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TEXTO ADALBERTO LUIS VAL
FOTOS PEDRO MARTINELLI

O

uti possidetis — um princí-
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pio romano do direito privado que significa "deve possuir de direito quem já possui de fato" — foi evocado
no âmbito do Tratado de Madri, assinado entre as coroas portuguesa e espanhola em 1750, para contornar os constrangimentos causados em função da
inobservância do Tratado de Tordesilhas, decorrentes das incursões portuguesas que deixavam fincadas suas pretensões, entre outras, por meio da fundação de vilarejos com nomes de cidades portuguesas, a exemplo de Barcelos. no Amazonas (estabelecida inicialmente com o nome de Mariuá em
1728), Tefé (elevada à categoria de vila
em 1709), Borba (1728) e Novo Airão
(povoado instalado em 1657). A habilidade dos representantes da diplomacia
portuguesa, entre eles o brasileiro Alexandre de Gusmão, na negociação do
Tratado de Madri permitiu que Portugal
se firmasse no vasto território brasileiro, particularmente na Amazônia, definindo de forma aproximada o contorno
geográfico que o Brasil tem hoje. Como
naquela época, ainda hoje, por absurdo
que pareça, o desconhecimento científico do solo, da fauna e da flora, a quase
completa falta de informações, limita as
necessárias intervenções na região para
assegurar a inclusão social associada à
conservação ambiental. Hoje, pouco
mais de 260 anos depois do Tratado de
Madri, diante do cenário mundial que
requer ações direcionadas ao Desenvolvimento Sustentável e à Economia Verde, a carência de informações robustas
fragiliza a Amazônia tanto no que se refere à conservação de seus recursos naturais quanto aos posicionamentos internacionais do governo brasileiro sobre
as questões que a envolvem.
PRONTO PARA A COPA DE 2014
No trecho do Rio Negro que atravessa
o centro de Manaus, o Iodo se mistura
a garrafas de plástico e bolas de futebol.
Os estragos ambientais da Amazônia
são mais comezinhos do que imagina
o romantismo conservacionista
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Ressalte-se que a informação científica tem papel vital na consolidação
do domínio de uma nação sobre seu
território — vale mais. a rigor, que a
ocupação geográfica. Estrategicamente. a informação, a cultura, a língua e
os processos de inclusão social são
mais decisivos do que o poderio bélico
na consolidação da cidadania e da autoridade nacional sobre um dado espaço. Ao uti possidetis do Tratado de
Madri cabe agora uma nova conotação: "quem conhece de fato deve possuir de direito".
No século XXI, de imensa distribuição de conhecimento, da tecnologia a
serviço do fim das fronteiras, convém
prestar ainda mais atenção aos desafios
que vêm por aí, à margem de todo romantismo amazônico. Há três recortes
fundamentais. Vejamos. Em primeiro

lugar, é preciso destacar que vivem na
Amazônia cerca de 25 milhões de brasileiros. Essa população representa um
conjunto de desafios nas áreas da saúde,
de educação, do transporte, da comunicação. entre outros, a ser contornados
considerando-se os matizes socioculturais muito variados. Em segundo lugar,
some-se a necessidade de criar soluções
econômicas para geração de renda e inclusão social ante o esgotamento do
modelo extrativista. que prevaleceu por
muito tempo, a rigor, desde o Tratado
de Madri — os moradores de Manaus à
margem do Rio Negro poluem a água.
jogando dejetos na corrente, não porque
sejam atávicos demolidores ambientais,
mas porque não lhes é dada alternativa
mais adequada. Vivem na pobreza tal
qual os cidadãos de outras cidades (veja
ao longo desta reportagem o ensaio fo-

tográfico de Pedro Martinelli feito com
exclusividade para VEJA em Manaus).
O terceiro recorte refere-se ao fato de
que àqueles desafios e à necessidade de
alternativas econômicas se somam outras características — biodiversidade,
ausência de infraestrutura adequada e
fragilidade da pesquisa científica. São
condições compartilhadas por todos os
países amazônicos, o que amplia as responsabilidades brasileiras em decorrência de a maior parte da região encontrarse em nosso território.
A Amazônia é um ecossistema peculiar. Não convém importar ideias e
simplesmente adaptá-las às condições
locais. As informações precisam ser
produzidas a partir das próprias realidades amazônicas. Entretanto, os equívocos se reproduzem desde os tempos remotos. No ensino fundamental, por
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A REALIDADE DE MANAUS
No Igarapé do 40, as canaleias jogam lixo
no Rio Negro. No Pontão da Panair (à dir.),
uma senhora atravessa a ripa de madeira
com um tambaqui morto aos pés
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exemplo, mantém-se um currículo homogeneizado com o do restante do país
e que acaba por deslocar as crianças de
seu ambiente e de sua cultura. Além
disso, em patamares mais elevados da
cadeia escolar, predomina a ausência
de programas para formação de mestres
e doutores em áreas absolutamente vitais para a região, tais como engenharia
naval, engenharia de transportes e bioquímica, entre outras. Pouco mais de
4% dos cursos de pós-graduação em
funcionamento no país operam em instituições amazônicas, a despeito do
enorme esforço da Capes e do CNPq.

Essa situação cria um profundo desequilíbrio regional, já que, somadas todas as instituições de ensino e pesquisa
existentes na região, contam-se pouco
mais de 4300 doutores, boa parte dos
quais longe das bancadas dos laboratórios de pesquisa. Definitivamente é um
número de fragilidade sem precedentes,
quer se considerem as demandas e as
ameaças regionais, quer se considere o
número de doutores existentes no país
(cerca de 85 000 atuando em pesquisa e
ensino) ou. ainda, os mais de 10000 deles capacitados a cada ano no Brasil.
Emerge, desse cenário, a urgente necessidade de uma clara política de fixação
de pessoal qualificado na Amazônia.
Criar esse novo quadro é fundamental para que o Brasil assuma a liderança na produção e distribuição de
informações, de onde resultará a plena

soberania sobre a Amazônia. Não
adianta apelar para subterfúgios afeitos a manter o sistema inacessível,
inviabilizando a coleta de material
científico por estrangeiros, por exemplo. As leis valem apenas para o ser
humano e dentro de um dado território: os peixes e os pássaros continuarão migrando entre os países e o
Rio Amazonas continuará despejando
mais de 170000 metros cúbicos
de água por segundo no Oceano
Atlântico, água biologicamente diversa. Em outras palavras, a proteção da
região não se fará por meio de entraves jurídicos para a coleta de material
biológico e acesso à diversidade existente — ela se fará, sim, por meio do
estímulo ao conhecimento.
•
Adalberto Luis Val é diretor do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia llnpa)
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 25, p. 146-149, 20 jun. 2012.

