesso à biodiversidade brasileira. Além disso, ele faz um apanhado 
do protagonismo brasileiro sobre o tema, por meio de Medida Provisória, no ano 
2000, quando foram desenvolvidos e aprimorados conceitos e instituições relacio-
nados a todo o sistema de acesso e repartição de benefícios dos recursos genéticos. 
Destaca, ainda, a mudança de paradigma, anteriormente focado em evitar a biopi-
rataria,  para o da priorização do incentivo ao uso responsável tanto do patrimônio 
genético quanto dos conhecimentos tradicionais a ele associados.

Já Alessandro Oliveira, em seu artigo sobre o tema, avalia que, à medida que 
o desmatamento avança sobre os territórios e os modos de vida de povos e comuni-
dades tradicionais, são destruídas as condições de vida dessas coletividades, o que 
acaba por reduzir as possibilidades humanas de realizar descobertas e inovações. 

Uma vez que os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade fo-
ram historicamente apropriados por diferentes ramos científicos como atalho para 
a descoberta de uma infinidade de produtos farmacológicos, cosméticos e de alta 
nutrição, representam nichos de saberes decisivos para a sustentabilidade, espe-
cialmente nos campos da segurança hídrica e alimentar. 
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a

Desmatamento mata! Biodiversidade 
e os conhecimentos tradicionais
> Alessandro Roberto de Oliveira

A gestão do uso econômico da biodi-
versidade como garantia de recursos 
para a conservação ambiental
> Rafael de Sá Marques
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A gestão do uso econômico da biodiversidade como  
garantia de recursos para a conservação ambiental
> Rafael de Sá Marques

O aquecimento global, as mudanças climáticas e 
a extinção de espécies constituem uma realidade que 
já impacta a vida humana. Seja por meio da intensi-
ficação dos desastres naturais e seus impactos diretos 
na qualidade de vida das pessoas, seja por meio dos 
inúmeros e repetidos estudos científicos já publica-
dos, está cada vez mais evidente que o futuro da hu-
manidade depende de nossa capacidade de enfrentar 
esses processos. Mas saber da existência do problema 
é apenas o primeiro passo para entender a dimensão 
do desafio que nos aguarda em um futuro muito pró-
ximo. Importa lembrar que, para muitas populações, 
essa já é uma realidade desesperadora. Infelizmente, 
esse diagnóstico não é recente e nem de fácil solução, 
seja do ponto de vista político, econômico ou tecnológi-
co. Os países, os cientistas, as sociedades têm avançado 
o debate sobre soluções que podem mitigar seus im-
pactos e, quem sabe, reverter a curva de deterioração 
ambiental causada pela humanidade no longo prazo. 
A gestão racional do uso, especialmente o econômico, 
da biodiversidade, prevista na Convenção sobre Diver-
sidade Biológica (CDB) e no Protocolo de Nagoya sobre 
Acesso a Recursos Genéticos e Repartição de Benefícios 
decorrentes da sua utilização pode ser uma ferramenta 
estruturante de políticas e ações nesse sentido. Ela pode 
significar, talvez, a mais concreta ferramenta de cobran-

ça por serviços ambientais a ser inserida nos sistemas 
legais e econômicos. O sistema de acesso e repartição 
de benefícios pode catalisar a mudança de um paradig-
ma fundado na boa vontade e na ajuda voluntária para 
outro em que as sociedades assumem a necessidade da 
conservação ambiental como condição de sobrevivên-
cia inescapável e a traduz em obrigação ética, moral e 
econômica.

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio-92), o Brasil 
recebeu líderes mundiais para discutir soluções para 
problemas ambientais que todos sabiam ser eminentes 
e graves. Desse encontro nasceu a CDB, um tratado que 
tem como partes 195 países e a União Europeia, mais 
do que a Organização das Nações Unidas, que tem 193. 
A legitimidade de um reconhecimento mais amplo que 
o da própria ONU nos autoriza a acreditar que as solu-
ções acordadas nesse fórum têm grande potencial de se 
tornarem efetivas. Mas, antes de tratar do marco legal 
que trata do uso da biodiversidade, inclusive das res-
pectivas obrigações que nascem desse uso, vale a pena 
atualizar algumas informações sobre o estado de con-
servação da biodiversidade no nosso planeta. Afinal, é 
a partir da consciência sobre a dimensão do problema 
que os cidadãos se dispõem a priorizar soluções.  
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Pode parecer alarmismo 
dizer que a sexta extinção 
em massa de espécies está 
a pleno vapor no planeta 
Terra. Para os cientistas, 

contudo, esse fato já é uma 
realidade grave o suficiente 

para não ser tratada por 
eufemismos. Quem nos traz 
essa informação é a União 
Internacional para Conser-
vação da Natureza (IUCN), 
uma reconhecida entidade 
que congrega mais de 1300 
organizações governamen-

tais e a sociedade civil e 
que recebe a contribuição 
de mais de 16 mil espe-

cialistas de todo o mundo. 
Vale destacar brevemente 
alguns dos fatos cientifica-
mente comprovados que 
levam a essa conclusão.

Há hoje 19.928 espécies vegetais e animais do-
cumentadas pela IUCN como ameaçadas de extinção. 
Esse dado pode estar bem abaixo da realidade, visto 
que apenas 3% das 1,9 milhão de espécies já descritas 
tiveram suas condições de sobrevivência pesquisadas. 
Além disso, um em cada quatro mamíferos e uma em 
cada oito aves enfrentam risco de extinção em futuro 
próximo. Os anfíbios correm o mesmo risco na propor-
ção de um para cada três espécies conhecidas. Metade 
das espécies de tartarugas também. O número total de 
espécies de animais ameaçados de extinção subiu de 
5.205 em 1996 para 8.462 em 2017. Indonésia, Índia, 
Brasil e China são os países com o maior número de 
espécies nessa situação. São países megadiversos, com 
grandes populações e, em geral, dificuldades orçamen-
tárias para enfrentar esse desafio.

Além do desaparecimento das espécies em rit-
mo mais rápido do que a capacidade dos cientistas de 
identificá-las, também estamos perdendo povos e cul-
turas tradicionais que existem há séculos ou milênios. 
De acordo com a UNESCO, nos últimos 10 anos, cerca 
de 100 línguas e suas respectivas culturas foram extintas 
no mundo. Mais de 400 outras línguas estão em risco 
crítico de desaparecimento e 51 delas contam com ape-
nas um representante vivo. Cada povo e cultura que de-
saparece da face do planeta leva consigo um conjunto 
inestimável de conhecimentos sobre usos medicinais e 
terapêuticos ou sobre formas de cultivo e seleção das 
plantas, animais e organismos vivos dos biomas onde 
viviam. Em um mundo urbanizado, essas tristes mudan-
ças acontecem sem que a maioria de nós se dê conta. O 
desaparecimento de espécies e culturas não faz parte 
do dia a dia das cidades.
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As pessoas tendem a sentir que a vida nas cida-
des acontece quase que de forma autônoma e desvin-
culada do restante do planeta. Ainda assim, as cidades 
continuam a receber os impactos de eventos climáticos 
extremos e continuam a depender de todo o sistema 
ambiental, cultural e produtivo que acontece nas áreas 
rurais, de florestas, dos oceanos etc. Torna-se cada vez 
mais urgente a necessidade de implementação de me-
canismos estruturantes de canalização de recursos para 
o financiamento de políticas relacionadas à qualidade 
do ar que respiramos, à disponibilidade hídrica nos 
centros urbanos, à existência de ecossistemas minima-
mente equilibrados para suportar a atividade agrícola, 
à disponibilidade de todas as formas de serviços ecossis-
têmicos essenciais a vida humana. Não será por meio de 
doações ou de acordos e compromissos voluntários que 
a humanidade conseguirá responder a essas demandas 
na dimensão e na velocidade necessárias. As obrigações 
relacionadas à repartição de benefícios pelo uso do 
patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais 

constituem um mecanismo que, quando efetivamen-
te implementado pelos países signatários da CDB, têm 
potencial para ajudar a custear as ações de adaptação 
e mitigação de impactos.

O Brasil tem sido protagonista nessa agenda em 
nível global. Em julho de 2000, foi editada a primeira 
legislação sobre o tema, por meio de Medida Provisó-
ria. A partir de então, foram desenvolvidos e aprimora-
dos conceitos e instituições relacionados a todo o sis-
tema de acesso e repartição de benefícios dos recursos 
genéticos (ABS, na sua sigla em inglês). Em 2015 entrou 
em vigor a Lei nº 13.123, que revisou a legislação an-
terior, transformando o foco do modelo brasileiro de 
“comando e controle de processos” para “gestão e fisca-
lização de resultados”. Basicamente migramos de um 
paradigma focado em evitar a biopirataria para outro 
com priorização do incentivo ao uso responsável tanto 
do patrimônio genético (PG) quanto dos conhecimen-
tos tradicionais a ele associados (CTA).
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De forma resumida, podemos elencar alguns dos principais avanços da nova legislação nacional e que 
a posicionam na vanguarda desse tema em nível mundial.

• Os recursos da repartição de benefícios – RB devem ser obrigatoriamente 
utilizados em atividades de conservação da biodiversidade e valorização 
dos conhecimentos tradicionais. No modelo anterior, o beneficiário podia 
ser o titular do território onde foi obtido o patrimônio genético e po-
dia usar os recursos para qualquer finalidade, mesmo que não guardasse 
qualquer relação com a conservação ambiental.

• O fato gerador, a base de cálculo e o percentual da repartição de benefí-
cios estão claramente definidos e sua aferição pode ser objetiva e factual. 
Essa clareza facilita tanto o cumprimento das obrigações pelo administra-
do quanto a fiscalização pelo Estado, reduz a mora processual e a judicia-
lização. No modelo brasileiro anterior e, infelizmente, nos modelos de al-
guns outros países, a obrigação relacionada à RB era abstrata e confundia 
os processos da cadeia de inovação tecnológica com a real obtenção de 
benefícios econômicos a serem repartidos. Além disso, havia a dificuldade 
de aferição do que seria um valor “justo e equitativo”, conforme determi-
na a legislação, entre outros problemas.

• O foco da gestão é no resultado e não nos processos. Tendo em vista a 
maior objetividade na definição da incidência da RB e da respectiva fis-
calização, viabiliza-se a desoneração de toda a cadeia de inovação dos 
controles a priori. Os controles serão feitos a posteriori por meio de fer-
ramentas de rastreabilidade a partir das informações contidas no Sistema 
Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicio-
nal Associado (SISGEN) e de pontos de checagem pré-estabelecidos como a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), o Registro Nacional de Cultivares (RNC).
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• Sistema “declaratório e eletrônico” em lugar de um sistema “autorizativo 
por decisão colegiada” para acesso, ou seja, para pesquisa e desenvolvi-
mento tecnológico. Ao se eliminar os custos de transação e econômicos 
relacionados às atividades de acesso ao PG e ao CTA, cria-se incentivo a 
que pesquisadores e instituições de ciência e tecnologia busquem sua re-
gularização e, ao mesmo tempo, alimentem o Estado com as informações 
importantes para a rastreabilidade.

• As regras estão relacionadas ao tipo de uso que se dá ao PG e ao CTA. 
Essa diferenciação facilita o atendimento de previsões da CDB nas quais 
se reconhece o tratamento diferenciado para as atividades relacionados à 
agricultura e alimentação, a partir do entendimento de que a segurança 
alimentar é uma prioridade que justifica essa diferenciação. Dessa forma, 
o modelo brasileiro tem um conjunto de normas comuns a todas as ativi-
dades mas, em alguns aspectos, diferencia os tratamentos a serem dados 
para: a) usos de PG e CTA relacionados a agricultura e alimentação; e, b) 
usos não relacionados a agricultura e alimentação. 
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• A participação da sociedade civil no Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético (CGEN) foi garantida em Lei. No modelo anterior, apenas o Estado 
tinha representação no CGEN, que é a autoridade máxima para o sistema 
de ABS no Brasil. A composição do CGEN conta, atualmente, com a partici-
pação de representações dos setores acadêmico, empresarial e dos povos 
indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais, com direi-
to a voz e voto.

• Criação do Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios (FNRB). O Fun-
do resolve dois problemas-chave dos sistemas de ABS: a) como fazer a RB 
chegar a outros povos e comunidades, além daquelas que já negociaram 
um Acordo de Repartição de Benefícios (ARB), quando todos compartilham 
o mesmo CTA; b) dar garantia às empresas que assinam um ARB com uma 
determinada comunidade de que não sofrerão demandas judiciais apre-
sentadas por outras comunidades que compartilhem esse CTA. A obrigação 
de fazer a RB com os povos e comunidades tradicionais que compartilham 
esse conhecimento passa a ser do Fundo.
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• A garantia de direitos de povos e comunidades tradicionais está assegu-
rada em lei. O artigo 9º da Lei nº 13.123 de 2015 define que o acesso ao 
conhecimento tradicional associado de origem identificável está condi-
cionado à obtenção do consentimento prévio informado – CPI. E o artigo 
10º positiva uma lista importante de direitos dos povos e comunidades. 
Além disso, a legislação nacional é a única de que se tem conhecimento 
no mundo que assegura a esses povos e comunidades: a) participação 
com direito a voz e voto no órgão máximo da gestão do sistema de ABS, 
participando inclusive de decisões em terceira instância recursal de pro-
cessos relativos a autos de infração; b) garantia de que tenham o poder 
de escolher o tipo de instrumento comprobatório da obtenção do CPI que 
lhes seja mais adequado; c) reconhecimento dos protocolos comunitários 
como um instrumento legal apto a comprovar o CPI; d) participação no 
Comitê Gestor do FNRB, com direito a voz e voto.

• Regularização das atividades em desacordo com a Medida Provisória que 
vigia antes da aprovação da nova lei. Esse mecanismo de transição trouxe 
segurança jurídica para os usuários que buscavam regularização, bem como 
incentivo a todos que estavam à margem do sistema para que formalizem 
suas atividades. A regularização de atividades exclusivamente de pesquisa 
científica foi bastante simplificada e depende apenas do seu registro no SIS-
GEN. Usuários que desenvolveram outras atividades em desacordo com a 
norma anterior poderão ter as sanções suspensas, e até extintas, mediante a 
assinatura de Termo de Compromisso, no qual se comprometem com o pa-
gamento da RB referente aos últimos cinco anos anteriores a sua celebração, 
nos termos dos artigos 38 a 41 da Lei nº 13.123.
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Nos últimos anos, mais de 100 países já rati-
ficaram o Protocolo de Nagoya e cerca de 50 países 
passaram a ter leis nacionais que tratam do tema, 
como União Europeia, Austrália, África do Sul, Índia, 
Peru, Colômbia, Costa Rica, Indonésia, Etiópia, entre 
tantos. Outros estão em processo de elaboração de 
seus marcos legais: China, Malásia, Uruguai, México, 
Argentina etc. Infelizmente, muitos países seguiram 
o primeiro modelo brasileiro ao elaborar suas nor-
mas e começam a passar pelas mesmas experiências 
e dificuldades por nós vivenciadas na última década. 
Por outro lado, há forte tendência de que aqueles 
que estão elaborando e discutindo seus textos neste 
momento adotem regras e conceitos mais próximos 
dos vigentes na nova legislação brasileira.

O estabelecimento do novo marco legal sobre 
acesso e repartição de benefícios pavimenta o cami-
nho para o desenvolvimento de políticas públicas 
que incentivem e consolidem os modelos de negó-
cio da economia da floresta em pé, que promovam o 
desenvolvimento econômico nacional com inclusão 
social e conservação da biodiversidade nativa. 

A nova lei retirou os empecilhos que dificultavam 
a pesquisa e o desenvolvimento de produtos oriundos 
do acesso à biodiversidade brasileira. Precisa-se agora 
investir no fortalecimento de cadeias produtivas locais 
que utilizam a biodiversidade brasileira e incluam de 
forma justa povos indígenas e comunidades tradicio-

nais, possibilitando um salto de qualidade nos produ-
tos por eles fornecidos e em suas condições de vida. 
Ao estimular o uso sustentável de ativos florestais, 
conferindo-lhes maior conteúdo tecnológico e valor 
agregado, conseguiremos promover a substituição de 
muitas práticas predatórias nas economias locais. A 
implementação de uma cadeia de produção inclusiva 
das populações das florestas as fortalece, ainda, em 
sua condição de agentes de defesa dos biomas em que 
vivem. Da mesma forma, ampliam-se suas condições 
para o exercício do controle social na luta pela garantia 
de seus próprios direitos.

A implementação de um sistema de regras de 
uso da biodiversidade que possa, ao mesmo tempo, 
garantir recursos para a mitigação dos problemas 
ambientais globais; criar um ambiente favorável à 
pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico; favore-
cer modelos de negócios mais sustentáveis dentro do 
produto interno nacional; promover a inclusão so-
cial e a garantia de direitos de povos e comunidades 
a muito ansiosos por justiça não só é viável como 
factível. Um sistema de ABS funcional e equilibrado 
tem grande potencial de contribuição ao se somar 
às demais estratégias de conservação e preservação 
do nosso meio ambiente. Acima disso, ele pode ser 
uma ferramenta importante para que as sociedades 
modernas respondam de forma mais estruturada e 
consistente aos desafios ambientais que se têm mos-
trado cada vez mais urgentes e assustadores.

Rafael de Sá Marques
 é presidente do Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético do Ministério do Meio 
Ambiente e Diretor do Departamento de 

Apoio ao CGen. No Governo Federal já 
ocupou os cargos de Secretário Executivo 
do CGen e Diretor de Patrimônio Genético 

no MMA. Mestre em economia pela Univer-
sidade de Brasília (UnB) e servidor público 
federal, especializou-se nas áreas de inova-
ção, propriedade intelectual, biotecnologia 
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Desmatamento mata!  
Biodiversidade e os conhecimentos tradicionais
> Alessandro Roberto de Oliveira

No início do mês de setembro deste ano, espa-
lhou-se pelas redes a notícia do massacre de indíge-
nas no Vale do Javari, oeste do Amazonas, fronteira 
com o Peru. As denúncias ganharam as páginas de 
jornais no Brasil e no exterior. O primeiro ataque te-
ria acontecido contra integrantes da etnia Warikama 
Djapar na região das cabeceiras dos rios Jutaí e Jutai-
zinho no mês de maio e o outro no mês de agosto, 
na região do rio Jadiatuba, contra homens, mulhe-
res e crianças pertencentes ao grupo que ficou co-
nhecido na mídia como “flecheiros” – uma alusão às 
suas posições empunhando arcos e flechas nas ima-
gens aéreas feitas de suas casas no meio da floresta, 

que também ganharam a internet no ano passado. 
De acordo com as denúncias feitas pelo movimento 
indígena organizado na região, no primeiro caso o 
ataque teria sido orquestrado por um proprietário 
de terra que tem liderado invasões às terras indígena 
na região. No segundo episódio, a violência contra 
os indígenas teria sido empreendida por garimpei-
ros ilegais que também atuam na mesma área. Em 
meados de setembro, o Ministério Público Fede-
ral (MPF) emitiu uma nota na qual informou que 
não era possível confirmar as mortes mas reitera-
va a gravidade das denúncias e o prosseguimento  
das investigações.
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Este episódio é emblemático dos embates en-
tre diferentes territorialidades postos no cenário bra-
sileiro, particularmente quando temos, de um lado, 
as instituições públicas responsáveis pelas áreas in-
dígenas e reservas ambientais fragilizadas por cor-
tes orçamentários drásticos e esvaziamento de suas 
agendas e, de outro, a hegemonia de setores políticos 
patrocinados pelos interesses na expansão de frontei-
ras da monocultura agrícola e do extrativismo mine-
ral e madeireiro sob égide de um discurso em favor 
do desenvolvimento que faz proliferar a violência no 
campo e a percepção de ilegalidade no ordenamento 
territorial do país. 

Nesse quadro e no momento crítico em que 
nos encontramos, coloca-se a questão do desmata-
mento na destruição da biodiversidade e, como essa 
correlação compromete a diversidade sociocultural 
que faz proliferar uma rica variedade de sistemas 
de conhecimentos tradicionais. Essa implicação nos 
leva a refletir em que medida esses conhecimentos 
são importantes para a sociedade, não só brasileira, 
mas para a humanidade. Talvez a melhor maneira de 
lidar com esse tema seja decompor e compreender os 
termos em relação. 
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Primeiro, é interessante remarcar que con-
temporaneamente o conceito de biodiversidade é 
compreendido amplamente e abarca não só a diver-
sidade biológica no sentido genético ou a riqueza de 
espécies, mas também toda a variedade de organis-
mos vivos que, juntos e de forma interdependente, 
constituem sistemas ecológicos complexos, incluindo 
aí, naturalmente, populações humanas. Esta defini-
ção expressa um caráter sistêmico a partir de rela-
ções entre seus componentes e dinâmico quanto ao 
seu funcionamento. Logo, a correlação entre desma-
tamento e perda da biodiversidade é, ou ao menos 
deveria ser percebida como óbvia: à medida em que 
a limpeza do mato avança, a biodiversidade diminui, 
pois a interdependência é comprometida e o sistema 
entra em crise.

Para responder à essas questões, é preciso 
pensar na relação entre biodiversidade e conhe-
cimentos tradicionais. Pesquisas no campo da ar-
queologia, da história natural, da antropologia e da 
ecologia humana na Amazônia têm revelado que 
parte significativa da diversidade biológica existen-
te nesta região é, na verdade, fruto de milênios de 
atividade humana, e que as florestas antropogênicas 
são significativamente mais ricas do ponto de vista 
da multiplicidade de espécies vegetais e animais se 
comparadas àquelas não perturbadas pela presença 
humana. Um bom exemplo é a chamada Terra Preta 
de Índio (TPI), solo que apresenta alta fertilidade em 
virtude da presença de vários nutrientes (zinco, man-
ganês, cálcio, fósforo, carbono, dentre outros). Essa 
riqueza tem chamado a atenção de pesquisadores de 
diferentes procedências disciplinares que cresce, na 
comunidade científica internacional, o reconhecimen-
to da história cultural por trás deste processo natural. 

Outro exemplo são os resultados de pesqui-
sas mais recentes na interface entre antropologia e 
agronomia na região do Alto Rio Negro, no Estado 
do Amazonas, que têm destacado a importância da 
agricultura indígena na conservação de germoplas-
ma in situ realizada por sociedades pluriétnicas e 
multilinguísticas que, através de seus sistemas agrí-
colas tradicionais, realizam o manejo de centenas de 
variedades de mandioca. Trata-se de um trabalho 
permanente de pesquisa que envolve uma série de 
protocolos específicos de experimentação que resul-
tam em multiplicação de variedades e alternativas 
alimentares. Toda essa dinâmica revela um conheci-
mento sofisticado sobre processos ecológicos e sobre 
as dinâmicas agrícolas naquela região. Nesse sentido, 
há hoje uma compreensão teórica em determinados 
segmentos do campo acadêmico e técnico na área 
de políticas públicas voltadas para povos e comu-
nidades tradicionais de que não é possível separar 
a natureza da cultura ou a sociedade do ambiente. 
O entendimento convergiu, nos últimos anos, para 
o conceito de sociobiodiversidade, termo utilizado 
para expressar essa inter-relação entre diversidade 
biológica e sociocultural.

Como essa equação afeta os 
conhecimentos tradicionais 

e por que esses conheci-
mentos são relevantes para 
a sociedade de modo geral?
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Mas, afinal, o que 
são conhecimentos 
tradicionais? Não há 
apenas uma resposta 
para essa pergunta e 
ela inspira precaução. 
Essa interrogação deve 

sempre ser colocada em 
um espírito de abertura 
para outros regimes de 
imaginação conceitual 

que podem surpreender 
o senso comum, mesmo 
o científico. Justamente 

por pertencerem a outras 
tradições culturais, a 

própria noção do que seja 
conhecimento - como 
é gerado, transmitido, 

como circula, as noções 
de propriedade e de 

restrições que veicula, 
o que é considerado 

válido ou não – podem 
variar enormemente 

de uma tradição 
para outra. A própria 

expressão conhecimentos 
tradicionais pode ser 
percebida como um 
termo estrangeiro ou 
mesmo sem qualquer 

sentido local para 
determinadas culturas. 

Um exemplo desse estranhamento em relação 
à definição do que seja conhecimento tradicional é 
a argumentação de Deborah McGregor, uma inte-
lectual do povo Anishnabe e professora na Univer-
sidade de Ontário, no Canadá. Em um artigo curto 
e objetivo sobre o que se convencionou denominar 
no debate acadêmico internacional como Traditio-
nal Ecological Knowledge – ou simplesmente TEK, 
acrônimo utilizado para se referir ao conhecimento 
que populações locais têm de cada detalhe do seu 
entorno, do ciclo anual, das espécies animais e ve-
getais, e dos solos –, McGregor assinala que essas 
palavras representam uma ideia e um campo de es-
tudos que têm origem externa aos povos indígenas. 
De uma perspectiva cultural e feminina, ela observa 
como o próprio conceito de conhecimento ecológico 
tradicional foi uma criação das ciências ocidentais 
para fins de coleta e registro de saberes indígenas e 
é, portanto, uma formulação limitada, que não faz 
jus aos universos conceituais e às filosofias indígenas 
que orientam seus modos de vida. 

Na perspectiva desta professora indígena, co-
nhecimentos ecológicos tradicionais não existem, 
isto é, não correspondem ao que pretendem repre-
sentar. Entretanto, pontua McGregor, a despeito dos 
problemas conceituais, diversas comunidades dese-
josas de maior controle sobre os processos de toma-
da de decisão sobre seus territórios continuam parti-
cipando de iniciativas de registro e compartilhando 
seus saberes com a sociedade científica canadense e 
ela mesma, como acadêmica, participa desse campo 
de debates. 
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Outra referência que também vem dessa re-
gião do Ártico é a do povo Kluane, que vive na pro-
víncia de Yukon. Em contraste com um movimento 
de valorização científica e acadêmica dos conheci-
mentos tradicionais que busca destacar e revelar seu 
estatuto epistemológico em paralelo às ciências oci-
dentais, lideranças deste povo apresentam um con-
traponto importante: o entendimento de que esses 
saberes são indissociáveis de suas formas de vida. 
Esse argumento se traduz na fala de uma liderança 
Kluane e que em resposta a um antropólogo inte-
ressado em seus conhecimentos tradicionais: “isso 
não é exatamente conhecimento é mais um modo 
de vida”.

Considerando perspectivas como essa, dentro 
da antropologia tem-se consolidado a compreensão 
de que os conhecimentos tradicionais não se restrin-
gem aos acervos transmitidos, de geração em gera-
ção, em uma escala de tempo imemorial. O tradicio-
nal não consiste apenas na dimensão temporal do 
que foi repassado pelos antepassados, mas refere-se 
especialmente a modos específicos de gerar conhe-
cimentos. Quando nos referimos a conhecimentos 
tradicionais, nos deparamos com outras formas de 
educação e atenção relacionadas ao ambiente, ou-
tras maneiras de perceber, testar hipóteses e validar 
conclusões, que dão fundamento e consistência lógi-
ca a esses sistemas de conhecimento. 

Este ponto é importante 
para destacar que, à me-
dida que o desmatamen-
to avança os territórios e 
sobre os modos de vida 
de povos e comunidades 

tradicionais, são destruídas 
as condições de vida dessas 
coletividades, logo a con-
tinuidade desses modos 

de conhecer fica compro-
metida, reduzindo nossas 

possibilidades humanas de 
realizar descobertas  

e inovações.
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Até aqui falamos desses conhecimentos de um 
ponto de vista conceitual. É importante situar os co-
nhecimentos tradicionais também como categoria 
intercultural mobilizada nas relações políticas entre 
povos tradicionais e Estados nacionais. No plano po-
lítico internacional, o discurso sobre conhecimentos 
tradicionais do meio ambiente surgiu no relatório 
da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento da ONU intitulado Nosso Futuro Comum, 
em 1987. Esse documento trouxe recomendações de 
atenção especial às ameaças trazidas pelas forças de 
desenvolvimento econômico aos modos de vida dos 
povos indígenas, modos de vida estes que poderiam 
oferecer muitas lições às sociedades modernas sobre 
o manejo de recursos naturais em ecossistemas sen-
síveis. 

Logo no início da década seguinte, um mo-
mento fundamental para esse debate político e insti-
tucional aconteceu durante a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UN-
CED), realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992 – 
 a chamada Cúpula da Terra (ECO 92), quando mais 
de uma centena de países assinaram a Convenção so-
bre a Diversidade Biológica (CDB). Esse acordo passou 
a ser referência para os desdobramentos internacio-
nais e nacionais sobre conhecimentos tradicionais, 
colocando para os Estados nacionais a importância 
de cada governo “respeitar, preservar e manter o co-
nhecimento, inovações e práticas das comunidades 
locais e populações indígenas” (art. 8j) e de “proteger 
e encorajar a utilização costumeira de recursos bioló-
gicos de acordo com as práticas culturais tradicionais 
compatíveis com as exigências de conservação ou uti-
lização sustentável” (art. 10c). 

As recomendações da CDB geraram um am-
plo debate sobre a proteção dos conhecimentos 
tradicionais em diferentes direções: propriedade 
intelectual e recursos genéticos, recursos filogené-
ticos para alimentação e agricultura, inovações e 
práticas tradicionais, repartição de benefícios em 
casos de uso comercial da medicina tradicional e 
expressões do folclore. Nas sucessivas Conferên-
cias das Partes (COPs) realizadas nos últimos anos, 
a questão do acesso ao conhecimento tradicional 
associado aos recursos genéticos tem sido uma das 
principais linhas na qual o tema tem sido discuti-
do entre as nações, no sentido de construir um re-
gime internacional de Acesso e Repartição de Be-
nefícios. Como se sabe, o Brasil faz parte do grupo 
de países considerados megadiversos, aqueles paí-
ses ricos em diversidade biológica, o que nos colo-
ca em uma posição de destaque no debate global 
sobre conservação ambiental e sustentabilidade. 

Aliás, a sustentabilidade é outro campo no 
qual os conhecimentos tradicionais ganharam evi-
dência e proporção depois do advento da CDB. Nas 
últimas três décadas, o discurso de valorização dos 
conhecimentos ecológicos - não só dos povos indíge-
nas, mas também de povos e comunidades conside-
radas tradicionais como possuidores de modelos sus-
tentáveis de relação com o meio ambiente - ganhou 
espaço no debate público. Enquanto determinadas 
práticas produtivas baseadas no desmatamento são 
responsáveis por uma parcela expressiva das emis-
sões de gases na atmosfera, essas coletividades têm 
mostrado consistência na gestão de áreas protegidas 
através de suas práticas tradicionais e de experiên-
cias inovadoras baseadas em seus conhecimentos.



56

Pensar Verde

Resta ainda uma pergunta. Por que esses co-
nhecimentos são relevantes para a sociedade de 
modo geral? Há pelo menos dois modos de respondê-
-la. Por um lado, os conhecimentos tradicionais asso-
ciados à biodiversidade foram historicamente apro-
priados por diferentes ramos científicos como atalho 
para a descoberta de uma infinidade de produtos far-
macológicos, cosméticos e de alta nutrição. Esse aces-
so revela o papel estratégico desses conhecimentos 
para avanços especialmente no campo da saúde. De 
outro lado, os conhecimentos ecológicos tradicionais 
representam hoje nichos de saberes decisivos para a 
sustentabilidade, especialmente nos campos da segu-
rança hídrica e alimentar, para não falar nos desafios 
postos globalmente pelas mudanças do clima. 

Mas ambas as respostas são profundamente uti-
litárias do ponto de vista da sociedade – suposto sujeito 
coletivo que oculta os jogos e conflitos de interesses en-
tre grupos diversos postos na agenda do dia. Comecei 
esse texto evocando as denúncias de massacre de povos 
isolados no Estado do Amazonas que estão sendo en-
campados por nossas frentes de desmatamento tradi-
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cionais: monocultura baseada em latifúndio e extrati-
vismo mineral predatório. Imagine você, leitor (a), que 
esses grupos que vivem em isolamento no coração da 
floresta são coletividades sobre as quais o mundo oci-
dental não sabe praticamente nada. Quanto conheci-
mento sobre a biodiversidade, possíveis remédios que 
podem curar os males que assolam a humanidade 
(doenças crônicas, câncer, AIDS, depressão)? Quanto co-
nhecimento sobre produtos alimentícios, cosméticos, 
sobre animais, insetos, pássaros, plantas esses povos 
em isolamento devem ter para além do que a ciência já 
conhece? E não só relacionados à biodiversidade. Qual 
o teor de suas filosofias, das gramáticas de suas línguas, 
de suas cosmogonias, de suas matemáticas, de suas po-
esias e de suas concepções sobre relações afetivas, so-
bre parentesco, afinidade e outros sentimentos menos 
nobres como furor da guerra, do ódio e da vingança? 
E, no limite, qual as concepções esses povos carregam 
sobre o que é o humano? O episódio dos isolados é em-
blemático do que ocorre agora com diversos outras so-
ciedades tradicionais que convivem de modo intensivo 
com o avanço sobre seus espaços vitais.

Quando frentes arcaicas da nossa sociedade 
promovem o desmatamento, elas comprometem 
não só a biodiversidade e esses conhecimentos to-
dos, importantes para nós pela sua utilidade, mas 
também comprometem expressões de modos de 
vida que são outra e, já por isso, são expressões da 
riqueza da experiência humana. Parafraseando o 
cronista Antônio Prata em um texto sagaz sobre por-
que demarcar os territórios é importante, os conhe-
cimentos tradicionais são importantes porque essas 
coletividades existem. Simples assim.

Alessandro Roberto de Oliveira
 é Professor Adjunto I de Antropologia no 

Programa de Pós-Graduação em Antropolo-
gia Social da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). Atualmente está lotado no Centro 
de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da 
Universidade de Brasília e participa como 

pesquisador colaborador no Mestrado Profis-
sional em Sustentabilidade junto a Povos e 

Terras Tradicionais (MESPT).
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VERDES  
EM AÇÃO
VERDES  
EM AÇÃO

Fundação Verde lança mais  
um canal de comunicação 

– a Rádio Pensar Verde

A rádio web tem programação 24 horas por dia e traz 
podcasts semanais com as últimas notícias do cenário 

político, econômico e ambiental, dicas de saúde e 
alimentação, além de muita música 
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Dia 15 de agosto, a Rádio Web Pensar Verde 
foi oficialmente lançada na sede da Fundação Ver-
de Herbert Daniel, em Brasília. O lançamento da 
Rádio teve transmissão ao vivo nas redes sociais 
da FVHD, do Partido Verde, na Rádio Web Pensar 
Verde e na TV do PV e teve alcance de cerca de 700 
visualizações, além de pico de audiência de 100 
ouvintes em vários estados brasileiros. Dirigentes 
da Fundação e do Partido estiveram presentes no 
local, como o presidente Nacional do PV, José Luiz 
Penna (PV/SP), o ministro do Meio Ambiente, Sar-
ney Filho (PV/MA), a líder da bancada na Câmara 
dos Deputados, Leandre Dal Ponte (PV/PR), além 
do presidente do Conselho Curador da Fundação, 
Ivanilson Gomes, que dirigiu a mesa. 

Durante sua fala, Sarney Filho destacou o 
importante papel que uma rádio exerce na disse-
minação de conhecimento, além de continuar sen-
do um grande veículo de comunicação de massa, 
uma fonte de notícias, lazer e entretenimento. O 
ministro falou, ainda, sobre sua gestão e os avan-
ços conquistados frente ao MMA. No Brasil, a rádio 
continua tendo forte presença como veículo de co-
municação, com alcance de cerca de 52 milhões de 
brasileiros, no qual 89% dos ouvintes estão entre 
as principais capitais do país e em suas regiões me-
tropolitanas. 
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Ainda no lançamento da Rádio, a deputada 
Leandre comentou sobre a reforma política em anda-
mento na Casa Legislativa, além da presença e fala do 
presidente Nacional do PV, José Luiz Penna, que fez 
um apanhado geral sobre reforma política e a impor-
tância desse novo canal de comunicação que a FVHD 
viabilizou. Ivanilson Gomes dirigiu a mesa e também 
explanou sobre sua visão a respeito da Rádio. O diretor 
da Fundação e secretário de comunicação do PV, José 
Carlos Lima, também esteve no lançamento. Para alegrar 
ainda mais a noite, o músico Gilson Sena tocou um happy 
hour musical com voz e violão para todos os presentes.  

Rádio Pensar Verde - A ideia da Rádio Pen-
sar Verde é atuar como canal dialógico idealizado 
no contexto das práticas relacionadas aos programas 
formadores de consciência ecopolítica no País. Atu-
almente, para alimentar sua programação, a Rádio 
recebe conteúdo enviado pelos Diretórios Estaduais 
e parceiros, entradas e transmissões ao vivo, com 
integração com as redes sociais e demais ações dos 
verdes do Brasil e do Mundo.

RádioWeb 
Pensar Verde

RádioWeb 
Pensar Verde

A programação conta com inserções periódi-
cas do Penna, com seu programa semanal intitu-
lado A semana por Penna, além das participações 
frequentes de José Carlos Lima e Ivanilson Gomes, 
abordando aspectos da conjuntura política, sobre 
as decisões estratégicas e temáticas consideradas 
importantes para discussão pela sociedade. Os 
conteúdos da Rádio têm foco na difusão da dou-
trina verde e formação política dos futuros diri-
gentes.

O projeto da Rádio foi pensado para ser 
mais um canal de comunicação com os verdes 
e com a população e estimular a produção de 
conteúdos, disseminação do conhecimento e a 
análise crítica dos produtos e linguagens utili-
zados como divulgação de informação em temas 
prioritariamente ligados à Fundação Verde e seu 
ideário. A Rádio Web Pensar Verde está disponí-
vel pelo site pensarverde.com.br, pela fanpage 
da Pensar Verde no Facebook ou pelo app da 
Rádio, gratuito no Google Play 
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O QUE PENSA

Entrevista

Guaraci 
Fagundes

O atual presidente do Partido Verde de Santa Cata-
rina, Guaraci Fagundes, nasceu em Florianópolis e 
começou sua militância nos movimentos sociais ai-
nda na década de 80. Dentro do Partido Verde, foi 
membro da Executiva Estadual em Santa Catarina, 
Secretário de Formação Política de 2003 a 2006, Se-
cretário de Finanças de 2004 a 2006 e Presidente do 
PV de Florianópolis no período de 2003 a 2008. Foi 
delegado do Partido Estadual de Santa Catarina por 
dois anos e atualmente está presidindo o Partido 
Verde de Santa Catarina. 

Guaraci tem forte atuação na área de direitos hu-
manos dentro do PV e faz parte do conselho e da 
executiva nacional na pasta dos direitos humanos. 
Militante e ativista dos direitos humanos e líder es-
piritual Babalawô, Guaraci defende os conceitos de 
um país com uma espiritualidade laica e, para isso, 
participa de conferências, seminários e encontros 
nestas áreas. Defende a teologia afro para o diálogo 
inter-religioso no combate ao racismo, à xenofobia, 
à intolerância religiosa e a outras formas de discrim-
inação correlatas. Durante a Conferência Nacional, 
em Brasília, foi o delegado para o estatuto da igual-
dade racial representando os estados do sul do país.  
Recebeu a medalha Zumbi dos Palmares da Câmara 
Municipal de Florianópolis. É sócio fundador dos 
Teólogos das Religiões Afros e Indígenas (ATRAI).
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Pensar Verde - Você acredita que o Brasil ainda 
seja um país que nega, de diversas formas, sua 
própria história religiosa?

Guaraci Fagundes – Sim. Quando se trata de religião, 
há muita polêmica envolvendo o tema, sendo estu-
dado e discutido por diversas classes sociais e gover-
namentais, por cidadãos praticantes de vários tipos 
de cultos, apesar de que todos são garantidos pela 
Constituição, tendo cada um o livre arbítrio de escol-
her a religião que desejar seguir, ou até mesmo não 
ser de religião alguma, abolindo qualquer ato de rep-
rimenda aos praticantes. Não obstante, por ocasião 
das regras impostas, houve grande resistência por 
parte da população, principalmente dos escravizados 
africanos, que já praticavam seus rituais direcionados 
aos seus ancestrais por valores civilizatórios destes 
povos e que, diante do estipulado no texto constitu-
cional, foram obrigados a manter seus cultos longe 
das vistas de seus perseguidores, para não se torna-
rem alvos de discriminação, por parte da população, 
influenciadas pelas leis estabelecidas.

Pensar Verde - Como promover a mudança na 
mentalidade de toda a sociedade a respeito das 
religiões de matrizes africanas?

Guaraci Fagundes – A respeito das religiões de ma-
triz africana, quem discrimina coloca todo mundo no 
mesmo bojo, isso dicotomiza e dificulta o entendi-
mento da sociedade. 

O entendimento do povo brasileiro foi construído 
como todos os povos de influência da colonização 
europeia, onde existe um maniqueísmo (bem e mal) 
judaico/cristão. A sociedade brasileira é composta 
de uma diversidade de migrações e os povos africa-
nos também foram colonizadores (diferente em sua 
condição) e foram escravizados e subjugados.
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Entrevista
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Nos valores civilizatórios africanos, há uma filoso-
fia própria, uma teologia própria, idiomas (e não 
dialetos) de um mesmo continente, um perfil no 
comportamento sociocultural de significado, uma 
forma de ver o mundo etc. Não somente uma re-
ligião. A Religião é apenas um quesito dentro destes 
valores. Um só segmento religioso controla os meios 
de comunicação no Brasil, que é uma concessão do 
Estado e os utiliza para desqualificar, marginalizar, 
ofender os praticantes de valores tão importantes 
na formação da sociedade brasileira. Diariamente 
somos bombardeados por conceitos deturbados e 
preconceituosos sobre a religião de matriz africana. 
Não contentes em ofender de macumbeiros, vão 
justificando o emprego do exorcismo, com nomes 
pejorativos como: “pai e mãe de encosto” e “agen-
tes de satanás”, colocando sobre estas populações, 
descendentes de povos da diáspora forçada do con-
tinente africano, o mal social da sociedade brasileira 
. Despertando no imaginário do povo brasileiro a 
contramão da sua pergunta.

A princípio, a liberdade religiosa tem início com a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adota-
da e proclamada pela Resolução 217 A (III) da As-
sembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezem-
bro de 1948, quando define, em seu artigo XVIII:

“Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamen-
to, consciência e religião; este direito inclui a liber-
dade de mudar de religião ou crença e a liberdade 
de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, 
pela prática, pelo culto e pela observância, isolada 
ou coletivamente, em público ou em particular”. 
(Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948)
Em suma, estes direitos já foram pré-estabelecidos e 
assinados no País. Infelizmente não são ordenados 
nem cumpridos.

No dia 27/09/2017, o Supremo Tribunal Federal 
terminou o julgamento que analisava a questão do 
ensino religioso nas escolas públicas (ADI 4439). Por 
seis votos a cinco, o STF afirmou que o Artigo 210 da 
Constituição deve ser interpretado como permitindo 
o ensino religioso confessional nas escolas públicas 
de forma facultativa. 

Desde a década de 80, babalorixás, yalorixás, in-
telectuais, sociedade civil organizada, principal-
mente no estado do Rio de Janeiro, já se reuniam 
e alertavam sobre tudo que estava por vir. E, assim 
como os palestinos no Oriente Médio, vivemos a 
desolação deste terror.

Pensar Verde - Como a formação política pode aju-
dar a diminuir a intolerância religiosa?

Guaraci Fagundes – A liberdade de crença é um 
direito garantido pela Constituição Federal, não se 
trata de uma utopia criada para causar polêmica e 
sim uma forma de indicar que qualquer que seja 
a religião escolhida ou não ter religião nenhuma, 
deverá ser premente de respeito e aceitação por 
parte do Estado brasileiro. Em contrapartida, a 
laicidade que caracteriza o Estado não se baseia 
e nem se fundamenta em base concreta alguma, 
a não ser nos dogmas preestabelecidos, sem di-
reito de serem revogados. Essas leis não fornecem 
garantia alguma dentro do empírico papel a que 
se propõem. Para que o Estado garanta a sua lai-
cidade, é imprescindível que atue com imparciali-
dade, sem apoiar ou discriminar qualquer que seja 
o ponto de vista, mas isso não quer dizer que o Es-
tado deva se manter em oposição a qualquer que 
seja a religião e sim apenas ponderar e interme-
diar, sem tomar partido na decisão final. 
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Enquanto direito garantido, a liberdade de crença 
permeia o preconceito constante na sociedade abran-
gendo não só a discriminação da crença, assim tam-
bém a da raça e da cultura que, intrinsecamente, es-
tão atrelados ao preconceito humano. 

Pensar Verde - Na sua opinião, como as discussões 
sobre o estado laico podem ser promovidas, prin-
cipalmente nas escolas?
 
Guaraci Fagundes – Jamais um Estado que se diz 
laico pode ter o ensino de uma única religião, inde-
pendente de maioria e minoria, se o ensino se torna 
confessional, dando preferência a esta ou aquela re-
ligião, o Estado deixa de cumprir o seu papel de Es-
tado laico. Mas um Estado que é promulgado sobre a 
proteção de Deus, que tem “Deus seja louvado” nas 
cédulas monetárias, comemora dias e semanas de 
santos de uma única religião e dá fé em documentos 
públicos. Então discussões sobre o Estado laico po-
dem ser promovidas, mas, nas escolas, se tornaria, 
na atual decisão do Supremo Tribunal Federal, um 
grande conflito. 

Pensar Verde - Como o PV tem acolhido a diversi-
dade religiosa e quais caminhos deve seguir para 
continuar se comprometendo com a pauta?

Guaraci Fagundes – A espiritualidade é um dos 12 
valores do Partido Verde. O partido tem acolhido com 
relevância as discussões sobre diversidade religiosa. Por 
ser de toda sociedade, o partido defende o bem-estar 
do ser humano e tem em seu programa a defesa das mi-
norias. No Brasil, acreditamos na política de reparação 
e no compromisso com adeptos da tradição da matriz 
africana e indígena. A palavra espiritualidade define 
condutas e pensamentos que se referem a um universo 
conceitual não orientado ao material. 

Normalmente, a espiritualidade é corolário de um 
conjunto ideológico e ritualístico chamado religião. 
Todas as religiões desenvolveram uma espirituali-
dade que caracteriza uma visão do mundo e funda-
menta uma determinada forma de estar no mundo. 
Ao atribuir ao substantivo espiritualidade o adjetivo 
laica define-se um conjunto ideológico não religio-
so, porém, aqui está sendo definida a religião como 
uma prática de fé, que se baseia em um momento 
de revelação protagonizado por profetas, encarna-
ções divinas ou ancestrais totêmicos ou não. Sobre o 
que se apoia, então, a espiritualidade laica? 

Não existindo uma fonte de revelação comum e, 
por definição, não querendo se reportar a um con-
junto de ideias necessariamente produzidas pela 
razão, somente nos resta a estupefação emocio-
nal do homem na frente do fenômeno natural no 
estado primário. Quando digo estado primário, 
refiro-me a uma natureza que não sofreu nen-
huma intervenção humana atual ou passada. Essa 
emoção não será uma das muitas emoções viven-
ciadas pelo homem, pois que nela será reconheci-
do o princípio que fundamenta a individualidade 
do ser; não podendo referir-se a um tempo ou um 
espaço que possa existir fora deste reconhecimen-
to fulgurante da sua elementar integração sem 
distinções com o universo percebido. Não se trata 
de amor à natureza ou amor à humanidade, pois 
que desapareceu a dialética de sujeito – objeto 
sendo quem percebe o percebido uma coisa só. 
Tenta-se política ou eticamente monopolizar ou 
ao menos manipular tal fenômeno. Mas, tal como 
no mito do rei Midas, qualquer tentativa de tocar 
esta realidade a cristaliza e a descaracteriza. Este 
perceber é estritamente individual, com caracter-
ísticas diferentes em cada experimentador, sendo 
blasfemo querer reduzi-lo a doutrina ou a fenô-
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meno social. Todas as religiões, ao tentar dogmati-
zar ou teologizar seu momento original de espiri-
tualidade laica, mataram a essência do revelado. 

íNão se podem aplicar os princípios da dialética 
ao espirito vivo. Não se pode dogmatizar o voo da 
águia. Respeito e silêncio na frente da espirituali-
dade misteriosa de cada um. Não se pode permitir 
que se conspurque por intelectualizações dirigidas 
a interesses políticos ou econômicos a genuinidade 
do estupor místico que não admite nada antes, de-
pois ou ao lado da sua emoção criadora de reali-
dades inefáveis. 

As igrejas de qualquer matiz, os movimentos es-
piritualistas ou místicos, os gurus da Nova Era e 
da pós-modernidade, os movimentos políticos são 
todos emanações de sistemas que perderam o con-
tato original com aquilo que todo homem simples 
possui no seu coração antes que lhe ensinem o que 
é bom, o que é justo, o que é santo e lhe façam es-
quecer sua genuína espiritualidade laica. O saber, 
em todas suas formas, perpetua os interesses do 
sistema no qual se insere. Precisa esquecer tudo 
para que as vozes ancestrais possam ser ouvidas 
e nos salvem nessa nossa corrida desesperada em 
direção à autodestruição. 

Quem sabe seja a espiritualidade laica nossa últi-
ma chance de saúde integral?

Dedico esta minha entrevista às comunidades de 
povos tradicionais da matriz africana. Em especial 
à saudosa yalorixá Beatriz Moreira Costa (Mãe Bea-
ta de Yemanjá) do Ylê Omiojuaro. Ao RJ e toda sua 
egbè (sociedade). À comunidade de Florianópolis 
(SC), Ylê Olorumfumi. Ao senhor babá Adailton 
Moreira Costa, a yá Kekere Doya Moreira Costa, à 

yá Ivete Moreira Costa, achogum Aderbal, à ya-
lorixá Meninazinha de Oxum, egbomi Prof. Jayro 
Pereira de Jesus. Nestas pessoas, vejo o significado 
profundo da palavra do tronco linguístico Bantu 
‘Ubuntu’: Eu sou porque nós Somos.

Entrevista

Guaraci 
Fagundes



“É preciso estabelecer vínculos entre as 
lutas pelo direito à posse da terra com 
as lutas que buscam ecologicamente 
definir uma nova relação com a Terra”.

Herbert Daniel


