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San.inârio sobre 

"Frontier Expansion Ln Arrazoní.a" 
:, Pesa-Redonda sobre 

The State an:.::1 Privz:.b::'! cacital in Brazilian Amazon Ceveloµrent 
University of Florida - Gainesville 

Fevereiro, 1982 

Intervenção inicial de Arrrando D. ~es (debatedor) 

Os debates travados em torro da questão arrazôní.ca vem, 
normalmente, numa das três seguintes fôrrnas , 

quarta fÔnna: 

2. 

a - levantarrento de material, analisado com naior ou rre+ 
nor rig:)r, ilustrando às vezes, mas nem sempre, as 

pectos bem definidos de urra rroldura teórica; 

b - num caso extrerro do anterior, chegando ao nível de 

aplicação delirante de o:mceitos arraigados -- pre 
conceitos rigidos, intocáveis; 

e - tentativas de entender a realidade com algum suporte 
teórico mas com suficiente abertura para ajustares 

te àquela, não o contrário. 

Excep::iona1roente, pode-se acrescentar a essa lista urra 

d - excursões, mais ou menos afoitas, em cenários futu 

-ros previsíveis, outros desejáveis, talvez exequí 

veis alguns. 

o estado das artes no campo econâmia:>, no entanto, corro 

- de deterioraçao. ~ / se sabe, e (U . ./ 
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A "Ciência" E.conômica não tem resr:osta para os desafios 

do ITil.IDdo atual nem o::msegue interpretá-lo. E careça a espraiar-se o senti- 

ID2!1to de que é preciso inventar urna Nova Ecx:momia. 

1'b l:::ojo dessa biópsia se descobre, corro fato central, que 

o conceito e os métoc..1cs para alcançar o desenvol vin:ento :perderam sentido. O 

ataque é feito. por mui tos lados e não preciso fazer o seu inven 

tário aqui. Retenho um aspecto: o desenvolvimento posto em causa de juízo 

enquanto processo vDltacb, rredularrrente, para o aumento da "riqueza" - a 

prcdução de bens nateriais, o aumento do consono, a def€ndência do d.ínhe.í, - 

ro, a ética do lucro e tcdas suas em:mações eo::,nômicas. sociais, políticas, 

rrorais. 

3. Assim, o processo chamado de desenvolvirrento da , 
nia deve ser olhado a esta luz. 

Amazô- 

Isto significa indagar coisas simples, tais corro: 

-- qual é seu estilo? 
- que resultados são previsíveis? 

- por quem está sendo conduzido? 

- a quem beneficia? 

As resp:,stas, extraídas de trabaloos de investigação ci- 

entífica, reflexão filosófica, indignação ética e inquietação política, 

grarrle parte, coincidem. Um sumário razoavelm2nte fiel é este: 
em 

··- 
- - 

a Amazônia insere-se, gradativa nas rapidammte, 
sistema capitalista rmmdial; 

- seu pa.pel :fundarrental é o de supridora de 

no 

1ratérias 

-~ 
' . 
J 

primas naturais, especiabrente:recursos 

veis; 
- o Estado nacional comanda o processo, a serviço do Ca 

- - nao-renova- 

.. 
•: 

pi tal; 

- o nodelo é concentracbr, as decisÕes são exógenas, o 

processo é oligornórfico; 
- os lucros e benefícios são exr:ortados, a região re 

tém, apenas, aqueles inevitáveis ligados a enpregos di 
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-- nolde técnico é o dos grandes ernpreendirrentos; 

estes constrí.tuern-se enclaves, quanto ã sua clirrensão e 
conôrní.ca) ghetos privilegiados, quanto à sua râírrensâo 
social; e cargas de irrplosão, quanto à sua dírrensão 

política.. 

4. Os econanistas ortcx:loxos bem intencionados aquietam suas 

consciências na presunção àe que, trais adiante, todos os sacrifícios 
coropensados (os de rnã fé não rrerecem urra Lada.inha) ; 

- sera o 

.-, _, 

Par_adoxalrrente, seus adversários mais ferrenhos, de ta 
Lhe marxista, assurrem frequenterrente atitude que, na prática, resulta no 
mo-...SITO. k::> transferirsn para o rromento em que se efetivarão as grandes trans 
formações sociais a sol.oçâo de todos os problemas da Hurrianidade, tendem a 
desprezar a valfdade de qualquer ação efetiva no presente. 

o :mundo acadêmico padece dos dois defeitos. C.Onfo:rne a 

' ,, 

escola preferida, tende-se a desenvolver belos rrodelos interpretativos, cem 
refinado instrurrental TIBterrático1 e difere-se ao futuro não datado a corre 
ção dos "desvios" ou "perturbações" ôo presente. OU, pelo contrário, ten 
de-se a desrrontar os fundarrentos da realidade, roma alavanca da teoria pa 
ra, decepcionanterrente, não saber o que oferecer em substituição senão uma 
vaga proposta de longo curso, de cunho socialista. Por rrais generosa que es 
ta seja, é pos+a usualrrente num plano estritarrente .teórico, sem o crivo do 
teste de sua viabilidade nas experiências reais tentadas. 

,, 
-? 

Em qualquer dos casos, os problemas atuais vivicbs pela 
naioria da população e os corrprorretiírrentos da situação presente no futuro 
previsível da região, são descurados - ou transcurados para não se sabe 
que forças, agentes e rrorrentos sociais indefinidos. As soluções, ainda que 
parc.í.aí.s , para os prineiros desses cientistas são inúteis porque os sacrif í 

' - 
cios. são inevitáveis; para os segundos, são falsas porque as estrut.uras. são 
insanáveis. Enquanto isso, o p::>vo continua a sofrer. 

A critica desernl::xxa, em arril::os os casos, numa nútica in~ 
ceitável. As reflexões a seguir sugerem alguns porrtos que, a roeu ver, devem 

ser levados em consideração para sair desse dilerra estéril. 

5. Primeiro, entendo que deve ser feita urra critica da cri- 
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tica. 

., 

Serrpre se pode concordar em que os intelectuais têm mui 
tas e diversificadas 'VOCaÇÕês. Assim, há os que têm incllnação pela disse 
cação ao passado e fazem História. f necessária e, para muitas cx:>isas,. in 
substituível. Desgraçada.rrente (e refiro-rre à minha Amazônia), não são raros 
os que teimam em transforr.ar-se no ~G:x)fus Bird de que nos dá not.Icãa Jorge 
Lniz Eorges no seu O Livro dos Seres Imaginários:11pássaro que constrói _ o 

ninho ao contrario e voa para trás, porque não.lhe imrorta onde vai, roas sim 
onde esteve" • 

Outros pretendem ser cientistas sociais puros. Sua missão 
confessada é a de desnudar a realidade por trás das aparências. Contentam-se 
em denunciar, quando muito, o que Toes p:u:-eça rrenos "cientlficon. Gera.lrren 

te, têm verg:::>nha de reconhecer a generosidade das inspirações éticas de sua 

indignação frente a injustiças e não se dí.spóem a cruzadas redentoras. são 
os principais locatários das "torres de marfim" tmiversitârias e outras. 

Um terceiro gru:p::> é o dos que, assumin:lo a "técnica" a 
prendida, não questionam os efeitos colaterais do seu uso. Têm resp:msabi 
lidades operativas bem demarcadas , O resto não está no carrpo de suas tare 
fas ou preocupações. Seu guia é a eficiência. Seu sol é a rentabilidaãe. Seu 
êxtase é o lucro. I::efine:m-se corro realistas e homens de ação. I.Esprezam os 

pensaêbres. Sua aspiração irrediata é a da maior "I;OC>rdomia" possível. Por rmri 
to fartos, geralrrente estouram com infartos. 

Por fim, nesta crítica superesquemática, hã. os que vivem 

no além. O presente é apenas a matéria-prima do porvir. Vbluntaristas, admi 
tem que é p:,ssivel criar futuros-à iIPagem e serrelhança dos nossos sonhos , 
OU, ao contrário, céticos e enrustidos "cientistas", aceitam rrais nodesta 
mente, tão só, sua capacidade de antever o mundo de amanhã, projetando as 
terrlências de hoje. Mas não Toes corrpete! p::,r op:;ão consciente, pretender 
m:xli.fj..car esse presente em narre de nenhuma utopia pré:.fabricacla. Lavam as 
nãos com rrn.rita frequência, na bacia herdadFl de Pilatos. 

6. O "desenvolvimento" da Am3.zônia não pode; pois, ser com+ 
preen:liéb senão no contexto <b brasileiro e do mundial - c1aquela parte do 
m.mdo em que, ma.is diretanente, está embutida a economia nacional. 

Por isso, a par das características resenhadas antes, sua 

;sdY, 

----- -- --- ---------- 



- 5 
.,, 

crítica é fácil. Chega a ser urna covardia. Mas pretendo que ela SÓ não bastaº 
E que a nossa resp:::msabilidade de intelectuais (o que quer que isto signi 

fique) tem um corrpromet.irrento maior, não apenas com una atenção à realidade, 

nas com algum tipo de pretensão sobre ela. No fundo, corro jâ disse alguér.,, 
saros tcx3Ds planejaélores. No núnirro, sorros todos p:,líticos - p:)rque a nossa 

matéria prima é a 1?;2lis. Sorros todos civis (quz bela aspiração~ •• b), I_:.Orque 

terrosa ver com a· civitas. Sorros tcx:1os urbanos (se possível~ nas diferentes 

acepçóes cb terno) , porque vi verros, I_:)e11SWOS e aginos sobre a urbs . E até ou 

saria dizer que sorros orbí.t.aí.s , porque, afinal de contas, corro a palavra do 
Papa, quando falarros é não apenas urbi, mas et orbe. 

) 

Esta é uma das minhas teirrosias rrais queridas. Irragino ser 

enterrado com ela. Queira.nos ou não, influi.nos nos destinos da regiãor do pa 

is, do mundo, serrpre que nos debruça.nos sobre ele. O que pretendo é que, a 

par de contribuir para conhecê-lo corro objeto, sejarros capazes de acrescer al 

qim tijolo na obra, ã qual não poderros fugir, de construir um projeto humano 

maí.s humanitário. Não rre parece que a função ôo cientista social, rresrro na ra 
refeita abrosfera acadêmica, se esgote na denúncia -- é preciso que se corrple 

te nun anúncio. 

Ag::;ra é preciso anunciar urra nova Ciêiicia Eronômica (e, quem 
sabe, urra rova Sociologia, uma nova Ciência Política etc~). Não é neta apai 

xonante em si rresrna - e, no entanto, é irrprescindivel corro instrurrento para 

o anúncio de urra nova Humanidade. No nosso caso, o anúncio de um rovo S:asil 

e, dentro dele, de urra nova Amazônia. Para os objetivos desta discussão, e 

soltando um I_:.Ouco de gás do balão para aprox.inar-nos maí.s do chão finre: 

- é preciso desenvolver um novo conceito de desern,olvi.rren 
to; 

esse conceito deve estar, estrita e indissoluvelmente, li 

gado ã satisfação das necessidades básicas do horrern; 
-- o horrem é o atual, presente, vivo, incarnado; 

- a economia e tuéb Iffiis constitui, apenas, um rreio,. rreta, 

nétodo - caminho para alcançar aquelas rretas rnaiores; 

não o sendo, deve passar a ser, sofrendo uma rretanóia 

purificadora. 

7. Ã luz desses critérios, é então }_X)ssível falar em maldeve- 

j,"'·--,·· - ''''' -· __ ,_ ,,- 

-----· ------------------ 
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Lotrrerrt., ou ''processo de sub::3.esenvolvirre.nto proqress ívo" r ou 1'contradesenvol 

vimento", em :relação ao caso arrBZÔnico. 

Em relação ao caso arrazônico 
;, 

porque é este que nos ocupa 

e preocupa. Mas não só em relação a ele, obviarrente. O risco de personalizar 
as peryersões do. desenvo.lvãmento industrialista é o de perrde.r de vista o seu 
contexto nu.is amplo. Claro, ao se pedir a algumas corrp2tências profissionais, 
ae' distintos rratizes, que digam corro vêP.Jn o caso arrazônico, não se pode exi 
gir deles que desenvolvam IlBÇUdas teses sobre as origens renotas do subde 
senvolvimento (ou do contradesenvol vírrerrto) "a leste do Eélen". .Mas, sim, po+ 
de-se esperar: que, em algum rrorrento, se clarifique o cenário. 

-· 

t 

Nesse senticb, é provável que alguns estuébs resultem ser ~ 
urra ilustração, das que referi de inicio, de um aspecto particular bem deli - 
mitado. A ilustração pode revelar-se instrutiva, e acrescentar materiais no 
vos à obra de reflexão mais judiciosa e wbiciosa sobre o problema geral. 

outras contribuições fX)dem ser rrergulhos no cipoal da teo 
ria (ou das teorias), para tentar descobrir onde foi que o barco enca.Ihou , Em 
alguns casos há um equívoco de base, quando a denúncia do desenvolv:in'ento ~ 
vertido (adoterros o tenro, parece-rre que rrais feliz, de "contrradesenvol.vãrren 
to), não alcança as suas raízes -- não é radical. Isso acontece, p.ex., ~ 
do se fala que as roisas que se passam em urna região corro a Arrazônia são de 
testáveis, não por serem ruins em si rresrnas , Mas apenas por não serem efica 
zes - ou seja, porque não conseguem reproduzir, com êxito, o nodelo conhe+ 
cicb. Porque não a:mseguirão proporcãonar , p. ex. r à generalidade dos habi 
tantes da região, as rresrra delicias do consumisrro orgãsticx:> dos p::,vos apeli 

dados de "dasenvol, vidos º • 

Nessa hip::>tese, o que se questiona não é a injustiça, ItBS a 

ina:)np:!tência. O problema está posto fora de foco , a rreu ver. Pois o que pr5;. 
cisa ser questionado é, precisarrente, o grau maior ou rren:::rr de justiça e 

equidade com que as coisas são feitas. Evidenterrente, este é um esporte onde 
os ecornnistas costumam sentir-se um tanto desconfortáveis. Azar seu. Porque 
ou se discute à exaustão se se está distribuindo o seu a cada um (cui tono?), 
ou o mundo passa a ser o reino lúgrul:e e .incontestaéb da estranha raça dos 
engenheiros. E é na fuga à discussão dos fins e da justiça neles entranhada, 
que reside o grande drama dos nossos dias. A retórica diverge, roa.s a prática 

Lljj •. 
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dos mur.dos chamados "capitalista" e "socialista" converge no sentído de pro 

duzir os rreios cons í.der'ados mais ef í.cí.ent.es para prom::::ção do desenvolvimen 

to rraterial. Esses rreios confund.an-se cano sistema industrial e tcxias as 
suas implicaçoos, conhecidas e desconhecidas, cometddas -e emitidas- O mundo 
scx::ialista persegue· roecas que o aproximem dos recordes alcançados pelo mun 
do capitalista desenvol.ví.do , Os instrumentos usados acabam confundindo-se, e 
não apenas no +erreno econôní.co. Esta "crônica de ma norte anunc.i.ada" está 

na consciê':,cia de quaisquer não-anestesiados, para que seja necessário re 
oonstitui-la aqui. 

Mas, precisarrente, um terceiro grupo de elcx:ubraçôes so 

bre a questão amazônica (ou similares), nada mais CX)ntém do que anestésicos 
ou entorpccerrtes , Primeiro, porque já partem de uma concepção pré-fabrica 
da, que transforma o laror SUf0stam2nte cientifico num e§:forço de escravo. 

O J?2!sguisador é, escravo das teorias de sua adoção, da ideocracia dcrninante 
ou da idealização inventada, a tal ponto que todo seu trabalho consiste em 
descobrir argumentos, ou "evidências11-adicionais, por rrenores e insignift,, 

cantes que sejam, de que o Profeta estava certo. Seus versículos são cita 
cbs o::m reverência - e é preciso que a realidade se encaixe neles a qual 

quer preço. Seu discurso, por roa.is dissolvido que seja no jargão p:rofissio- 
nal, é essencialnente cons+rufôo à base ao "eu não disse?", "ai está",,. 
indiscutível que", "conforme Fulano falou", e quejandos. 

.. - e 

8. Ora, a mim parece cristalino que, se esse não é o desen 
vol virrento de nossos sonhos, é nosso dever indicar qual e o nosso sonho de 
desenvolv.urento. 

Não pretendo discutir se sonhar é "científico". Para o 
meu gasto basta a convícçào prejudicial de que á ciência- não é a medf.da de to 
das as ooisas. Especialmente no plano social, hUinc.llX>, de vida, penso que a 

consciência é mais inq:ortante. E sou consciente de que sonhar é preciso - - 

porque a Humanidade é um projeto fu_ fieri, e cada pessoa humana também. Pro 

jetos são transferências de sonhos -- estes são referências daqueles. 

Por trás de cada projeto há uma Utopia, explícita ou im 

plícita. Ninguém é um mero resultado t.ópico de si rnesrro e de suas circuns 

tâncias. Há, em cada individualidade, corro em cada sociedade, un grão utó 

pico, que orienta decisões, que mede insatisfações, que gera ações, que ali 
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J . 
menta teorias, que inspira visões, e tudo rrais que acontece no mre ma.91:u:n 
das relações do borrem em sociedade. Se admitimos que o homem tem urna Lnc Lí, 

nação natural pela bondade {e.mtora per turbada pelo Pecado, pelo Capital, ou 

pe.Io Kranlim), ousaríarros identificar essa tendência pelo Inatingiào corro 

un rrovirnento de arror . 

>. 

.. 
~ ,, ,, 

· .t: preciso amar: para se indignar mm a injustiça, prop:>r so 
luçôes, torrar iniciativas, inventar teorias explicativas, construir m:xlelos 

alternati"VOs e tudo Imis. O cínico ri da desgxaça a..Theia~ O idiota ignora-a. 
O pervertido provoca-a. M::i.s creio que nossa reflexão se faz a partir de urra 

outra fauna humana Irais saudável. Essa, ainda quando divirja nas interpre 
tações do presente, na escoTha dos meios irrediatos e na preferência por al 
ternativas para o futuro, está inspirada pelo arror. ÀS vezes tem vergonha 

de reconhecer isso, p:>rque a ciência não é errocional e outras tolices • .Mas 

afinal, a:xro disse o Grande Poeta, "o arror rrove o sol e as outras estrelas". 

1'bve,tarnbérn, o pen.sarrento econânico e social que não este 
ja reduzido a tecnicalidàdes.Un projeto de desenvolvirrento autêntico centra 

se na satisfação das necessidades fundarrentais, básicas, ao horrem indivi 

dual e socialrrente consideracb. Sanente este é o estalão para medir o grau 

de atendimento, maior ou menor, pe_lo "àesenvol vínento" desencadeado, Un 

projeto de desenvolvimento é, antes de tudo, um projeto de vida, seja indi 
vidual ou roletivo. E vida quer dizer capacidade de atender, adEqU:tda e sa 
tisfatoriamente, ãs exigências biológicas, rrentais, intelectuais, espiritu 

ais, culturdis de um ser humano vocacionado para a felicidade. 

Desenvol v:irrento quer dizer: capacitação do horrem, enquanto 

pessoa e enquanto nanbro de uma sociedade livrarente organizada,. p:rra pleni 
ficar suas p::>tencialidades - no que elas não agridam as dos seus serrelhan 
tes. Para mim, é agora bastante- claro que não existe desenvolvirrento de uma 

região, (de um Pais, do Mundo), enquanto realidades físicas. Não existe de 

senvol virrento de recursos naturais (ou quaisquer outros) • Não existe desen- 

volvimento material (nem mesrro cientifico ou tecnológico). o tenro, usado 

nessas acepçôes, pode ser tolerado, quando rrru.ito, corro uma netáfora - ou, 
até, uma rretástase. Seu único uso próprio, definitivo, irredutível, tem a 
ver direta e exclusivamente com o ser humaIXl. Ou se desenvolve o rornem ou 

nao se desenvolve nada. 

O resto são meios, bem ou mal empregados, a serviço desse 
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objetivo. Se, ao rontrário, convertan-se em fins em si mesrros , e desloca-u 

o hcmen, ele próprio, p;rra a condição aviltante de uma novo "recurso" (e fa 
la-se, .11T1p2Jlitentemente, em "recursos humanos"), então já não é de .desenvolvi 
rrerrto que se trata,. mas de "contradesenvolv:imento". Urna.- região caro a ema 

zônica não está aIJ€.DàS sendo espol.í.ada, porque outros, fora dela (e fora do 
país), se apropriam da ITBior p:rrcela do rolo cozinhado com seus ingredien 

tes. Não f, de um processo de subdesenvo.Lvímerrto que se trata, quando se cem 

para o que ali ocorre cem o que ocorre nos pa.Íses ou regiões "desenvolvi 

élos". É de um antidesenvolvimento, lá e cã. 

E é isto que é preciso denrmciar. 

9. Claro, cerro assinalado, o mal não é espec.í.f.ícamerrce amazono/ 

brasileiro. 

Na verdade, em nosso espaço gearoral, é reflexo, com::> tem si 
éb p:,sto em evidência à saciedade. Por isso, a denúncia não p::<le esg:>tar-se 
nos erros praticados pelo Estac:b nacional brasileiro em nossa Amazôrría , são 

erros comuns ao rnmôo capitalista, em grarrle parte. são erros comuns ao rmm 

do industrialista, tarnl:érn em grande parte. Ainda em gran:le parte, os ébis 

erros nao ar::,enas se acumu.lam, mas se conftmdem -- nas essa é outra história, 

para out.ros vagares acadêmicos. 

,, 
'. 

O que é preciso denunciar é todo o processo dito de "desenvo'L 
vírrento"; que está corroído nas suas bases rroraí.s, O que está em causa de 

juízo é a própria razão de ~ da Economí a, E é, nesrro, a própria alma da 
nossa Civilização. são os valores per seçuídos , criados ou transfigurados 

par esta que alimentam as metas econânicas e 11sociais" dos processos de de 

senvolvimento conhecicbs. t': aí que deverros fundanentar a rossa crítica, já 

agora não apenas ao quadro vívido na .ArrBzônia brasileira - ou,. talvez, em 
todas as outras AmazÕnias. !-'..as, origi.nalnente, a crítica a todo o processo 

corrorrpido da nossa civilização industrial -- agravada, no mundo capitalis 
ta, pelos seus derônios pê'l.rticulares. 

Logo,é preciso retomar uma visão utópica corro um referencial. 

que p)de definir o limite entre a loucura e o desespero, de um lado, e a Es 

perança c:xmsciente e ativa, de outro. Siro, há necessidade, e não apenas pa 
ra a Arrazônia, de um "Projeto Esperança". Sim, o dí.Lema fundamental dos nos 

"""",, 
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sos dias, é "Utopia ou ~brte". Sim, precisarros rea:mstituir,. recuperar 
ou inventar algmra "idéia reguladora" que ilumine os nossos caminhos - e 

não p:::de ser Mamrron. Sim, precisarros de urra "Utopia realista", urra "Utopia 
direcional". Sim, nosso norte deve ser a "Pobreza - riqt...-ieza dos Povos". Po 
breza corro sinônirrD de frugalidade, nâo de miséria. 

Este, ma.is do que a denúncia, em si roesrna inÕcua, o anúncio 
salvífio::, de que precisarros. A denúncia é irrp:>rtante e indispensável, se êe 
sabrochar no Anúncio. Mas só este é que há de resolver todos os desencantos, 
tcx:1as as frustrações, tcdos os desânirros, porque mostrará que é poss I vel in 
ventar, não scrrente uma N:>va Economí.a, roas um Novo furrem e urra Nova Socie 
dade. Por ser me.rarrente direcional ou realista, a nossa Utopia,. contudo, não 
deverá conduzí.r-nos a futurolcx;ias inronsequentes. R...cconheçarros que sempre 
haverá tensões e algum grau de injustiças, de desarmr , A nossa não é 
utopia clássica, roero ente da razão, inp:>ssi vel. , 

Deve ser construida dia a dia, pedra fX:)r :fedra, cirrentada 

U> arror operarrce, por todos os horrens. Não rre proponho a dizer que papal, o 
Estado deverá desempenhar nesse .Mundo Novo. Aceito útil CDnhecer que ppel 

o Estado desempenha, agora, nos processos seguidos, ernoora nem sempre oon 
seguidos, de suposto desenvol.vírrerrto, Mas creio maí.s inp::lrtante a:>gitar, 
·exorcizan:lo seus males, de preparar a popul.açâo para assumir, ela· própria, 
seus destinos. Aí será pcssfve.L controlar no limite do tolerável, e em fun 
ção do desejável, o papel do Estacb. 

10. Nossas propostas aos desafios ao sub::1esenrolvinento costunrun 
ser, no fundo, elitistas~ 

!Dnge de mim acusar ninguém de pretender "desenvol vern povos 
nediante a magia de lideranças carisrráticas. -Não numa assembleia corro esta. 
Esqueçanos os pesadelos aventados, aqui e aoolá, nessa direção. 

Charro de ~itistas prop:,stas que vêm na "massa" urna. matéria 
infonne, plástica, tu~lável, a ser salva graças à ciência, â técnica e ao 
p::rler de que os intelectt.Eis dí.spóem, Uma solução tipo Casa-Grarrle. Exito 
sa, J.XJr vezes, ao satisfazer bem, e para a neioria, as exigências mínimas 

do estêmag:>. Defeitu::,sa, porém, por desprezar no horran outras qualidades que 

não as de rrero prcx:lutor, reprodutor e consumidor dos bens e serviços mate- 
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riais que a Economia p3e à sua diSp:)sição. 

"' 

O verdadeiro desenvolvimento do horrem começa e termina nele. 
J 

Claro, a educação, o aprirroram2.nto de sua.s capacitações naturais, o treina- 

rrerrto de suas apt.í.ôoes adquiridas, o esc Larec'íroerrto das situações e das op 
çôes - tudo isso tem um papel a dese...Tfl';enhar. Mas é frustâneo quando se con 
v-erte em instrumento p:i.ra a dominação dos corp:_)s e dos espíritos. O exercí 

cio pelo h:xrem do discerni.rrento próprio e do direito de elal:orar o seu p:roj~ 

to de vida, dentro dos con:licionamentos scx::iais vigentes (se não rrutilidaêo 

res da sua condição de pessoa) supóem um clima de liberdade de pensan--ento, 

de sua manifestação e de ação que conduzem a algum tip;:> de regi.rre verdadei - 
rarrente derrocrático. 

E este é Indí.spensâvel, para que o desenvolv.inento humano 

prospere, cem base em projetos e instituições de dirrensão social, ItBS a :par 
tir de preferências e decisões pessoais. O grande desafio que qualquer socie 
dade enfrenta é corro conter o Estado, de apetite totalizador, sem chegar - a 
anarquia de fundo dissol vedor. :tb mxnent.o, é Óbvio, o Estado desempenha o 

papel que se p::rle esfe.rar de uma burocracia acoplada ao sisterra cbminante 

refiro-me ao capitalisrro industrial e suas ramificações financeira, comerci 

al, etc. (ou, no "outro lado do M.mdo", a burocracia acoplada ao aparato do 
Particb, mas também a serviço de um sisterra industrial, igualnente esrraga 
dor, até por mimetisrro). 

10. Nessa ótica é que, no ItEU entender, devem ser discutidos quais 
quer tópicos sobre o "desenvolvirrento" da Anazônia, ou do Brasil -- bem coro 
das "rrat.râzes" transcontinentais..'.' Porque, afinal, é destas que vem toda 
oorrupçâo da sociedade industriitl---_ 

a 

Assim, preferi tecer principa..lm2nte estas divagações,. ao re 

dor desta Mesa-Redonda e do Seminário em que se Insere; f: uma visão, eapero 
que i;.ertinente, de contexto. 

r 
i1 

A seguir, aventuro-se ainda que brevemente a algmnas consi 

derações sobre os textos apresentacbs. Serão sucintas, por elerrentar prudên 

cia - e também porque o tEmp) disponível para sua digestão foi, caro sói a 
contecer, rrouzido. Mas, principalmente, p;:>rque essas pequenas •• variações so 



.. 
' 

i 
i 
1 
\ 
' l 
~ 

- ---·~ .•... ~ 

- 12 - 

bre o rr.esrro teria"· estão acolch::,adas relas reflexões anteriores, estas,. sirn, 

imprudentes, rras prop.'.)sitadarrente. 

Avante, pois . 

11. 
breves·. 

Estabelecido o o:mtexto, algun,as :referências aos textos. Serão 

Em roaí.s de um caso (Lúcio Flávio, Popema_yer, ~.artins) , terros 
l::elos exemplares de ilustrações sobre aspectos específicos da conversão da 

Arrazônia ao capitalisrro internacional. Claro, suas contribuições não se es 

gqtam nesses aspectos. 

Em dois outros ensaios (Bunker, .Fcweraker)1 enrontrarros bri 

lhantes~ das fomas gloreis dessa oonversão - e da aversão dos au 

tores ao drama testemunhado. Em muitas passagens, ê evidente, transitam elesr. 

corro é de bom tom, do particular para o geral. A questão amazôní.ca é enxerta 
da. com rraestr.ta, no. panorama smplificaéb ôo processo capitalista. 

N::> Últirro ensaio (Santos), encontrarros una tent.ativa, explora 
tória corro escí.arece o A., mas percuciente, do pape I que o Direito pode ser 
chamado a desempenhar nun processo de "hurre.nização" (se assim o poderos ba 
tizar), do capitalisrro localizado em nossa região -- mm as circunstâncias 
externas conhecidas. 

Assim, parece justo ressaltar que, de algum nodo, é p:::>ssível 

costarraz os cinco ensaios dentro de urna visão que ofexere largo espectro e 

arrpla rrargem de ccmplerrentariedade. Os pontos ressaltados não cobrem, eviden 

temente, toda a riqueza das análises e os dados ofereciébs. 

12. Não rre I)ilece :i;:ertinente estoçar um rol de rrêritos {que são i- 
núrreros), e de p:issíveis falhas ou deficiências particulares {que são des 

prezíveis). 

Em oontribuições dessa envergadura, situadas na arrpla rroldura 
da questão amazônica, o imp:)rtante é, a rreu ver, procurar despertar a aten 
ção para alguns ângulos basilares. O longo introito de caráter geral de mi- 



- 13 

-l • 

nha divagação revela agora, espero, a sua utilidade. Pennito-rner portanto; 

-1 

dizer duas ou três si.Y.:plicidades, mais ou rrenos Óbvias, para ajudar nas ne 

cessárias insônias futuras da Associação dos .Amigos da Amazônia •. 
;, 

·- 
l 

A pri.rreira observação é que o quadro exposto ê bastante co 

nhecido, Não sorrente em relação ã nossa cobaia particular, rras de um rroéb 

geral em relação a tcrlas as partes cb GlobJ onde o capitalisrra (e sua forma 

avançada, industrial}, rrontou acarnparrento. Para meu gosto, ficaria feliz em 

.ver explorados em maior profundidade os meandros da íntima associação capi 
talisrro/industrialisrro. Desoonfio que ITRJ.itos dos males do mundo contemporâ 
neo, visíveis nas encandescentes relações ~ste/Leste, têm por paloo uma clis 

puta que é menos ideológica ao que de poder - e a disputa pelo p:x1er r:olíti 
co passa pe.lo canal da capacidade industrial. "Elerrentar, meu caro watson". 

• Ainda nessa Linha, penso em indústria não apenas corro um no 
cb de prcdução (X)ffi caracteristicas que não é preciso re_p3tir aqui& !-as, prin 
cipa]..rrente, oorro um conjunto de relações sociais e seus ectoplasrras cultu 
rais, no sentido mais arrplo, que tarr.bém seria extravagante relacionar agora. 
Una vez mais: mui.tas das serrelhanças que parecem aprofundar+se entre o mm+ 

ôo capitalista e o socialista, não revelam outra origem senão essa origem ~ 

mnme arobos encontram-se visceralrrente presos ao masrro esquema.. industrial. 

Mas, enfim, não foi a tanto que se propôs o Seminârio, ou es 

ta Mesa-Refunda, e por isso o reparo não ê à omissão dos ensaios oferecidos, 
nem à organização do nosso Encontro. M3s um gizarrento da :i.rnp:>rtância cb terna. 

13. Aqui, discutiu-se, predominanterrente r o papal, do Estaao, re- 

t.alhacb :i;:or muitos lacbs. 

Nesse trabalho de açougueiro foram expostos fundarrentos t 

m:x:li oe:-rardi e efeitos que explicitam a experiência brasileira recente: os 
"interesses e as paixÕE!s" cbs grandes grupos capitalistas, nacionais e es 

trangeiros; o papel ambíguo, contraditório e, p:Jr vezes, difícil de interpre 

tar dos militares no poder r a aliança das burguesias ou dos estratos sociais 

locais, emergentes do J:X)nto de vista de seu deslumbramento eoonôm.iO'.)-social; 
os esquemas legais e institucionais nobilizados ou adaptados em benefício do 

status quo a:msolidado; a rationale engendrada para imprimir ares de respei 
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tabilidade técnica, científica, política e mesrro social, aos arranjos adota 

dos; as nê.searas, Õ pai;:el e o desempenho de alguns fautores, autores e atores 

envolvidas no enredo e na encenação; os efeitos pedí.dos p os rredid-:)s - et 

caterva. 
', . 

f: um espetáculo inp::,nente - e aterrorizante. 

Um critico enjoaéb poder.í.a procurar derronstrar que, em mui 

tas facetas, há um traço de dejá vu em tudo -- porque o escrito e o descrito 

apenas iL;strariam rrodos de ser e de agir sabidos e consabidos õo capitalis.ro 

(e, acrescento, do sistema industrial convertido em Alfa e Om:....~a da ecorc.mia 

contemp:>rânea). Assim, sob certo aspecto, num exagero de ranzinzice, o rosso 
inconforrrado crítico poderia insinuar que o tempo seria rrelhor enpregado em 
pular noutras piscinas menos i:oluídas. 

:~ 

Não sou eu esse crítico, nem o apSio. Penso que é serq:,re 
útil, necessário e opcr'tnno desvendar os porões desse sub-mundo em que nos a 
prisionarros. Acredito que muitas consciências retas ( ••• ) ainda não se aper 

ceberam d:> tamanho do rronstro. f irrprescindivel clamar, ainda que aparenterren 

te no deserto. E, principalmente, é l:om que isto se faça com apo.Io no argu 

rrento irre.5fX)nru.vel, no dado incontestável, no fato inegável, no elerrento vi 

sível - ou trazido à luz com alguma ciência, muita consciência e infindável 

paciência. E Cüm a autoridade profissional e noral de quem não representa :in 

teresses pequenos, mas aspirações generosas. 

Desse nodo, não obstante, algum dos comentários iniciais 
que eu p:róprio fiz poder.íam ser-jre cobrados corro uma acusação, que ag'.)ra _ne- 

. ~ 
go, de insuficiência dos discursos e da discussão. Isso explica-se: pessoal- 

rrente, preocupa-rre sempre, mais do que as fraturas expostas, as respostas que 

lhes p:xlerros dar. Penso que o dever básiro elos intelectuais não é apenas rros 
trar as mazelas do mundo e seus reSfOnsâveis. Mas indicar as veredas por onde 

se p:x:l.e caminhar no sentido de sua superação e as forças, os instrumentos, as 

energias, as vontades, os elementos materiais e a generosidade hmnana que r,o 
dem e devem ser rrobilizados, e corro podem ser rrobilizados para sair do ato 
leiro. Penso que todos concordarros que não esta.rros nos referindo a um mundo 

de rol::ots - anbJra arreaçadorarrente rorotizável. E isto é que precisa.nos impe 

dir. 

:r: uma atitude, ou un viés rreu, e ninguém t6ll nada a::rn isso. 

,J / 
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14. Mas falo nele agora, pensando antes em iniciativas a desen- 

cadear, do que em eventos, corro este, a encerrar. 

Ficaria mlito fE:liz se outros Semi.na.rios' sobre a difamada A 

rrazôrií.a se concentrassem na busca dos camí.nhos , mais do que na necrópsia dos 

descaminhos. Isto não é apenas necessário, é urgente arrais não poder , Pense 
nos p:,r um instante que, enquanto discutirros tcx:1as as perversões que se pra 
ticam na, em no.:re da e para a Arrazônia, elas continuam se desenrolando ace 
leradamente. Nossa retórica não paralisa naôa, Nossa ação talvez possa para 
lizar, ou retardar a véspera do Apxalipse, quem saber o ternfX) suficiente pa. 
ra repensar e refazer coisas essenciais. 

A contribuição trazida p::>r Seminários rorro este é l.IDfX)rtante 

no nível da denúncia. É quase nula no nível do anúncio .. ·Precisarros discutir 
'rnaí.s , além ao quE:_ está sen:lo feito, o SUê: deve ser feito na Amazôm:a- Alán de 
expar precisarros ter a coragem de prop:,r. O rr-érito de estudos corro os apre 
sentados, e de tantos outros que se multiplicam, ê inestirrável - mas é tam 
bém, a meu juízo, insuficiente.. Não poderros ser apenas os ascetas, que nao 

querem contaminar-se com o que está ocorrendo - precisamos assumir a função 

trágica de Profetas, comp:roneticbs com o que deve oc:orrer. 

t' 

15. E corro é para bem de todos e felicidade geral da .Ama.Zônia, 

vou terminar. 

O "desenvolvimento" que ali se estã processando nao rre agra 
ôa, Já tenho dito isso de muitos nodos (e até com falta de m:ilos), em muitos 
m::xrentos e lugares. E nessa coisa os aqui presentes estarros todos de acorôo , 
I.Ógico, seria ilnp2nsável que a nossa qtlerida Marianne Schmink praticasse-:- a 

perf"idia de trazer a este meio não sei. que trogloditas para serem t.rucí.daôos , 
r 

Mas o nodelo não rre agra~ porque não é voltado essencial e 

di:re~te para solução, o mais rápido possfveL, das "'ne02ssidades básicas 

das popul.açóes da região - e, por' extensão, de to<b o Brasil. tib centro das 
engrenagens desenvolvirnentistas foi annacb o altar do PNB e seus apendicu 

los. RecUso-me a essa idolatria. 

O desenvolvimento real que imagino (sem nenhuma pretensão de 
originalidade) é um projeto social e humano a perder de vista, o econômico 

p:isto no seu lugarzi.nho de servo, servil e serviçal - cbrrado, ébrresticacb, 

~ 
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dominado e, sanpre que necessário, enjaulaclo. Para isto é que precisarros ca 

minhar. 

No meu papel, mais CÔrrodo de debatedor, ~ me currpre fazer 

urra exp:>sição ma.is prolongada .sobre os alicerces desse projeto. Te.nh:M) ten 

tado, tenerariamente, aqui e ali. Nem é desafio cornp3.tivel com um pobre e 
soli~io imprudente. A cnnvocação geral foi feita há pouco, Valem, por ora, 

uns fiapos de irrlicaçôes a serem levadas em conta nessa "Invenção da Arrazô- 

niaº: 

• 

- sendo :impensável irrpedir a existência cb Grande .Eirpreen:ii 

rrento, é .imperioso irraginar criativarrente que tip::> de CO.!:!:_ 
vivência pode ter com o :pequeno e rnédio; 

- para tal não há fugir ao desafio de abrir sendas para 

que, tanto politica corro eronomicarrente, o :p2.qt1en::> possa 

respirar livre de constrangimentos anti-hurranos e anti-so 

ciais; 

-- - 

- o desenvolvimento não é algo que possa ser baixaéb 
as Tábuas da Lei, nas há de ser construído para o alto co 

no uma 'Ibrre de cuja construção toaos participan (e 

não seja a de Babel); 
- assim sendo, não fX)de ser um projeto, nas um conjunto bar 

nonioso {e a harrronia conquista-se, não se decreta) , de 
projetos públicos e particulares, grandes e pequenos, co 

letivos e individuais, disseminados geográfica, econêmica 

e scx::::ialmente, segundo.gostos e preferências, opções e 

prioridades que devem resultar de múltipla ordenação, nao 

que 

~-' 

de autorit.ária condenação; 

- netas estatais acamm confundindo-se com sonhos de Grande 

Potência e prefX)tências semelhantes - o desenvolvimento 

autêntioo é o das ix>tencialiaddes positivas do ser humano 

enquanto ser social, vcx::acionado para a felicidade e o 

armrr 
--os grandes e delirantes devaneios do progresso incessan 

te, do crescimento infinito,defin..riàm por obstáculos prag 

nátiéos, corro algi.ms referidos, mas principalm:mte p:,r um 
certo 11cansaço" da alma humana - que p3e o seu coraçao 

onde está o seu tesouro, mas o seu tesouro principal não 

é, necessariarrente, material; 

~ 

'.' 
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- o ser humano aspira fundamentalmente por co.í.sas simples,que 

cabem no conceito de urra p::>breza digna (não de urra ID.iséria 

abjeta), ou de frugalidade, cafBZ de assegurar o essencial 

e de limitar o letal; J 

- claro, a rrn.ldança de curso elas ooisas que estão acontecencb 
no pal.co da Arrazônia não pode ser feita isoladarrente - uma 

Nova Amazônia sup3e um Novo Brasil (e t\1Qvas Matrizes Inter 

nacionais, que elas assumam suas resp:msabilidades na dana+ 

ção geral do Munc3o); 
- mas é preciso, contra toda Esperança, e.sp:=réli" - agindo. 

t precisor sobretucb, não destru..i..r a Esperança. do horrem comum, 

não a dos intelectuais enfatuados (porque, ainda quando capazes de denúncias 
e anúncios, quase nunca tenos a coarêncí.a da renúncia. às tentações do con 
tradesenvolvimento) .E essa é a esperança de que as coisas s:inples não sejam 

retiradas do seu alcance i;:elos :V.olochs da indústria trituradora_ 
Se não é terminanterrente proibido invocar numa reunião deste 

tipo a intuição }?::)ética, va1.ha para encerrar a palavra de Mê.l.ia Prado: 

usão tão maus os rongressos, as escolas, 

tão cheias de café velho e açúcar 
que o ~to divaga: 

são elementares Deus e sua obra: 

é macho e fêrrea 
sete cores 

três reinos 

um mandamento SÓ: amai-vos". p 


