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Prefácio 

por João Alberto Rodrigues Capiberibe 
Governador do Amapá 

(1º de janeiro de 1995 a 5 de abril de 2002) 

A "qlobclizcçõc'' e as interações transnacionais nas duas últimas décadas têm 
concorrido para a vulnerabilidade dos países da América Latina. O 
neoliberalismo impôs a adoção de medidas que não guardavam nenhum 
compromisso com o desenvolvimento da região. Ao contrário, buscou-se a 
obtenção de resultados macroeconômicos, com o objetivo de equacionar as 
contas externas, em detrimento de todas as políticas públicas que significavam 
melhoria da qualidade de vida da população. A insolvência da Argentina 
demonstra, de forma extrema, as consequências engendradas por um 
paradigma que aprofundou os problemas de nossa sociedade. 

A situação brasileira não é diferente. Na última década, as empresas estatais 
foram pr-ivctizcdcs e a qualidade dos serviços prestados deteriorou-se ao 
ponto de o país ter enfrentado um racionamento de energia. Epidemias têm 
vitimado dezenas de brasileiros, a dependência de capitais especulativos 
externos é cada vez maior e o desemprego estrutural é uma realidade 
cotidiana. 

A Humanidade atravessa um período de transição, no qual todos os projetos 
civilizatórios faliram, os problemas da sociedade agravaram-se e a construção 
de um novo paradigma é uma necessidade premente. Há cerca de oito anos 
iniciamos a construção de uma utopia em plena Amazônia brasileira. Apostamos 
ser possível revolucionar o paradigma tradicional de desenvolvimento 
concentrador de riquezas e predador do meio ambiente, substituindo-o pela 
ousadia de edificar uma sociedade sustentável no Estado do Amapá. Inspirados 
pelos diretrizes da agenda 21 surgiu, em 1994, o Programa de Desenvolvimento 
Sustentável do Amapá - PDSA. 

Concebido o Plano, partimos para enfrentar os desafios de sua implementação. 
O primeiro foi submeter o PDSA à vontade popular nas eleições daquele ano. 
Saímos vitoriosos, pois o povo estava farto do abandono e da corrupção 
reinante. De um início difícil, pois nos ressentimos da falta de experiência e de 
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recursos, conseguimos realizar decisivas transformações na sociedade em 
favor do povo, que nos reelegeu para mais quatro anos de governo. No segundo 
mandato tivemos a vantagem de já termos recuperado a capacidade de 
investimentos do Estado e já possuirmos experiência acumulada. 

A decisão política e soberana do povo amapaense em trilhar o caminho da 
sustentabilidade pode ser ilustrada por alguns frutos colhidos nesta 
caminhada: 

Mantivemos preservadas nossas riquezas naturais; resgatamos o respeito às 
comunidades da floresta, como os índios e os caboclos ribeirinhos; 
proporcionamos cidadania a milhares de famílias, garantindo-lhes renda mensal 
e possibilidades de reinserção social; conseguimos índices de escolaridade 
comparáveis aos de países ricos; reduzimos a mortalidade infantil; aumentamos 
a expectativa de vida. Nossa política possibilitou, em plena fase de desemprego 
estrutural, ampliar as ofertas de trabalho tanto no setor formal quanto no 
informal; democratizamos a máquina pública e chegamos a níveis de 
transparência sem paralelos no Brasil. Enfim, desenvolvemos a sociedade 
amapaense em seus múltiplos aspectos: social, económico, ambiental, cultural, 
político, etc. 

Mas nós somos suspeitos para falar ... 

A construção da sociedade sustentável no Amapá tem contado com o 
inestimável apoio de personalidades no Brasil e no exterior, que viram em nossa 
experiência o embrião de um modelo alternativo de futuro. Entre esses amigos 
destacam-se Alain e Françoise Ruellan, autores deste livro. Enche-nos de 
orgulho que estes renomados cientistas franceses, depois dos primeiros 
contatos, tenham se identificado profundamente com o PDSA. 

As contribuições com que nos brindaram desde que o PDSA engatinhava, 
sempre com o compromisso com a Humanidade que caracteriza os grandes 
homens e mulheres, têm sido fundamentais tanto para formularmos novas 
ações quanto para ajustarmos as em andamento. As análise, críticas e 
sugestões que estão presentes neste trabalho são valiosas por embutirem a 
perspectiva ampla de quem observa sob um prisma externo e, sobretudo, 
porque é uma opinião bem intencionada e desinteressada. São como 
aconselhamentos de amigos. 

Nas próximas linhas vocês conhecerão um pouco do nosso Estado e da nossa 
experiência. Espero que apreciem a leitura e também se identifiquem com o 
entusiasmo que Alain e Françoise deixam transbordar em todas as páginas. 

- 
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Aviso 

Não somos neutros, 

,-- 

"É um pouco ridículo", algumas pessoas podem pensar, solicitar a amigos para 
realizar uma missão de avaliação. Quando se quer ser honesto, se recorre a 
uma empresa de consultoria, neutra, sem nenhuma simpatia, nem antipatia, 
asséptica, fria ... em suma: com credibilidade. 

Entretanto, é porque somos amigos do Governo do Amapá que fomos solicitados 
a realizar essa "vistoria". Mas partimos do ditado popular francês: "quem gosta 
bem, gosta de chatear", De fato, é porque somos apaixonados pelo o que 
acontece no Amapá, é porque temos certeza que o PDSA é um evento maior 
para o mundo, que enxergamos com felicidade o que anda e ficamos tristes com 
o que não anda. É também porque acompanhamos o PDSA desde o início que 
podemos enxergar seus sucessos e insucessos. 

Não somos cegos. Mas como muitos que visitaram o Amapá, somos 
"apaixonados". Histeria coletiva, reza forte ou pdsa-mania ? 

Alain e Françoise Ruellan 
Montpellier 
Abril 2002 
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Preâmbulo 

Um bom projeto político - quer dizer um bom projeto de desenvolvimento 
humano - se enraíza, necessariamente, numa sólida base de utopias e 
esperanças. É o caso do PC>SA, o Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Amapá, na Amazônia Brasileira. Entretanto, a realização séria do projeto 
levanta e aponta dificuldades, obstáculos, oposições. Para manter o rumo não 
se deve em nenhum momento subestimar estas situações. Tem que identificá 
las, afrontá-las, resolvê-las, ultrapassá-las. 

O objetivo do presente texto é. fazer uma avaliação do PDSA e suas 
realizações, seus sucessos, mas também as dificuldades encontradas, os 
insucessos sofridos. Fazer uma avaliação para melhor assegurar o futuro. 

Vamos então para o Brasil, no norte da Amazônia, na fronteira da Guiana 
Francesa: o Amapá, um Estado essencialmente florestal. 

O Governador do Estado, João Alberto Co.piberibe, Capi para todos, eleito no 
final de 1994 e reeleito no final de 1998, chega no decorrer de 2002 ao 
término do seu segundo mandato. A mesma coisa para Janete, Primeira Dama, 
Deputada Estadual e Secretária de Estado. 

O que é importante é que, desde 1995, Capi, Janete e seus companheiros 
coordenam juntos a concepção e a realização de uma dinâmica original: o 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá - PC>SA. E, apesar de 
várias dificuldades políticas e técnicas, é claro que o balanço desses 7 anos de 
PDSA é amplamente positivo: em termos de desenvolvimento humano 
(econômico, social, político) e em termos de gestão do meio ambiente. 

Desde o seu início em 1995, acompanhamos, a partir da França como também 
com rápidas viagens ao Amapá (várias vezes por ano), o trabalho político e 
técnico empreendido para afinar e realizar o PDSA. Fazemos isso por amizade 
e por convicção política, dentro do quadro de missões organizadas pelo Governo 
do Amapá. Já publicamos, desde 1996, vários livretos e artigos, de informação 
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e de avaliação do PDSA 1• O presente documento retoma e complementa esses 
relatórios, apoiando-se nas missões que realizamos em 2001 e 2002 (a última 
foi de três semanas em fevereiro 2002) e sobre inúmeros documentos de 
avaliação elaborados recentemente pelo Governo do Amapá. 

- 
Não somos neutros ... 2 o que não nos tira um mínimo de lucidez e de espírito 
crítico! Acreditamos no PDSA desde o início, desde a eleição do Capi e da 
Janete no final de 1994, porque nós os conhecemos e sabíamos que estavam 
convencidos, entusiastas, e que suas vontades eram muito fortes; pensávamos 
também que esse projeto de Desenvolvimento Sustentável era, para um estado 
amazônico, a única solução razoável, concretização efetiva das escolhas 
ambientais e de desenvolvimento feitas no Rio de Janeiro em 1992. 

-· 

-- 
Contudo, ainda era preciso ganhar, reunir as competências, desenvolver os 
entusiasmos, ficar de olho e até afastar os exploradores, bem como procurar 
os apoios políticos e financeiros. 

O início, durante os anos 1995 e 1996 foi difícil: tinha que sanear as situações 
políticas e financeiras; tinha que enfrentar a falta de competências; tinha que 
tomar consciência que as solidariedades internacionais não vinham tão rápido 
quanto as promessas ... e, que as oposições federais eram mais vivas do que se 
previa: o Amapá devia antes de tudo contar com ele mesmo para ter sucesso. 
Foi o que fez. 

-- 
- CDTM- 1996 - "Amazonie. Développer une société en hannonie avec l'envirouuement. Le défi de J.A. 

Capiberibe, gouvemeur de l'Etat de l'Amapá, Brésil", CDTM, Montpellier. 56 pages. 
- Alaiu et Françoise Ruellan - 1999 - "Le Développement Durable cu Amapá (Brésil) - O 

Desenvolvimento Sustentável no Amapá (Brasil)". CDTM. Montpellier. 92 pages, 
- CDTM - 1999 - "Un exemple de Développcmcnt Durable : l'Etat de l'Amapá - Um exemplo de 

Desenvolvimento Sustentável: o Estado do Amapá". Exposition de 12 p anncaux. CDTM. Montpellier. 
- Alain Ruellan - 2000 - "O Desenvolvimento Sustentável no Amapá: êxitos e dificuldades". ln "Amapá. 

um norte para o Brasil. Diálogo com o governador João Alberto Capiberibe". Cortcz Editora. São Paulo ; p. 
110-117. 

- Alain Ruellan - 2001 - "Le Développement Durable en Amapá. Réussites et difficultés", ln "L'Arnapá, 
un Nord pour le Brésil. Entretiens avec le Gouverneur João Alberto Capiberibe". CDTM. Montpellier: p. 67- 
74 

- Alaiu Ruellan - 200 l - "Algumas dificuldades do Desenvolvimento Sustentável na Amazônia: uma 
avaliação a partir da experiência do Amapá - Quelques difficultés du Dévclopperneut Durable en Amazonie : 
une évaluation à partir de I'expérience de l'Amapá". II Conferência da Amazónia, Macapá 28-:\0 Novembre 
2001 : 7 pagc.;;_ 

2 Ver "aviso" 
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Foi em 1997 e 1998 que o Amapá realmente decolou, o que se deve antes de 
tudo à clareza do projeto político, o PDSA, mas também à motivação e o rigor 
de todos, desde o Governador e sua equipe até os atores da produção. 

Entretanto, a decolagem que se traduziu no final de 1998 pela reeleição do 
Capi, da Janete e de alguns outros, também despertou agressividades políticas 
locais, especialmente daqueles que tem muito a perder, financeiramente, com a 
realização do programa. Devido a esse fato, os anos 1999 e 2000 foram muito 
difíceis, até perigosos. Mas isso não impediu o PDSA de avançar ... e de ganhar. 
A prova disso é a eleição, no final de 2000, como Prefeito de Macapá, de um 
ator importante do PDSA, João Henrique Pimentel. Avanço político 
fundamental que permitiu acelerar o PDSA no meio urbano. 

As próximas eleições, em outubro de 2002, são uma nova etapa decisiva: o 
PDSA somente poderá continuar se as populações envolvidas votarem 
claramente a seu favor (em favor do PDSA e não do Capi, que não pode ser 
reeleito: uma saudável prova da verdade). Os resultados positivos são inúmeros 
para convencer, mas há também dificuldades e atrasos que devem ser 
explicados. Procuraremos, nas próximas páginas, contribuir para esse balanço 
indispensável. 

Obrigado a todos que nos receberam, que nos ajudaram muito ao nos informar, 
que souberam nos transmitir seu entusiasmo comunicativo. 
Obrigado J anete, Obrigado Capi, obrigado a toda a equipe do governo, obrigado 
a todos os amigos que temos agora no Amapá. 
Obrigado e parabéns: estamos convencidos que graças a vocês todos, o apelo 
de Porto Alegre "um outro mundo é possível", está sendo progressivamente 
transformado em realidade no Amapá. 
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Mapa geográfico do Amapá e situação na América Latina. 



O Amapá: algumas informações geográficas 

O Amapá é um dos 27 Estados que constituem a República Federativa do Brasil. Sua criação 
como Estado é recente (1988). A situação jurídica anterior era de um Território Federal. A 
primeira eleição do Governador por sufrágio universal aconteceu no final de 1990. 

O Amapá é tanto a Amazônia como o Planalto das Guianas. Situa-se no extremo norte do Brasil, 
cortada pela Linha do Equador, no norte do Rio Amazonas, na fronteira com a Guiana Francesa 
e o Suriname. 

O Amapá é um Estado 9eograficamente isolado (pelo rio Amazonas e pela ausência de rodovias 
com os países vizinhos). Mas é também um Estado estratégico: fronteiriço com a Guiana 
Francesa, e por conseqüência com a Europa, tem uma longa costa atlântica e fica na 
embocadura do Rio Amazonas. Seu porto de Santana, no canal norte do Rio Amazonas, é o único 
porto em água profunda da região. 

Com 143.454 km2 de área (1.68% do Brasil), 475.843 habitantes (censo 2000; 0,28% do 
Brasil), o Amapá é em relação ao Brasil um pequeno Estado, pouco povoado. Além disso 87% da 
população está concentrada no meio urbano. No meio não urbano, a densidade da população é de 
somente 0,3 a 1,6 habitante por km2. A população do Amapá é de origem muito diversa: índios, 
africanos, europeus e uma grande parte vinda de outros Estados brasileiros. As populações 
indígenas representam atualmente 5.200 pessoas. vivendo em reservas demarcadas que 
cobrem 11.000 km2. A imigração proveniente principalmente dos Estados brasileiros do Pará, 
Maranhão e Ceará é muito grande; de 1991 a 2000 o crescimento da população do Amapá foi de 
5,68% ao ano (enquanto é de 1,63% no Brasil e 2,88% para todos os estados do norte do 
Brasil). Quando se comparam as épocas 1980/1991 e 1991/2000, a taxa de crescimento 
demográfico aumentou no Amapá, enquanto diminuiu no resto do Brasil. 

_,,. 

Em relação ao resto da Amazônia, o Amapá é original pela grande diversidade de seus meios 
naturais. Culmina a 701 metros de altitude, mas vive com os pés na água em relação à 
embocadura do maior rio do mundo. Seu meio natural é pouco degradado pelas atividades 
humanas: somente 3% de sua superfície é antropizada. 80% do Estado é coberto de florestas 
de diversos tipos. o resto dividindo-se entre cerrados (savanas arbóreas: 6'10 do Estado) e 
imensas áreas de planícies aluviais mais ou menos inundadas (11% do Estado). A biodiversidade 
do conjunto é considerável. O Amapá está em situação de poder ainda, conjuntamente, agir 
para a conservação da biodiversidade terrestre e marina, e promover um desenvolvimento 
sustentável das populações, parcialmente fundado sobre o uso dessa biodiversidade. 
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Os fundamentos do PDSA, Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Amapá 

O PDSA inscreve-se na linha da conferência do Rio de .Janeiro de 1992: conciliar meio 
ambiente e desenvolvimento. Na Amazônia, como em outros lugares, as sociedades humanas 
devem poder instalar-se e prosperar, apoiando-se, de um lado sobre os recursos do meio, dos 
quais é necessário saber e poder utilizar as riquezas sem destruí-los: de outro, sobre os 
conhecimentos técnicos. econômicos. culturais e sociais, do mundo moderno que é preciso 
tornar acessíveis. 

Este é o projeto que depende ainda da adoção de soluções técnicas já existentes, e sobretudo 
de uma decisão política permanente capaz de mobilizar as energias, os conhecimentos ... e os 
recursos. -· 
Capi e Janete foram eleitos no final de 1994 na base desse projeto: foi a primeira decisão 
política, deles e dos eleitores. Rapidamente o PDSA foi ajustado. No dia 14 de agosto de 1995 
foi objeto de um decreto do Governo do Amapá: foi a segunda decisão política. O decreto 
determina os grandes eixos e os principais projetos da realização do PDSA para relacionar o 
desenvolvimento sócio-econômico e cultural do Amapá com o uso sustentável dos seus recursos 
naturais e humanos: 

- valorizar as originalidades, naturais e humanas. do Amapá em relação a outras regiões da 
Amazônia e do Planalto das Guianas; 
- desenvolver uma economia sustentável baseada sobre o uso equitável dos recursos renováveis 
(extrativismo, agrofloresta. agricultura. pesca) e dos recursos minerais. Para isso. os recursos 
naturais, as técnicas e os recursos financeiros devem ser socializados. acessíveis aos cidadãos: 
- procurar a equidade social: sair do desequilíbrio de um desenvolvimento caracterizado pelos 
grandes projetos de exploração das riquezas naturais (produtos minerais, madeira,. .. ) e a 
extrema miséria de uma grande parte de uma população que vive em favelas e em outras 
condições precárias, no seio de um meio natural exuberante: 
- promover, no campo e nas cidades, a parceria entre o Estado e a iniciativa privada: 
associações comunitários, cooperativas, pequenas empresas: facihtar a transformação no local 
dos produtos do meio natural, o que contribuirá para o desenvolvimento local das populações 
(luta contra o êxodo rural e florestal para as cidades): 
- desconcentrar geograficamente a economia demasiadamente centrada sobre Macapá e seu 
porto de Santana. A diversidade do Amapá e de seus recursos permite regionalizar melhor o 
desenvolvimento: promover outras cidades e dinamizar alguns eixos regionais; 
- responsabilizar os cidadãos descentralizando poro a sociedade civil ações de serviços 
públicos, em particular concernente a educação, a saúde, a merenda escolar e a realização de 
obras públicas. 

.••... 

AF Rucllan - Amapá Julho 2002 11 
...._. 



O PDSA, quer dizer? 

O PDSA é um audacioso projeto político de desenvolvimento humano. Iniciado 
em 1995, em sete anos os resultados sociais, econômicos, ecológicos, políticos 
(cidadania e democracia) estão aí para mostrar que o Desenvolvimento 
Sustentável, ao nível de todo um Estado, é possível na Amazônia. Com a recente 
experiência do Acre, o PDSA é, no Brasil, a única realização regional integrada 
de Desenvolvimento Sustentável associando, cada um nas suas 
responsabilidades, e com suas contradições, um Governo (e sua oposição), os 
órgãos públicos, os atores econômicos, a sociedade civil, os cidadãos. 

Claro, isso não se faz sem dor e a experiência do PDSA, com seus sucessos e 
insucessos, permite questionar sobre as dificuldades a serem ultrapassadas e 
sobre os erros a serem evitados. De um lado, para poder continuar a ter 
sucesso no Amapá e, do outro, para poder realizar a transferência da 
experiência do Amapá para toda a Amazônia e até mesmo para outros estados 
brasileiros e para outros países. 

As escolhas fundamentais do PDSA 

As escolhas do PDSA são fundamentalmente diferentes daquelas destruidoras 
dos meios naturais e das sociedades humanas, adotadas em outros lugares da 
Amazônia. De fato, na Amazônia Brasileira, há somente dois estados que 
adotam uma política regional integrada de desenvolvimento sustentável: o 
Amapá há 7 anos e o Acre há 3 anos. Nos outros estados (alguns sendo maiores 
e mais populosos que o Amapá), é o modelo predatório, destruidor dos meios 
naturais, criador de pobrezas e de desigualdades sociais, baseado na violência 
econômica e física, que predomina e que se impõe. Entretanto, é importante 
lembrar que em muitos lugares da Amazônia, existem pequenas experiências 
pontuais de desenvolvimento sustentável, realizadas sobretudo pela iniciativa 
da sociedade civil organizada (ONG, sindicatos ... ): experiências significativas, 
interessantes, mas freqüentemente sem continuidade porque não podem ser 
integradas no âmbito de políticas públicas coerentes. 
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Primeiro conjunto de escolhas: - 
• Na Amazônia, mais do que em qualquer outro lugar, as sociedades humanas 

devem poder viver, instalar-se e prosperar, apoiando-se principalmente nos 
recursos do meio natural, dos quais precisa saber e poder utilizar as 
riquezas sem destruí-las (riquezas naturais e riquezas humanas); devem 
contar também com as conquistas técnicas, econômicas, culturais e sociais 
do mundo moderno, que devem ser acessíveis para todos. Trata-se de 
desenvolver uma economia sustentável baseada na utilização eqüitativa dos 
recursos renováveis e dos recursos minerais. Para isso, os recursos, os 
saberes e os meios financeiros devem ser socializados, acessíveis aos 
cidadãos. 

- 
-- 

- 
-- • O meio biológico amazônico é um dos mais ricos do mundo: as potencialidades 

em termos de alimentos, medicamentos, materiais, energias são 
consideráveis (a madeira não é a única riqueza da floresta amazônica). Estas 
potencialidades não devem ser intocadas; ao contrário, é preciso utilizá 
las, assegurando a sua renovação. Para tanto. é necessário se apoiar, ao 
mesmo tempo, nas culturas e nos conhecimentos humanos tradicionais 
(índios, caboclos, ribeirinhos, migrantes ... ) e sobre os conhecimentos 
científicos e técnicos modernos. 

- 

• O futuro da Amazônia não está na agricultura e na pecuária 
produtivista; não está nas monoculturas agrícolas e florestais substituindo, 
sem esperança de retorno, as imensas riquezas dos meios naturais. 
Substituir as riquezas biológicas dos meios naturais amazônicos pela 
pobreza de monoculturas agrícolas, pastorais, florestais, é fazer de uma 
região que está ecologicamente entre as mais ricas do mundo, uma região de 
desequilíbrio econômico e social, corroída pela pobreza, pela violência, pela 
poluição: é um absurdo ecológico e econômico. 

-- 

- 
Entretanto, o futuro da Amazônia também não está numa população 
exclusivamente urbana, privada do uso das riquezas naturais que a cercam, 
vivendo essencialmente de produtos importados do sul do Brasil e de outros 
lugares. 

· A Amazônia, para ser corretamente preservada e usada, deve ser 
humanamente ocupada, por sociedades que sabem viver dela, tanto na 
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cidade como na floresta: agricultura-pecuária familiar estabilizada, 
agrofloresta, extrativismo florestal, pesca, artesanato e micro-empresas de 
transformação, turismo ... Mas também vilarejos e cidades com seus 
comércios, suas pequenas e médias empresas, seus profissionais liberais, 
suas atividades culturais ... , o todo enraizado nas riquezas e nas 
originalidades naturais e humanas da Amazônia. 

O Desenvolvimento Sustentável é da responsabilidade tanto dos rurais 
quanto dos urbanos, que interagem entre si, dependendo uns dos outros, 
convivendo uns com os outros. 

Segunda conjunto de escolhas: 

• Para conseguir este Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, a eqüidade 
social e a democracia participativa são, ao mesmo tempo, condições e 
objetivos maiores. 

· O Desenvolvimento Sustentável exige promover, conseguir para todos: a 
educação, a comunicação, a cultura, a saúde, a habitação, o emprego, o 
transporte, a segurança. 

· É papel do Estado, dos serviços públicos, agir neste sentido. Mas é seu papel 
também promover a participação responsável de todos: os atores 
econômicos, a sociedade civil organizada. os poderes políticos e judiciários. 
Trata-se, em particular, de promover a parceria entre o Estado e a iniciativa 
privada, de desconcentrar a economia, geográfica e socialmente. 

As ambições e as exigências do PDSA são 

Promover e organizar a apropriação pelos cidadãos dos conhecimentos e das 
técnicas que lhe permitem a valorização sustentável, ou seja, utilizar e 
conservar ao mesmo tempo a grande diversidade dos recursos naturais e 
humanos do Amapá. 

Empreender isso dentro do quadro de um Estado responsável, mas 
descentralizado, promotor do bem estar social e cultural, e das 
responsabilidades de cada um, organizando e procurando os meios 
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necessários, intelectuais, técnicos e financeiros, públicos e privados, 
nacionais e internacionais. 

- - 
O PDSA é em si um grande programa de desenvolvimento humano: ele 
responde às escolhas sócio-políticas claras, em função das quais são 
implementadas escolhas econômicas. Esse grande programa está a serviço das 
populações; mas também está à serviço do Brasil e do mundo, que devem ver o 
PDSA, primeiramente como uma experiência significativa que deve ser apoiada, 
e como uma contribuição concreta ao equilíbrio ecológico do mundo. - 
Em resumo: 

• Para ter sucesso no desenvolvimento sustentável, tem que haver uma 
população capacitada, com boa saúde física e cultural, responsável e segura. 
A educação, a cultura, a saúde, as mínimas condições sociais, a segurança 
para todos, são os primeiros objetivos maiores de um Estado que deve ser 
bem estruturado mas descentralizado, procurando parcerias com a 
sociedade civil. 
Para ter sucesso no desenvolvimento sustentável, tem que ter também, de 
um lado os conhecimentos e de outro as infraestruturas. Amplificar os 
estudos e as pesquisas científicas; equipar o Estado, as cidades e o interior, 
são dois outros objetivos maiores. 

• Enfim, devemos apostar num verdadeiro desenvolvimento econômico, mas 
que seja essencialmente baseado, de um lado, sobre os recursos naturais 
que é preciso saber explorar sem impedir sua renovação; e de outro lado, 
sobre os conhecimentos humanos, tradicionais e modernos. Há os produtos 
da floresta: a madeira, as fibras, as seivas, as frutas ... ; mas há também a 
agrofloresta, a agricultura, a pecuária, a pesca. Trata-se de produzir, 
transformar, vender. Tem também os produtos minerais: caulim, ouro, 
petróleo, rochas ... E também há o turismo. O objectivo é conseguir esse 
desenvolvimento econômico, preservando os ecossistemas naturais e 
ossegurando, ao mesmo tempo, a equidade social e cultural e a democracia 
participativa. 

- 

- 
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Concretamente: os objetivos e as ações 

Concretamente, para ter sucesso com o desenvolvimento sustentável, os 
objetivos prosseguidos e as ações realizadas, há 7 anos, por iniciativa do 
Governo do Amapá, envolve prioritariamente os seguintes setores: 
• a modernização e a transparência da organização e do funcionamento do 

Estado e dos serviços públicos; isso exige novos recursos financeiros, no 
âmbito de orçamentos em equilíbrio; 

• a parceria descentralizada entre o Estado, a sociedade civil que é preciso 
ajudar a organizar-se (associações, cooperativas, sindicatos ... ), a empresa 
privada que deve ser incentivada (controlando-a) a ter confiança e a 
desenvolver-se, na cidade e no meio rural e florestal; 

• a saída do Amapá do isolamento político e econômico, à nível do Brasil e do 
ponto de vista internacional; 

• a saída do Amapá do subdesenvolvimento democrático, herança pesada dos 
anos durante os quais o Amapá era um Território da Federação e o Brasil 
uma ditadura militar; 

• a pesquisa científica e técnica, envolvendo as potencialidades, naturais e 
humanas, do Amapá e as vias de sua valorização sustentável; 

• a educação, geral e especializada, inicial e permanente para todos: crianças e 
adultos; uma educação enraizada nas originalidades amazônicas, naturais e 
humanas, uma educação para o desenvolvimento sustentável; 

• a saúde para todos, enraizada na educação, na informação, na 
responsabilização, na valorização das riquezas e dos saberes locais; 

• o mínimo de condições sociais e a criação de empregos; 
• a segurança pública, associada à defesa dos direitos humanos; 
• as infraestruturas: transportes, telecomunicações, energia, captação de 

água, saneamento; no meio rural e urbano; 
a valorização localizada, artesanal e industrial, dos produtos do meio natural 
biológico, principalmente os produtos da floresta e da pesca, mas também os 
saberes humanos que os envolvem; valorização controlada dos recursos 
minerais; tudo isso, respeitando as dinâmicas naturais e humanas; 

• o lugar e a função da agricultura, da pecuária, das florestas plantadas; 
· o manejo dos recursos e a proteção do meio ambiente, em todos os meios, 

rurais e urbanos; a proteção contra a biopirataria; 
· a revitalização da cultura e o desenvolvimento do artesanato; 
· a dinamização do turismo e do eco-turismo". 

• Ver glossário. 

AF Ruellan - Amapá Julho 2002 16 



- 
Sete anos de políticas e ações para o 
desenvolvimento sustentável no Amapá: 

quais resultados? quais lições? 
- 
- 
-- 

Aonde chegamos depois de sete anos? 
Em que o desenvolvimento sustentável virou realidade no Amapá e para quais 
resultados, se comparar com os de outros Estados brasileiros da Amazônia? 
Em que área teve realmente avanços, mudanças significativas devido ao PDSA? 
Mas também em quais setores as mudanças e os progressos não aconteceram e 
por que? 

- 
- 
- É bom salientar algumas das dificuldades e oposições que, no decorrer destes 

7 anos, frearam a realização do PDSA. 

Mencionaremos a seguir, setor por setor, os resultados obtidos: os sucessos, 
como também os atrasos que tentaremos compreender. - 
Os freios ao desenvolvimento sustentável 

Exceto os problemas ligados à capacitação dos recursos humanos 
(detalharemos depois o importante trabalho realizado sobre este tema no 
âmbito do PDSA: mas apesar disso, o déficit de competências sempre 
fragilizou, e continua fragilisando a concretização de ações), o PDSA foi 
freado, até as vezes impedido, por quatro tipos de problemas e dificuldades. - 
1 - A oposição política e financeira - 
Há principalmente duas categorias de oponentes ao Desenvolvimento 
Sustentável na Amazônia: - 
• existem aqueles que se opõem ao Desenvolvimento Sustentável por convicção 

econômica liberal; eles estão convencidos de que o futuro da Amazônia está 
nas grandes monoculturas de soja, na criação de bovinos em imensas 

- - - 
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superfícies, na substituição da vegetação natural pelas florestas plantadas ... 
na exploração rápida de produtos minerais. É o modelo predatório, de visão a 
curto prazo: esse modelo predomina atualmente na maioria das regiões ,.. . cmczomccs: 

mas existem também aqueles, cuja honestidade deixa muito a desejar, que 
se opõem porque o Desenvolvimento Sustentável faz com que eles perdem 
recursos financeiros importantes. 

É claro que essa oposição, eventualmente acompanhada de grande violência, 
incomoda, dificulta significativamente toda dinâmica de desenvolvimento 
sustentável, em particular, por causa de suas implicações administrativas, 
financeiras, judiciárias. No Amapá, a todo momento, as ações do Governo 
Capiberibe encontram obstáculos, vindo: de certas instâncias federais, de 
oposições locais, legislativas e judiciárias, de certos poderes municipais em 
desacordo com o PDSA, das informações que surgem em certos órgãos de 
imprensa local, de violências de toda sorte. 

A democracia exige e permite que as oposições possam expressar-se e agir 
corretamente; mas ela exige também que as malversações sejam denunciadas e 
combatidas sem fraquezas: podemos afirmar que o Governo do Amapá, eleito 
com o PDSA, sempre provou, nessa área como em outras, de muito rigor e 
coragem, o que, em um país onde os assassinatos encomendados são inúmeros, 
não é uma palavra em vão. 

Temos que destacar que a dispersão das responsabilidades políticas, 
administrativas e financeiras, entre federal, estado, municípios, não facilita a 
implantação de um programa integrado de desenvolvimento humano. No que se 
refere ao Amapá, são contra o PDSA: uma parte do Governo Federal, uma 
parte dos Deputados Estaduais e Federais, e dos Senadores eleitos no Amapá, 
alguns poderes municipais, a maioria dos poderes econômicos privados locais. 
Isso representa muito (enquanto pesquisa de opinião mostra que 75% da 
população é a favor do PDSA: é uma verdadeira contradição) e explica muito 
das dificuldades, muito dos atrasos na implantação de alguns projetos. 

A realização do PDSA exige mais coesão política como aquela obtida mais 
recentemente, em 2000, graças a eleição do Prefeito de Macapá. Vamos torcer 
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para que as próximas eleições permitam chegar a essa coerência, ao nível da 
Amazônia e do Brasil. 

2 - Os conhecimentos insuficientes 

Há pouco conhecimento sobre o que é a Amazônia e o que acontece nela: 

• o meio natural: o que ele é, seu funcionamento, seus recursos, suas funções 
locais, regionais, mundiais; 

• a história e a atualidade da ocupação humana e suas conseqüências; 
• as potencialidades econômicas e culturais; 

Em particular, em termos de política federal brasileira, a prioridade científica 
e técnica não é dada ao conhecimento e a valorização nem dos produtos da 
biologia amazônica nem dos saberes das populações. 

- 
A Amazônia está em via de destruição, antes de ser conhecida .. .! Se ela fosse 
melhor conhecida, seria certamente mais fácil resistir a essa destruição e 
implantar dinâmicas de uso sustentável do imenso potencial biológico e humano 
que ela representa. Muitos projetos locais: de extrativismo melhorado, de 
agrofloresta, de agricultura-pecuária, de transformação local dos produtos 
fracassaram porque são baseados em conhecimentos científicos e técnicos 
insuficientes, na área dos meios e das sociedades. 

De um modo geral, a Amazônia se ressente da falta de instituições 
universitárias e científicas e da falta de financiamentos contínuos para fazer 
funcionar as poucas instituições e programas existentes. Outrossim, uma 
grande parte da pesquisa envolvendo a Amazônia é realizada à partir de 
instituições e de pessoas que não são instaladas na Amazônia: trabalham na 
Amazônia a partir do sul do Brasil, ou de outros países. Essa situação torna 
frágil a continuidade de programas de pesquisa e torna dependente a 
programação de pesquisas prioritárias. 

A pesquisa envolvendo a Amazônia é então conjuntamente, muito insuficiente, 
descontínua no tempo, dependente da boa vontade de instituições estrangeiras 
com a Amazônia. É uma situação perigosa, de região colonizada, 
subdesenvolvida. 

. __, 
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A realização do desenvolvimento sustentável na Amazônia exige a 
implementação de uma política científica e universitária ambiciosa, realmente 
enraizada na Amazônia. É isso que o Amapá tenta realizar com sucesso (cf § 
3), mas o Amapá não conseguirá sozinho. 

3 - As condições de vida a serem melhoradas rapidamente 

O desenvolvimento sustentável exige uma presença humana permanente e 
significativa A "proteção" da floresta não se consegue proibindo a presença 
humana; realiza-se, ao contrário, graças à presença afirmada, contínua e 
apoiada (pelos serviços públicos e pela economia), de populações que vivem bem 
dela e que, devido a este fato, a defendem. 

Entretanto, hoje, uma presença humana permanente somente é possível de 
forma duradoura se um mínimo de condições materiais, sociais e culturais são 
asseguradas: a educação (escola para as crianças e capacitação para os 
adultos), a saúde, os transportes (para as pessoas e os produtos), as 
comunicações (correio, telefone ... internet), a energia elétrica. No Amapá, o 
exemplo do que está sendo realizado no arquipélago do Bailique é significativo: 
as populações se mantêm, voltam, porque as condições de vida melhoraram, 
graças ao apoio governamental (e agora, de novo, municipal). Voltaremos a falar 
sobre isso {cf quadro). 

Como multiplicar este exemplo do Bailique (existem outros) em outras regiões 
do Amapá e da Amazônia, sabendo que exige muita perseverança e recursos, da 
parte do poder político e das estruturas administrativas. Uma das condições de 
sucesso é também da responsabilidade das populações: descentralização dos 
serviços e financiamentos públicos (educação, saúde, ... ), organização dos 
moradores (associações, cooperativas, sindicatos,. .. ), apoio à criação de 
microempresas, de produção, de transformação e comercialização dos produtos 
(da floresta, da pesca, da agrofloresta, da agricultura, da pecuária, ... ) 

Mas, isso não se realiza facilmente, nem tão pouco rapidamente, e atualmente, 
em vários locais, as condições de vida e de trabalho daqueles que exploram 
sustentavelmente a floresta e os rios (castanheiros, seringueiros, ribeirinhos, 
agricultores, pescadores ... ) são ainda duras demais, fazendo com que eles 
sejam tentados a mudar para os centros urbanos. Temos ai uma corrida a 
ganhar ... 
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Entretanto, o desenvolvimento sustentável não se realizará sem um certo 
número de investimentos pesados; energia elétrica, transporte fluvial, 
transporte rodoviário, transporte aéreo, ... sabendo que o perigo é o uso desses 
investimentos públicos para um desenvolvimento predatório para o capitalismo 
liberal incontrolado. 

Enfim, o desenvolvimento sustentável não pode realizar-se sem a presença 
permanente no campo, de competências humanas especializadas: professores, 
engenheiros, médicos, agrônomos. Entretanto, o isolamento, ainda atual, do 
Amapá em geral em relação ao resto do Brasil, assim como as condições de vida 
ainda hoje difíceis (no campo, mas também nas cidades), freiam as 
candidaturas provenientes do sul do Brasil. As candidaturas militantes não 
faltam, o que é reconfortante; mas elas não são suficientes para responder as 
necessidades quantitativas, qualitativas e sustentáveis. 

4 - A fraqueza da rede de empresas instaladas na floresta 

Não basta colher os recursos da floresta, pescar nos rios, produzir a partir da 
agricultura-pecuária e da agrofloresta. Tem que poder também, no local, 
transformar os produtos e vendê-los. Isso deve ser realizado no âmbito de 
colaborações entre produtores organizados (cooperativas e associações) e 
empresas privadas sérias, com o apoio do Estado. 

As experiências, inúmeras no Amapá (cf § 8) e em outros lugares, mostram 
que tudo isso é possível, mas que não é fácil, em particular devido às condições 
climáticas que complicam a manutenção das máquinas e as fraquezas em 
infraestruturas (energia, comunicações telefônicas); as distâncias a percorrer 
entre o local de produção - transformação e os locais de comercialização; a 
fragilidade, econômica e profissional, dos produtores e das empresas. 

A primeira dificuldade é conseguir a transformação dos produtos na 
proximidade dos locais de produção: fabricação de õleos, de biscoitos, de sucos 
de frutas, de frutos desidratados, de conservas. E conseguir também essa 
transformação no âmbito de estreitas associações entre os produtores 
organizados e empresas privadas sólidas e sérias. As dificuldades são de ordem 
técnica (energia, manutenção do material, conforto de vida ... ) e de ordem 
organizacional. A segunda dificuldade está na regularidade do abastecimento, 
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em matérias primas, das estruturas de transformação implantadas a 
proximidade aos locais de produção. A terceira dificuldade é ligada ao 
transporte dos produtos transformados para os locais de comercialização: 
esses transportes devem ser regulares e rápidos. 

-- 

A experiência demonstra, de fato, que é difícil organizar cadeias produtivas 
regulares, indo da produção a comercialização dos produtos transformados, 
cadeias produtivas que devem associar os produtores e as empresas com o 
apoio do Estado. Tudo é possível em pequena escala, mas fica difícil mudar de 
escala. É preciso fazer de modo que os mercados, amazônicos, brasileiros, 
mundiais, possam ser regularmente abastecidos em quantidade, por produtos 
elaborados em meios amazônicos preservados {selo verde). Essa mudança de 
escala, ambiciosa mas indispensável, exige um apoio coordenado dos governos 
amazônicos trabalhando juntos. 
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Os resultados após sete anos de PDSA -· - - 
Mencionaremos agora, setor por setor, os resultados obtidos: os sucessos, mas 
também os atrasos e os insucessos, que tentaremos compreender. 

- 
Veremos assim, sucessivamente: 

1. A organização e o funcionamento do Estado e do serviço público 
2. Asinfraestruturas 
3. A aquisição e uso dos conhecimentos: a pesquisa para o desenvolvimento 

sustentável 
4. A educação e a cultura 
5. A saúde 
6. O mínimo social e o emprego 
7. A segurança pública 
8. A valorização dos recursos naturais 
9. O desenvolvimento da agricultura e da pecuária 
10. A gestão do meio ambiente 
11. O caso específico de Macapá 
12. As relações externas, nacionais e internacionais 

- -· 
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1 - A organização e o funcionamento do Estado e dos Serviços 
Públicos. 

Foi desde o início em 1995, uma prioridade: a necessidade de uma 
administração forte, competente e transparente, capaz de ajudar a sociedade 
civil a criar as condições do desenvolvimento sustentável. Os resultados 
obtidos são significativos; deve-se estes resultados aos esforços de todas as 
Secretarias de Estado, coordenadas pela SEPLAN ( Secretaria de Estado de 
Planejamento), a SEAD (Secretaria de Estado da Administração), a SEFAZ 
( Secretaria de Estado da Fazenda). 

Os esforços realizados visaram essencialmente: 

A modernização dos meios. Isso envolve, principalmente, a 
informatização e o equipamento (por exemplo, na área de comunicações) 
das Secretarias de Estado e dos serviços. As condições de trabalho e 
de serviço ao público melhoraram consideravelmente·. Destacamos, em 
particular, o excelente trabalho realizado, desde 1996, pela PRODAP, 
Empresa Pública de Processamento de Dados do Amapá: realização e 
implantação de inúmeros softwares de comunicação e processamento de 
dados, à serviço do Estado e da sociedade civil; desenvolvimento das 
relações rápidas por internet e intranet; acesso facilitado a todas as 
informações sobre o funcionamento do Estado e de seus serviços, em 
especial o funcionamento financeiro. Dentre as realizações originais do 
PRODAP, é preciso destacar o projeto "Navegar": desenvolvimento do 
uso da internet para as populações isoladas das Ilhas de Bailique 
utilizando um barco equipado; bem como outras ações de capacitação 
popular para a comunicação informática (11cidadão diqircl''), 

A capacitação permanente do pessoal. O PDSA deve ser da 
responsabilidade de todos. O PDSA é uma escolha da sociedade, para o 
presente e para o futuro: só pode ser realizado por pessoas informadas, 
competentes e convencidas. Daí a necessidade de desenvolver, além da 
educação escolar e universitária (cf § 4), a capacitação profissional e a 
informação de todo o pessoal, dos serviços públicos como também das 

• Cf como exemplo o quadro sobre a CAP. Central de Atendimento à População 
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- 
empresas e das instituições privadas (associações, cooperativas, 
sindicatos). É com este objetivo que foi criado, no final de 1996, o 
CEFORH, Centro de formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos. 
De 1997 a 2001, mais de 60.000 pessoas participaram de cursos 
organizados pelo CEFORH: cursos gerais (educação, saúde, informática, 
administração pública, comunicação, segurança pública ... ), cursos 
políticos e técnicos sobre o desenvolvimento sustentável no meio 
amazônico, formações à cidadania e ao serviço público. Se espera mais 
competências, e também mais coerência nas decisões tomadas e nas 
ações realizadas no dia-a-dia por cada um. 

A organização dos serviços. O desafio a ser ganho é implementar uma 
arquitetura administrativa que possa assegurar, ao mesmo tempo, os 
serviços públicos habituais e os objetivos do PDSA (em termos de 
desenvolvimento sustentável como também em termos de modalidades 
de funcionamento); sabendo que há também no Amapá serviços federais 
que, por razões políticas e de rigidez administrativa, não consideram as 
escolhas de desenvolvimento sustentável feitos pelo Amapá. O que é 
agora claramente ganho, é que o PDSA tornou-se o eixo de trabalho 
prioritário de todos os serviços do Estado do Amapá, no âmbito de um 
planejamento político e orçamentário coordenado pela SEPLAN. O que 
não está ainda completamente ganho (apesar dos recentes esforços), é 
a clareza das responsabilidades de cada Secretaria de Estado, de cada 
Instituição, de cada Agência, cada uma em relação com as outras: mas 
será que isso é possível? Não se deve sonhar: O PDSA não escapa 
completamente dos jogos do poder! 

O equilíbrio orçamentário. Final de 1994, o Estado do Amapá estava 
muito endividado; desde meados de 1997, não está mais (o que, no 
Brasil, é uma situação excepcional). Isso é o resultado, por um lado, do 
acompanhamento rigoroso das despesas públicas e, por outro, do 
aumento nítido das receitas (devido a um melhor acompanhamento do 
pagamento do imposto, como também ao crescimento dos impostos 
vinculados ao desenvolvimento da economia: ICMS, IPVA). E também o 
resultado de uma redução espectacular da corrupção, que atuava muito 
antes de 1995. 

- 
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A descentralização e a parceria. Trata-se, principalmente, de 
descentralizar a gestão administrativa e financeira de ações voltadas 
para as escolas e os centros de saúde (por exemplo, a merenda escolar), 
assim como os projetos de desenvolvimento realizados por municípios, 
cooperativas, associações. O objetivo alcançado foi o de fortalecer a 
participação da sociedade civil na dinâmica do PDSA; o desafio, ganho, 
foi a flexibilização do funcionamento e a confiança em todos. Assim, 
progressivamente, 15io do orçamento do Estado foi descentralizado. 

Resumindo, o Amapá é hoje um Estado moderno, competente, com as finanças 
saneadas e parcialmente descentralizadas. Sua principal deficiência, política e 
orçamentária, origina-se do pouco apoio federal, como também da 
agressividade dos poderes locais: 

• as escolhas políticas, sociais, econômicas da Presidência da República do 
Brasil são diferentes daquelas do Governo do Amapá; isso gera muitos 
atrasos em relação aos financiamentos e as realizações: apesar das 
promessas, o Amapá é nitidamente menos atendido pelo Governo Federal do 
que a maioria dos outros Estados Brasileiros; 

o rigor da gestão administrativa e financeira do Estado não é do gosto das 
oligarquias locais, majoritárias na Assembléia Legislativa do Estado e no 
poder judiciário: por conta disso a "guerrilha" política e judiciária contra o 
Governador e seus colaboradores é intensa. 
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Sete de uma tacada só ... 

Como nos contos de Grimm onde o pequeno alfaiate pode dizer « Sete de uma tacada 
só » ( o que podemos entender por « matei sete guerreiros de uma vez» enquanto 
que modestamente ele tinha morto sete moscas de uma tacada só), no CAP, Central 
de Atendimento õ. População, podemos de uma vez só, resolver sete documentos 
administrativos. 

Para vários cidadãos de países dito desenvolvidos - obrigados a fazer fila em pé no 
banco para sacar dinheiro, depois ir à prefeitura procurar o documento necessário 
para a carteira de identidade (antes de conseguir obter todos os documentos 
necessários ... ), e depois correr do outro lado da cidade para pagar a conta de energia 
- a situação dos moradores de Macapá e de algumas outras cidades do Amapá é um 
sonho: eles simplesmente podem ir ao CAP. 

Dentro de um prédio moderno, onde os móveis são de madeira oriunda da floresta 
vizinho. são de tonalidade atraente, onde os ar-condicionados bem regulados (caso 
raro no Amapá, onde oscilamos muitas vezes entre o calor úmido e o quase 
congelado ... !!!), cria uma atmosfera agradável, os cidadãos são acolhidos por 
atendentes que os orientam em função dos desejos deles. para os serviços 
competentes: água, energia, carteira de identidade, justiça, imposto, ... 

Eles poderão esperar, tranqüilamente sentados. serem chamados conforme a senha. 
Se precisar. poderão deixar as crianças aos cuidados de uma creche, que funciono no 
CAP. E se devem realizar vários encaminhamentos farão todos no mesmo prédio. 

O CAP é perfeitamente equipado, informatizado, o pessoal transferido dos 
diferentes órgãos competentes foi especialmente capacitado e é muito eficiente. 
Cuidado particular e raro no Brasil, os empregados devem deixar nos seus armários o 
telefone celular: assim, podem concentrar-se inteiramente aos seus clientes. - 
O Governo do Amapá desejou pela criação desse centro, mostrar que a administração 
está a serviço da população. 
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2 - As infraestruturas 

As infraestruturas de todo um Estado são caras: as necessidades ultrapassam 
amplamente as disponibilidades financeiras do orçamento do Estado do Amapá. 
Tem que recorrer ao orçamento federal ... que é pouco generoso com um Estado 
politicamente oposto. Resultado: alguns avanços, mas no ritmo lento dos 
possíveis financiamentos: 

1995 = 14.340.000 reais 
2001= 
Total de 1995 a 2001 = 

125.000.000 reais 
432.000.000 reais 

Desde 1995, no âmbito desse modesto orçamento, as prioridades do Estado 
foram, principalmente as seguintes (trabalho coordenado pela SEINF, 
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e pela SETRAP- Secretaria de 
Estado dos Transportes): 

Prédios públicos de qualidade, no interior e nas cidades: escolas, postos 
de saúde, hospitais, infraestruturas científicas e culturais, 
infraestruturas esportivas, diversos serviços públicos (cf. § 4 e 5). 
Temos que destacar a atenção dada ao uso dos materiais locais: madeira 
(para o prédio e para o mobiliário), olaria, palha ... ; assim como a 
promoção de uma arquitetura de inspiração amazônica. 

O apoio à construção, principalmente no meio rural e florestal, das 
empresas cooperativas de valorização dos produtos da floresta (ct. § 
8), incluindo as infraestruturas para o turismo. 

A energia elétrica permanente (trabalho da CEA, Companhia de 
Eletricidade do Amapá, que depende do Estado). De 1994 à 2000, 
passamos, no Amapá, de uma cobertura de 69,8% da população a uma 
cobertura de 86,8%. No total da Amazônia, os dados equivalentes são 
de 61,6 'Ya em 1994 e 69,0 'Yo em 2000: o Amapá fez nitidamente melhor 
que o resto da Amazônia (no Brasil inteiro os dados são de 82,3% em 
1994 e 97,7%: isso mostra bem o subdesenvolvimento da Amazônia 
relativamente ao resto do Brasil, subdesenvolvimento rural e urbano). 
Portanto, uma nítida melhoria da cobertura elétrica, sobretudo no meio 
rural e florestal isolado: condição indispensável para que as populações 
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não fujam para as cidades, para que as dinâmicas de desenvolvimento se 
enraízam num meio natural bem manejado. 

Entretanto, um arrependimento: o baixo desenvolvimento das energias 
alternativas, não poluentes; o essencial do crescimento elétrico é 
térmico. Em particular, o vasto projeto, iniciado em 1995, de construção 
de pequenas centrais hidrelétricas - PCH "co fio d' água", ainda não' se 
concretizou. Dificuldades de financiamentos e problemas 
administrativos federais adicionaram-se para frear o projeto; após seis 
anos de esforço, a construção de uma primeira PCH será provavelmente 
realizada até o final de 2002, no Oiapoque, em frente a usina em 
funcionamento do lado francês. No que concerne o solar, o eólico, os 
óleos vegetais, estamos ainda em nível de pesquisas e experimentação, o 
objetivo principal sendo o suprimento elétrico das localidades mais 
isoladas. 

- 

O abastecimento de água potável (trabalho da CAESA, Companhia de 
Água e Esgoto do Amapá, que depende do Estado). A água não falta na 
Amazônia ... mas raramente é potável quando tirada diretamente da 
fonte. Ela deve ser tratada, mesmo na floresta. Nessa área, o atraso é 
ainda importante: em meio urbano e em meio rural e florestal. Apesar 
dos esforços realizados desde 1995, a rede de abastecimento de água 
somente atinge hoje 70% da população e isso principalmente em meio 
urbano (isso corresponde à média brasileira e é nitidamente melhor que 
no resto da Amazônia). Em relação à rede de esgoto, 10% só da 
população é beneficiada: é um verdadeiro problema, de saúde e de 
conforto mínimo, que prejudica a reputação do PDSA. Mas é bom 
lembrar que se trata de grandes investimentos que ultrapassam 
amplamente os recursos do Estado. Mesmo assim, o investimento 
realizado pelo Estado, anualmente, para o abastecimento de água e para 
a rede de esgoto, passou de R$ 2.800.000,00 em 1995 para R$ 
12.000.000 em 2001. 

A melhoria e a construção da rede rodoviária. Destacamos, em 
particular, a recente aceleração, graças a investimentos federais, da 
modernização e do asfaltamento do eixo rodoviário principal de Macapá 
a Oiapoque; o acordo franco-brasileiro, assinado recentemente, para a 

- 
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construção da ponte sobre o rio Oiapoque, contribuiu bastante. Estrada 
e ponte vão agora duplamente desenclavar o Amapá e a Guiana Francesa. 

O esforço realizado em relação a rede rodoviária deveria ser agora 
complementada por investimentos nos portos e no transporte fluvial. É 
o principal transporte no Amapá, da população e das mercadorias: 
entretanto este transporte é frequentemente precário, até perigoso. 
Deve-se melhorar as condições de navegabilidade de alguns eíxos 
fluviais, os portos e os trapiches, a segurança dos barcos. Tudo isso 
está inscrito nas próximas prioridades do PDSA. 

A melhoria das vias urbanas: asfaltamento das ruas, construção de ruas 
sob palafitas, iluminação das ruas, reforma das praças públicas e das 
margens dos rios ... O bem estar urbano é uma prioridade do PDSA. O 
problema é que o manejo urbano é primeiramente de responsabilidade 
municipal. O Estado só pode intervir após solicitação da prefeitura. Isso 
explica atrasos importantes quando há desacordo político: foi o caso de 
Macapá, que estava, até o final de 2000, entre as mãos de um poder 
conservador, corrompido, contra o desenvolvimento sustentável. Desde 
o início de 2001, a nova equipe municipal, eleita em nome do PDSA, 
trabalhou bastante para recuperar os atrasos e fazer de Macapá uma 
capital representativa do desenvolvimento sustentável (cf. § 11) 

Em resumo, um balanço com resultados positivos e negativos, devido 
principalmente a falta de recursos. Foi feito, propcrcionalmente, mais para as 
populações florestais e rurais (portanto, as condições de vida de muitos ainda 
são bastante precárias: ver, por exemplo, o mau estado dos assentamentos 
agrícolas: cf. § 9) do que para as populações urbanas, que porém são 
nitidamente mais numerosas. É uma escolha que se entende, pois a prioridade 
do PDSA é a presença humana em meio florestal e rural; entretanto, para 
continuar o PDSA tem que ter também a adesão das populações urbanas. 
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3 - A aquisição e o uso dos conhecimentos: a pesquisa para o 
Desenvolvimento Sustentável -- - 

O objetivo é contribuir para a redução de um dos maiores freios ao 
desenvolvimento sustentável na Amazônia. 

- 
O Governo do Amapá não pode resolver sozinho o imenso atraso que existe na 
área do conhecimento dos ambientes e das sociedades, e na área da definição 
das condições de uso sustentável desses ambientes pelas sociedades humanas, 
presente e futura. Entretanto, o Governo do Amapá pode escolher temáticas, 
decretar prioridades, decidir sobre uma política científica, concretizar esta 
política na continuidade: é isso que está sendo feito, desde 1995: o Governo do 
Amapá desenvolvendo suas próprias estruturas e seus próprios recursos. mas 
também procurando colaborações brasileiras e internacionais. 

- 

O que é importante destacar aqui é o esforço realizado pela pesquisa 
amapaense em si: 

no âmbito do seu instituto de pesquisa: o IEPA, Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, criado em 1990 e 
redinamizado a partir de 1995; 
e no âmbito da SETEC, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia criado 
em 1999, trabalhando em colaboração com as Secretarias técnicas 
envolvidas (meio ambiente, agricultura, industria ... ) 

- 
- 

Desde 1995. três prioridades foram visadas: 

O inventário e a cartografia dos recursos naturais biológicos e 
minerais, assim como o zoneamento econômico ecológico (ZEE) como 
base do planejamento da conservação e do uso sustentável dos recursos. 
O ZEE foi realizado na escala 1:1.000.000 a nível do Estado do Amapá; 
um Atlas completo foi publicado na escala 1:250.000 para o sul do 
Estado. Agora se trabalha o zoneamento para o resto do Estado. O 
conjunto representa um trabalho importante de inventários e 
interpretações, muita vez realizadas em colaboração com as populações. 
Um programa específico envolve o conhecimento e o manejo dos 
ecossistemas aquáticos, em particular os sistemas costeiros. 

'-<.· 
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Nos parece, entretanto, que o uso deste trabalho pelos órgãos públicos e 
pelas populações é no momento insuficiente: teria, como foi realizado no 
Acre, que elaborar "resumos educativos" tornando os resultados mais 
acessíveis. 

Igualmente, o esforço do conhecimento do Amapá, seus ecossistemas, 
seus recursos naturais, suas sociedades humanas, deveria ser muito 
amplificada, de maneira a tornar mais sólida o ZEE, construído, até hoje, 
sob bases nitidamente insuficientes: isso ultrapassa os recursos do 
Estado do Amapá e, portanto, colaborações devem ser procuradas no 
Brasil e em outros lugares. 

A fitoterapia: a partir dos conhecimentos populares e científicos já 
existentes, sobre várias plantas medicinais dos ecossistemas do Amapá, 
os objetivos e as realizações efetivas são, principalmente, os seguintes: 
• criação, fabricação e difusão de remédios e cosméticos de qualidade; 
a difusão realiza-se por venda direta às pessoas e às farmácias, e 
também pelo canal dos centros de saúde e dos hospitais que foram 
incentivados a utilizar esses produtos; 

• multiplicação e difusão de plantas de espécies vegetais medicinais 
utilizáveis diretamente pelas pessoas; 

• o conjunto sendo acompanhado por cursos voltados, de um lado para 
os agentes de saúde, do outro para a população em geral. 

Nessa área da fitoterapia, a relação entre a pesquisa e a população 
realiza-se muito bem: coleta de saberes populares, e em seguida 
difusão dos resultados dos trabalhos científicos. 

As condições da coleta sustentável, do processamento no local, da 
comercialização dos diversos recursos da floresta. Deve-se, em 
particular, melhorar tecnologicamente e economicamente, produtos 
alimentícios, cosméticos, medicinais, artesanais, energéticos com 
processos de fabricação facilmente utilizáveis, à proximidade da 
produção (que também deve ser afinada), por cooperativas de 
produtores e por pequenas empresas. Os produtos envolvidos são 
aqueles: 
• do extrativismo (castanha do Brasil, açaf e outras palmeiras, 

andiroba, cacau, seringa, madeira para construção e para móveis ... ). 
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- 
• da agrofloresta (cupuaçu, banana, dendê); 
• da agricultura (mandioca ... ), 
• da pesca, . 
• da extração mineral: rochas ornamentais, olaria, pedras preciosas e 

ouro para joalheria ... 

O IEPA e a SETEC fazem em colaboração com outros órgãos do Estado 
(Indústria, Agricultura, Meio Ambiente, Saúde, Educação), um trabalho 
de: 

• inventário dos recursos transformáveis: localização e avaliação; 
• pesquisas sobre as modalidades de exploração sustentável destes 

recursos, sem prejudicar o meio natural; 
• pesquisas tecnológicas e econômicas para a fabricação e a 

comercialização dos produtos; 
• capacitação de pessoal: agentes de produção, de transformação, de 

comercialização; 
• incubadora de pequenas empresas: apoio tecnológico e apoio nas áreas 

econômicas e administrativas para a criação e a modernização de 
empresas; várias pequenas oficinas e fábricas foram assim criadas 
nesses últimos anos (cf § 8} 

- - 

Este trabalho é complementado por pesquisas sobre as energias limpas 
renováveis (óleos vegetais, micro-centrais hidráulicas, fotovoltaicas, 
eólicas), necessárias para o desenvolvimento, em meio florestal, das 
indústrias e oficinas de transformação: essas pesquisas tiveram, 
entretanto, muito atraso. Resultado: a energia necessária é ainda, 
frequentemente, fornecida por geradores funcionando com petróleo (cf 
§2) 

- 

Em resumo, uma pesquisa nitidamente finalizada, com a dupla preocupação 
permanente da qualidade científica (reconhecida pelas instâncias federais e 
internacionais) e da estreita relação com as populações envolvidas: 

descoberta e consideração dos conhecimentos populares, inúmeros nas 
regiões amazônicas: conhecimentos dos índios, dos caboclos, dos negros, dos 
ribeirinhos, das mulheres; 
consideração dos desejos das populações envolvidas: extrativistos, 
agricultores, pescadores, marceneiros, artesãos, comerciantes, 

- 
- 
- 

- 
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empresários; debate com as populações sobre os resultados da pesquisa e 
sobre o uso dos resultados; 
educação e informação popular, a partir dos resultados da pesquisa: ver, por 
exemplo, a criação do Museu Sacaca do Desenvolvimento Sustentável, 
realizado no âmbito do IEPA. (cf. § 4). 

-- 
-- 

A destacar que as pesquisas de opinião recentes mostram que o IEPA é 
conhecido pela grande maioria dos moradores do Amapá. 

Algumas informações sobre os recursos e as colaborações externas. 

As despesas públicas para a pesquisa (sem incluir salários e infraestrutura): 
- 1994: 520.000 reais 
- 1995: 
- 2001: 

2.160.000 reais 
9.640.000 reais 

O pessoal do IEPA: 
- 1995: 106 pessoas, sendo 24 pesquisadores (nenhum doutor) 
- 2001: 304 pessoas, sendo 78 pesquisadores (sendo 5 doutores) 

-· 
Recursos muito modestos, mas em crescimento acelerado. 

Estes recursos são complementados: 

Pelo desenvolvimento rápido de colaborações com instituições científicas e 
universitárias do Brasil: o PDSA, e o esforço realizado pelo Amapá em 
termos científicos, suscitam o interesse das instituições federais 
(Ministérios, CNPq, Embrapa, ... ) e de algumas grandes universidades (São 
Paulo, Campinas, Brasília, Rio de Janeiro, Belém ... ) e instituições de pesquisa 
(Museu Emílio Goeldi, INPE ... ). 

- 

Pelo desenvolvimento, ainda modesto, de colaborações internacionais. Esta 
colaboração concretizou-se, sobretudo, com a França, que demonstrou uma 
grande vontade política de cooperação científica e universitária: cooperação 
com o Ministério da Pesquisa, com a Guiana, com as instituições francesas 
(Agropolis, CIRAD, CNEARC, CNRS, ENGREF, INRA, Institut Pasteur, 
IRD ... várias Universidades), principalmente nas seguintes áreas: estudo e 
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cartografia dos ecossistemas e dos sociosistemas, valorização dos recursos 
naturais e humanos, energias renováveis, saúde (fitoterapia, malária ... ), 
linguística indígena ... Várias ações estão sendo realizadas e inúmeros 
projetos estão sendo elaborados. 

Em resumo, o Amapá, por certo, ainda não saiu do subdesenvolvimento 
científico. Mas ele possui um projeto claro, que realiza e controla: isso já 
é muito. 
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4 - A educação e a cultura 

Em relação a educação, duas prioridades estruturam, há 7 anos, a ação do 
governo do Amapá: 

a educação para todos, crianças e adultos; 
esta educação para todos deve-se basear nas originalidades amazônicas 
e deve visar o desenvolvimento sustentável. 

As principais concretizações destas prioridades são as seguintes (trabalho 
coordenado pela SEED, Secretaria de Estado da Educação, em colaboração com 
as outras secretarias envolvidas): 

A escola para todos: hoje, apesar de uma pressão demográfica 
particularmente elevada (5,7%: a mais alta do Brasil), 95% das crianças 
são escolarizadas, em boas condições de locais e de acompanhamento 
pedagógico. Isso concerne às populações urbanas e às populações rurais 
mais isoladas. O esforço realizado é considerável (ensino primário e 
secundário): 

- crianças escolarizadas: 1994 = 128.000 
- salas de aula: 1994 = 2.047 

2001 = 215.000 
2001 = 3.529 

- 
- professores: 1994 = 5.520 2000= 8.081 

(70 % do ensino depende do Estado, 20% é municipal, 10% depende do 
setor privado). 

A taxa de analfabetismo dos mais de 15 anos passou de 12,6 % em 1993 a 
9,5% em 1999 (enquanto que no Brasil esta taxa aumentou de 11,9 % em 
1993 para 13,3 % em 1999). 

Em todo lugar, o esforço feito é tanto quantitativo como qualitativo: 
capacitação permanente dos professores; construção de escolas 
modernas e adaptadas às condições climáticas; grande uso da madeira 
para a construção e para o mobiliário; informatização ... instalações 
esportivas ... (cf. quadro sobre a escola "Super-zerão''). 

- 
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A introdução progressiva, em todo os processos pedagógicos e em 
todos os programas de ensino (primário, secundário, adultos), das 
preocupações sobre o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Isso 
necessitou inúmeros debates e várias experiências; e é somente em 
2002 que novos programas foram realmente usados amplamente. 
Entretanto, estes novos processos e programas se baseiam sob várias 
experiências a grandes escalas, implantadas desde 1995; a mais 
significativa é certamente a da "Escola-Bosque" criada nas ilhas do 
Bailique em 1998 (cf quadro) uma capacitação geral das crianças, 
baseada nas realidades da vida cotidiana na floresta, com objetivo do 
uso sustentável dos recursos do meio natural e humano. 

Além disso, uma nova experiência de grande envergadura acaba de ser 
lançada: trata-se da criação, em pleno centro de Macapá, de um instituto 
de formação profissional de desenvolvimento sustentável, o CRDS 
(Centro de Referência Educacional para o Desenvolvimento Sustentável). 
Este instituto abriu suas portas em março de 2002; é direcionado para 
os jovens em formação como também para os profissionais em atividade: 
seu objetivo é capacitar para a tomada em consideração do 
desenvolvimento sustentável em todos os procedimentos técnicos, 
econômicos e socmrs. rurais e urbanos, públicos e privados. 
Aproximadamente 4000 alunos estudarão lá à partir de 2002. É 
importante destacar que a concepção e a implementação deste centro 
recebeu uma colaboração, metodológica e política, do Agropolis 
(Montpellier, França) e do Conselho Regional da Guiana, que pretende 
enviar estudantes para este centro. 

Um sistema diversificado, de bolsas e de apoio educativo, permite 
ajudar as famílias em dificuldades para que as crianças possam estudar 
corretamente na escola, até o fim do 2º grau; por exemplo, as bolsas 
(em dinheiro e alimentares) ajudam as famílias necessitadas, que tem 
crianças entre 7 e 14 anos, a enviar suas crianças regularmente para a 
escola; outras bolsas são concedidas aos alunos de liceus. Enfim a 
alfabetização e a educação dos adultos são objetos de uma atenção 
específica (exemplo: programa "Saber mais, Viver Melhor", destinado 
principalmente aos operários, em especial aos das pequenas indústrias 
de transformação que estão sendo criadas no meio florestal e rural: cf. 
§ 8). 
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A descentralização e a responsabilização local do funcionamento das 
escolas: responsabilização dos professores, das famílias, das 
associações, a quem são atribuídos orçamentos significativos permitindo 
gerenciar o cotidiano, em particular as cantinas, as pequenas compras 
locais, o material escolar ... ; estas são as "caixas escolares". 

A capacitação permanente de pessoal: cf § 1, as ações do CEFORH. 

-· Algumas ações específicas merecem ser destacadas: 

- O forte desenvolvimento das creches e do pré-escolar. - 
As escolas bilíngües no meio indígena: nas vilas indígenas, as escolas 
alfabetizam as crianças em sua língua materna, antes de estudarem o 
português. Um grande esforço pedagógico é realizado para favorecer a 
identidade lingüística e cultural dos índios e as trocas com as outras 
comunidades do Amapá. Em todas as escolas do Amapá, estão atentos a 
fazer descobrir e respeitar, pelas crianças, a diversidade étnica e 
cultural. - 
O ensino do francês: desde a sua chegada ao poder, o Governador 
Capiberibe expressou claramente sua intenção de que o Amapá e a 
Guiana francesa parassem de se virar de costas e de se amedrontar 
mutuamente. Inúmeras iniciativas foram tomadas, de ambos os lados: 
trocas e colaborações (políticas, econômicas, científicas, educativos, 
culturais ... ) vão de vento em polpa. Para facilitar, o Governo do Amapá 
decidiu fazer do francês a primeira língua estrangeira do Estado, 
ensinada na Escola e em capacitação permanente. A Guiana Francesa 
contribui com seu apoio pedagógico para a realização desse processo. O 
"Centr-o Estadual de Língua e Cultura Francesa Danielle Mitterrand" (cf. 
quadro) foi criado em Macapá no início de 1999; em 2002, este centro 
receberá aproximadamente 3000 alunos. Uma associação francesa 
(GREF - Grupo de Educadores Aposentados Sem Fronteiras, 
Groupement des Retraités Educateurs sans Frontieres), contribui, em 
Macapá, na elaboração do material didático e na capacitação dos 
professores de francês. Tudo isso é apoiado, politicamente e 

- 
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financeiramente, pelo Governo Francês. A Universidade Federal do 
Amapá (UNIFAP) contribui para a formação dos professores de 
francês. 

O lançamento, na UNIFAP (Universidade Federal do Amapá) de um 
Mestrado em Desenvolvimento Sustentável; este mestrado é realizado 
com a colaboração da Universidade de Brasília e com o apoio do 
Ministerio Federal do Meio Ambiente. 

O Museu Sacaca do Desenvolvimento Sustentável: situado em Macapá, 
é um lugar de informação e de formação para todo o público, sobre o 
Amapá, sua geografia e sua história, seus recursos naturais e humanos, 
seus problemas e suas dinâmicas de desenvolvimento, com coleções 
científicas, exposições permanentes e temporárias, um centro de 
documentação, sessões de capacitação. Este museu é da 
responsabilidade do IEPA {Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas do Estado do Amapá), que exerce ai a função não somente 
de educação popular como também a da transparência em relação às 
pesquisas científicas que ele desenvolve (cf § 3). Neste museu, uma 
nova experiência foi inaugurada no início de abril de 2002: a de uma 
exposição permanente a céu aberto (ecomuseu) onde são representadas 
as atividades e as culturas das diversas comunidades tradicionais do 
Amapá (índios, negros, caboclos, ... extrativistas, pescadores, 
agricultores ... ) e como essas atividades e culturas evoluem no âmbito do 
PDSA. 

Este museu participa, com outras atividades permanentes e temporárias 
(exposições, feiras, lojas de artesanato e dos produtos da floresta ... ), 
da informação popular, em particular no meio cidadão, sobre a 
importância dos meios naturais e de seus produtos, e sobre a 
responsabilidade de cada um para a conservação e o uso sustentável 
destes meios e produtos.Trata-se de fazer como que os cidadãos das 
grandes cidades não esqueçam da importância capital do meio que os 
envolve e do qual eles dependem. 

Precisaria ainda falar do considerável esforço que é realizado para valorizar o 
patrimônio histórico do Amapá e para revitalizar a história e a cultura das 
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populações do Amapá: o Desenvolvimento Sustentável se enraíza na história 
dos povos. Citaremos, como exemplos: 

• a restauração da Fortaleza de São José de Macapá, a maior obra portuguesa 
na região, de 1782. 

• a Escola Sambódromo de Artes Populares: lugar de educação popular que 
recebe 1.200 alunos por ano; os professores utilizam processos pedagógicos 
participativos em relação a música, a dança, as artes plásticas, a cozinha 
regional, o artesanato; 

• o Centro de Cultura Negra: centro de pesquisa, documentação, informação, 
distração ... sobre a cultura afro-brasileira em geral e mais especificamente 
sobre a do Amapá; 

• o perímetro de proteção ambiental do Curiaú, próximo de Macapá, onde 
vivem, com todas as suas tradições, 1500 pessoas de origem africana, 
herdeiras de um Quilombo (comunidade refúgio de escravos em fuga); 

• o museu 11Koahi11 dos Povos Indígenas em Olapoque e a Casa do Índio em 
Macapá; 
as festividades de Mazagão, às margens do Amazonas, que lembram a origem 
"marroquina" dos primeiros moradores portugueses desta cidade; 

• a multiplicação dos eventos culturais que valorizam as produções locais e 
regionais. 

- 

- 
Teria ainda muito a dizer: o esforço educativo e cultural do Amapá, desde 
1995, no âmbito do PDSA, é considerável; esforço contínuo, quantitativo e 
qualitativo. 

- 

- Entretanto, uma questão que angustia os atuais responsáveis políticos: qual é a 
solidez de tudo isso? Uma resposta: é preciso consolidar, urgentemente, a 
capacitação e a continuidade dos professores sobre os fundamentos do 
desenvolvimento sustentável. O esforço quantitativo não pode recuar; nem tão 
pouco a responsabilização das populações; mas os objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável somente serão continuados graças à presença contínua, em todo o 
Amapá, de professores bem capacitados, motivados, convencidos: é a 
prioridade do futuro próximo ... 

- - 
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Bailique, o arquipélago onde é bom viver 

O Bcilique é longe. E preciso 5 ou 6 horas de voadeira, e se tem maresia, você sai dela 
completamente quebrado; ou 10 a 12 horas em um destes bonitos barcos amazônicos onde as 
pessoas armam sua rede, se não há muito balanço. E de onde as pessoas desembarcam no porto, 
mais ou menos facilitado em função da altura da maré. O barco é, e será sempre o único meio de 
transporte para ir até o Bailique: uma pista permitirá brevemente ir até as margens do Amazonas 
mais próximas, e então somente será necessária uma hora de barco. Claro, não há a previsão de 
uma pista de aeroporto ... 

É sem dúvida porque está tão longe que é tão preservado. E que temos a impressão de um pequeno 
paraíso. Não é o paraíso de folhetos turísticos: não há praia de areia fina no Bailique e a água, como 
em todos os lugares desta embocadura do Amazonas, tem, em função da luz, cores que oscilam 
entre o café com leite e o chocolate. O que não impede de se tomar banho ... 

Nas 8 ilhas do Bailique, moram 6.000 pessoas, descendentes de índios, brancos e negros, reunidas 
em 38 comunidades. Estas pessoas, que vivem da pesca e do extrativismo dos produtos da floresta, 
amam sua região, seu modo de vida, e não desejam ir para outro lugar. Entretanto, eram as vezes 
obrigados a ir embora, devido a falta de perspectivas na região. Para permitir que estas populações 
pudessem continuar a viverem na região, como queriam, várias coisas foram feitas: 

Em 1998, foi aberta a Escola Bosque que permitiu escolarizar 800 crianças de 7 à 17 anos, 
primário e secundário. Escola piloto, apoiada pelo Unicef. Escola integrada, cujos prédios se 
inspiram na arquitetura tradicional com grandes malocas redondas cobertas de palha e cujo 
ensino considera a realidade local. Escola que completa a rede de 25 outras escolas existentes 
no arquipélago. Todas estas escolas, que recebem 2200 alunos, praticam a tripla ocupação, pois 
cada dia 3 grupos de alunos se sucedem (ensino geral e formação de adultos). 
Em abril de 2002, iniciam duas unidades de processamento de produtos locais: uma no Carneiro, 
de onde será produzido mel, palmito em conserva e vinho de açai congelado. A outra em 
Itamatatuba, colocará no mercado de Macapá, como também para a exportação, camarões e 
peixes congelados. Vinho de açaí, camarões e peixes viajarão em barcos frigoríficos: cadeia do 
frio obrigatório. 
Um pouco mais tarde será aberto um ECOTEL, hotel ecológico, previsto para receber turistas, 
como também seminários. pesquisadores. Parece imenso com suas grandes salas, seus vastos 
serviços e seus 12 quartos que deverão ser multiplicados no futuro, pois o projeto prevê 60 
quartos. Foi provavefmente um pouco superdimensionado. 
Tudo é acompanhado por inúmeras melhorias infra.estruturais: eletricidade, telefone, água 
potável ... Tudo isso motiva a população a ficar no Bailique, e mesmo a voltar ... 

É um mundo a parte o das pessoas que vivem nas ilhas. A circulação se faz de canoas como em 
outros lugares se faz a pé, de bicicleta ou de carro. Para fazer suas compras, ir à escola, fazer 
uma visita a amigos, ir a festa da vila. No interior das vilas, em redor do hotel ou da escola, se 
circula à pé sobre palafitas que evitam molhar os pés na maré alta e de ser picado por todos os 
insetos que gostam deste clima. Um mundo sedutor, mas que sua distância preservará, esperamos, 
das massas de turistas. 
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Uma escola chamada "Super-zerão" 

Perto do monumento que marca a passagem da linha do Equador, havia ressacas. É lá 
que foi instalada, há 10 anos, um bairro que se chamou Zerão. 

É neste bairro popular que acaba de ser construído, à tempo para o início das aulas de 
março de 2002, uma grande e bela escola, com 15 salas de aula, um setor 
administrativo, salas de informática, uma lanchonete, uma piscina e quatro terrenos 
de esporte. 

É bem atrativa esta escola, cuja arquitetura alia tradição à modernidade. As janelas 
de madeira perfurada, reguláveis permitem uma ventilação eficaz e evitam o uso do 
ar-condicionado consumidor de energia. Em todos os lugares a madeira da floresta 
próxima fornece o mobiliário e embeleza o espaço por seus tons quentes. 

Salas e terrenos de esportes serão usadas o todo tempo, como em todas as escolas 
do Amapá: três turnos (manhã, tarde, noite) permitirão receber 2 grupos de 
adolescentes e, à noite, os adultos que vem também aproveitar do estudo. 

E, o melhor de todo, a piscina e as quadras de esporte serão abertas aos moradores 
do bairro. 

Sete escolas técnicas do mesmo modelo estão sendo construídas, em vários bairros 
de Macapá e outras cidades (Santana, Laranjal do .Jarí, Amapá). 

Af Rucllan - Amapá Julho2002 

- ._, 

-- - - - ._, 

- 
'-' 

'"-' - - - - - - -., 
" - - 
-.., 

- - -- •.. _, 
-.., - - - - -- ..., 
""' 

- - - - - - -- - - - 
42 - - - - ,..., 



Aprender a falar francês no II Danielle11 

Em 1999 foi aberto um centro de língua e de cultura francesa, desejado e financiado 
pelo Governo do Estado do Amapá. Centro nomeado de "Danielle Mitterrand", grande 
amiga de Janete Capiberibe: desde o seu primeiro encontro, se reconheceram como 
militantes incansáveis do desenvolvimento e dos direitos humanos. 

Como no Brasil se chama mais comumente as pessoas pelos seus primeiros nomes, e 
que "Centro de língua e cultura francesa Danielle Mitterrand, é um pouco longo de 
falar, se diz simplesmente: "vamos para o Danielle ... w para indicar que vai participar 
de um curso, procurar um livro na biblioteca ou cantar em francês. 

No dia em que fomos ao "Donielle", era a reinício das atividades após os feriados do 
verão e era o terceiro aniversário da criação do centro. Estava alegre. muito animado 
e decorado de balões coloridos. 

Os professores brasileiros, capacitados com métodos ativos pelos militantes do 
GREF (Grupo de Educadores Aposentados sem Fronteiras, GroupementdesRetraités 
Educateurs sans Frontiêres). estavam ainda emocionados pela recente visita de 
Christian Paul, Ministro francês de Ultra Mar, que veio em janeiro para assinar os 
acordos transfronteiriços Guiana - Amapá ... e também cantar "a vida em rosa" em um 
ritmo de samba H! 
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- - 
5 - A saúde - 
A saúde para todos, enraizada na educação, na informação, na 
responsabilização, na valorização das riquezas naturais e dos conhecimentos 
locais: este é um dos objetivos maiores do PDSA. - 
Muito foi feito: o Amapá figura nos Estados brasileiros que mais investiram em 
saúde (14% do orçamento). No entanto, a situação de hoje ainda está longe de 
ser verdadeiramente satisfatória. Não se conseguiu ter tanto sucesso na saúde 
como foi realizado na educação. 

'V 

Os principais esforços envolvem os seguintes aspectos (é bom lembrar que 
se trata de serviço público, que constitui 90% do sistema de saúde. Há pouca 
medicina privada no Amapá. O serviço público depende parcialmente do Estado, 
para os equipamentos maiores, e principalmente dos municípios, segundo uma lei 
federal que é a do Sistema Único de Saúde) (trabalho coordenado pela SESA, 
Secretaria de Estado da Saúde): 

-· - 

As infraestruturas: em hospitais, centros de saúde, laboratórios de 
análises ... , os mais dispersos possíveis no Estado; entretanto, é no meio 
urbano que está concentrado o essencial do esforço. Em número de 
estabelecimentos, cresceu de 176 (1994) para 189 (2001); em número 
de leitos hospitalares, de 474 (1994) para 837 (2001). Alguns destes 
hospitais são de excelência: a meneio nar, por exemplo, o Hospital de 
Especialidades de Macapá, o Hospital da Mulher Mãe Luzia, o Centro de 
Reabilitação do Amapá que é uma referência para a Amazônia. 

- 

O pessoal: aumentou de 1044 agentes (1994) para 2424 (2001); mas 
falta ainda médicos e enfermeiros, especialmente nos lugares isolados: o 
Amapá está procurando 220 médicos, principalmente para trabalhar no 
meio rural e florestal. Há no Amapá cursos para agentes de saúde, mas 
não há faculdade de medicina: isso explica, parcialmente, as 
dificuldcdes de contratação. Um acordo acaba de ser assinado com Cuba 
para a vinda de dezenas de médicos generalistas comunitários (cf 
quadro). 
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A descentralização de uma parte do funcionamento dos hospitais e 
centros de saúde subordinados ao Estado: trata-se da instituição dos 
caixas saúde, equivalente aos caixas escolas (cf § 4): isso permite 
responsabilizar as famílias e as associações. 

Entretanto, a principal dificuldade ainda é a do funcionamento dos 
Centros de Saúde, que dependem dos municípios. A prioridade "saúde 
para todos" ainda não entrou na cabeça da maioria dos responsáveis 
políticos locais; foram construídos centros de saúde, mas não se 
preocupa em seguida com seu bom funcionamento; há muito a ser feito 
para humanizar as relações entre o pessoal de saúde e os doentes. 

Uma atenção particular a tudo que se refere: aos remédios genéricos ; 
às vacinas (95 a 98 % da população é vacinada contra diversas 
doenças); à luta contra a malária, a dengue, aids .... diabetes .... ; aos 
trotamentos dentários (programa sorriso cidadão) e oftalmológicos 
(programa "visão para todos") ... 

O desenvolvimento da fitoterapia, baseada nos conhecimentos 
populares e científicos {cf § 3). Trata-se, em geral, de valorizar os 
conhecimentos populares. 

Nesta área, um trabalho bonito foi realizado, desde 1995, para 
reconhecer, valorizar e apoiar a experiência das 1.300 parteiras 
tradicionais, muito presentes no Amapá. Estas parteiras são 
responsáveis por aproximadamente 20% dos nascimentos, tanto na 
cidade como nos lugares mais distantes. Sem tocar nos seus 
conhecimentos tradicionais (que é de ordem medical e social), o Governo 
fornece um reconhecimento oficial, uma capacitação complementar, 
apoios materiais e financeiros. 

Outra iniciativa original: o apoio governamental e municipal ao 
desenvolvimento, em meio urbano, de horta familiar para a produção 
alimentar e medicinal, com direito de comercialização local. 

A educação das famílias às questões de saúde: educação e prevenção. 
Isso deve ser desenvolvido. 
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A cooperação com a Guiana francesa: muito boa vontade de ambos os 
lados, mas pouca continuidade, portanto poucos resultados. Esta 
cooperação acaba de ser relançada (capacitação recíproca, luta 
epidemiológica, medicina de emergência). 

Apesar de todos estes esforços, não se atinge ainda, na área da saúde, o 
equivalente da mobilização e dos resultados obtidos em outras áreas como o da 
educação. Observa-se ainda, em matéria de saúde, muita negligência, da 
população e dos funcionários. A educação para saúde, pilar do desenvolvimento 
sustentável, ainda não é suficiente: é certamente uma prioridade para o futuro 
próximo. 

- 
- 

Em relação ao Brasil, o Amapá não está atrasado (mas será que é uma 
referência?); entretanto, em relação à Amazônia, o Amapá está avançado (mas 
sempre foi: é uma das raras vantagens do estatuto de "Território Federal" , 
que o Amapá conheceu de 1943 a 1988). A gente poderia se contentar com 
este diagnóstico: pensamos que isso seria perigoso. 

- 

- 
- - 
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Encontrar médicos: uma emergência 

Se na área da educação tudo se passa bem, não é o mesmo na saúde. Todavia, o 
mesmo princípio de descentralização foi aplicado nos dois setores. 

As autoridades locais assumem mais ou menos bem a responsabilidade da saúde 
pública. Como se houvesse um bloqueio. Especialmente, os médicos não mostram o 
mesmo entusiasmo que os professores para ir às cidades mais distantes do Amapá. 
No entanto, o Governo propõe aos médicos da saúde pública um salário mais elevado, 
o dobro do que ganham os médicos do Rio de Janeiro; o trabalho é interessante; o 
apoio da Secretaria de Saúde é assegurado; o material e os remédios são fornecidos 
pelo município. 

Entretanto ... as pequenas cidades do Amapá estão longe de ser capitais. Se há o 
conforto necessário (água, energia, televisão ... ), as estradas são péssimas, é preciso 
se deslocar em canoa. Em muitas áreas, é preciso ter iniciativa. E é preciso aceitar 
um modo de via bastante simple, devido a falta de lugar para sair. 

O Amapá não forma os seus próprios médicos. A Universidade Federal do Amapá não 
tem faculdade de medicina. E as universidades dos outros Estados Amazônicos não 
formam bastante médicos. Seria necessário que médicos viessem de outras regiões 
do Brasil para ocupar os postos vagos nos vários municípios e assim dinamizar o 
sistema. Em relação ao ensino, a agronomia, a pesquisa, voluntários vieram 
entusiasmados participar desta bela aventura que é o PDSA. Os médicos, não. Os 
médicos dos estados do sul não manifestam nenhum gosto pela aventura amazônica, 
mesmo se eles se encontram sem trabalho, devido ao excesso de profissionais no sul. 

Então, o Governo do Amapá se vira para os médicos estrangeiros. Como em 1999, nos 
foi falado de uma chegada próxima de um grande número de médicos cubanos (Cuba 
forma, e forma bem, muito mais médicos que necessita). O Conselho Regional de 
Medicina, muito reticente, mas incapaz de motivar seus membros a ir para o Amapá, 
os deixará enfim, vir atender as populações que precisam? 

Os médicos ocidentais poderiam também viver esta bela experiência durante alguns 
anos ? Nós nos empenhamos em divulgar o Amapá, o PDSA e as necessidades de 
médicos. 
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6 - O mínimo social e o emprego 

A pobreza e o desequilíbrio social são os in1m1gos do desenvolvimento 
sustentável: a resolução destes dois problemas é dentro dos resultados 
esperados pelo PDSA. 

Portanto, o Governo do Amapá escolheu estar particularmente atento às 
seguintes áreas: 

- criação de empregos; 
- condições de trabalho; 
- direitos dos trabalhadores; 
- proteção social (crianças, famílias, pessoas idosas, desempregados ... ). 

- 
A preocupação ficando sempre, para os serviços públicos, de ajudar os 
cidadãos e, ao mesmo tempo, de responsabiliza-los: 

daí o papel chave das associações, das cooperativas, dos sindicatos, que 
são incentivados a se constituir, a se organizar, a agir. De fato, no 
Amapá, antigo Território Federal, a tradição associativa, comunitária, 
sindical é nitidamente menos desenvolvida que em alguns outros Estados 
amazônicos como o Acre; 
daí também a política de descentralização dos serviços do Estado para 
os municípios e para as associações e cooperativas; 
daí enfim, a atenção dada a criação de pequenas empresas artesanais 
que valorizam os produtos amapaenses e os conhecimentos de seus 
moradores (cf § 8). 

- - 
-' 
- 

Tudo isso, é bom lembrar, acontecendo num contexto de crescimento forte da 
população (5,7 %), sabendo que as famílias que migram para o Amapá não são 
das mais ricas ... 

.... , 

Entre as ações significativas, é bom mencionar o trabalho coordenado pela 
SETRACI, Secretaria de Estado do Trabalho e Cidadania: 

As bolsas para as famílias em dificuldades: aproximadamente 10.000 
famílias recebem o equivalente de 1/2 a 1 salário mínimo (programa 
família cidadã). Dentre estas famílias há mil parteiras tradicionais (cf 
§ 5). 
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O desenvolvimento de parceria entre o Estado e as organizações da 
sociedade civil envolvendo as populações frágeis: esta é a função da 
AGEMP ( Agência de Promoção da Cidadania) Dentre as prioridades da 
AGE MP, é bom mencionar: as mulheres, as populações negras e 
indígenas, as comunidades rurais, os loteamentos urbanos; as áreas de 
educação, saúde, cultura, infraestruturas, transporte. As parcerias 
existem em todo o Estado, as necessidades são discutidas no âmbito 
dos Fóruns Municipais de t>esenvolvimento Sustentável (Programa PEP: 
Planejamento e Execuções Participativas). Um Conselho de 
Desenvolvimento Sustentável acaba de ser criado ao nível de Estado: 
será o lugar de debate e de definição das prioridades, entre as 
estruturas governamentais e as instâncias representativas da 
população. A democracia participativa está acontecendo. 

A criação da AFAP, Agência de Fomento do Amapó.: é o banco do 
povo (ct. quadro), que financia pequenas e médias iniciativas, individuais 
e coletivas, dos setores ccmercicrs, artesanais, agrícolas, 
agroindústriais, culturais, turísticas ... Em dois anos, a AFAP já 
concedeu 4.300 empréstimos com um valor total de 10.000.000 reais. 

Os investimentos feitos pelo Estado para ajudar na criação de 
pequenas empresas, iniciadas e depois gerenciadas por associações e 
cooperativas: construção de prédios, infraestrutura, capacitação de 
pessoal, organização do mercado (cf § 8). 

Portanto, a política do Estado é claramente de investir para o desenvolvimento 
de um setor privado artesanal, associativo e cooperativo: uma economia 
mercantil, mas que tenta escapar das grandes empresas que exploram os 
produtores. 
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A agência de fomento e o criador de sorvetes 

O PDSA não inventou tudo, longe disso. O Govemo do Amapá sempre se inspirou nas coisas que 
são feitas em outros lugares e que lhe parecem interessante e aplicáveis: em seguida ele os 
adaptou à cultura local. 

Assim é a AFAP, Agência de Fomento do Amapá, que concede empréstimos a taxas reduzidas 
para desenvolver pequenas empresas. Inspira-se do Grameen Bank, com a diferença de que a 
clientela não é de preferência feminina. Este fator não foi considerado. 

Após Porto Alegre e Belém, Macapá foi a terceira experiência lançada no Brasil. Já existe 
agora em 11 Estados do Brasil. No Amapá, há uma em Macapá com filiais em cidades menores. 

A AFAP não é um banco, pois recebe somente pequenos depósitos de poupança; atua 
principalmente com empréstimos e financia suas próprias atividades graças aos juros que 
obtém dos seus empréstimos. Os empréstimos, concedidos a partir de um conjunto de 
documentos, vão de 50 a 4000 reais. 93'Ya dos empréstimos são do tipo microcrédito. 

Antes de submeter um pedido de financiamento, os candidatos participam de um curso de 
base: a pequena sala próxima à entrada, onde são fomecidas todas as explicações necessárias, 
está cheia, de manhã e de noite, de candidatos a financiamentos. Métodos pedagógicos 
adaptados, usando recursos audiovisuais, permitem inclusive aos analfabetos de fazer um 
pedido de financiamento. Os candidatos a empréstimo preenchem um formulário com a ajuda 
dos funcionários da AFAP. O dinheiro emprestado pode ser u1ilizado tanto no setor informal 
como no formal. Os pedidos de financiamentos são analisados entre 10 a 15 dias: 88% dos 
empréstimos são concedidos. 

Um dos clientes é apaixonado por sorvetes. Com aproximadamente trinta anos, alegre, Pedro 
trabalhava sem entusiasma num banco, quando seu pai, modesto vendedor de sorvete, teve que 
deixar sua pequena empresa. Pedro retomou o negócio com entusiasmo, mas constatou que o 
material estava velho, enferrujado, as condições de higiene deficientes e o espaço 
insuficiente. Um empréstimo concedido pela AFAP e o local cresceu e melhorou, com máquinas 
mais eficientes compradas. E Pedro se lança em pesquisas cada vez mais ousadas sobre o uso 
de todas as frutas maravilhosas da floresta para seus sorvetes. Que degustação! Sabores 
finos, gostos desconhecidos ... Em Paris, as bocas finas fazem filas para comprar sorvetes de 
Berfl//on: se elas conhecessem as criações de Pedro, atravessariam, sem dúvida, o Atlântico. 
Mas, pelo momento, é o Pedro que vai atravessar o Atlântico para ir cooperar com os 
Italianos, grandes mestres sorveteiros. 
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7 - A segurança pública 

No mundo moderno, a insegurança acontece, principalmente, nas áreas urbanas. 
Ela é frequentemente a consequência direta dos desequilíbrios sociais: riqueza 
e corrupção de alguns, pobreza e miséria para a maioria. É particularmente 
verdadeiro no Brasil, onde as maiores riquezas promovem e costeam, sem 
vergonha, as misérias mais escandalosas. 

Para enfrentar esta insegurança, o Estado, em todo o mundo, está 
freqüentemente desprovido: sua polícia reage à violência com violência; a 
confiança entre a população e a polícia se deteriora; um recuo, cada um por si, 
distancia as pessoas de qualquer projeto coletivo. 

As concentrações urbanas do Amapá têm esses problemas: tráfico de drogas, 
prostituição, pequena delinqüência. Mas há um pouco de grande delinqüência 
violenta (ataque à mão armada, seqüestros ... que são de prática corrente nas 
grandes cidades brasileiras). Entretanto, três fenômenos são preocupantes: 

• Na Amazônia, todo mundo tem uma arma branca: a faca é um instrumento de 
trabalho cotidiano de cada um. Infelizmente, também é um instrumento que 
usam facilmente para resolver uma briga ... (e se a pessoa não é presa em 
flagrante, ela escapa a prisão preventiva!!!). 

• Em Macapá, em alguns bairros populares, os jovens (de 10 a 25 anos) se 
organizam facilmente em gangues, que ocupam, cada uma, uma área que 
defendem com grande violência. Essas gangues se enfrentam muito pelo 
prazer de se enfrentar e é em geral difícil para um jovem se recusar a 
entrar numa gangue. Muito desses jovens são imigrantes. As gangues podem, 
se não controladas, cometer crimes: roubos, drogas, mortes. 

• Os acidentes de trânsito são muito freqüentes no Amapá, na cidade e em 
todas as estradas. 

Em resumo, se no Amapá a melhoria da saúde pública permite viver mais (em 
dez anos passou de 61 para 69 anos, alcançando assim a média brasileira), em 
compensação a violência e os acidentes fazem com que no Amapá morram mais 
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jovens que em outros lugares (isso envolve principalmente a faixa de idade de 
19 à 35 anos). 

-- 
A segurança pública é portanto um grande problema que o governo enfrenta 
com determinação, sabendo que sem segurança a participação popular ao PDSA 
não se faz. Mas deve-se também se inserir no espírito humanista do PDSA. 

Dentre as iniciativas originais, tomadas progressivamente desde 1995, é 
importante mencionar o trabalho coordenado pela SEJUSP, Secretaria de 
Estado da Segurança Pública: 

- 
A humanização dos métodos policiais: a capacitação das várias polícias, 
em especial na área dos direitos humanos, foi introduzida e desenvolvida 
desde 1995 (trabalho, em particular, do CEFORH). 

A implantação progressiva, desde 1996, em vários bairros das cidades, 
especialmente em Macapá e Santana, de uma polícia interativa: polícia 
de proximidade, que trabalha em estreita cooperação com as 
associações, que faz um triplo trabalho de capacitação, prevenção e, 
quando necessário, de repressão. O objetivo é, através de uma presença 
ativa, dar novamente confiança à população. A polícia interativa atua, em 
particular, muito perto das gangues de jovens, às quais propõe 
atividades esportivas, culturais, sociais, organizadas em terrenos e 
locais equipados pela polícia: trata-se de impedir que as gangues de 
jovens comecem a desviar em direção ao banditismo. Alguns grupos de 
jovens aceitam cooperar com a polícia para realizar trabalhos de 
interesse geral (manutenção de bairro, por exemplo). Hoje a dinâmica 
de interatividade entre a população e a polícia está sendo aplicada 
progressivamente por todas as polícias do Estado. 

A humanização do sistema penitenciário ... que era bem necesscrro. 
Após muitas reflexões, e hesitações, a organização e o funcionamento 
da prisão de Macapá acabam de ser completamente revistos, no sentido 
da prioridade na ajuda aos prisioneiros para sua capacitação e sua 
reinserção social e profissional (cf quadro). Um esforço específico é 
feito para melhorar o acompanhamento jurídico dos prisioneiros. 
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A constituição, recente, de um SISP - Sistema Integrado de 
Segurança Pública Cidadã, que coloca em relação às polícias civil e 
militar, os bombeiros, o sistema penitenciário, o Departamento de 
Trânsito. O SISP facilita a coerência das informações e das ações; ele 
permite generalizar o processo "interativo". 

É claro que os problemas de segurança pública ainda não foram resolvidos no 
Amapá: como para tudo, é preciso tempo. Houve uma vontade, desde 1995, de 
dar uma prioridade nítida para a capacitação dos policiais: capacitação para o 
respeito dos direitos humanos e sobre as relações com a população. 
Entretanto, ficou muito tempo no estágio experimental, e só recentemente, no 
final de 2001, que uma verdadeira aceleração foi dada. Se podia ter saído mais 
cedo do estágio experimental. 

É preciso mencionar ainda os problemas específicos de tráfico de drogas e de 
corrupção, dois fenômenos graves e estreitamente ligados. Vários pequenos 
delinqüentes estão na prisão ... mas os grandes estão em liberdade ... ! O 
necessário foi feito, desde 1995, para identificar e denunciar os principais 
traficantes: resultado de uma cooperação entre o Governo do Amapá e uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito. O Estado do Amapá fez o que foi preciso 
para erradicar o mal nos órgãos públicos; resta agora a justiça fazer seu 
trabalho: isso precisa de tempo .. .ll 
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No presídio 

É difícil fazer uma idéia do funcionamento de uma prisão quando é a primeira vez que 
entramos em um lugar deste tipo. Nunca tínhamos ido a uma prisão e tudo que 
sabíamos vinha do que havíamos lido ou visto em reportagens. O livro do médico 
chefe da "Prisão da SaúdeH de Paris nos tinha particularmente tocado. 

O que vimos nas duas prisões de Macapá dá uma impressão de vida, quase de 
convivialidade. 
- O presídio de mulheres é muito recente: 37 mulheres, em geral jovens, vão, vem, 

se ativam, limpam os locais, conversam, trabalham nas oficinas ou participam de um 
curso. A maioria, foi condenada por tráfico de drogas. A vontade de fazer deste 
lugar de detenção, um lugar tão agradável como possível, é nítida: nos pátios, os 
jardins são bem mantidos; nas celas de 6 a 8 camas, cada presa instala o seu pequeno 
conforto. E durante o dia, todas as portas internas são abertas. Alguns bebês, 
nascidos na prisão, ficam com suas mães até a idade de 6 meses e serão em seguida 
confiadas a uma tia ou avó. 
- O presídio dos homens é um pouco mais antigo, mas nem tanto. Atualmente, 

contém 720 pessoas, aos quais é preciso acrescentar os 92 condenados que estão em 
liberdade condicional. Dentre os 720 prisioneiros, 390 estão em detenção provisória. 
Lá também, não sentimos uma atmosfera pesada. As atividades também são 
numerosas como no presídio feminino: serraria, 22 prisioneiros trabalham na cozinha 
para preparar a refeição de mais de 1000 pessoas: os prisioneiros, homens e 
mulheres, os guardas (200), o pessoal do setor administrativo. Facas e facões estão à 
disposição de todos na cozinha. 120 condenados estão em regime de semi liberdade e 
trabalham, seja na fazenda, que fornece uma parte dos produtos necessários a 
cozinha e que tem sobretudo um objetivo pedagógico, seja nas oficinas abertas. O 
trabalho realizado para a coletividade é remunerado e, por outro lado, conta para a 
redução da pena. 
- O centro médico é corretamente equipado, com médico, dentista, psiquiatra, 

enfermeiros. 

Vimos tudo isso, fizemos perguntas a diretora e aos assessores. Sabemos que a taxa 
de reincidência é relativamente baixa, que a assistência jurídica é assegurada pelo 
Estado, a maioria dos culpados ou condenados sendo muito pobres para pagar um 
advogado. Sabemos que os menores (menor de 17 anos) são cuidados pela Fundação da 
Infância e do Adolescente, organismo que recebeu um prêmio. Único ponto negativo: 
no dia de nossa visita, na secção de longas penas (que não visitamos), um ajuste de 
contas custou à vida de um prisioneiro. Soubemos que estes tipos de assassinatos na 
prisão, ainda muito freqüentes, são encomendados do lado de fora do presídio. 
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8 - A valorização dos recursos naturais 

Valorizar sem destruir; basear uma parte da economia sobre o uso renovável 
dos recursos naturais; estabelecer, para isso, uma parceria privilegiada entre o 
Estado e as populações envolvidas (extrativistas, pescadores, agricultores), 
que é preciso ajudar a se organizar (cooperativas, associações .... ); como 
também motivar a vinda na floresta dos artesãos e dos empreendedores que 
terão que tomar a sucessão do Estado para cooperar com os produtores. Tudo 
isso, é o que o PDSA deve conseguir, sabendo que a riqueza biológica renovável 
do meio natural amazônico é considerável: qualquer outra política, de 
destruição ou de não uso deste meio, é um grave erro. 

Entretanto não é fácil, e foi necessário muita obstinação, do governo e das 
populações, para ter sucesso em algumas operações, significativas mas ainda 
experimentais. 

Abordaremos sucessivamente: 
a valorização dos recursos alimentícios e medicinais, assim como a 
madeira; 
o turismo e o ecoturismo. 

8.1 - A valorização dos recursos alimentícios e medicinais, e da madeira. 

Nesta área considerada como prioritária, as principais preocupações e 
realizações são as seguintes (trabalho coordenado, principalmente, pela 
SEICOM, Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração): 

Melhorar as condições de vida e de trabalho dos produtores - 
coletores: 

Os que recolhem e transportam as castanhas, os castanheiros (ct. quadro), 
os que coletam as frutas e cortam o palmito de açaí, os que pescam peixes e 
camarões, os que colhem as plantas medicinais ... Todos estes trabalhos são 
desgastantes, às vezes perigosos: é preciso, por exemplo, dar apoio em 
equipamentos, especialmente para o transporte das colheitas. 
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Melhorar a gestão dos recursos. Por exemplo, um grande trabalho foi 
feito para gerenciar melhor a exploração do açaí (palmito e frutos): se 
baseando nos conhecimentos locais e nas pesquisas científicas, regras 
foram estabelecidas para evitar a superexploração destas palmeiras. 
Um trabalho foi feito também para localizar e inventariar os recursos 
em castanhas e andiroba. O acompanhamento de uma superexploração 
eventual de algumas plantas medicinais foi iniciado. - 
Estimular e apoiar os produtores - coletores a se organizar, para 
que eles possam gerenciar melhor a colheita, a transformação, a 
comercialização dos produtos. Várias associações e cooperativas foram 
criadas com o apoio do Governo e se coordenam entre elas. Um dos 
objetivos é escapar dos intermediários desonestos que compram a 
matéria prima com baixo preço. 

- 

Construir, e fazer funcionar, no meio rural e florestal, próximo dos 
locais de coleta, pequenas fábricas de transformação dos produtos: 
é o mais difícil a se conseguir. Após alguns anos de ajuste, várias 
pequenas fábricas estão agora em funcionamento: 
• fabricação de biscoitos, óleo, cremes ... à partir da castanha (Laranjal 

do Jarí e Iratapuru: cf. quadro); 
• condicionamento do palmito e da fruta do açaí (Bailique); 
• condicionamento do mel (Bailique); 
• condicionamento do peixe e do camarão (Bailique, Calçoene, Macapá); 
• condicionamento de plantas aromáticas e medicinais (Macapá); 
• além de tudo isso se acrescenta as pequenas fábricas de 

transformação e condicionamento de produtos agrícolas e 
agroflorestais: mandioca (Calçoene, Laranjal do Jarí, Matapi, Pacuí), 
produtos derivados do leite (Amapá), frutas, assim como pequenas 
olarias (Calçoene, Mazagão ... ). 

-,... 

- 

Pa.ra cada uma destas unidades de transformação, é preciso não somente 
construir (e isso cria emprego local), mas também capacitar o pessoal 
que fará funcionar a fábrica (capacitação que precisa ser feita bem 
antes do início da fábrica) e prever toda a infraestrutura de 
acompanhamento (energia, água potável, telefone, transporte de pessoas 
e produtos ... ). Tudo isso se faz no âmbito de estreitas cooperações 
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entre o Estado e as populações envolvidas, que se organizam em 
associações e cooperativas. 

Uma quinzena de fábricas está funcionando: uma prova real. Outras 
estão em construção e serão operacionais até o final de 2002. É preciso 
agora assegurar a continuidade de suas produções e a diversificação da 
comercialização de seus produtos. Durante algum tempo, o Estado 
continuará a ajudar no funcionamento e na comercialização. Estas 
unidades de produção deverão entretanto, o mais rápido possível, ficar 
independente e demonstrar que elas são, socialmente e economicamente 
viáveis. Do sucesso destas experiências depende, efetivamente, a 
possibilidade da necessária mudança de escala, que demandará o 
investimento, junto aos produtores, da empresa privada. É evidente que 
a quinzena de pequenas empresas somente exploram uma pequena parte 
dos recursos naturais disponíveis: entretanto o caminho está agora 
traçado para que outras empresas sejam criadas, por produtores 
associando-se a empreendedores, com o apoio capacitador e 
estruturante do Estado. 

Deve ser destacado ainda que o Amapá, como na Amazônia toda, é rico 
em pequeno artesanato familiar de fabricação de produtos (alimentícios, 
cosméticos, artísticos ... ) a partir dos recursos da floresta: geléia, 
bombons, frutas secas ... cremes, sabões, chá ... tecelagem, vimes. 
cerâmicas, objetos de madeira ... esculturas, pinturas, bijuterias ... 
rochas ornamentais. Desde 1995, o governo apóia o desenvolvimento 
deste artesanato: apoio à capacitação e ao equipamento dos artesãos, 
apoio à criação, comercialização dos produtos (Mercado dos Produtos da 
Floresta, Casa do Artesão, Feiras de Artesanato). 

O setor madeireiro é objeto de uma atenção especial: acompanhamento 
mais rigoroso do uso sustentável dos recursos madeireiros (no âmbito 
de concessões de gerenciamento florestal, que são atribuídas as 
empresas privadas como também às populações locais); modernização 
das serrarias; desenvolvimento das movelarias e outros artesanatos que 
usam a madeira (casas pré-fabricadas, barcos, pequenos objetos ... ). 
Diferentemente das cadeias alimentares e medicinais, o setor privado 
está bem presente no setor madeireiro: um pólo industrial mobiliário 
está sendo desenvolvido em Macapá - Santana. Um dos objetivos é 
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fazer com que os produtos amapaenses possam ser exportados com o 
selo do desenvolvimento sustentável. 

Todas estas atividades de produção, assim como as atividades de pesquisa, 
educação, infra-estrutura que devem acompanhá-los, são agora coordenados 
pelo programa FLORAP "florestas do Amapá para o Desenvolvimento 
Sustentável". Trata-se de um "plano estratégico de apoio ao gerenciamento, a 
certificação e a industrialização dos produtos florestais para o 
desenvolvimento sustentável do Amapá"; este plano associa os atores 
governamentais (as diversas secretarias de Estado envolvidas) e não 
governamentais (associações, cooperativas, empresas). - 
8. 2 - O turismo e o ecoturismo 

Desde o início, o PDSA inscreveu o turismo e, sobretudo o ecoturismo, nas suas 
ambições para a valorização dos recursos naturais e humanas do Amapá. 
Ecoturismo, ou seja, um turismo de descoberta dos meios e das sociedades, 
organizado pelas próprias sociedades. 

O turismo se desenvolve, lentamente mas certamente. No Amapá não faltam 
atrativos turísticos: 

• o Amazonas, grandioso, durante as grandes marés, o fenômeno da 
"por-or-oce", grande onda criada pelo encontro entre a maré montante e 
as correntezas enormes da Amazonas e de seus afluentes: é 
impressionante ver e pode-se fazer surf; 

• o Equador, perto do centro de Macapá; 
• as florestas, magníficas e misteriosas; 
· a fauna e a flora, muito diversificadas; 
• a grande diversidade das paisagens: florestas, cerrados, pântanos, lagos, 

cachoeiras ... estes meios ficando protegidos contra qualquer uso não 
renovável (97% do Amapá está mais ou menos intacto de qualquer 
destruição antrópica ... o que não significa que o homem está ausente); 

• a história e a cultura: dos Índios, dos Portugueses (a Fortaleza de 
Macapá, a cidade de Mazagão), dos Negros (Ouilombos". como o de 
Curiaú, perto de Macapá), dos Franceses, dos recentes migrantes ... ; 

- 

• Ver glossário. 
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• os modos de vida atuais: os ribeirinhos, castanheiros, pescadores ... 
citadinos , 
a experiência do PDSA, que é em si uma atração. 

Muitos esforços foram feitos nestes últimos anos: 
para valorizar o patrimônio histórico, cultural, artesanal; 

• para apresentar melhor os recursos do Amapá: Museu Sacaca de 
Desenvolvimento Sustentável (cf. § 4}, Centro de Cultura Negra, Escola 
Sambódromo de Artes Populares, mercados dos produtos da floresta e 
do artesanato, casa do Índio ... 

• como também para melhorar a capacidade hoteleira e para facilitar os 
deslocamentos para o interior do Amapá (barco, estrada, avião). 

Entretanto, o Amapá, visto pelo turista médio, seja brasileiro ou estrangeiro, 
ainda está longe, isolado, de difícil acesso, sub-equipado, exposto a riscos 
sanitários ... E apesar dos esforços feitos pelo DETUR, Instituto de 
Desenvolvimento do Turismo do Estado do Amapá, as multidões de turistas 
ainda não chegaram no estado ... felizmente .. .! Mas isso acontecerá, 
devagarinho: a prova são as agências de viagens que se multiplicaram (9 em 
1995 para 20 em 2002), os vôos aéreos que passaram de 21 por semana em 
1994 para 81 em 2000, o número de quartos de hotel ( a capacidade atual do 
Estado é de 950 quartos, sendo 550 em Macapá), os navios de cruzeiros que 
fazem escala em Macapá: todos estes indicadores mostram, de uma maneira 
geral o dinamismo econômico do Amapá e mais particularmente de um certo 
dinamismo turístico. 

Agora, o projeto principal. original, do PDSA é o ecoturismo: um turismo 
"sustentável", gerenciado pelas populações locais, valorizando as belezas e as 
riquezas do meio, assim como os modos de vida e os saberes das populações. 
Entretanto, esta dinâmica não se realiza facilmente: é preciso que as 
populações interessadas discutam, pois se capacitam; é preciso construir um 
mínimo de conforto e de condições sanitárias, nas aldeias que receberão os 
turistas; é preciso organizar os roteiros turísticos; é preciso procurar 
clientes... Alguns roteiros já estão organizados: eles aproveitam dos 
investimentos feitos para o desenvolvimento econômico: Bailique (onde um 
ecotel está na fase de acabamento), Iratapuru. Curiaú, são, até o momento, os 
principais destinos, via Macapá. 
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Deve-se destacar o apoio federal (Ministério do Meio Ambiente) e 
internacional (BID-PPG?) para o desenvolvimento do ecoturismo no Amapá. 
Deve-se destacar também o interesse da frança, e mais especificamente da 
Guiana, para o turismo no Amapá: não considerando os brasileiros, os turistas 
franceses são os mais numerosos no Amapá. É possível vislumbrar um grande 
desenvolvimento desta onda, que será facilitada pelo acabamento, em breve, da 
ligação rodoviário, Caiena - Saint Georges - Oiapoque - Macapá. Além disso, o 
desenvolvimento do ecoturismo faz parte das prioridades da cooperação entre 
o Amapá e a França. 

8.3 - Em resumo, 

Depois de 7 anos de trabalho, político, técnico, educativo para um outro 
desenvolvimento econômico e social no meio rural e florestal, o PDSA ainda 
está, neste setor. no estágio experimental. O Estado realizou grandes 
investimentos; as populações envolvidas se capacitaram e se organizaram; a 
transformação e a comercialização dos produtos estão acontecendo; 
entretanto as empresas privadas se comprometem pouco (exceto no setor 
madeireiro), habituadas que são de explorar, em outros lugares, em outros 
estados brasileiros, sem constrangimentos sociais nem ambientais. As vias são 
traçadas pelo Governo e as populações organizadas. Entretanto, resta 
convencer os investidores. Isso significa que a demonstração da viabilidade. 
de uma economia baseada, mesmo parcialmente, no uso sustentável dos 
recursos naturais e. dos conhecimentos, no meio amazônico, não está ainda 
verdadeiramente feito: a gente está no rumo certo, mas é prematuro anunciar 
a vitória. Os dados globais mostram que a economia do Amapá está em 
crescimento forte (mais forte que a média brasileira): entretanto isso é, 
provavelmente, devido ao trabalho social do PDSA, aos investimentos 
financeiros realizados pelo Estado em todos os setores da economia; e 
também, por conseqüência, aos investimentos privados, feitos essencialmente 
em meio urbano. Riquezas foram assim criadas em muitos lugares sob o impulso 
do conjunto do PDSA. 

-.,,, 

...._, 

Para terminar, é bom lembrar que no Amapá há muitos recursos minerais, no 
momento pouco explorados. A principal exploração foi de manganês: está agora 
terminado (esgotamento do recurso). A exploração do ouro é fraca e dispersa; 
mas existem recursos: ouro, tântalo, caulim, rochas or-ncmerrtcis... As 
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prospecções de petróleo e outros recursos estão acontecendo, pela iniciativa 
do Governo Federal. Entretanto, sabendo que é difícil de controlar as 
conseqüências sociais e ambientais de grandes mineradoras, o Amapá não dá a 
prioridade para esse setor (fora o das rochas ornamentais) . 

.r: 

,- 

-- 

r: 

,- 
r: 
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A fábrica na floresta 

Não há esrrcdc para ir à vila de Iratapuru. Somente é possível chegar, nesta vila de 
castanheiros, por canoa pelo rio Jarí (afluente do Amazonas). 

A castanha do Brasil é uma mina de gordura vegetal, proteína, nutrientes, vitaminas ... mas ela 
guarda bem todos estes elementos preciosos. Primeiro, é preciso ir procurá-la; pois ela, pelo 
menos, tem esta amabilidade: não é preciso colher, ela cai por si mesma da árvore. Ainda é 
preferível não estar debaixo da árvore quando cai: considerando seu peso e sua dureza, 
poderia fazer estragos ... Então, é preciso procurá-la. E as árvores castanheiras crescem como 
querem (e em função do manejo realizado pelos índios) no coração da floresta amazônica. É 
bom não confundir com um pomar de pêssegos ou de pêrasl Os castanheiros aprendem com 
seus pais os lugares onde se desenvolvem os castanhais: só se pode ir lá à pé, o cesto nas 
costas. O cesto é preenchido com grandes cocos, que lembram bolas de petecas. Quando o 
cesto está cheio, se abre os ouriços usando um machado e se tira as castanhas com sua 
segunda proteção, castanhas que tem o tamanho ... de uma castanha. São estas pequenas 
castanhas que são transportadas até a vila, a pé e de canoa. 

A vila de Iratapuru ainda não está suficientemente equipada para a tra.nsformação completa do 
produto. É preciso levar as castanhas até Laranjal do Jarí: dez quilômetros de canoa, depois se 
descarregam para contornar uma bela cachoeira por uma pequena estrada e se pega novamente 
uma canoa por ainda alguns quilômetros. 

Em Laranjal, as castanhos são colocadas na estufa, e depois são quebradas, uma a uma, por 
operárias que usam uma pequena prensa a mão. Depois muita coisa é produzida a partir das 
castanhas: óleo, desde fevereiro de 02, a prensa tanto esperada finalmente chegou; farinha, 
tortas .. _ Entretanto, até agora, a cooperativa de Iratapuru só fornecia a matéria prima; mas 
um dos princípios do PDSA é permitir ao máximo de trabalhadores participar da 
transformação dos produtos. E por isso que as canoas, ao invés de voltar vazias para pegar 
outras cargas de ccsmnhcs, sobe o .Jarí com torfas, farinha, açúcar, em resumo todos os 
ingredientes necessários para fabricar os biscoitos de castanha do Brasil. E há pouco tempo 
começou a funcionar, em plena floresta, as margens da vila de Iratapuru, uma fábrica de 
biscoitos. Ela é um pouco incongruente neste lugar; para responder as normas de higiene 
exigidas para os produtos alimentícios, os operários e operárias usam aventais, chinelas e 
bonés especiais. 

- 

A rentabilidade econômica desta empresa com tra.nsporte para cima e para baixo, talvez não 
esteja assegurada. Subsídios serão talvez necessários durante um tempo, no mínimo até que a 
cadeia possa funcionar completamente no Iratapuru. Entretanto, a instalação desta fábrica é 
um sinal forte. Se o governo quer que a população, recebendo agora formações, fique na 
floresta e não vá aumentar as populações das cidades, é preciso oferecer outros tipos de 
empr~os, além da colheita de castanha, mas derivado desta colheita. No âmbito socicl, é 
certamente um sucesso. 
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9 - O desenvolvimento da agricultura e da pecuária 

O futuro da Amazônia não está na monocultura produtivista nem na pecuária 
bovina extensiva, que devasta em grandes áreas as imensas riquezas dos meios 
naturais, em proveito de alguns grandes fazendeiros e industriais. 
Infelizmente, essa é, atualmente, a principal via tomada por muitos dos 
Estados da Amazônia Brasileira: a soja e a pecuária bovina está destruindo a 
Amazônia. 

Entretanto, para suas próprias necessidades, as populações amazônicas têm 
necessidade de uma produção agrícola local (agricultura e pecuária): a 
indispensável presença humana dispersada na Amazônia não se fará sem 
produção alimentar local, agrícola e agroflorestal, complementando aquela 
fornecida pelo uso sustentável dos recursos do meio (extrativismo, pesca). Por 
outro lado, de maneira a limitar os longos transportes, caros e poluentes, a 
alimentação das grandes concentrações urbanas, em crescimento, deve se 
fazer também, ao menos parcialmente, a partir de uma agricultura amazônica 
essencialmente periurbana. 

A observação do que se passa em diversas regiões do mundo e do que se passa 
localmente na Amazônia brasileira, mostra que a melhor maneira, para que esta 
produção agrícola se insira nas exigências do desenvolvimento sustentável, é a 
de uma agricultura familiar, em pequenas áreas, associando agricultura, 
agrofloresta, exploração de produtos da floresta, pecuária, pesca ... 
artesanato, ecoturismo; uma agricultura espacialmente estabilizada, 
estreitamente associada ao meio natural. É a alternativa escolhida pelo PDSA. 

Entretanto, se a gente deixa as coisas se realizar sozinhas, sem apoio técnico, 
infraestrutura!, financeiro, constata-se que esta agricultura familiar tem 
problemas em se instalar de modo durável: em particular, nas frentes 
pioneiras, freqüentemente a agricultura familiar que desmata a floresta é 
rapidamente substituída, em alguns anos, pela pecuária bovina, sobre grandes 
áreas compradas dos pequenos produtores por fazendeiros: os pequenos 
produtores vão desmatar mais longe. Esta história já acontece em algumas 
regiões do Amapá. 
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Em 2001, o mundo agrícola do Amapá é formado por 20.300 famílias. Muitas 
destas famílias estão dispersas, especialmente ao longo dos rios. Entretanto, 
uma proporção importante (aproximadamente 7.000 famílias) também está 
instalada em 27 assentamentos que foram, quase todos, criados pelo INCRA: a 
responsabilidade destes assentamentos acaba de ser transferida para o 
Governo do Amapá, ou seja, a SEAF, Secretaria de Estado da Agricultura, e ao 
RURAP, Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá. 

-· 

Desde 1995, a produção agrícola do Amapá, para alimentação, aumentou 
nitidamente; principalmente mandioca, feijão, arroz, milho, frutas (abacaxi, 
banana, laranja): entretanto, as necessidades alimentares do Amapá ainda não 
são cobertas: ainda se importa, proveniente do sul do Brasil, 80 a 90% das 
necessidades de arroz, feijão, mandioca, milho. 

No Amapá, como em outros lugares na Amazônia, as condições de vida da 
maioria das famílias agrícolas são precárias: elas se beneficiam, 
progressivamente, dos avanços do PDSA (infraestruturas, escola, saúde), mas 
a pobreza ainda é grande: os rendimentos e os preços não são suficientes, o 
apoio técnico é deficiente. O PDSA agrícola ainda não alcançou o sucesso. 

Então surgem questões e escolhas: 

Deve o Amapá procurar sua autonomia alimentar? Sim, com a 
condição que isso não seja em detrimento do meio natural. Esta 
autonomia alimentar deve ser procurada com o uso equilibrado dos 
produtos do extrativismo, da agrofloresta, da agricultura, da pesca, da 
pecuária. Isso é o que já fazem vários agricultores que moram no Amapá 
há muitos anos; e é o que o PDSA generaliza valorizando os produtos da 
floresta (cf. § 8). 

- 

Qual tipo de agricultura promover? Evidentemente uma agricultura 
menos poluente possível, evitando excesso de adubos, de agrotóxicos; 
uma agricultura desenvolvida onde os solos são os melhores. Isso 
necessita de apoios técnicos e financeiros, em particular, para melhorar 
a produtividade daqueles que cultivam há muito tempo, valorizando os 
seus conhecimentos (é, por exemplo, o caso dos "ribeirinhos" que fazem, 
há décadas e até mesmo séculos, agricultura e agrofloresta ao longo dos 
rios, nos solos aluviais ricos: há muito que aprender de suas 
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experiências, mas deve também ser possível melhorar sua 
produtividade). A principal dificuldade reside na contratação de 
técnicos agrícolas competentes, capacitados no desenvolvimento 
sustentável na Amazônia. 

Onde desenvolver a agricultura? Antes de tudo, onde ela já existe. 
Estima-se em 3 % a área do Amapá que foi desmatada, e degradada, pela 
ocupação humana: 3io ou seja, 430.000 hectares. Mesmo se uma grande 
parte desta área (250.000 hectares) é hoje consagrada a plantações 
florestais (pinhos e eucaliptos para a produção de celulose) e a pecuária 
bovina (bois e búfalos), há ainda muito para desenvolver uma agricultura 
diversificada, particularmente nos assentamentos. Entretanto, é 
necessário cuidar seriamente destes assentamentos e, de uma maneira 
mais geral, dar prioridade ao apoio para os agricultores: pela falta de 
técnicos competentes e motivados, houve muitos atrasos, e há somente 
dois anos que uma nova dinâmica agrária está em andamento no Amapá. 

Três recomendações específicas aos assentamentos: 
• é necessário prever, o melhor possível, a localização de territórios 

onde o Governo do Estado estimulará, no futuro, em função das 
necessidades, o desenvolvimento da agricultura e da agrofloresta (em 
meio florestal, nos cerrados, nas áreas úmidas) e o desenvolvimento 
da pesca; as escolhas são políticas, mas necessitam, como bases de 
decisões, melhores conhecimentos sobre os meios e as sociedades do 
Amapá (cf § 3); 

• é preciso convencer os técnicos responsáveis pela criação e pelo 
ordenamento dos assentamentos agrícolas, que a localização e o 
loteamento de um assentamento devem ser realizados em função da 
realidade do meio natural (relevo, solo, vegetação, água ... ): deve-se 
implantar "assentamentos inteligentes" que darão aos agricultores 
melhores chances de sucesso, dentro do quadro de uma agricultura 
sustentável associada a agrofloresta e ao extrativismo; 

· é preciso, urgentemente, melhorar as condições de vida dos 
agricultores: em consequência do estatuto federal (INCRA) da maior 
parte dos assentamentos, atrasos foram constatados em áreas 
essencial como escola, saúde, energia, transportes ... 
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- 
Em resumo, como para tudo, não é suficiente escolher, politicamente, o 
caminho da agricultura sustentável, estreitamente associada ao uso 
sustentável dos recursos do meio. Esta escolha foi claramente feita e 
divulgada desde 1995. O problema é que o Amapá não encontrou 
imediatamente as competências necessárias para realizar o projeto: a maioria 
dos agrônomos brasileiros são formados para a agricultura produtivista, 
destruidora dos meios; a maioria das pesquisas agronômicas não são orientadas 
para uma agricultura que respeita os meios (solos, água, ar, vida). E somente há 
dois ou três anos, graças a uma grande renovação dos técnicos e a um 
importante trabalho de capacitação e motivação de todos os técnicos da SEAF 
e do RURAP, que uma nova dinâmica de apoio ao mundo agrícola está em 
andamento. Acompanhar todo o trabalho de capacitação dos agricultores e seus 
filhos é a função específica das quatro "escolas fomllio''. muito dinâmicas; é 
também a função do novo CRDS - Centro de Referência em Desenvolvimento 
Sustentável (cf. § 4), recentemente criada em Macapá; e é a função de todo o 
sistema escolar, que integra a agricultura em suas preocupações de capacitação 
ao desenvolvimento sustentável. 

-- 

- 
Um resultado significativo: em 2001, os técnicos do RURAP trabalharam com 
17.300 das 20.300 famílias agrícolas do Amapá; em 1999 este número era 
somente de 8.800. 

- 

- 

-- 
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10 - A gestão do meio ambiente 

A gestão e a proteção do meio ambiente estão, evidentemente, no centro das 
preocupações do PDSA. Tudo o que mencionamos nos parágrafos anteriores vão 
nesse sentido. 

Entretanto, ainda falta destacar algumas ações estruturantes e algumas ações 
que são específicas da proteção dos meios e da luta contra a poluição. Muitas 
dessas ações (assim como algumas outras já mencionadas) recebem o apoio do 
Ministério Federal do Meio Ambiente e do PPG7 (Programa Piloto para a 
proteção das florestas tropicais do Brasil, criada, em seguida da conferência 
do Rio de Janeiro, por iniciativa dos 7 países mais ricos do mundo). No Governo 
do Amapá, estas ações são de responsabilidade da SEMA, a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, em relação com outras Secretarias envolvidas. 

A gestão ambiental integrada: quatro áreas prioritárias (ver mapa), 
representativas do Amapá, dos seus meios e de suas atividades 
humanas, foram delimitadas para afinar, com as populações envolvidas. 
políticas e ações, públicas e privadas, que seguram, ao mesmo tempo, a 
proteção dos recursos naturais e o desenvolvimento das populações. 
Cada uma destas áreas cobre vários milhares de km2 e envolve várias 
dezenas de milhares de pessoas. Para cada uma das quatro áreas, um 
SIAG, Sistema de Informações Ambientais Georeferenciadas, está 
sendo elaborado pelo IEPA. 

As reservas (ver mapa) elas são principalmente: 

Parques nacionais, reservas biológicas e estações ecológicas, 
federais: (Cabo Orange, Lago Piratuba, Parazinho, Maracá-Jipioca, 
Jarí): cobrem 12.750 Km2. Um novo parque nacional federal está 
sendo criado (Tumucumaque, 36.000 Km2: este será o maior parque 
nacional do mundo). 

• Territórios delimitados, pelo governo federal (com o apoio atento do 
Governo do Amapá), para as populações indígenas: há cinco 
territórios, com uma área total de 11.000 Km2. 

• Reservas "extrativistas", criadas pelo Governo do Amapá, no âmbito 
do PDSA (há 4 reservas com uma área total de 17.000 Km2 : 
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Iratapuru, Cajari, Amapá, Curiaú) : o objetivo dessas reservas é a 
conservação da biodiversidade junto com o desenvolvimento e o 
melhoramento das atividades humanas extrativistas e ecoturisticas. 

Em resumo, aproximadamente 30% (futuramente 50%) do Amapá está 
assim legalmente protegido, pela vontade comum do Governo Federal e 
do Governo do Amapá: é interessante de destacar que no Amapá 
aproximadamente 89% das terras estão sob jurisdição e propriedades 
federais; 11,4 !'o estão sob jurisdição e propriedade do Amapá: 1/6º 
somente destes 11,4 % é propriedade privada legalizada. 

- - 

A lei da biodiversidade: esta lei foi adotada, em 1998, pelo Governo e 
pela Assembléia Legislativa do Amapá; ela é conforme a Convenção 
Internacional sobre a Diversidade Biológica, de 1992, assinado pelo 
Brasil. O Amapá é o único Estado Brasileiro que adotou uma lei desse 
tipo. Esta lei tem por objetivo lutar contra a bioparataria e garantir um 
retorno econômico e social para todo uso industrial da biodiversidade. 
Ela assegura a participação obrigatória das populações locais, a qualquer 
decisão sobre o acesso e o uso dos recursos genéticos. Ela dá prioridade 
às culturas e aos conhecimentos locais para tudo que envolve a 
conservação e o uso dos recursos dos meios naturais. Mesmo que essa 
lei seja amapaense, ela pode servir de referência para ações na justiça 
em qualquer lugar do Brasi 1. 

- 

A tudo isso, se acrescenta ainda: 

Programas de acompanhamento de degradações e de poluições, em meio 
florestal, rural e urbano, utilizando, instrumentos satelitarios, aéreos e 
terrestres. Trata-se de localizar estes fenômenos (fogos, 
desmatamentos ilegais, caça e pesca excessiva, degradação dos solos e 
da água, poluição mineral, poluição urbana ... ), de estudar as origens e o 
desenvolvimento, de ajustar métodos de fiscalização. Dentre as 
degradações acompanhadas de perto, há aquelas provocadas pelo 
desenvolvimento excessivo dos rebanhos de búfalos, nas áreas alagadas. 

Capacitação, da população e dos funcionários, permitindo, em particular 
a descentralização para os municípios e as comunidades (criação, por 
exemplo, de bibliotecas ambientais municipais). Deve-se destacar a 
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produção de interessantes documentos pedagógicos (mas é pena que a 
SEED, Secretaria de Estado da Educação, não participou da elaboração 
desses documentos). 

Operações de vigilância e repressão (criação do Batalhão Ambiental) 

Programas de ordenamento urbano, realizados conjuntamente pelo 
Estado e pelos municípios, com o apoio federal. 
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Mapa dos Parques e Reservas do Amapá. 
/ 

Localização das Areas Prioritárias para a Gestão Ambiental 
Integrada 

AF Ruellan - Amapá Julho2002 

- - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
70 - - - - - 



Cortar um pedaço de floresta para fazer a sua roça 

Um dos assuntos legítimos de orgulho do governo do Amapá é saber preservar sua 
floresta dos "invcsores". 

No entanto, quando, do alto de um pequeno avião que vai de Macapá para Laranjal do 
Jarí, se contempla a floresta, a gente vê áreas de desmatamento: redondos ou 
quadrados, não muito longes uns dos outros, mais ou menos alinhados porque uma 
pista deve passar por lá. 

Miragem, após miragem ... !!! No realidade, imigrantes, a maioria vindo do Pará 
próximo, ou do Maranhão miserável, para procurar fortuna em Laranjal do Jarí, esta 
cidade que, às margens do rio Jarí, serve de saída para a empresa próxima (mas 
localizada no Estado do Pará) do projeto .Jarí, onde se explora a floresta para 
fabricar celulose, e minas de caulim. Provavelmente decepcionados com Laranjal do 
Jarí, pois lá eles não encontraram emprego, eles se embrenharam na mata, graças a 
uma das raras estradas que a atravessam e, lá, ao abrigo dos olhares, eles 
desmataram um pedaço da floresta, com machado e fogo, deixando uma cortina de 
floresta ao longo da estrada para esconder melhor esta roça ilegal. E eles plantam 
mandioca e outras culturas de subsistências. 

Esses pequenos roçados na floresta não apresentam um real perigo: a floresta 
amapaense é vasto, muito vasta, e os desmatamentos são modestos e, atualmente, em 
pouca quantidade. Entretanto, sabemos que o risco é ver esses desmatamentos se 
multiplicarem e os "qrnndes" aí se instalarem depois dos pequenos. 

Então é preciso que o Governo do Amapá fique atento e vigie estas ocupações ilegais, 
senão a floresta pode ser pouco a pouco ruída. 
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11 - O caso específico de Macapá 

Capi foi Prefeito de Macapá de 1989 a 1992. Foi a época durante a qual ele 
começou a reflexão sobre o Desenvolvimento Sustentável, influenciado pelo 
trabalho de Chico Mendes3 no Acre e pelos trabalhos preparatórios da 
Conferência do Rio de Janeiro (junho 1992). 

-- - 
O município de Macapá é grande: compreende a cidade (50% da população do 
Amapá), mas vai até o Bailique, na embocadura do Rio Amazonas; encontra-se, 
no município, todos os tipos de ecossistemas e de ocupação humana do Amapá. 
Portanto, Capi conseguiu, no âmbito de suas responsabilidades como Prefeito, 
começar a agir no sentido do desenvolvimento sustentável: sabendo que na 
época tudo estava para ser inventado, que as responsabilidades e os meios do 
município eram fracos, e que o Governador do Estado era seu inimigo político: 
Aníbal Barcellos, um antigo do regime da ditadura militar. 

- 

No final de 1992, a lei eleitoral da época não permitia ao Capi candidatar-se à 
reeleição para Prefeito. Então, ele apoiou um candidato (Papaléo Paes), que foi 
eleito... mas que traiu: ele não continuou o trabalho iniciado, e o 
desenvolvimento sustentável foi abandonado no Amapá ... para voltar com 
força no final de 1994 com a eleição de Capi como Governador, reconhecimento 
do trabalho que ele tinha feito como Prefeito. Mas, a democracia eletiva é 
caprichosa e, no final de 1996, Aníbal Barcellos foi eleito Prefeito de Macapá, 
com a firme vontade de fazer tudo contra o trabalho de Capi. 

- 
De 1995 a 2000, com Papaléo Paes e depois Aníbal Barcellos à frente da 
Prefeitura de Macapá, Capi teve que realizar o PDSA tendo contra ele, não 
somente os poderes legislativo e judiciário locais como também a Prefeitura do 
município mais importante, que reúne aproximadamente 60% da população do 
Amapá. Isso explica muitas das dificuldades e dos atrasos, especialmente em 
Macapá, cujo aspecto degradado era uma péssima publicidade para o Amapá e 
seu PDSA. -- 

...•.. 

3 Chico Mendes. líder dos seringueiros. brigava contra a destruição da floresta, para o uso sustentável dos 
recursos da floresta. Ele foi assassinado em dezembro 1988. ao pedido de grande, fazendeiros. que são. de 
verdade, ladrões de terra e de floresta, 
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No final de 2000, João Henrique Pimentel, um colaborador próximo de Capi, 
foi eleito Prefeito de Macapá: as coisas vão então poder mudar, o PDSA 
podendo se aplicar plenamente. Há 16 meses, trabalha-se fortemente: Macapá, 
e seus distritos rurais (Bailique, Curiaú, ... ), devem tornar-se a vitrine do PDSA: 

• saneamento das finanças municipais; 
• modernização dos equipamentos dos serviços municipais {cf. quadro): 
• regularização fundiária; 
• melhoria dos transportes urbanos e da segurança urbana; 
• coleta do lixo; luta contra a poluição; 
• limpeza e asfaltamento das ruas e dos canais; ordenamento e 

embelezamento das ruas, das praças e das orlas; 
• participação a construção e funcionamento das escolas, centros de 

saúde, prédios esportivos e culturais; 
• prevenção contra a malária e a dengue; 
• participação na valorização e na comercialização dos recursos naturais e 

dos produtos agrícolas (Bailique, Pacuí, Curiaú, ... ) 
• participação no desenvolvimento do turismo e do ecoturismo (Macapá, 

Fazendinha, Bailique, Curiaú ... ); 
• tudo sendo realizado no âmbito de uma estreita cooperação entre a 

Prefeitura, o Estado, e a população que está sendo muita envolvida nas 
ações. 

Dentre os grandes projetos do novo Prefeito, há o estabelecimento de um 
verdadeiro plano diretor da cidade de Macapá, que considere a realidade do 
meio natural: este meio natural é feito de canais e lagos, ao redor dos quais, e 
não dentro, seria preciso reconstruir a cidade (cf quadro) este meio também 
é o rio Amazonas, cuja presença é preciso valorizar melhor. 

Macapá, até o fim de 2000, tinha esta particularidade de ser uma cidade, em 
pleno desenvolvimento econômico, mas urbanamente muito negligenciada: 

O pleno desenvolvimento econômico (ct. quadro). deve ser atribuído ao 
PDSA, principalmente aos recursos financeiros injetados pelo Governo no 
social e à confiança política que se estabeleceu entre a população e o 
Estado. Os investimentos feitos, nestes últimos anos, no setor produtivo 
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- - 
- - 

(ct. § B) deverão, daqui a pouco, fortalecer este desenvolvimento 
econômico. 

- 
A negligência urbana foi uma escolha política, uma sabotagem sistemática 
do PDSA, contra a qual foi difícil lutar: hoje esta sabotagem está 
terminada e o atraso está sendo recuperado. 

- - 
- As dificuldades urbanas, devem-se também as ocupações ilegais de 

terrenos, pelas populações mais pobres: a prioridade agora é a 
regularização fundiária e a reinstalação das populações que ocupam 
terrenos insalubres (cf quadro). - - - - - 

- 
- 
- - 
- - - - - 
- 
- 
- 
- 
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Não há comparação possível 

Se a gente quer comparar o "antes do PDSA • com o "com o PDSA", é só ir primeiro à 
Prefeitura de Macapá e depois em uma Secretaria de Estado do Governo. 

A Prefeitura de Macapá está somente desde janeiro de 2001 nas mãos de um 
militante do PDSA, João Henrique Pimentel: e apesar dos esforços realizados para 
melhorar rapidamente a situação: 
- os escritórios da Prefeitura ainda estão completamente subdesenvolvidos: a 
responsável pelo ensino do município (290.000 moradores) somente tem um 
computador para todo o órgão; 
- os centros de saúde municipais parecem centros de saúde da África, com 
equipamentos velhos, para não dizer fora de uso, e alguns raros medicamentos: 
- as ruas são estragadas e a coleta de lixo não é verdadeiramente eficiente. 

O Prefeito anterior a João Henrique deixou dívidas para quinze anos. Tudo está por 
fazer, e não há dinheiro. Mas, se faz assim mesmo, com o apoio do Estado do Amapá: 
se embeleza a cidade, se tapa os buracos das ruas, se cria jardins e se retoma os 
serviços municipais. 

As Secretarias de Estado do Governo estão mais ou menos bem instaladas. Não tem 
luxo, nem mesmo no Palácio do Governo, bem modesto apesar de seu título pomposo. 
Mas é funcional, há o material necessário para que cada um possa trabalhar. E se às 
vezes, parece que há, nos corredores ou escritórios, pessoas que não parecem 
sobrecarregados de trabalho, é bom saber que os salários são poucos elevados e que 
é melhor um emprego "leve" do que um desemprego. 
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Morar em Macapá 

A população da cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, constitui a metade da 
população do Estado. 

Macapá é uma cidade simpática, com grandes avenidas, com uma beira rio, nas 
margens do Amazonas, animada. Entretanto o prefeito anterior (até final de 2000) 
deixou os serviços públicos em estado crítico: as ruas estavam uns quebra-cabeças 
de buracos e ondulações; as calçadas estavam deixadas à boa vontade dos moradores, 
o que dava um conjunto surpreendente, ou mesmo um descaso completo; a coleta de 
lixo se organizava dificilmente. 

Macapá é uma cidade cujo maior charme é ser baixa; ela comporta muitas casas com 
pequenos jardins, exuberantes como deve ser neste clima, e prédios que não tem mais 
de três andares. Um prédio de 15 andares acaba de ser construído e anuncia, 
infelizmente, a verticalização próxima e inevitável das construções. 

Entretanto, há também em Macapá, "ilhas· de habitações, menos visíveis que este 
prédio ainda insólito, e que geram outros problemas: são os alagados, bairros 
inundados onde estão instalados, de forma ilegal, pessoas vindo da floresta ou de 
outros Estados para tentar viver em Macapá. Na realidade, Macapá está situada em 
uma área de ressacas. Viver com a água é um traço dominante dos amazônidas: mora 
se às margens da água, mais ou menos em cima de palafitas, pisando na água na 
estação das chuvas, deslocando-se em canoas ... Porque não? É um modelo de vida. 
Viver em uma casa sobre palafitas na margem de uma ressaca, no interior, pode ser 
muito agradável. Mais viver com alta densidade de população, em barracas 
construídas de materiais inadequados, coladas umas às outras, sem equipamentos 
coletivos de algum tipo, é viver em condições insalubres. A energia de lá é pirateada e 
por isso frequentemente periqoso: os esgotos não existem; a coleta de lixo não pode 
ser realizada, pois nenhum carro pode entrar nesses bairros onde se circula em 
passarelas inseguras. Algumas pessoas vivem assim em Macapá. Se o município propõe 
deixar o bairro para serem reinstalados em outro lugar, a maioria não vai querer, 
preferindo ficar nas áreas úmidas próximas do centro da cidade e de seus trabalhos, 
ao invés de irem para a periferia com casa de alvenaria e com os equipamen-tos 
necessários. 

E o município de Macapá, a favor da democracia participativa, se encontra diante de 
uma escolha insuportável: deslocar e realocar autoritariamente os moradores destes 
alagados, destruindo os seus barracos ou ... ?? São decisões difíceis de serem 
tomadas. 
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Visitar as lojas como indicador econômico 

Os dados dos relatórios oficiais dizem que o comércio vai bem, que tem 
empresas que são criadas e se desenvolvem, que a economia doméstica é 
satisfatória. 

Partindo do princípio que é melhor julgar por si mesmo, eu (Françoise) fui 
visitar as ruas do comércio de Macapá, onde tinha ido três anos atrás. 

Que mudanças! Novas lojas, uma simpática animação, clientes que passeiam e 
que compram. 

Claro, há sempre os vendedores de redes: afinal estamos na Amazônia! Redes 
que, às vezes, dão na fantasia, são feitas de material leve, fácil de ser 
colocadas em uma sacola. Mas há também todos os novos comércios ... Uma 
grande loja de eletrodomésticos expõe leitores de DVD, gravadores, seca 
roupa, enceradeira ... Se esta loja existe e prospera, é que há uma clientela 
para todos estes tipos de aparelhos; é também que a energia elétrica é um 
bem que chegou (quase) em todo lugar, regularmente. Se não fosse assim, por 
que ter um congelador ou uma máquina de lavar, se a corrente falha, como 
seria o caso há seis anos? 

Há mesmo algumas lojas de roupas, de moda, e lojas de produtos de beleza e 
de perfumes ... que não são tipicamente amazônicos, mesmo se as vezes alguns 
produtos cosméticos da Natura usam extratos da castanha do Brasil. 

Alias, em paralelo, há o "mercado dos produtos da floresta", onde se encontra 
um pouco do artesanato fabricado à partir de madeira, palmeiras, plantas 
secas, e também deliciosas geléias para as quais um artesão entusiasta 
experimenta os inúmeras frutas da Amazônia (você prefere tapereba, 
maxixe, ou tucumã?). Há ainda inúmeros cosméticos (xampus, cremes 
hidratantes, sabonetes) e produtos de fitoterapia, desenvolvidos pelo IEPA, 
Instituto de Pesquisa do Amapá. 
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12 - As relações externas, nacionais e internacionais 

Para o PDSA, as relações externas, nacionais e internacionais, são 
instrumentos indispensáveis. Não se trata, simplesmente, de procurar apoio 
técnico e financeiro, mas também de procurar apoio político e de solidariedade, 
troca de conhecimento, participação em redes de reflexão e ação. O PDSA tem 
necessidade, para ter sucesso, de ser conhecido para ser apoiado e criticado. 

Em relação ao Brasil, foi necessário sair do anonimato e da marginalização. 
Isso foi feito progressivamente: os sucessos do PDSA, as lutas realizadas pelo 
Governo do Amapá contra a corrupção e o tráfico de drogas que envolvem 
algumas autoridades locais, foram progressivamente acompanhadas de perto 
pela imprensa nacional publicada em Brasília, São Paulo e Rio Janeiro. E isso 
impulsionou o Governo Federal, politicamente de oposição ao Governo do 
Amapá, a considerar que o PDSA era uma experiência interessante, que ele não 
podia ignorar: os apoios financeiros foram assim, pouco a pouco desbloqueados 
... mas tardiamente. Duas dinâmicas impulsionaram neste sentido: 

uma política dinâmica de debates e de comunicações sobre as ações e os 
resultados do PDSA; 
uma pressão internacional importante, em particular oriunda da Europa 
e, sobretudo, da França. 

Em relação com a área internacional, o governo do Amapá investiu muito 
desde 1995 na procura de cooperações políticas, técnicas, financeiras. E 
principalmente o trabalho da ADAP, a Agência de Desenvolvimento do Amapá. 
As relações foram assim progressivamente estabelecidas com: 

o Planalto das Guianas: Guiana Francesa. Guiana. Suriname. Venezuela; 
Cuba 
a América do Norte: Estados Unidos e Canadá 
a Europa: Alemanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido; União 
Européia (Comissão e Parlamento); 
a Ásia: Índia e Japão; 
o Banco /Aundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

- 

O dinamismo destas relações valeu, muitas vezes, ao Amapá chamada à ordem 
pelo governo federal: efetivamente as relações internacionais são da 
responsabilidade do Governo Federal e o Ministério de Relações Exteriores (o 
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Itamarati) não gosta de ver os Estados desenvolver políticas internacionais 
autônomas. 

Entretanto, é sobretudo com a França que a cooperação se desenvolveu 
bastante: a vizinhança, a história comum (que foi conflituosa até o início do 
século XX), a atual simpatia política, levaram o Amapá e a Guiana a não mais 
virar as costas, e levaram o Brasil e a frança a inserir o Amapá nas prioridades 
de suas cooperações. Hoje, são numerosas as ações que estão acontecendo: 

pesquisa científica e tecnológica; 
ensino; 
parceria de empresas. 

Os principais temas de cooperação são: 
o conhecimento, a preservação e a valorização da biodiversidade 

;.. . omozomcc: 
o ecoturismo; 
a capacitação técnica profissional e a educação popular ao 
desenvolvimento sustentável; 
a ensino superior; 
o desenvolvimento do francês no Amapá e do Português na Guiana; 
os intercâmbios culturais; 
a saúde das populações, urbanas e rurais; 
a energia; 
a agricultura; 
a segurança pública. 

Na França metropolitana, é sobretudo em Montpellier que se encontram os 
principais parceiros, governamentais e não governamentais, desta cooperação. 
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Conclusões 

A experiência do PDSA é apaixonante: porque ela é concreta, em grande escala. 
Ela pode servir de exemplo, graças a seus sucessos, que são reais, como 
também por causa de suas dificuldades, que são identificáveis. 

Os principais pilares do Desenvolvimento Sustentável estão agora bem 
enraizados no Amapá: 

a eqüidade social e cultural; 
a democracia participativa; 
um desenvolvimento econômico equilibrado, baseado, em parte, nos 
recursos humanos e naturais locais; 
a proteção e a gestão do meio natural e de suas funções. 

Entretanto, o tudo é ainda jovem e frágil: sete anos, é pouco tempo para 
concretizar uma dinâmica integrada de desenvolvimento sustentável. Os pilares 
estão ancorados, inúmeros resultados positivos foram obtidos, mas uma falto 
de continuidade política pode ainda acabar com tudo. 

- 

O que parece definitivamente ganho, e é fundamental, é a educação 
para todos, a capacitação de todos, o desenvolvimento da cidadania, 
portanto da responsabilidade. O povo do Amapá não será, nunca mais, um 
povo submisso, politicamente ignorante. O povo do Amapá sabe agora que a 
miséria não é inelutável, que o desequilíbrio social não é lei. O cidadão do 
Amapá sabe que ele tem direitos, que ele é co-responsável pelo seu futuro e 
que este futuro depende em grande parte do que ele souber fazer com o 
meio onde vive, dos recursos deste meio. O PDSA contribuiu bem para a 
formação, cívica e política, dos Amapaenses. - 
Os principais avanços concretos do Amapá que podemos creditar ao 
PDSA, como também os principais atrasos, conseqüência de diversos 
tipos de problemas, são os seguintes: 
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• A implantação de um Estado forte, descentralizado, rigoroso, moderno, 
acompanhado de serviços públicos sólidos, disponíveis. As finanças 
públicas estão saneadas. 

A organização da sociedade civil: associações, cooperativas ... constituem 
agora um poder importante, parceiro do Estado e das empresas privadas. 

O desenvolvimento e a modernização das infraestruturas, em particular 
para os que vivem no meio rural e florestal: prédios públicos, energia 
elétrica, água potável, vias de circulação ... 
Entretanto, muito ainda resta a fazer: 
na área urbana (por exemplo, as redes de esgoto); 
em termos de desenvolvimento de energias alternativas não poluentes, 
no transporte fluvial, vital para o Amapá. 

• A implantação da pesquisa científica e tecnológica, indispensável ao 
desenvolvimento sustentável no Amapá: inventário e cartografia dos 
recursos naturais, fitoterápicos, valorização dos recursos da floresta. 
Vários resultados já estão disponíveis. 
É preciso continuar a intensificar o esforço. 

• A educação geral e a educação ao desenvolvimento sustentável, 
acessível a todos, crianças e adultos. A conscientização popular da 
importância do desenvolvimento sustentável foi realizada. 
Entretanto, é necessário ainda consolidar, em particular através de uma 
sólida capacitação permanente dos professores. 

A história e a cultura, valorizadas e colocadas à disposição de todos. 

,- 

• A saúde para todos: há muitos progressos. 
Mas estamos longe da conta. 
Existe, em termos de saúde, ainda muitas negligências, da parte dos 
serviços públicos como também da população. A prioridade saúde do 
PDSA não está assim tão bem ancorada como a prioridade educação. A 
falta de técnicos de saúde, sobretudo médicos, é um grande problema. 

• A melhoria do mínimo social e do emprego (bolsas, empréstimos ... ): 
ainda há muita pobreza no Amapá, mas a miséria está quase 
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- 
- 

desaparecendo (exceto para os recentes imigrantes que vieram procurar 
no Amapá melhores condições de vida). 

• A segurança pública: alguns avanços, em termos de humanização dos 
métodos policiais e de uma melhor proximidade da polícia com a 
população, em particular com os jovens. 
Entretanto, foi só recentemente que a gravidade e a dificuldade dos 
problemas foram enfrentados seriamente (desde meado de 2001) : por 
isso os resultados ainda não aparecem bem. 

- - 

- 
• A implantação efetiva da valorização dos recursos naturais: isso 

envolve os recursos alimentares e medicinais, o artesanato, o setor 
madeireiro. 
Entretanto, a implementação de alguns projetos leva bastante tempo, e 
as viabilidades técnicas e econômicas ainda não foram demonstradas. 
Unidades de transformação, implementadas recentemente, envolvendo, 
por exemplo, a castanha e açaí, devem portanto ainda ser acompanhadas 
de perto. Dos sucessos dependerá então o montante dos investimentos 
futuros de empresas privadas sérias, trabalhando em parceria com as 
cooperativas de produtores. 

- - 
- 

• Um desenvolvimento prudente do turismo. 
Em relação ao ecoturismo, o programa está ainda nas primeiras 
tentativas. 

• Um modesto desenvolvimento da agricultura. 
Certamente é na área de "uma agricultura diferente" que o PDSA 
verdadeiramente não avançou, e é lamentável. 

- 
·- • Uma gestão bem sucedida do meio ambiente, de seus recursos, de suas 

funções. 
Entretanto, a coordenação entre os responsáveis pela "proteção" do meio 
ambiente e aqueles do setor produtivo, que são encarregados de 
valorizar os recursos, não está ainda suficientemente assegurada. 

- 
• A implantação do desenvolvimento sustentável em Macapá: é uma 

importante vitória política, obtida no final de 2000, baseada nos 
resultados positivos de seis anos do PDSA. 
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O reconhecimento, nacional e internacional, do Amapá e do seu PDSA, 
que hoje serve de exemplo demonstrativo incontornável. 

Em resumo, tudo isso se traduz por: 

• O desenvolvimento político da população, que saiu do sub 
desenvolvimento democrático. É preciso esperar que os candidatos para 
as próximas eleições vão ter consciência disso e vão saber 
verdadeiramente considerar em seu próprio comportamento de 
responsáveis políticos. 

• O desenvolvimento social de todos, especialmente dos mais 
necessitados. A redistribuição das riquezas começou: o PDSA é um 
programa "de inclusão social". 

• O desenvolvimento econômico de todo o Amapá: é visível (dinamismo do 
artesanato e do comércio) e isso se verifica com dados (51o por ano: 
apesar da grande redução das atividades minerais, pois o manganês se 
esgotou; e apesar da chegada no Amapá de muitos imigrantes pobres). É 
o fruto do conjunto da política do PDSA, especialmente dos 
investimentos feitos pelo Estado. Entretanto, ainda é muito cedo para 
avaliar os reais impactos econômicos da industrialização dos produtos da 
floresta. 
Uma dinâmica de permanência das populações no meio florestal e 
rural, até mesmo de migração da cidade para o interior. 

• Uma real "conservação dinâmica" do meio natural, e das sociedades 
humanas que vivem nesse contexto e dependem dele: o objetivo é 
tomar o tempo necessário para conhecer os recursos e as funções do 
meio amazônico, para aprender a melhor utiliza-los sustentavelmente, 
sem os destruir. 

Um balanço, então, amplamente positivo, mas que ainda deve ser confirmado. 
Esta confirmação, indispensável, exige a continuidade da ação política, que 
permitirá a continuidade e a melhoria das ações técnicas. 
A ação política deve ser continuada e aumentada, não somente no Amapá como 
também em Brasília: o PDSA deve ter, na Câmara dos Deputados e no Senado, 
maior número de aliados. 
Por isso, as próximas eleições seio fundamentais. 
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Glossário 

Caboclo Mestiço de índio, português, negro, que mora no meio 
rural. 

Castanheiro Coletor de castanha do Brasil. 

Ecoturismo Turismo de descoberta dos meios e das sociedades, 
organizada pelas próprias sociedades. 

Extrativismo Exploração não destrutiva dos recursos naturais, com 
fins comerciais; colheita de produtos não cultivados. 
Exemplos: castanha do Brasil, látex, peixes, madeira ... 

Quilombo Vila de negros, fugitivos da escravidão. 

Ribeirinho São as pessoas que moram as margens dos inúmeros 
rios e canais amazônicos. Vivem do que pescam, 
colhem, cultivam. Deslocam-se em canoa e barco. 

Seringueiro Coletor de látex. 

Açaí: Euterpe oleracea 
Andiroba: Carapa guíanensis 
Castanha: Bertho//etia excelsa 
Cupuaçu: Theobroma grandiflerum -- 
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