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PRÉSENTATION 
 

 
‐ Escuta, compadre 

‐ O que se vê não é navio. É a Cobra Grande 
‐ Mas o casco de prata ? As velas embojadas de vento ? 

‐ Aquilo é a Cobra Grande 
Quando  começa a lua cheia ela aparece 

Vem buscar moça que ainda não conheceu homem 
 

A visagem vai-se sumindo 
Pras bandas de Macapá 

 
 (Raul Bopp, Cobra Norato XXIX) 

 
 
Tache verte sur la carte de l’Amérique du Sud, « poumon de la terre », « trésor  de 
l’humanité », « la plus grande pharmacie de la planète », l’Amazonie ne cesse d’attirer 
l’attention, l’intérêt, la convoitise du monde entier et d’en aiguiser l’imagination. 
 
En effet, cette région constitue aujourd’hui un terrain de luttes, où se confrontent 
concepts et intérêts concernant l’État brésilien, les différentes ethnies indigènes, les 
peuples de la forêt, la population et les classes productives de la région,  autochtones et 
immigrés du monde entier, savants et entreprises internationaux.  
 
En plus de ses richesses et conflits, des mystères se mélangent à ses traditions, où 
Histoire et récits de conquêtes s’entrecroisent : l’Amazonie sauvage dans laquelle on se 
perd, on se retrouve, où l’on se perd pour mieux se retrouver; l’Amazonie des mythes à 
découvrir et décrypter, celle des langues et des légendes à recueillir; l’Amazonie à 
conquérir, à dompter,  à  civiliser ou, au contraire, à préserver, à protéger du capitalisme  
et de la cupidité des hommes; l’Amazonie frontalière, à défendre des étrangers. 
 
Faisant écho à l’une des préoccupations de ce nouveau millénaire, le Dossier de ce 
numéro de Passages de Paris, organisé par Rodolpho Zahluth Bastos, concerne 
l’Amazonie et ses enjeux. 
 
Les trois premiers des six travaux qui le composent, portent directement sur les aspects 
juridiques de l’exploitation des richesses amazoniennes. Tout d’abord, les études de 
Rodolpho Zahluth Bastos et d’Ana Rachel Teixeira-Mazaudoux discutent des 
conditions d’accès aux ressources génétiques et des mécanismes de partage des 
avantages qui en sont issus. Celui de Teixeira-Mazaudoux porte sur la question de 
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l’adéquation et de l’applicabilité des droits de la propriété intellectuelle en tant que 
régime de protection des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques. 
 
Le droit des indiens de la Raposa-Serra do Sol à la propriété même du territoire est au 
cœur du texte rédigé par Vincenzo M. Lauriola en faveur des politiques publiques 
permetant la sustentabilité des terres, tout en veillant à la qualité de l’environnement. 
 
Serait-il possible de transformer la richesse potentielle de l’Amazonie en une activité 
économique, capable de générer emplois et profits, tout en réduisant le bio piratage? 
Alfredo Kingo Oyama Homma pense qu’une réelle mise à profit de ses ressources  
dépend d’une série de mesures concrètes concernant la science et la technologie, la 
politique sociale et financière, l’association entre l’État et les secteurs productifs privés, 
nationaux et internationaux.   
 
S’écartant des abords juridiques et politiques, le texte de Kátia de Lima Nechet et 
Bernardo de Almeida Halfeld-Vieira traite du problème spécifique aux petits 
producteurs de bananes de l’État de Roraima, à savoir, la dissémination dans leurs 
cultures de la maladie appelée « Sigatoka Negra ». 
 
Parce que l’Amazonie est aussi un terrain fertile pour l’imagination, ce dossier doit se 
clore par la littérature. Ainsi, José Arthur Bogéa étudie le poème de Henrique João 
Wilkens, « Muhuraida » qui ayant trait à la conquête des indiens Mura, donne 
naissance, au XVIII siècle, à la littérature en langue portugaise dans la région. Et par 
l’intermédiaire de l’extrait d’un essai de Neuza Machado, nous avons vue sur le 
magnifique roman de Rogel Samuel, O Amante das Amazonas qui traverse le XXème 
siècle tout en évoquant l’apogée du cycle du caoutchouc dans la seconde moitié du 
XIXème. 
 
Nous tenons à remercier Helena Hirata qui nous a accordé un  Entretien. En plus du 
récit de sa traversée par trois continents, elle nous fait part de sa conviction de qu’il faut 
re conceptualiser les classes sociales en y introduisant la question de la sexuation. 
 
La Varia de ce numéro se compose de quinze articles. Les deux premiers  s’intéressent 
aux relations entre le Brésil et les Etats Unis: Eva P. Bueno tout en analysant non 
seulement des textes littéraires et des récits de voyage mais aussi des formulaires de 
l’immigration américaine, discute la constitution de l’identité nationale de Brésiliens 
confrontés au regard américain ; Mark A. Lokensgard analyse les facteurs déterminants 
des études brésiliennes aux États-Unis, mettant en relief l’importance des associations 
universitaires dont la  Brasilian Studies Association ( BRASA). 
 
Les sept articles suivants ont trait aux arts et à la philosophie.  
 
Tout d’abord Carlos Maciel, partant de l’examen de la littérature brésilienne à partir de 
la base Portex, se propose d’examiner le poids de la notion d’Amérique Latine dans la 
construction de l’identité nationale brésilienne. Suivant l’analyse de Manoel Bomfim, il 
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conclut que, pour les Brésiliens, l’appartenance à ce qu’on pourrait appeler l’Amérique 
Latine est encore à construire.  
 
En un clin d’œil à la mini série de la télévision brésilienne de 1986 « Os Anos 
Dourados », écrite par Gilberto Braga et réalisée par Roberto Talma, Consuelo Cunha 
Campos lit une période historique - les années 50 - y mettant en valeur un personnage, 
le président Juscelino Kubitscheck. Olívia Barradas, réfléchit sur le processus de 
transposition des œuvres littéraires au cinéma, prenant pour support les films Vidas 
Secas et Tenda dos Milagres de Nélson Pereira dos Santos, réalisés à partir des romans 
éponymes de Graciliano Ramos et Jorge Amado. Dalma Nascimento brosse le profil 
littéraire de Nélida Pinõn à partir d’un survol de son œuvre, soulignant, pour deux de 
ses livres, la place qu’ils accordent à la mémoire ou, à l’inverse, au travail d’invention.  
 
Antonio Cândido l’avait déjà énoncé, des moyens nouveaux provoquent forcément des 
œuvres nouvelles. C’est ce que nous démontre Vera Bungartem dans son article sur 
l’impact des nouvelles technologies digitales sur la production cinématografique, 
brésilienne, notamment. 
 
À partir de l’œuvre de Webern, Alvaro Nader expose les différences entre la sintaxe 
musicale tonale et a-tonale (musique concrète/serielle), la seconde échappant  à la toute 
puissance de la tonalité et provocant une écoute plus attentive de la matérialité des sons. 
 
Dans le domaine philosophique, Paulo Henrique Silveira, tout en parcourant l’oeuvre de 
Jacques Derrida, met face à face la logique du marché, avec ses notions de dette et de 
réciprocité, et la démesure de l’amour, qu’il approche en tant que don de ce que l’on n’a 
pas.  
 
Les quatre articles suivants portent sur des problèmes brésiliens. 
 
Ancien Ministre de l’Economie du Brésil, Luis Carlos Bresser-Pereira, nous offre une 
analyse de la nouvelle stratégie de développement, orientée vers les exportations, et le 
rejet du protectionnisme ainsi que celle de la croissance par les capitaux étrangers et 
l’ouverture de comptes. Ses objectifs sont, la création d’un marché et d’un Etat forts, 
ainsi que soutient d’une discipline fiscale visant les ressources publiques non-
déficitaires et l’administration des taux de change. Les problèmes concernant la 
génération, la distribution et la consommation de l’énergie et de l’eau, sont au centre de 
l’article d’Henrique Rattner, pour qui l’État brésilien devrait traiter ces questions 
comme des priorités, en dehors de calculs de marché.   
 
Deux articles concernent l’état brésilien de la Paraíba. Emília de Rodat F. Moreira et 
Ivan Targino y étudient les changements de l’espace agraire provoqués, à partir des 
années 60, par le programme Proalcool, et mettent en exergue la conséquente 
détérioration de l’environement et des conditions de vie des travailleurs ruraux. À 
l’opposé, Bartolomeu Israel Souza et Dirce M. A. Suertegaray y ont étudié  la situation 
des petits propriétaires qui, à Cabeceiras, région semi aride, réussissent  à combattre la 
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pauvreté et à amplifier leur capacité productive en investissant dans l’irrigation de petite 
portée et en complémentant les revenus des activités d’élèvage par l’artisanat et la 
production laitière. 
 
L’avant dernier article, de José G. Vargas-Hernández, expose les relations de conflit et 
de coopération entre une compagnie minière, le gouvernement, les communautés locales 
et des mouvement sociaux autour des questions environnementales provoquées par 
l’ouverture d’une mine d’or et d’argent dans la localité de Cerro de San Pedro, au 
Méxique. 
 
Finalement, Kamyla Borges da Cunha, Fernando Rei et Arnaldo César Walter 
s’intéressent au changement du climat, phénomène planétaire qui exige de nouvelles 
relations entre États et remet en question des concepts tels que la souveraineté  
nationale. 
 
Ce numéro est dédié aux mémoires de José Arthur Bogéa et Henrique Rattner, qui nous 
ont honnoré de leur présence parmi nous.  
 
José Arthur Bogéa (1941-2007), écrivain et professeur à l’Universidade Federal do Pará 
puis à l’Universidade Federal do Espírito Santo, a été spécialiste de la littérature et de la 
culture amazoniennes, qu’il a célèbrées et divulguées par l’intermédiaire d’une oeuvre 
riche et diversifiée. 
  
Henrique Rattner (1923-2011), professeur à la Faculdade de Economia e Administração 
da Universidade de São Paulo et à la Fundação Getúlio Vargas, fondateur de 
l’Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lideranças (ABDL), penseur du 
dévéloppement durable au Brésil et dans le monde, a généreusement soutenu la 
construction de Passages de Paris, en faisant partie de son Comité Scientifique.   
 
 
Eliana Bueno-Ribeiro 
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ENTREVISTA COM A PROFESSORA HELENA HIRATA1. 
 
 
Uma especificidade de suas pesquisas, no campo das relações entre trabalho e 
gênero, reside na possibilidade de comparação das realidades na França, Brasil e 
Japão. Gostaríamos de conhecer algo de seu percurso entre esses três países.  
 
Meu pai, que faleceu com 59 anos, foi para o Japão na década de 40. Era nissei, nascido 
em São Manuel (interior de São Paulo), a cidade do Adhemar (Pereira de Barros, ex-
governador de São Paulo). Fazia parte do primeiro grupo de filhos de imigrantes 
japoneses que concluíram seus estudos universitários, no caso, na faculdade de Direito 
(do Largo) de São Francisco. Eram sete, dos quais uma mulher e por isso apelidados “os 
sete samurais”. Receberam uma bolsa de estudos do governo japonês para uma 
especialização em Direito no Japão. Meu pai escolheu o direito internacional. Foi para 
lá em princípio por dois anos, mas a guerra estourou e acabou permanecendo dez . 
Casou-se com uma japonesa, filha de embaixador e, portanto, de uma classe social 
superior à sua, que era filho de imigrantes agrícolas. Tiveram três filhos e voltaram ao 
Brasil em 1952, onde nasceram outros cinco irmãos e irmãs. Minha língua materna era a 
japonesa, porém toda a minha escolaridade foi realizada no Brasil, com exceção do 
jardim de infância. Assim, falo japonês, mas nunca aprendi a língua escrita, o Kanji, que 
é ensinado na escola durante dez anos, em período integral; conheço o Katakana e o 
Hiragana, que são os dois alfabetos fonéticos, além dos quatrocentos kanjis que aprendi 
em casa, com minha mãe – é preciso conhecer cinco mil Kanjis para escrever e, 
sobretudo, ler um jornal. Posso dizer que sou semi-analfabeta em japonês; ler exigiria 
anos de estudo que não tive. No Brasil, não cheguei a estudar em escola japonesa, 
porque meu pai tornou-se político: era deputado federal e achava que seus filhos deviam 
integrar-se na sociedade brasileira. Estudar a língua implicaria, a seu ver, conservar em 
demasiado a tradição japonesa; também não frequentei muito a colônia japonesa. 
 
Seu pai foi deputado federal por São Paulo? 
 
Sim, por duas vezes. Pertencia à ARENA, após ter feito parte da UDN, onde era 
próximo dos elementos mais oligárquicos, como (Herbert) Levy, (Roberto Costa de) 
Abreu Sodré, (Francisco) Resegue. Ou seja, era realmente bastante conservador, o que 
resultou em muitas brigas entre nós! Saí do Brasil em dezembro de 70, passando pelo 
Chile para conseguir documentos, pois não tinha nenhum. Cheguei na França, como 
refugiada política, em janeiro de 71 e consegui o asilo político. Estudei e trabalhei aqui 
até a anistia, em 1979, mas nesse momento já tinha prestado concurso e alcançado uma 
boa inserção profissional; assim, não voltei mais ao Brasil, ao menos de maneira 

                                                
1 Helena Hirata é atualmente Diretora do Laboratoire GTM (Genre, Travail, Mobilités) no CNRS, além 
de responsável de um Master Recherche do Departamento de Sociologia da Universidade de Paris 8 - 
Vincennes - Saint-Denis, onde orienta teses de doutorado. 
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definitiva. Na época em que cheguei, em 71-72, havia muitos outros brasileiros 
exilados, refugiados políticos, correspondendo a várias levas da ditadura; em 73, chegou 
uma nova leva, desta vez de refugiados brasileiros da ditadura de Pinochet. 
 
Já tinha começado seu curso de sociologia no Brasil? 
 
Não, no Brasil fiz filosofia. Era aluna do Bento Prado (de Almeida Ferraz) Júnior, que 
acabou de falecer. 
 
Como foi sua atividade política? 
 
Comecei a participar do movimento estudantil, em uma corrente chamada “universidade 
crítica”, que era contra a cátedra. Na época, o Fernando Henrique também se dizia 
contra a cátedra, afirmava apoiar esse movimento, mas foi depois defender sua própria 
cátedra, discretamente. Constituímos um grupo e invadimos sua defesa de tese, no 
anfiteatro de geografia da USP, contestando essa atitude não coerente. 
 
Isso se passou em que época da ditadura? 
 
Em torno de 68, na época dos maiores movimentos estudantis, em São Paulo como em 
todo o mundo. 
 
O início de seus estudos universitários coincidiu com 1964? 
 
Entrei na faculdade de Filosofia da USP em 1965. Em 1964, estava ainda cursando o 
clássico no Dante Alighieri (colégio tradicional de São Paulo). Como já mencionei, 
quando cheguei aqui, no começo de 71, não trazia documento nenhum: meu documento 
de identidade era “frio”, não tinha passaporte nem diplomas. Hoje em dia, nenhuma 
universidade aceitaria inscrever uma pessoa nessas condições. Naquela época, porém, a 
universidade de Vincennes (atual Paris 8, em Saint-Denis), perto do Château e da 
floresta de Vincennes, era muito aberta e permitiram que me matriculasse. Mas a 
Filosofia não fornecia diploma na época. Não se tratava ainda de um curso reconhecido, 
porque recém-aberto, embora contasse com alguns dos melhores filosofos franceses, 
como o (Gilles) Deleuze, o (François) Châtelet, o René Schérer, o (Michel) Foucault. 
Como não tinha papéis, precisava pelo menos de um diploma. Mudei, pois, para a 
Sociologia, que era reconhecida. Fiz meu doutorado nessa disciplina sobre o papel do 
Estado na sociedade contemporânea e estudei o caso do Brasil, do populismo até a 
ditadura militar. Essa tese em Paris 8 foi orientada por Jean-Marie Vincent, sociólogo 
que faleceu há não muito tempo, uma pessoa boa, que ajudou muita gente, como no 
meu caso: alguém que chegou aqui sem nenhum documento, não tinha feito Sociologia, 
tinha um currículo só em Filosofia. Levei um bom tempo para fazer a tese, porque me 
sustentava como vendedora em Roissy, numa loja que vendia queijos, vinho etc. Antes 
de sair do Brasil, tinha pedido e obtido uma bolsa junto ao governo francês mas, como 
estava militando, desisti dela. Quando fui realmente obrigada a partir, soube que ainda 
podia contar com essa bolsa, com exceção dos três meses perdidos. Em 73, quando a 
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bolsa acabou e precisei procurar um emprego, vi um anúncio no Le Monde. O aeroporto 
Charles de Gaulle estava literalmente sendo construído e procuravam alguém que 
conhecesse português, japonês, francês e inglês, exatamente as línguas que falo. 
Consegui o emprego: trabalhava sábados, domingos e feriados, 1o de maio, 31 de 
dezembro, 24 de dezembro, 1o de janeiro, todos os 14 de julho. Não era fácil. O trabalho 
era emRoissy, a loja fechava às 8 da noite e abria às 8 da manhã do dia seguinte, então 
entre sábado e domingo você não podia ir a nenhuma festa, nem fazer nada, tinha 
apenas algumas horas para dormir. Trabalhei assim durante 3 anos, até conseguir 
empregos temporários no CNRS, inclusive com a Maria José (Garcia) Werebe, 
trabalhos como a transcrição de suas entrevistas sobre educação sexual nas escolas. 
Houve um momento em que o CNRS decidiu integrar as pessoas que não possuíam 
estatuto definido. O pessoal temporário que fora pago, digamos, em 31 de dezembro de 
75, podia inscrever-se nesse concurso e justamente, graças à Mariinha Werebe, eu tinha 
um olerite com a boa data e pude participar e entrar para o CNRS. Aliás, o pessoal que 
ocupa cargos técnicos precisa ter a nacionalidade francesa, mas há uma cota de 
pesquisadores que podem ser funcionários estrangeiros. Depois deste concurso, sou, 
desde 1980, funcionária pública francesa. 
 
Quando chegou à França, havia uma comunidade brasileira estabelecida… 
 
Muito grande e ativa. Havia uma rede que chamávamos de “grupão”, onde estavam os 
reformistas e da qual todo mundo participava. Outra rede era o “grupinho”, constituído 
pelas pessoas da chamada “esquerda revolucionária”. Mas tínhamos atividades com 
todos os grupos. Por exemplo, todos os anos, na época do carnaval, alugava-se a sala 
Wagram, onde se realizavam enormes carnavais, cuja renda era enviada em seguida 
para o Brasil, para as organizações brasileiras. Não sei de que maneira, quem mandava 
ou para quem ia, mas todo ano fazíamos isso para angariar dinheiro.  
 
Chegou a conhecer a Apeb desde sua criação, em 1984? 
 
Lembro que até hoje devo guardar uma brochura de capa verde de um congresso ou 
seminário, organizado pela Apeb, do qual participei. Expus minha pesquisa sobre as 
empresas japonesas e francesas no Brasil e a variável “cultura” na organização do 
trabalho. Durante todo um período, recebia algum material ou ouvia falar de algum 
evento ligado à Apeb. Depois não tive mais notícias, até ser convidada em 2003 para 
participar do conselho consultivo da Revista Científica. 
 
Como foi a passagem, na Sociologia, para o interesse pelas questões de gênero? 
 
Quando entrei no CNRS, em janeiro de 80, comecei a trabalhar sobre um projeto 
chamado “Aspectos Sócio-Técnicos e Organizacionais das Empresas Multinacionais 
Francesas e Japonesas no Brasil”. O objeto de estudo eram as filiais das empresas 
japonesas e francesas no Brasil, em diferentes ramos. O objetivo era precisamente 
estudar a gestão do pessoal, a organização do trabalho, a tecnologia etc. nessas grandes 
empresas multinacionais. Observei que os homens e as mulheres não tinham os mesmos 
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postos, funções e salários. Havia uma desigualdade bastante grande entre homens e 
mulheres dentro da empresa, como a que se encontra na sociedade.  
 
Que influência especial teve sua formação precedente como filósofa em seu 
trabalho na Sociologia?  
 
As pessoas que fazem Filosofia mostram-se geralmente capazes de exercer em qualquer 
domínio, pois a Filosofia tem um caráter amplo: é o aprendizado de um tipo de 
pensamento crítico, de um quadro teórico que pode ser utilizado em qualquer ramo, 
como o jornalismo ou a Sociologia. Por exemplo, no caso das entrevistas, em seu 
aspecto qualitativo, a Filosofia pode abrir competências não-formais, não-técnicas, 
nessa área. Por outro lado, é preciso reconhecer também que há lacunas na minha 
formação, na medida em que uma graduação de quatro anos em Sociologia  fornece 
elementos específicos na disciplina, particularmente no que diz respeito ao tratamento 
estatístico, quantitativo dos dados, bem como à leitura sistemática de certos textos 
básicos. 
 
Sua tese pertencia então ao campo de uma sociologia mais política? 
 
Sim, era uma tese de Sociologia política, que abordava o papel do Estado 
contemporâneo. Na parte mais teórica, utilizava como referência Marx, Hirsch, 
Altvater, Jean-Marie Vincent, uma série de teóricos do Estado e estudava depois a 
evolução do Estado no Brasil, desde o início do século XX, o populismo, a Ditadura 
Militar, o período mais recente. Tratava-se pois de uma apreensão da evolução do 
Estado contemporâneo no Brasil, com uma parte mais empírica, mais concreta e outra 
puramente teórica sobre o que é o Estado. Quando passei à Sociologia do Trabalho, esta 
mostrou-me logo que os paradigmas tradicionais da sociologia do trabalho deveriam ser 
sexuados, porque não existia um ente abstrato, neutro. Para a própria empresa, sua 
gerência, etc., as pessoas que trabalhavam eram homens ou mulheres e a gestão da mão 
de obra era diferente segundo o sexo. Acabamos por interrogar e criticar os paradigmas 
tradicionais da Sociologia, que não distinguia homens de mulheres, fazia uma série de 
afirmações como se fossem válidas para todos, enunciava categorias aparentemente 
universais, quando na realidade valiam apenas para os homens e não para as mulheres. 
 
Essa problemática concerne à Sociologia em geral? 
 
Minha observação fez-se a partir da Sociologia do Trabalho, mas penso que pode-se 
falar da Sociologia em geral, não existe realmente uma maneira de considerar a questão 
da sexuação. Trata-se, de maneira muito abstrata, da humanidade, do ser humano, sem 
tentar pensar as diferenças entre os gêneros.  
De maneira geral, vive-se um período de instabilidade na sociologia. O processo de 
questionamento dos paradigmas fortes da Sociologia do Trabalho afetam 
necessariamente as categorias mais gerais e algumas áreas específicas, como a 
Sociologia Urbana. A reflexão sobre o meio ambiente e a economia incidem sobre 
novas formas de pensar em Sociologia geral e do Trabalho. A crise do paradigma 
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marxista, o menor interesse da sociologia francesa por explicações que levam em conta 
as grandes estruturas sociais e as ações coletivas trazem, como corolário, o retorno do 
individualismo metodológico, interacionismo, etnometodologia ou uma variante 
importante na França, a economia das convenções. 
Penso que é necessário reconceituar a categoria de classes sociais, devolvendo-lhe a 
sexuação, uma vez que se apresenta como universal, mas está de fato baseada em um 
modelo masculino e tomando em conta importantes transformações do mundo do 
trabalho, como a precarização social e do trabalho, “exclusão” e emergência de uma 
“underclass”, crescimento vertiginoso do terciário etc.       
Nesse sentido, nossa equipe do CNRS (GTM, “Genre, Travail, Mobilités”) desenvolve 
agora um projeto coletivo chamado Antologia Crítica sobre os Sociólogos e o Gênero, 
que tenta reler uma série de sociólogos importantes, como Marx, Weber, Durkheim, 
Comte etc., para examinar como trataram, ou não, da questão das mulheres, ou melhor, 
dessa diferença entre homens e mulheres. 
 
Qual a relação com o Dicionário Crítico do Feminismo? 
 
Esse é um trabalho que já realizamos. O Dicionário Crítico do Feminismo foi editado 
pela Presses Universitaires de France em 2000, com uma segunda edição em 2004; isso 
significa que foram vendidos pelo menos 5.000 exemplares, porque as duas edições 
esgotaram-se. Esse dicionario foi também publicado em japonês e em espanhol, e será 
publicado ainda este ano na Turquia. Atualmente, prepara-se uma terceira edição, com 
cinquenta verbetes, incluindo “aborto”, “movimentos feministas”, “família”, “trabalho”, 
“flexibilidade”, “emprego”, enfim, uma série de categorias próximas das utilizadas em 
Ciências Humanas e, sobretudo, na Sociologia. Porém, é também possível interrogar as 
Sociologias gerais para ver o que os sociólogos falaram ou não a propósito do gênero,  
como podem ajudar-nos a pensar a questão do gênero, mesmo que eles próprios não a 
tenham analisado, estudado e pesquisado. Trinta autores foram então distribuídos entre 
pesquisadores detendo um conhecimento especializado de suas obras. Por exemplo, vou 
ocupar-me de (Robert) Castel. Este nunca menciona de maneira específica homens e 
mulheres, mas na medida em que fala de desafiliação, de precariedade, de aumento da 
precarização do trabalho etc., remete-nos à situação particular do emprego precário 
feminino, mostrando que as mulheres podem servir de cobaias ou prefigurar uma 
situação para ambos os sexos. Embora essas situações apareçam inicialmente de 
maneira indistinta nas teses do Castel, tentarei mostrar a evolução de seu pensamento a 
partir da ótica do gênero, que ele mesmo não utiliza. Os trinta diferentes sociólogos, em 
geral sociólogos homens que não trabalhavam com a questão do gênero, serão 
analisados para revelar em que aspectos foram úteis para o pensamento feminista e, ao 
mesmo tempo, em quais outros foram cegos para a questão. Tratamos, pois, da 
sociologia “normâle”, que aliás é o subtítulo: questões sobre a sociologia normâle. 
 
Sua mudança para uma abordagem mais feminista deu-se na França ou 
corresponde a uma posição presente anteriormente ? 
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Não no Brasil, porque lá considerávamos que o principal era a luta contra a ditadura e a 
luta de classes. A opressão das mulheres era uma questão que viria depois, quando a 
questão das classes estivesse resolvida. 
 
Pensava-se até que essa questão se resolveria naturalmente? 
 
Sim. Vimos, por exemplo, com a evolução da União Soviética que, mesmo com a 
existência de relações de produção que não fossem ultracapitalistas e com mudanças 
políticas, permanecia exatamente o mesmo tipo inegalitário de divisão social do 
trabalho. No Brasil, sobretudo, não havia grupos feministas no interior das organizações 
de extrema esquerda ou, como se dizia, de esquerda revolucionária, voltadas para a luta 
de classes e a ditadura do proletariado. Na França, pude justamente conhecer tais 
grupos: todas as organizações políticas de esquerda ou extrema esquerda tinham uma 
reflexão feminista e achavam que a luta pela libertação das mulheres fazia parte do 
conjunto das outras lutas. Essa posição foi muito bem teorizada por Danièle Kergoat, 
socióloga do nosso laboratório. Kergoat afirmava que não há uma relação social mais ou 
menos viva ou intensa do que outra e é difícil desvincular a opressão de classes da 
opressão de gênero, raça etc. Criou o conceito de “consubstancialidade”, onde há 
integração de todos esses elementos. Não se pode então separar a luta feminista da luta 
de classes ou da luta contra a opressão de raças, nem hierarquizá-las, como se fazia nos 
anos 70, nas organizações políticas. Tive aqui a oportunidade de ter contato com 
militantes ao mesmo tempo políticas e feministas, que levavam adiante a luta das 
mulheres ao mesmo tempo que eram de esquerda. O movimento feminista francês, que 
chamamos de movimento de tendência universalista, parte da idéia do universalismo, 
quer dizer, homens e mulheres devem ser tratados no campo da igualdade, ter direitos 
iguais e portanto deve haver uma espécie de reivindicação nesse sentido. As feministas 
francesas, nos anos 70, apresentavam uma grande influência das correntes marxistas. 
Pesquisadoras como Christine Delphy, que consideramos fazer parte do chamado 
feminismo socialista, militam pelo socialismo ao mesmo tempo que são bastante 
radicais como feministas. Nos Estados Unidos, paradoxalmente, fala-se muito em 
French feminism, que corresponde ao feminismo de Hélène Cixous, próxima de 
(Jacques) Derrida, Luce Irigaray, Julia Kristeva, feministas que denominamos 
“essencialistas”: consideram que homens e mulheres tem características diferentes e 
complementares, mas são duas entidades irredutíveis uma à outra. O universalismo não 
seria então possível. O paradoxo é que esse French feminism não é a corrente 
majoritária na França e, sim, o feminismo chamado de luta de classes, socialista, que 
acredita na universalidade de direitos. Por exemplo, as essencialistas, hoje em dia, são a 
favor da prostituição, que seria um trabalho como qualquer outro e deveria ser 
reconhecido e legitimado como tal – são “regulamentaristas”. A maioria das feministas 
francesas é contra essa posição; não consideram a prostituição como um trabalho, mas 
uma violência que deve ser abolida – são as “abolicionistas”. Existem assim duas 
posições sobre a prostituição no feminismo francês, como no brasileiro, que são 
absolutamente contraditórias e antagônicas. No Brasil, o feminismo realmente começou 
a desenvolver-se a partir do Ano Internacional da Mulher, instituído pela ONU, no 
México, em 1975. A partir daí, surgiram as primeiras revistas e jornais feministas, como 
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Brasil Mulher ou ainda Nós Mulheres. Como aqui na França havia, na época, muitas 
refugiadas, exiladas políticas, criou-se um grupo chamado Círculo de Mulheres 
Brasileiras, em 77 ou 78. Tenho contato, quando vou ao Brasil, com várias pessoas que 
estavam nesse Círculo, comoLena Lavinas, no Rio ou (Maria) Betânia (Ávila), hoje 
responsável por uma ONG chamada S.O.S. Corpo, em Recife, que dá formação a 
mulheres de classes populares. 
 
Em que termos tem-se dado seu intercâmbio com o Brasil?  
 
De um lado, tenho parcerias universitárias. Por três anos foram mantidos acordos 
bilaterais atraves do acordo CNRS-CNPq e também atraves de um acordo CAPES-
COFECUB. Atualmente, temos um acordo FAPESP-CNRS. Por outro, guardo uma 
série de contatos menos acadêmicos, por exemplo com as mulheres da CUT, que se 
organizam em uma rede sobre direitos reprodutivos, trabalho etc., com participantes da 
Federal da Bahia, da Federal de Pernambuco, da UNICAMP. Quem coordena essa rede 
a nível nacional é Maria Ednalva Bezerra, da secretaria de mulheres da CUT. Participo 
de sua reunião nacional anual e quatro textos meus, como resultado desses seminários, 
fazem parte das atas publicadas. Tenho, também, parcerias mais acadêmicas, dentro dos 
acordos que o CNRS mantém com vários organismos brasileiros, como o CEBRAP, a 
UFRJ, Unicamp, USP etc. e, ao mesmo tempo, tenho relações com grupos sindicais e 
ONGs, como a S.O.S. Corpo, já citada e a SOF, a Sempreviva Organização Feminista, 
de São Paulo, que desenvolve um trabalho similar.  
 
Como considera a situação atual quanto à divisão do trabalho doméstico entre o 
homem e a mulher, nas diferentes classes sociais? 
 
Num país como o Brasil, em que existe a possibilidade de ajuda de empregadas 
domésticas, nas classes superiores, intelectuais etc., a tensão em torno da divisão do 
trabalho doméstico é menor; não há essa luta constante entre o homem e a mulher. Na 
França, o emprego doméstico é menos difundido do que no Brasil, embora essa situação 
esteja evoluindo. Quando escrevi meu livro editado pela Boitempo, “Nova Divisão 
Sexual do Trabalho?”, minha visão era que, enquanto não houver uma mudança nessa 
divisão entre homens e mulheres no trabalho doméstico, não haverá mudança no terreno 
profissional. As desigualdades no campo profissional continuarão a existir, porque a 
maior parte do trabalho doméstico permanece a cargo das mulheres. Segundo 
estatísticas francesas, 80% do trabalho doméstico é efetuado pela mulher e 20% pelo 
homem. Quando se examina de perto, os 20% de trabalho doméstico masculino 
consistem em fazer compras, buscar os filhos na escola ou levá-los, fazer pequenos 
consertos em casa e a jardinagem! Enquanto isso, as mulheres são responsáveis por todo 
o trabalho doméstico repetitivo e pouco agradável, o “trabalho sujo”, como limpar o 
banheiro... 
 
Qual é a situação no Japão?  
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Pode-se dizer que é pior. Comparando Brasil, França e Japão no terreno do trabalho 
doméstico, nas famílias onde há marido e  mulher que trabalham, com filhos em idade 
escolar até uns 13, 14, 15 anos, vê-se que, aqui na França, os homens assumem 2 horas 
e pouco de trabalho doméstico diário, para 4 horas e pouco de tarefas ao encargo das 
mulheres. Enquanto que, no Japão, as mulheres assumem 4 horas e pouco de trabalho 
doméstico por dia e os homens apenas 20 minutos! Praticamente, seria o tempo de 
chegar em casa do trabalho, pegar uma criança no colo e passá-la de volta para a mãe, 
quando ela começa a chorar... 
No Japão, o nível de desigualdade no terreno doméstico é pois muito grande e essa 
situação parece difícil de mudar. As mulheres são educadas, desde o berço, para serem 
altruístas, generosas. Devem praticar o Care, isto é, o cuidar: cuidar dos outros, das 
crianças, dos velhos, dos doentes. Isso significa que os homens podem ser egoístas, 
porém criativos, intelectualmente produtivos. Como dizia a Virginie Wolf, você precisa 
de dinheiro e um quarto só para si para poder criar e escrever. Enquanto as mulheres 
continuarem considerando que lhes cabe inteiramente o trabalho do Care, terão pouco 
espaço para a criação e os homens disporão de um espaço natural para isso, pois ser 
egoísta, na mulher, é um defeito horrível; já o homem que fecha a porta para poder 
estudar não será considerado egoísta: estará desempenhando sua função, que é trabalhar 
intelectualmente. Enquanto essa diferença persistir no terreno da divisão do trabalho 
doméstico, é impossível haver mudanças consideráveis no terreno da igualdade 
profissional. É o que tento desenvolver no livro da Boitempo sobre divisão sexual do 
trabalho, com base em minhas pesquisas sobre empresas e indústrias. O que resultou 
evidente é a relação entre a família, o espaço doméstico e o terreno profissional, 
dificilmente dissociáveis, tanto para as mulheres como para os homens. 
 
Um pergunta de atualidade: o que acha dessa candidatura de uma mulher à 
presidência da França?2 
 
Sucedendo-se à eleição da Michelle Bachelet no Chile, de uma presidente na Libéria, da 
Angela Merkel, à possível candidatura de Hillary Clinton, penso que é realmente 
importante, porque abre a discussão sobre o poder e as mulheres. Por outro lado, não é o 
caso de fixar-se no fato de ser uma mulher, é preciso pensar no programa, nos objetivos. 
Segolène tem uma certa sensibilidade em relação à questão da situação das mulheres, 
em particular as violências exercidas sobre elas, mas acho que seu programa não é 
declaradamente feminista. 
As mulheres e o poder são muito dissociados. Na França, hoje em dia, nas empresas  
“CAC 40”, nem 5% de mulheres PDG (Président-directeur général); nas altas esferas de 
poder econômico, são pouquíssimas as mulheres. Se não me engano, Zillah Eisenstein, 
politóloga americana e também feminista, afirmou algo interessante: o fato que tantas 
mulheres apareçam nas esferas altas do poder significa justamente que está havendo 
uma transnacionalização e uma globalização em curso, em que os homens se 
posicionarão nas esferas transnacionais, enquanto as mulheres se colocarão nos espaços 

                                                
2 Decidimos manter a questão, apesar de ter perdido sua atualidade, porque a resposta de Helena Hirata, 
por sua sobriedade e lucidez, permanece de grande interesse, para além dos modismos.  
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nacionais. Estas aparecerão como presidentas ou primeiras-ministras dos Estados 
nacionais, mas o poder já estaria se deslocando, dentro dessa perspectiva da 
globalização, para entidades supranacionais, que são as multinacionais etc., onde as 
mulheres continuam pouquíssimo representadas. É uma hipótese interessante; não sei se 
verdadeira, mas interessante. 
 
A tendência é que esses altos cargos de poder nacional se tornem decorativos... 
 
Exatamente. Não é aí que se exercem nem a economia, nem o poder econômico e, 
conseqüentemente, o poder político com P maiúsculo. Esses já estariam imigrando para 
outras esferas.  
Mas é sempre uma boa surpresa ver que em um grande partido como o socialista existe 
um casal e é a mulher quem se candidata à presidência. Não como no caso do Clinton, 
que já foi presidente e a mulher tentará sê-lo em segundo lugar. No caso da Ségolène e 
do Hollande, este pretendia ser candidato e poderia tê-lo sido, porque é o Primeiro 
Secretário, como fora antes o Jospin, mas a partir do momento em que houve as 
escolhas, deu-se conta muito rapidamente que a mulher teria muito mais chances do que 
ele. Isso é realmente interessante. 
 
(Entrevista realizada por Rodolpho Bastos, Sérgio Queiroz e Eva Landa) 
 
Helena Hirata é atualmente Diretora do Laboratoire GTM (Genre, Travail, Mobilités) 
no CNRS, além de responsável de um Master Recherche do Departamento de 
Sociologia da Universidade de Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis, onde orienta teses de 
doutorado. Autora, entre outros, de:  
Autour du « modèle » japonais. Automatisation, nouvelles formes d’organisation et de 
relations de travail. (éd.). Paris: L’Harmattan, 1992. Dynamiques d’entreprises. 
Traduzido em português, Sobre o « modelo » japonês, ed. EDUSP:1993. 
Femmes et partage du travail (org.). Com D.Senotier. Paris: Syros, 1996, 281 p., 
Alternatives Sociologiques. 
Les transformations du travail. Amérique Latine, Asie. Com B. Lautier e P. Salama, 
número temático da Revue Tiers Monde, n. 154, avril-juin 1998, t. XXXIX  
The Sexual Division of Labour Re-examined, com D. Kergoat, in J. Jenson, J. Laufer, 
M. Maruani (edited by), The Gendering of Inequalities : Women, Men and Work, 
Aldershot, Burlington USA : Ashgate, 2000, p. 69-79 (original em francês 1998; trad. 
espanhola,1998, alemã, 2001, portuguesa, São Paulo : Ed. SENAC, 2003).  
Dictionnaire critique du féminisme (coord.) Com F. Laborie, H. Le Doaré, D. Senotier. 
Paris : PUF, 2000, 299 p. 2° edição aumentada, 2004 (trad. espanhola, Madri : Sintesis, 
2002 ; japonesa, Tokyo : Fujiwara Shoten, 2002)  
Nova divisão sexual do trabalho ? Um olhar voltado para a empresa e a sociedade, São 
Paulo: Boitempo, 2002, 335 p. 
Femmes et mondialisation, in Femmes, genre et société, l’état des savoirs, (dir.) M. 
Maruani, Paris: La découverte, 2005.  
Les paradigmes sociologiques à l'épreuve des catégories de sexe: quel renouvellement 
de l'épistémologie du travail? , em colab. com Danièle Kergoat,  in Les ressorts de la 
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mobilisation au travail. Durand J.P. et Linhart D. (coord.), Octarès Editions, 2005, p. 
288-298.  
Travail et mondialisation, n° coord. com J. Falquet et B. Lautier,  Cahiers du Genre, n° 
40, 2006. 
Mondialisation et rapports sociaux sexués: une perspective Nord-Sud. In Nouvelles 
luttes de classes. Ed. Jean LOJKINE, Pierre COURS-SALIES et Michel 
VAKALOULIS. Paris: Presses universitaires de France, 2006, p. 227-240. 

Para detalhes complementares sobre a obra da autora, indicamos igualmente a 
leitura de sua entrevista à revista PLURAL, Sociologia USP, São Paulo, 7: 81-110, 
1° semestre, 2000.  
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GEOPOLITIQUE JURIDIQUE DE LA BIODIVERSITE : LE CAS DU REGIME 
D’ « ACCES ET PARTAGE DES AVANTAGES » AU BRESIL 

 
 

Rodolpho Zahluth BASTOS* 
 
 
Résumé: Ce travail porte sur les enjeux qui entourent la mise en œuvre du régime brésilien d’ « accès et 
partage des avantages ». Il s’agit de concevoir, à l’échelle nationale, les conditions d’accès aux ressources 
génétiques et d’établir des mécanismes de partage des avantages issus de l’exploitation de ces ressources. 
L’analyse considère les intérêts en conflit ainsi que les rapports de force entre acteurs du processus de 
réglementation de l’accès aux ressources génétiques au Brésil. Face au cadre juridico-institutionnel en 
vigueur, on souligne encore le processus politique et normatif mené par le gouvernement brésilien au 
cours des dernières années dans le but d’assurer davantage de légitimité et d’efficacité au régime.  
 
Mots-clés: Biodiversité ; Accès aux ressources génétiques ; Géopolitique juridique ; Brésil. 
 
Resumo: O presente artigo trata dos desafios que cercam a implementação do regime brasileiro de 
« acesso e repartição de benefícios ». Trata-se de conceber, a nível nacional, as condições de acesso aos 
recursos genéticos e de estabelecer mecanismos de repartição dos benefícios que decorrem da exploração 
destes recursos. A análise considera os interesses em conflito assim como as relações de força entre atores 
do processo de regulamentação do acesso aos recursos genéticos no Brasil. Face ao quadro jurídico-
institucional em vigor, destaca-se ainda o processo político e normativo que conduz o governo brasileiro 
nos últimos anos com o objetivo de assegurar maior legitimidade e eficácia ao regime.  
 
Palavras-chave: Biodiversidade; Acesso aos recursos genéticos; Geopolítica jurídica; Brasil. 
 
 
La biodiversité s’est imposée en tant que nouveau problème de l’environnement global 
au milieu des années 80 (Wilson, 1997). L’état de la nature suscite alors une vive 
réaction dans les milieux scientifiques et conservationnistes : le besoin d’une action 
globale et effective se fait sentir pour contrer les pertes de diversité biologique qui, 
depuis les dernières décennies, connaîtrait un ampleur sans précédents, aussi bien pour 
ce qui est de ses dimensions comme que de sa rapidité.  
 
Initialement perçue comme une question scientifico-environnementale, la biodiversité 
s’est avérée essentiellement un enjeu géopolitique depuis le lancement des négociations 
qui ont suivi la Convention sur la diversité biologique (CDB), adoptée à Rio en 1992 et 
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comptant à présent 193 Parties contractantes1. A l’origine de ce tournant, l’essor des 
biotechnologies qui va créer de nouveaux usages pour les ressources génétiques à partir 
des années 70 : la biodiversité est dorénavant considérée comme source de matière 
première pour l’industrie du vivant (pharmacie, cosmétiques, agro-alimentaire) dont le 
générateur de revenus majeurs est porté notamment par des innovations protégées par 
des brevets. Le « siècle biotech », selon l’expression de Rifkin (1999), est né. Des pays 
riches en biodiversité comme le Brésil ne veulent plus de l’appropriation de leurs 
ressources sans contrepartie et, au nom de l’équité, poussent la communauté 
internationale à des solutions qui allient conservation et développement.  
 
A qui appartiennent la biodiversité et ses composants génétiques ? Dans quelles 
circonstances ? Quelle est la meilleure façon de conserver et d’utiliser la biodiversité ? 
Comment réguler l’accès aux ressources génétiques pour y partager, de façon juste et 
équitable, les avantages découlant de leur exploitation ? A qui revient une telle 
décision ? Pour répondre à ces questions, la Convention sur la diversité biologique a 
commencé par créer une situation nouvelle : la qualification de la biodiversité comme 
patrimoine commun de l’humanité – et la liberté d’accès aux ressources génétiques qui 
avait prévalu depuis le début du XXème siècle – ont évolué vers une déclaration de la 
souveraineté des Etats sur leurs propres ressources génétiques et la nécessité de partage 
des avantages. De patrimoine commun, la biodiversité est devenue, selon la Convention, 
une préoccupation commune à l’humanité. 
 
En déterminant la souveraineté territoriale sur les ressources biologiques de la nature, la 
CDB confère en effet aux Etats le droit d’imposer des conditions à l’accès à leurs 
ressources génétiques, et notamment le partage juste et équitable des avantages issus de 
leur exploitation. Des règles nationales d’ « accès » viseraient alors à encourager le 
passage de contrats de bio-prospection entre industriels, organismes publics et 
populations locales2 tout en garantissant une plus grande équité entre les parties. Les 
« utilisateurs », soit des chercheurs et/ou des industriels, qui développent de nouveaux 
produits à partir de ressources génétiques et/ou de savoirs traditionnels concernant la 
biodiversité des pays dits d’ « origine »3, seraient alors incités à donner en contrepartie 

                                                
1 192 Etats et la Communauté européenne. Etre « Partie » (par ratification, accession, approbation ou 
acceptation) signifie que l’Etat est juridiquement contraint de se conformer à toutes les dispositions 
spécifiques de la Convention. 
2 Il n’est pas inutile en effet de le rappeler : en 1991, la conclusion d’un accord de bio-prospection entre la 
multinationale pharmaceutique Merck et l’Institut National de Gestion de la Biodiversité (INBio) du 
Costa Rica est apparu comme un modèle lors des négociations qui ont abouti à la CDB (1992). A ce sujet 
voir LOBO R. G. De biodiversidad, gentes y utopias: reflexiones en los 10 anos del INBio. Santo 
Domingo de Heredia: INBio, 1999. 
3 Si, certes, la CDB met en évidence l’enjeu de l’accès aux ressources génétiques sous l’angle de rapports 
inter-étatiques, on doit néanmoins souligner que l’objectif du partage des avantages peut aussi faire face à 
des acteurs concernés par des projets de bio-prospection dont la chaîne de valorisation de ressources 
génétiques est menée à un niveau exclusivement national – c’est le cas notamment au Brésil de certains 
projets menés par les industries du cosmétique, d’agroalimentaire et de phyto-médicaments (Ferro, 2006). 
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des avantages monétaires ou non-monétaires liés à leurs activités de recherche, 
développement et de commerce4. 
 
Prôné par la Convention, ce mécanisme vise à promouvoir l’usage durable des 
ressources tout en tirant des incitations à la conservation : les bénéfices tirés des 
activités d’exploitation du génie génétique peuvent en effet rapporter des revenus à la 
fois aux pays – en permettant par exemple de financer les politiques nationales de 
conservation – et à leurs populations locales – en stimulant directement la pérennité des 
milieux naturels. Pour autant, un marché de ressources génétiques sous régulation 
devrait se constituer (Boisvert et Vivien, 2005).  
 
La CDB a donc prévu que les Etats signataires se dotent de législations nationales 
précisant les modalités d’accès aux ressources génétiques du pays. La convention 
répondait ainsi, en 1992, à l’intérêt des pays du Sud, plus ou moins développés, riches 
en biodiversité5. Toutefois, et depuis l’entrée en vigueur de la CDB, le Brésil s’est 
révélé incapable de produire des normes nationales efficaces voire de mettre en œuvre 
un cadre institutionnel susceptible de lui permettre de contrôler l’accès, de valoriser les 
ressources génétiques et de créer, à partir de ces ressources, des nouveaux outils de 
développement. 
 
 
I. LE REGIME BRESILIEN : L’ABOUTISSEMENT DU PROVISOIRE 
 
Au Brésil, l’adoption d’un régime d’ « accès et de partage des avantages » (APA)6 a fait 
l’objet d’âpres débats et entraîné d’importantes controverses depuis le milieu des années 
1990 entre scientifiques, gouvernement et institutions gouvernementales, organisations 
de la société civile et entreprises. Dans ce contexte, comme le souligne Varella et 
Barros-Platiau (2004), une discussion a été engagée sur la « biopiraterie », les droits de 
propriété intellectuelle sur les innovations fondées sur l’accès aux ressources 
génétiques, le droit au développement des communautés traditionnelles et le droit des 
chercheurs à réaliser librement leurs recherches sur le matériel biologique.  
 
Ce débat n’a pourtant pas été une priorité pour le gouvernement au lendemain de la 
CDB. En effet, le Brésil a joué un rôle décisif dans les négociations internationales en 
faveur de la souveraineté nationale sur les ressources génétiques ; en tant que pays hôte 
de la Conférence de Rio 1992, il a d’ailleurs été le premier signataire de la CDB. Il est 

                                                
4 Les avantages peuvent en effet être immédiats comme notamment un partenariat avec transfert de 
technologies ou participation effective dans la recherche, soutenir un programme de santé auprès de 
communautés locales, ou même une taxe de paiement pour chaque échantillon collecté, etc ; ou futures, 
comme par exemple des royalties sur la vente du produit développé. 
5 La définition des régles relatives à l’accès aux ressources génétiques n’est plus limitée aux seules 
législations nationales depuis l’ouverture, au Sommet de Johannesbourg en 2002, des négociations 
portant sur un texte international contraignant qui précise les modalités d’un partage équitable des 
avantages issus de l’exploitation de ressources génétiques. Les négociations visant à mettre en œuvre ce 
« régime international » progressent cependant très lentement. 
6 De l’anglais Access and Benefit Sharing (ABS). 
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également le pays qui présente la plus grande diversité biologique au monde (MMA, 
2006). Néanmoins, bien des années se sont écoulées sans que le gouvernement brésilien 
prenne l’initiative de réglementer l’accès aux ressources génétiques du pays. 
 
Le débat interne n’a été ouvert officiellement qu’en 1995 lorsque la sénatrice Marina 
Silva7, à l’époque dans l’opposition gouvernementale, a soumis le projet de loi - PL 
306/95 au Parlement. Poussé à débattre sur le thème, le gouvernement fédéral a préféré 
créer en 1996 le Groupe Interministériel sur l’Accès aux Ressources Génétiques 
(GIARG), lié au Cabinet de la Présidence de la République. Son objectif était tout 
d’abord l’étude de ce sujet dans la sphère de l’administration publique fédérale pour, 
ensuite, présenter des propositions à l’Assemblée Nationale. A la même époque une 
Commission parlementaire, menée par l’opposition, a été constituée pour enquêter sur 
des dénonciations de biopiraterie en Amazonie, dont le rapport final8 met davantage 
l’accent sur l’action gouvernementale. Comme résultat des travaux du GIARG, le 
gouvernement a soumis, en 1998, son projet de loi (PL 4751/98) à la Chambre des 
Députés. D’autres projets de loi concernant l’accès aux ressources génétiques se sont 
succédés9 mais aucun n’a jamais été mis à l’ordre du jour au Parlement. 
 
C’est dans ce contexte de non-réglementation concernant l’accès aux ressources 
génétiques qu’a été rendu public, en mai 2000, l’accord entre Bioamazônia10 et la 
multinationale pharmaceutique Novartis pour mettre en œuvre un projet majeur de bio-
prospection en Amazonie. Rien d’étonnant à cela si ce n’est que l’un des directeurs de la 
Bioamazônia a alerté les pouvoirs publiques en dénonçant le contrat qu’il jugeait 
inéquitable, ce qui au-delà de la controverse révélerait aussi des conflits d’intérêts et de 
pouvoirs au sein de l’institution11. Très médiatisé par la suite, l’accord a été à l’origine 
d’une vaste protestation impliquant des scientifiques, des parlementaires et des 
membres de l’Exécutif fédéral.  
 

                                                
7 Parti des Travailleurs (PT) de l’état du Acre (Amazonie). Actuelle ministre de l’Environnement du 
gouvernement Lula (2003-). 
8 BRASIL. Câmara dos Deputados. Relatório final da Comissão Externa criada para apurar denúncias 
de exploração e comercialização ilegal de plantas e material genético na Amazônia. Brasília-DF : 
Câmara dos Deputados/CEDI, 1998, Rapporteur : Madame la Députée Socorro Gomes, 71 p. 
9 Notamment les projets de loi PL 4579/98 (député Jacques Wagner) et PL 4842/98 (substitutif du PL 
306/95, proposé par le sénateur Osmar Dias). On peut encore citer le projet d’amendement constitutionnel 
PEC 618-98 qui prévoyait d’établir que les ressources génétiques soient considérées comme des 
ressources nationales au même titre que les ressources minières ou pétrolières (projet archivé par le 
gouvernement en 2003).   
10 Créée en 1998 et aujourd’hui disparue, la Bioamazônia a été une institution brésilienne du genre « 
foundation » ayant passé un contrat de gestion avec le gouvernement dont le but était de favoriser des 
partenariats public-privé pour le développement de la bio-industrie au Brésil. La Bioamazônia était partie 
intégrante du PROBEM – Programme Brésilien d’Ecologie Moléculaire pour l’Utilisation Rationnellle de 
la Biodiversité de l’Amazonie, créé en 1997 par le Ministère de l’environnement. 
11 A ce sujet voir notamment l’entretien accordé par l’ancien directeur exécutif de Bioamazônia 
Wanderley Messias da Costa à cet auteur dans BASTOS R. Z. « Géopolitique juridique de la 
biodiversité ». Sarrebruck : EUE, 2010. 
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Face à l’énorme polémique, le gouvernement annule le contrat et décide d’intervenir sur 
ce qui a été jugé la cause publique de l’affaire : l’absence d’une norme régissant la bio-
prospection (Fujiyoshi, 2006). Tant que divers secteurs du gouvernement et de la société 
civile discutaient la formulation de propositions législatives visant la mise en œuvre de 
la CDB, le pouvoir Exécutif a décidé de promulguer la Mesure Provisoire 2.052 du 29 
juin 2000 (numéro et date de la première édition12) réglementant l’accès au patrimoine 
génétique du pays. La promulgation de l’acte juste un mois après que le contrat 
Bioamazônia-Novartis a été portée à la connaissance du public contribue à le rendre 
susceptible aux critiques : certains avancent même l’expression « Mesure Provisoire de 
Novartis » pour évoquer la précipitation du gouvernement. Une norme controversée qui, 
malgré des modifications apportées par la suite à son contenu, est toujours critiquée par 
une large frange de la société civile, tous intérêts confondus (scientifiques, ONGs 
environnementalistes, industriels). 
 
L’élaboration du régime brésilien d’ « accès et de partages des avantages » est 
notamment difficile au niveau interne en raison des intérêts souvent divergents entre les 
acteurs concernés. Comme on le verra ci-après, ce scénario a été depuis quelques années 
en grande partie engendré par la position du gouvernement brésilien qui, en tant 
qu’acteur principal, ne semble pas avoir établi une stratégie politique précise, préférant 
au contraire se cantonner au rôle de médiateur des conflits afin de ne pas favoriser 
certains intérêts aux dépens d’autres. Ce choix a fini par imprimer au processus une 
logique d’inertie cyclique qui ne fait que reproduire les rapports de force entre les 
différents acteurs auprès du gouvernement. 
 
 
II. L’INERTIE ETATIQUE : LA PREDOMINANCE DU PROVISOIRE 
 
Au Brésil, la lenteur de la machine politico-administrative et les conflits de pouvoir 
entre les départements ministériels font barrage, depuis des années, à des projets de loi 
cherchant à établir le régime national sur l’accès aux ressources génétiques et au savoir 
traditionnel sur ces ressources. Tant que ces projets législatifs ne sont pas transformés 
en loi, le contrôle de l’accès aux ressources génétiques et de leur gestion reste régi, et 
cela depuis l’année 2000 et en particulier depuis le 23 août 2001, date de sa dernière 
édition, par la Mesure Provisoire (MP) 2.186 qui traite de cette question et qui, 
aujourd’hui encore, constitue le texte de référence13. 
 

                                                
12 Une Mesure Provisoire est un acte normatif exclusif du Président de la République adopté en cas 
d’urgence et de grande importance, qui doit être apprécié par l’Assemblée Nationale pour être transformé 
formellement en loi. Jusqu’à 2001, si l’Assemblée Nationale ne se prononçait pas, elle perdait son 
efficacité au bout d’un mois à compter de son édition, mais le gouvernement pouvait la rééditer. La MP 
concernant les ressources génétiques a ainsi été rééditée 15 fois (certaines apportant des modifications sur 
le texte) entre 2000 et 2001. Cependant, à partir de l’édition de l’Amendement Constitutionnel n° 32, du 
11 septembre 2001, toute Mesure Provisoire en vigueur à cette date reste effective jusqu’à que 
l’Assemblée Nationale délibère définitivement sur le sujet. Depuis, aucun projet de loi visant à remplacer 
la MP n’a été voté au Parlement. 
13 Cf. note antérieure. 



 BASTOS / Passages de Paris 6 (2011) 17–34  22

Conjointement à cette Mesure Provisoire, a été créé le Conseil de gestion du patrimoine 
génétique (CGEN)14, une structure gouvernementale liée au Ministère de 
l’environnement et chargée de contrôler les activités d’accès aux ressources génétiques 
du pays. En tant que « Autorité nationale compétente pour les ressources génétiques », 
le Conseil est particulièrement chargé d’autoriser l’accès et de surveiller les 
arrangements concernant l’accès et le partage des avantages dans le cadre de contrats de 
bio-prospection. Il incombe aussi au CGEN de coordonner les politiques visant la 
gestion du patrimoine génétique brésilien15. 
 
La complexité de la question et la diversité des intérêts en jeu ont engendré de 
vigoureuses critiques contre l’initiative du gouvernement visant à légiférer sur la 
question à travers une Mesure Provisoire, outil légal réservé à l’exécutif qui exclut ainsi 
le débat législatif. En effet, en faisant fi des projets de loi sur cette question alors en 
cours d’analyse à l’Assemblée nationale, le gouvernement indiquait que le processus de 
mise en œuvre de la CDB se cantonnerait au dialogue consensuel, et pour le moins qu’il 
était sur le point d’ignorer toute proposition visant de nouvelles formes de gestion de la 
biodiversité brésilienne. 
 
Si le choix de cet outil juridique révélait d’une part que le gouvernement s’opposait au 
dialogue consensuel, la légitimité même de l’acteur national s’en trouvait d’autre part 
sérieusement compromise. En effet, le CGEN comptait sans la participation de la 
société intéressée (communauté scientifique, entreprises, représentants des 
communautés indigènes), sa composition se limitant à des membres de l’Exécutif 
fédéral qui jouissaient dès lors de la responsabilité exclusive et du pouvoir de décision 
sur la réglementation du régime national d’accès aux ressources génétiques. 
 
La façon dont le gouvernement a fixé les modalités de décision ne pouvait qu’engendrer 
des conséquences négatives sur le processus de mise en œuvre du régime brésilien d’ 
« accès et de partage des avantages ». En l’absence de plus amples débats avec la 
société civile, les critiques allaient fuser de toutes parts : des représentants de la société 
civile agissant pour la défense des communautés traditionnelles et s’opposant au texte 
en alléguant que celui-ci ne tenait pas compte des droits conférées à ces communautés 
par la CDB, notamment celui du consentement préalable donné en connaissance de 
cause pour autoriser l’accès aux ressources génétiques présentes sur leurs terres ; des 
chercheurs dénonçant que l’appareil bureaucratique créé allait inhiber la recherche 
brésilienne sur le matériel biologique ; des entreprises de biotechnologie qui, face au 
caractère provisoire inhérent à l’outil légal adopté (Mesure Provisoire), contestaient le 
manque de sécurité juridique nécessaire au soutien de leurs activités. 
 
Alliant critiques de l’ensemble des acteurs sur l’inefficacité de la loi et dénonciations 
d’affaires de « biopiraterie » reprises fréquemment par la presse – dont beaucoup 

                                                
14 Décret 3.945, du 28 septembre 2001. La création du CGEN avait été prévue par la mesure provisoire 
(art. 10 de la MP 2.186/2001). 
15 Par délégation de compétence, le CGEN dispose d’un pouvoir réglementaire sur la gestion de 
ressources génétiques. 
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imputées au climat de « bioparanoïa » régnant notamment au sein des médias des états 
amazoniens -, la période de trois ans qui a suivi la promulgation de la première mesure 
provisoire a été le reflet d’un processus considéré comme incompréhensible par la 
société. Le cadre institutionnel s’est retrouvé paralysé. Face à cette situation, tout un 
ensemble de questions exigeaient d’être résolues pour que ce sujet soit convenablement 
traité. La seule solution passait par l’adoption de mesures politiques visant à dépasser 
les difficultés générées par la Mesure Provisoire. Et cela ne se révélait possible qu’à 
travers un partenariat entre les différents acteurs permettant le développement de 
consortiums entre les acteurs de la sphère académique, productive et « socio-
environnementale16 ». 
 
C’est ce qu’a fait le Ministère de l’Environnement en permettant un certain partage du 
pouvoir au sein du CGEN qui, en 2003, a commencé à admettre la présence de membres 
« invités » de la société civile. Cette décision prise dans les premiers mois du 
gouvernement Lula par la Ministre Marina Silva fait référence à son intérêt déjà ancien 
pour ce processus : c’est elle qui avait déjà été l’auteur en 1995, en tant que sénatrice, 
du premier projet de loi sur ce thème. Au nom d’une politique de « transversalité »17, 
l’objectif était de renforcer la légitimité de l’autorité nationale pour les ressources 
génétiques, le CGEN, à partir d’une plus grande participation des acteurs de la société 
civile dans la construction de la politique nationale d’accès à la biodiversité et de 
partage des avantages.  
 
Cette ouverture du CGEN à la société civile a en effet un objectif majeur tracé par le 
nouveau gouvernement : un groupe de travail a également été créé au sein du CGEN, la 
Câmara Técnica de Legislação (CTLegis), chargé d’élaborer une nouvelle proposition 
de loi destinée à remplacer la MP 2.186 toujours en vigueur. 
 
 
III. L’ETAT EN RECHERCHE DE LEGITIMITE 
 
Toutes ces mesures cherchaient à renforcer la légitimité du CGEN face aux divers 
secteurs de la société civile (privé, académique, populations traditionnelles ou locales) 
et visaient en même temps la production d’une proposition législative qui ait le mérite 
de mettre en dialogue différents acteurs et de tenter ainsi de minimiser les conflits 
existants qui, jusqu’alors, portaient préjudice au débat législatif. En ce sens, les 
instructions données aux travaux de la CTLegis ont été de mettre en place un système 
de parité entre les membres, en prenant en compte l’intégration de la société civile au 

                                                
16 Le terme ‘socio-environnemental’ renvoie aux acteurs de la société civile dont le principal objectif est 
d’assurer la défense des biens et des droits sociaux et collectifs relatifs à l’environnement (Santilli, 2005). 
17 La ‘transversalité’ des actions liées à la politique environnementale défendue par la Ministre Marina 
Silva impliquait la création de structures de formulation, d’évaluation et de décision davantage 
horizontales et capables d’engendrer davantage d’efficacité, notamment à travers le travail collectif basé 
sur des compétences personnelles en faveur des politiques publiques de développement durable. Sur le 
sujet voir notamment : GRAF Roberta (2005). « Política ambiental transversal: experiências na Amazônia 
brasileira », Thèse de doctorat, Campinas-SP: Unicamp, 251 p. 
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sein du Conseil dans le but de démocratiser davantage le processus de délibération et de 
décision. Les nouveaux membres invités n’avaient pas le droit de vote accordé aux 
membres effectifs mais avaient le droit à la parole18. Dans la pratique toutefois, la parité 
était en partie assurée par le contrôle social et les rapports de force entre les pairs, sous 
l’orientation et la coordination du Secrétariat Exécutif du CGEN. 
 
Pendant les 120 jours de la durée des travaux, 34 institutions ont participé aux réunions 
de la CTLegis, dont 19 organismes gouvernementaux et 15 de la société civile (5 
représentants de la recherche scientifique, 5 de communautés locales, 3 du secteur privé 
et 2 organisations non-gouvernementales environnementalistes). Ces quatre mois ont 
permis de faire progresser le projet de loi, même si certains ‘amendements’ présentés 
par les institutions sont restés en suspens dans le texte final. Ces ‘remarques’, qui 
révélaient des conflits plus ou moins importants, devaient être résolues par le Ministère 
de l’Environnement, en coopération avec le cabinet de la Présidence de la République, 
chargés de consolider le texte légal avant de l’envoyer au parlement. 
 
L’objectif de ce groupe de travail a été atteint en septembre 2003. Considérés comme le 
fruit d’un processus innovateur de partage du pouvoir au sein de l’Exécutif brésilien, les 
travaux de la CTLegis ont été accueillis avec enthousiasme par l’ensemble des acteurs 
qui y voyaient la possibilité pour le Brésil d’établir enfin un régime national d’ « accès 
et de partage des avantages » légitime. 
 
Des années se sont écoulées et l’avant-projet de loi du CGEN est toujours en cours 
d’analyse au cabinet de la Présidence de la République. Le retard accumulé pour la 
présentation du projet de loi à l’Assemblée Nationale révèle en réalité les coulisses 
d’une guerre entre ministères. Au centre des discussions figure la crainte que des règles 
trop excessives n’en viennent à inhiber le travail d’institutions de recherche et les 
investissements en bioprospection. Le pouvoir de décision sur le contrôle de l’accès aux 
ressources génétiques, qui incombe aujourd’hui au Ministère de l’Environnement, se 
trouve lui aussi au cœur des querelles19.  
 
En fait, quel que soit le jugement qu’on porte sur la nature de ces conflits 
interministériels, la conséquence pose, à l’évidence, le problème du maintien du cadre 
régulateur apporté par la MP 2.186 : quelle est la capacité d’action du CGEN face aux 
difficultés générées par la mesure provisoire ? Comment accorder de la légitimité à 
l’action du Conseil lorsque le gouvernement engage lui-même un processus avec la 
société civile pour l’élaboration d’une loi visant à remplacer la MP 2.186 qui demeure 
pourtant encore et toujours effective ? Quelles mesures restent à prendre pour impliquer 
davantage les utilisateurs de ressources génétiques dans le cadre de la mesure 
provisoire ? 
 

                                                
18 Pour modifier, en fait, la composition du CGEN (membres du Conseil ayant droit au vote), il faudrait 
remplacer la Mesure Provisoire par une loi votée au Parlement (Cf. note 12). 
19 Notamment le pouvoir de gestion sur les ressources génétiques issues de l’agrobiodiversité, réclamé par 
le Ministère de l’Agriculture. 
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IV. L’ACTION DU CGEN LIMITEE PAR LA MESURE PROVISOIRE 
2.186/2001   
 
La Mesure Provisoire (MP) définissant les règles d’ « accès et de partage des 
avantages » est en vigueur depuis déjà bon nombre d’années au Brésil : sa dernière 
édition, sous le n° 2.186, date de 200120. Une norme édictée à titre provisoire devenue 
problématique à long terme: des critiques visant son emploi précaire (Lavratti, 2004 ; 
Azevedo, 2005) voire sa légitimité défaillante, ce qui a été mis en lumière par le propre 
gouvernement lorsqu’il a décidé lancer le débat qui a abouti à l’avant-projet de loi de la 
CTLegis présenté en 2003 et aujourd’hui bloqué politiquement.  
 
En établissant le régime national d’accès, la MP désigne le CGEN comme l’autorité 
compétente chargée de contrôler les échanges des ressources génétiques (recherche, 
collecte et exportation) du pays. Il incombe au CGEN de délibérer et d’émettre 
l’autorisation sur les demandes d’accès à des composants génétiques de la biodiversité 
brésilienne et à des savoirs traditionnels qui lui sont associés. N’importe quelle 
institution, publique ou privée, voulant développer une recherche ou un produit à partir 
de ressources génétiques du pays ou ayant l’intention d’accéder à un savoir traditionnel 
sur ces ressources, doit se faire connaître auprès du CGEN. 
 
Néanmoins, la MP 2.186 a créée une série de procédures à la fois complexes et 
dubitatives pour l’accès aux ressources génétiques, très rapidement le CGEN se retrouve 
confronté à des difficultés d’applicabilité de la norme (Azevedo, 2005). Inefficacité du 
cadre légal censé réguler les activités de bio-prospection, bureaucratie envers la 
recherche scientifique, manque de capacité administrative du CGEN ou encore d’une 
structure lui permettant d’analyser des centaines de procédures concernant les 
recherches en cours dans le pays sur la biodiversité : des critiques portant sur ce 
dysfonctionnement émanent de toutes parts, notamment de la communauté scientifique, 
et perdurent surtout au long des deux premières années de la MP.  
 
Confronté à cette situation de blocage, le CGEN utilise son pouvoir réglementaire pour 
délibérer, depuis 2002, et en particulier à partir de 200321, sur un ensemble de décrets, 
résolutions et orientations techniques afin de compléter et de préciser certaines 
dispositions de la MP 2.186 dans le but d’assurer ou de permettre davantage leur 
exécution (Table 1). En attendant la nouvelle loi promise par le gouvernement, le 
CGEN porte par le biais de mesures réglementaires la charge de clarifier et 
« débureaucratiser » les procédures régissant l’accès aux ressources génétiques22, dans 

                                                
20 Portant sur l’accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés à ces ressources. 
21 Début du gouverrnement Lula et l’arrivée de Marina Silva au Ministère de l’Environnement. 
22 Selon la modalité d’ « accès aux ressources génétiques », les procédures pour l’obtention des 
autorisations délivrées par le CGEN deviennent plus ou moins encadrées. Le CGEN distingue 
notamment : la collecte (in situ) de l’accès (recherche à niveau moléculaire) ; l’accès à des fins 
scientifiques (recherche fondamentale) de l’accès à des fins économiques (bio-prospection et 
développement technologique) ; la recherche publique de la recherche menée par l’entreprise privée. 
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une perspective à la fois d’intégrer davantage les chercheurs au système et de créer des 
conditions plus favorables à des négociations entre des acteurs de la bio-prospection 
(chercheurs, entreprises, communautés traditionnelles, gouvernement) vers l’objectif du 
partage des avantages. 
 

Table 1 : Actes réglementaires édictés par le CGEN (MP 2.186)23 
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  Source : CGEN/MMA (www.mma.gov.br) 

 
Pour améliorer ce cadre et pouvoir intégrer davantage les utilisateurs de ressources 
génétiques au système créé par la MP 2.186, le CGEN se lance régulièrement dans 
l’élaboration de réglements d’application qui, en fin de compte, visent à rendre la loi 
majeure plus ou moins applicable. En effet, l’intervention dans des domaines 
jusqu’alors non régulés constitue le principal défi de mise en œuvre d’un régime 
national d’accès et de partage des avantages. Et pourtant, dans le cas brésilien, l’accent 
a toujours été mis sur l’ « amélioration » constante de la législation, ce qui résulte de 
toute façon d’une configuration juridique assez complexe (changement continu des 
règles, nombreux règlements à suivre). Le caractère le plus grave de cette démarche 
cependant, est qu’elle fait supposer un cadre juridique toujours inachevé. 
 
L’objectif est néanmoins loin d’être atteint. Depuis 2001, l’année de sa création, le 
CGEN n’a reçu que peu de demandes d’autorisation pour l’accès aux ressources 
génétiques face à ce qu’il semble être le volume de recherches de ce genre dans le pays. 
Selon l’étude de Ferro (2006), il y a 147 demandes24 menées auprès du CGEN entre 
2001 et 2005 pour un ensemble de 157 institutions (dont 737 groupes de recherche) qui 
réalisent des recherches ayant accès à la biodiversité au Brésil, soit 0,93 demandes pour 
chaque institution. Dans cette même période, le CGEN n’a approuvé que 02 contrats de 
bio-prospection25. 

                                                
23 Pour les Décrets, il s’agit précisément d’un acte présidentiel dont la proposition est menée par le 
CGEN/Ministère de l’Environnement. 
24 N’inclue pas trois demandes d’accès effectuées par des entreprises privées.  
25 Quest Internacional do Brasil/ICI Especialidades Químicas et Francisco Alves Correa Neto (Mato 
Grosso) ; Natura Inovação et Communauté du São Francisco do Iratapuru (Amapá). 
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Quelques explications peuvent être avancées. Tout d’abord, les multiples dispositions 
réglementaires édictées par le CGEN et qu’aujourd’hui régissent l’accès aux ressources 
génétiques. Ces dispositions, dont la plupart est remplacée à chaque fois que les 
réflexions du Conseil avancent, deviennent un véritable patchwork juridique difficile à 
comprendre même pour ceux qui travaillent autour du thème26. La deuxième considère 
le problème sous une perspective purement technique, insistant sur le manque de 
capacités administratives du CGEN pour mettre en œuvre la MP 2.186 : le temps pour 
l’analyse des demandes d’accès par exemple, variant de deux mois à deux ans, n’est pas 
conforme aux délais fixés pour la recherche portée au niveau académique autant que 
pour l’industrie (Ferro, 2006). La troisième, enfin, met l’accent sur la responsabilité des 
scientifiques qui, au nom de la liberté de la recherche, évoquent souvent la bureaucratie 
implantée par la loi pour critiquer le CGEN et les contraintes imposées sur leurs 
activités de recherche en biodiversité (Colli, 2003). Cette critique, lorsqu’elle rejoint les 
deux premières, sert souvent pour discréditer le mécanisme : dans ces conditions la 
plupart des scientifiques admet même mener leurs recherches dans l’illégalité27.  
 
Le CGEN fait cependant des efforts pour améliorer le système. Au delà de mesures 
réglementaires visant à simplifier les procédures pour l’accès aux ressources génétiques, 
le Secrétariat Exécutif du CGEN cherche à établir un dialogue permanent avec la 
société civile en participant à des conférences et en organisant plusieurs réunions et 
campagnes d’information, ayant pour but à la fois d’informer et d’éclaircir les règles du 
mécanisme national d’ « accès et partage des avantages ». Afin d’accélérer les 
démarches des sollicitations d’accès, l’Institut brésilien pour l’environnement – IBAMA 
a mis au point le Sisbio – Système d’Information en Biodiversité, un système 
informatique qui permet d’émettre des autorisations pour la collecte de matériel 
biologique à des fins scientifiques dans un délai allant, selon l’Institut, de 5 à 45 jours28. 
 
De telles mesures ne semblent pourtant pas suffisantes face à l’ensemble de problèmes 
posés par le secteur académique et l’industrie à l’encontre de la Mesure Provisoire 
2.186. Ces questionnements conduisent le gouvernement à chercher le dialogue avec ces 
acteurs. La légitimité du régime national d’accès aux ressources génétiques étant en 
cause, le gouvernement travaille actuellement pour remplacer le texte légal en vigueur. 
Une loi remplaçant la Mesure Provisoire avec de nouveaux arrangements pour l’accès et 
le partage des avantages demeure en tout cas promise depuis 2004.  
 
 

                                                
26 Des 37 résolutions édictées jusqu’alors par le CGEN (octobre 2011), plus d’un tiers sont en effet le 
résultat d’un changement de règles (souvent par l’invalidité de résolutions antérieures), ce qui peut 
entraîner pour les acteurs concernés une démarche difficile à suivre.  
27 Voir « Reunião Anual da SBPC: Cientistas confessam ilegalidade », Jornal da Ciência du 20 juillet 
2006, http://www.jornaldaciencia.org.br 
28 MMA, « Sistema on-line acelera licença para coleta de material biológico », service de presse, 
publié le 20 mars 2007 sur le site www.mma.gov.br 
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V. LOI EN ATTENTE 
 
Des divergences sur le pouvoir de gestion, sur les mécanismes de contrôle et sur les 
outils de valorisation du patrimoine génétique jalonnent le chemin tortueux emprunté 
par le Brésil vers un régime national d’APA qui soit efficace.  
 
Les discussions en cours au Cabinet de la Présidence de la République (Casa Civil) 
visent à élaborer une législation à même de contrôler l’affirmation de la souveraineté 
sans engendrer de freins pour les activités de bioprospection. Dans ce sens, les 
Ministères de la Science et de la Technologie, de l’Industrie et de l’Agriculture œuvrent 
en faveur de la liberté des scientifiques et de la compétitivité du secteur privé, en 
cherchant à limiter ainsi au maximum le contrôle sur l’accès aux ressources 
génétiques29. 
 
En effet, dès l’envoi de la proposition de loi au cabinet présidentiel, le processus est 
devenu complexe. C’est le lancement de nouvelles négociations, moment où le niveau 
des divergences entre les ministères du gouvernement – notamment ceux de 
l’Environnement et de la Science et de la Technologie – va apparaître plus clairement. 
Et pourtant, contrairement aux précédentes discussions ayant lieu dans le cadre de la 
CTLegis, cette fois-ci les négociations se déroulent dans le plus grand secret. Il s’agit 
donc d’élaborer un tout nouveau projet de loi, dont les discussions sont restreintes entre 
les membres du gouvernement. Autrement dit, le projet de loi de la CTLegis est mis de 
côté, comme si de rien n’était. 
 
Parmi les sujets abordés au cours de plusieurs années de négociations, le plus polémique 
est, sans doute, celui de mettre fin au CGEN. Il s’agirait alors de revoir tout le système 
national de gouvernance de l’accès aux ressources génétiques, tout en plaçant le 
Ministère de la Science et Technologie dans un rôle d’autorité nationale jusqu’alors 
dévolu au Ministère de l’Environnement. En effet, les forces en conflit sont, d’un côté, 
le Ministère de l’Environnement (MMA), et de l’autre, une coalition étant formée par 
les ministères de la Science et de la Technologie (MCT), de l’Agriculture (MAPA) et de 
l’Industrie et du Commerce (MDIC). 
  
Dans ce sens, le MCT, le MAPA et le MDIC œuvrent en faveur de la liberté des 
scientifiques et de la compétitivité du secteur privé, en cherchant à limiter ainsi au 
maximum le contrôle sur l’accès aux ressources génétiques, y compris le pouvoir de 
gestion aujourd’hui en mains du Ministère de l’Environnement. En somme, les positions 
divergent sur les orientations de la politique nationale des ressources génétiques : alors 
que la coalition ministérielle estime que la politique du MMA fait obstacle au 
développement des biotechnologies au Brésil, le MMA plaide en faveur de la régulation 
étatique, seule voie permettant d’assurer le « partage des avantages » et d’encadrer 

                                                
29 En effet, sur une scène mondialisée où la monopolisation des ressources génétiques est libre à travers la 
possibilité d’octroi de droits de propriété intellectuelle, exclusivistes, sur le vivant, toute tentative de 
régulation de l’accès aux ressources génétiques est considérée comme un coût transnational 
supplémentaire. 



 BASTOS / Passages de Paris 6 (2011) 17–34  29

légalement la biopiraterie. Quoi qu’il en soit, on évoque peu l’objectif de conservation 
de la biodiversité au cœur même du mécanisme de « partage des avantages » prôné, en 
premier lieu, par la Convention sur la diversité biologique. 
 
 
V. 1. Vers une nouvelle loi sur l'accès? 
 
A la fin novembre 2007, après quatre ans de négociations interministérielles, l’avant-
projet de loi du gouvernement est porté officiellement à la connaissance du public30. Le 
nouveau projet de loi est lourd et complexe, voire même, dû à sa longueur, un véritable 
code (XIV chapitres, 123 articles), en quelque sorte à l’image des divergences qui 
existent sur le sujet.  
 
Un certain nombre de « nouveautés » ont été introduites dans le projet de loi 
interministériel. En premier lieu, la création d’une nouvelle unité administrative, 
l’Agrobio, chargée exclusivement de la gestion des ressources génétiques issus de 
l’agrobiodiversité (alimentation et agriculture). Cet organisme, dépendant du Ministère 
de l’Agriculture, est alors censé partager le pouvoir de gestion et de décision sur les 
ressources génétiques avec le CGEN, ce dernier toujours en charge de la gestion de 
l’accès aux ressources biologiques en général31. La deuxième « nouveauté » contenue 
dans le projet de loi semble une très bonne nouvelle pour la communauté scientifique : 
les travaux de recherche à finalité strictement scientifique, sauf quelques exceptions 
(travaux d’entreprises auprès de communautés traditionnelles, personne juridique 
étrangère souhaitant mener des activités au Brésil) n’ont plus besoin d’autorisation du 
CGEN. En effet, ce n’est pas exactement une approche novatrice de la politique de 
ressources génétiques, car le CGEN travaille déjà depuis quelques années pour alléger 
les procédures d’accès au matériel biologique32. Le projet de loi du gouvernement 
propose en tout cas de mettre fin à toute logique de contrôle sur la recherche à finalité 
non commerciale (Bastos, 2010).  
 
Un troisième élément novateur du projet de loi a trait au « partage des avantages ». En 
effet, en ce qui concerne les travaux de bioprospection à finalité commerciale, la MP 
2.186 prévoit la signature d’un contrat de « partage des avantages » (avec le fournisseur 
des ressources) comme condition de la délivrance de l’autorisation du CGEN33. Il 
s’agirait alors d’une mesure de contrôle visant à assurer le « partage des avantages » 
dans le cas où les travaux aboutissent à des résultats économiques. Ce choix de contrôle 
à la source est néanmoins caractérisé par un système complexe de traçabilité des 
échanges de ressources génétiques, qui se traduit par l’imposition d’un contrôle rigide et 
bureaucratique tout au long de la chaîne de valorisation des ressources (Louafi et 
                                                
30 DOU du 28 novembre 2007. 
31 A l’exception des ressources biologiques pour l’alimentation et l’agriculture. 
32 A titre d’exemple, la Résolution CGEN n°. 21 datée du 31 août 2006 qui, dans le cadre de 
travaux à finalité strictement scientifique, a exempté certains domaines de recherche 
(taxonomie, phylogénie) du contrôle effectué par le Conseil. 
33 MP 2.186, article 16, §4. 
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Varella, 2007). Le projet de loi du gouvernement change la logique du système, en 
optant pour un contrôle centré sur la phase de mise en marché du produit, c’est-à-dire 
limité aux cas où les travaux de recherche trouvent des débouchés commerciales. On 
prévoit alors la création d’un impôt pour les produits dérivés de ressources génétiques, y 
compris ceux développés à partir de savoirs traditionnels. Selon la formule, les revenus 
de cet impôt seraient versés, selon le cas, au Fonds national pour le développement 
scientifique géré par le Ministère de la Science et de la Technologie et, d’autre part, à un 
Fonds des « savoirs traditionnels » censé être constitué et géré par le Ministère de 
l’Environnement34.  
 
Malgré les nouveautés apportées par le projet de loi, on ne peut pas dire que ces 
propositions seront adoptées à l’issue du processus politique, toujours en cours. En 
effet, suite à la divulgation du projet de loi, le cabinet présidentiel (Casa Civil) lance 
une consultation publique dont l’objectif a été de permettre à la société civile d’apporter 
ses propres contributions au texte. Depuis les six mois de consultation en 2008, plus 
rien. Tout indique que c’est un nouveau blocage qui se produit, les départements 
ministériels n’arrivant jamais à un consensus sur le texte final censé être soumis au 
Parlement. 
 
Alors que le gouvernement brésilien ne parvient toujours pas à établir un nouveau 
régime national d’APA censé remplacer celui de la MP 2.186 en vigueur, il revient au 
Ministère de l’Environnement de donner du sens au travail réalisé par le CGEN, ce 
dernier prenant notamment des mesures pour renforcer son rôle dans la gestion du 
système national d’accès aux ressources génétiques. 
 
La plus importante de ces mesures semble rendre le système de gestion ouvert à la 
société civile. En effet, depuis quelques années, le travail du CGEN est ouvert à toute 
personne (professionnels, techniciens, étudiants) voulant connaître, sur place, le 
fonctionnement du Conseil (suite des procès35, participation aux réunions, demande 
d’informations). Ce libre accès aux informations fait du CGEN, en quelque sorte, un 
modèle de gestion démocratique au Brésil. Cette transparence rend en tout cas le 
Conseil plus proche de la société civile en général. 
 
 
VI. QUEL BILAN APRÈS DIX ANS DE MP 2.186 ? 
 
L’horizon du régime brésilien sur l’accès aux ressources génétiques reste sombre. Les 
raisons de ce constat sont nombreuses. En premier lieu, parce que la MP 2.186, pierre 
angulaire du régime, s’est révélée depuis des années inefficace vis-à-vis de ses objectifs. 
Deuxièmement, parce qu’il jouit d’une très faible légitimité auprès des parties 

                                                
34 Voir le texte de l’avant-projet de loi publié au DOU du 28 novembre 2007 (éd. 228), 
consultable sur le site de la presse nationale www.in.gov.br 
35 Certaines informations sont confidentielles, celles concernant notamment le contenu des 
contrats. 
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prenantes, y compris au sein du gouvernement. La troisième porte sur les difficultés que 
le régime a imposé à la recherche scientifique : les mauvaises langues disent qu’environ 
80% des travaux dans le domaine des sciences du vivant sont menés aujourd’hui, au 
Brésil, dans l’illégalité. Une quatrième, qui rejoint partiellement les précédentes, a trait 
à l’inertie étatique : même après avoir reconnu l’importance et l’urgence d’une nouvelle 
loi sur l’APA depuis 2003, le gouvernement ne parvient toujours pas à remplacer la MP 
2.186. La situation s’avère encore plus grave lorsque le gouvernement élabore un projet 
de loi en marge des secteurs intéressés de la société civile, ce qui peut entraîner une 
forte résistance au texte de loi lors des débats parlementaires. 
 
En effet, au Brésil, le débat autour de la question de l’accès aux ressources génétiques 
ne se restreint pas aux milieux scientifiques, politiques ou aux organisations non 
gouvernementales. Le sujet fait aussi controverse auprès des médias et de la société 
civile en générale (biopiraterie, conflits ministériels, bioprospection, articles d’opinion). 
Cela s’explique en grande partie par le fait que la biodiversité a toujours été considérée 
comme une des plus grandes richesses du pays, selon l’imaginaire populaire, faisant 
constamment l’objet de convoitise. La régulation de la biodiversité constitue ainsi une 
question assez délicate au Brésil, certes pleine de conflits d’intérêts, mais aussi de 
représentations. 
 
Les difficultés de mise en œuvre du régime brésilien d’APA ne reposent pas 
uniquement sur des questions juridiques, mais aussi, peut-être même surtout, sur des 
rapports de force géopolitiques. Or, pour le Brésil, adopter des mesures d’ordre 
législatif et administratif propres à donner effet au mécanisme d’APA s’est révélé au fil 
des années passées une tâche complexe, confrontée à d’immenses difficultés. 
 
Le premier grand effort concerne la mise en place d’une législation nationale sur l’APA 
susceptible d’atteindre les objectifs fixés, en premier lieu, par la CDB. Le problème 
apparaît lorsque la régulation de l’accès aux ressources génétiques présuppose 
l’intervention dans plusieurs domaines jamais régulés, ce qui implique l’élaboration 
d’une solution juridique très complexe vis-à-vis de la chaîne d’acteurs concernés. Ce 
sont alors plusieurs rapports et intérêts croisés à l’œuvre dans la loi, imposant de ce fait 
beaucoup de problèmes pour la mise en place d’un régime qui soit efficace. Le 
deuxième grand effort est justement de savoir comment peser et concilier les différents 
intérêts en jeu. Mais là aussi, le chemin est long et difficile, et à cet égard, nous l’avons 
vu, l’exemple du Brésil est tout fait saisissant. 
 
La législation de l’accès et du partage des avantages a fait et continue de faire l’objet 
d’intenses débats au Brésil. Depuis 2003 notamment, les efforts envers l’élaboration de 
solutions juridiques et politiques pour sortir de l’impasse créée par la MP 2.186 ont été, 
sans doute, remarquables. L’expérience de démocratie participative menée dans le cadre 
de la CTLegis, par exemple, même si elle n’atteint pas son objectif affiché, a 
certainement fait évoluer les idées de régulation et les solutions politiques pour les 
ressources génétiques. C’est le cas du cadre réglementaire de la MP 2.186, qui a évolué 
de façon relativement positive à la suite des travaux de la CTLegis. C’est également à 
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cette époque que le CGEN commence à revoir ses positions dans le sens d’un 
allègement des contraintes administratives pesant sur les utilisateurs du système. 
 
C’est donc intéressant au-delà de l’échec constaté, de voir en quoi cette expérience est 
porteuse d’une forme d’innovation et de mécanisme d’apprentissage. L’analyse des trois 
niveaux d’analyse et des acteurs impliqués dans ce débat montre parfaitement que celui-
ci traverse tous les constituants de la société brésilienne, des plus hauts personnages de 
la vie politique (président, ministres et députés) aux communautés indigènes les plus 
reculées du territoire, en passant par l’appareil législatif, l’administration, les 
chercheurs, la société civile et l’opinion publique. C’est donc la preuve que le Brésil 
bénéficie d’institutions étatiques fortes et efficaces. Enfin, l’élaboration du projet de loi 
par le CGEN a bénéficié d’un processus de consultation très ouvert dont la qualité des 
débats est remarquable en dépit du fait qu’ils n’ont pour l’instant encore pas débouché 
sur quelque chose de concret.  
 
Cette expérience politique accumulée au Brésil dans une forme d’essai-erreur, ou dit 
autrement d’expérimentalisme démocratique, semble donc unique et sans commune 
mesure avec ce qui se passe dans d’autres pays. Cette expérience porte à la fois sur le 
discours, le montage institutionnel et les mécanismes de gouvernance et de coordination 
et les pratiques des acteurs « régulés ». Tout cela a incontestablement été bénéfique au 
Brésil et vu l’importance du Brésil dans les négociations internationales, par un effet de 
rétroaction, cela est aussi bénéfique pour le processus de négociation international lui-
même. 
 
Malgré les efforts déployés et en dépit de certains progrès en matière normative et 
administrative, les positions des acteurs impliqués dans la question (scientifiques, 
communautés traditionnelles, industrie, départements ministériels) semblent encore très 
éloignées. Des divergences sur le pouvoir de gestion, sur les mécanismes de contrôle et 
sur les outils de valorisation du patrimoine génétique sont au centre des rivalités. De ce 
point de vue, le gouvernement continue à chercher une solution politique et juridique 
permettant d’établir un régime national d’APA à caractère définitif. Mais rien n’est 
certain lorsque l’on sait que les rapports de force au Congrès National se structurent sur 
la base de convictions personnelles, à travers des lobbies ou des groupes d’intérêts 
sectoriels. Ce qui veut dire que les secteurs qui ont des opinions arrêtées sur des 
questions spécifiques, et qui pensent qu’ils ne sont pas encore totalement intégrés à la 
proposition de loi du gouvernement, auront encore l’occasion de débattre avec des 
sénateurs et des députés dans l’arène parlementaire. 
 
La MP 2.186, malgré le feu de critiques à son encontre, a fêté ses dix ans. Au-delà du 
riche débat démocratique, le bilan est assez désastreux : blocage des recherches, 
lourdeurs bureaucratiques, peu de contrats de « partage des avantages », méfiance entre 
partenaires potentiels, projets abandonnés, oubli de l’objectif premier de conservation, 
espoirs sur la bioprospection revues à la baisse, suspicion exagérée de biopiraterie. Et 
pourtant, malgré ce bilan, la régulation de l’accès aux ressources génétiques au Brésil 



 BASTOS / Passages de Paris 6 (2011) 17–34  33

semble un processus politique irréversible. Reste à savoir, cependant, combien de temps 
le régime de la MP 2.186 va encore perdurer. 
 
À l’heure actuelle, tout indique que la tentative du gouvernement d’élaborer un texte de 
loi sur la base d’un vrai consensus est vouée à l’échec. S’agissant d’une tâche engageant 
différents acteurs aux vocations propres et aux intérêts divers, souvent conflictuels, les 
rapports de force se structurent autour de groupes d’intérêts sectoriels pour modifier le 
texte final du projet de loi. Une véritable « géopolitique juridique » est en cours, c’est-à-
dire la proposition de loi peut encore voir son contenu modifié substantiellement, d’un 
côté ou de l’autre, en fonction des rapports de force en jeu, voire en fonction de 
l’avancée des négociations internationales dans le cadre de la CDB. Tant que le coup de 
sifflet final n’aura pas retenti, le Brésil reste en quête de son régime d’ « accès et de 
partage des avantages ». 
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Résumé : Ce travail traite de l’adéquation et de l’applicabilité des droits de propriété intellectuelle 
comme régime de protection des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques. L’analyse aura 
comme fondement l’identification de certains points de dissonance existants entre la nature des savoirs 
traditionnels associés et les caractéristiques de ces droits. Les questions relatives aux difficultés pratiques 
confrontées lors de sa mise en œuvre seront aussi soulignées, ainsi que la possibilité de surmonter ces 
obstacles par le biais de l’utilisation de l’outil de l’indication géographique dans la protection des produits 
issus de l’application des savoirs traditionnels associés.   
 
Mots-clés : savoirs traditionnels associés ; propriété intellectuelle ; indication géographique. 
 
Resumo: O presente artigo trata da adequação e aplicabilidade dos Direitos de Propriedade Intelectual 
como regime de proteção dos conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos. A análise 
terá como base a identificação de alguns pontos de dissonância existentes entre a natureza dos 
conhecimentos tradicionais associados e as características dos referidos direitos. Serão sublinhadas, ainda, 
as dificuldades encontradas na sua real implementação, assim como a possibilidade de compatibilização 
dessas através da utilização do instituto da indicação geográfica na proteção dos produtos oriundos da 
aplicação do conhecimento tradicional associado. 
 
Palavras-chave: conhecimento tradicional associado; propriedade intelectual; indicações geográficas. 
 
 
I. INTRODUCTION 
 
Un des plus grands défis du droit de l’environnement contemporain consiste sans doute 
en l’adaptation et en la création des instruments juridiques efficaces à la mise en œuvre 
de la protection de la diversité biologique mondiale, de ses composants, et des savoirs 

                                                
* Le présent texte est largement basé sur la thèse « Proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais : 
questões essenciais em matéria de propriedade intelectual » présentée dans le 10º Congresso 
Internacional de Direito Ambiental: Direitos Humanos e Meio Ambiente, réalisé à São Paulo, 06/09 juin 
2006, et publié dans les actes du colloque en langue portugaise in BENJAMIN Antonio Herman (org), 
Direitos Humanos e meio ambiente : human rights and environment, Vol I, teses/independent papers, 
Imprensa Oficial, São Paulo, 2006, pages 333-348. 
** L’auteur est docteure en Droit Public au Centre de recherches interdisciplinaires en droit de 
l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme - CRIDEAU, à l’Université de Limoges, ainsi que 
membre du Comité de rédaction de la Revue européenne de droit de l’environnement et du Groupe 
d’experts sur les Peuples Autochtones de la Commission de droit de l’environnement de l’UICN.  
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traditionnels des communautés locales et autochtones associés aux ressources 
génétiques.   
 
 
I.1. La distribution géopolitique de la biodiversité et sa valeur économique 
 
Les différences et les évolutions économiques et géopolitiques de la distribution et de 
l’utilisation de la biodiversité1 mondiale montrent la nécessité, mais également les 
difficultés juridiques pour établir un système de protection et de mise en valeur de la 
biodiversité, qui soit à la fois acceptable  et accepté. En effet, la diversité biologique2 
mondiale se trouve largement distribuée en proportion inverse à la capacité 
technologique et scientifique. En conséquence, plusieurs pays détenteurs d’une grande 
diversité biologique, avec une économie en développement et des infrastructures 
scientifiques limitées, ne participent pas activement aux rapides avancées 
technologiques et scientifiques, qui créent de nouveaux usages pour ces ressources3.  
 
Ainsi, les ressources génétiques qui constituaient déjà un bien d’intérêt écologique pour 
la communauté internationale entière, actuellement, représentent un intérêt économique 
croissant, dont la préservation est essentielle4. L’importance de ce marché se traduit par 
des données vraiment significatives : « selon le Jardin Botanique de Londres, l’industrie 
pharmaceutique rapporte, dans le monde entier, environ U$S 75 milliards, l’industrie 
des semences U$S 30 milliards et les autres secteurs plus de U$S 60.00 milliards »5. Le 
flux des ressources génétiques est presque immesurable. On l’estime entre « US$ 500 et 
US$ 800 milliards annuels dans le champs biotechnologique, agro-industriel, 
pharmaceutique etc. »6. 
 
 
I.2. L’importance des savoirs traditionnels associés 
 
Dans ce contexte, les savoirs traditionnels associés à ces ressources représentent un 
attrait pour les pays développés. Ces savoirs fonctionnent comme un raccourci dans la 
découverte de nouveaux produits, permettant la réduction de plusieurs années de 

                                                
1 « Le terme ‘biodiversité’, contraction de ‘diversité biologique’, a été adopté pour la première fois en 
1985 pour nommer le Forum International sur la Biodiversité qui a eu lieu à Washington, en septembre 
1986 », in SANT’ANA, Paulo José Péret de, Bioprospecção no Brasil, contribuições para uma gestão 
ética, Brasília: Paralelo 15, 2002, page 29.   
2 La diversité biologique est définie par la Convention sur la diversité biologique (CDB) à l’art. 2. 
3 D’après ‘Macilwain, 1998’, cité par LAIRD Sarah et KATE Kerry ten, in: Biodiversity and traditional 
knowledge, page 241. 
4 Selon le document « Accès aux ressources et rémunération des savoirs » de la SOLAGRAL, ONG 
française,  « dans la perspective de l'industrie pharmaceutique, l'extinction de chaque plante médicinale 
pourrait entraîner une perte potentielle de plus de 200 millions de dollars. ». Plus informations sur le site : 
www.solagral.org 
5 LIMA et BENSUSAN, Documentos ISA 8, Quem cala consente ?, page 5. 
6 FEBRES Maria Elisa, in `La regulación del acesso a los recursos genéticos em Venezuela`, Prologo 
XIII.  
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recherche et l'économie de millions en investissement, et potentialisant énormément le 
pouvoir recherche-développement  de ces sociétés. Selon les données de l’Institut 
National de la Propriété Intellectuelle Brésilien, « les industries économisent jusqu’à 
400% en temps de recherche quand elles sont aidées par les traces fournies par les 
populations traditionnelles »7. Dans le cas du secteur pharmaceutique, par 
exemple, « sur 120 produits pharmaceutiques dérivés des plantes en 1985, 75% avaient 
été découverts à travers l’étude de leur usage médical traditionnel »8. 
 
Par ailleurs, les populations traditionnelles ont toujours eu un rôle très important dans la 
conservation de la biodiversité. L’application de leurs pratiques traditionnelles a 
beaucoup aidé, non seulement au développement d’une importante gamme de 
connaissances sur l’usage de la diversité biologique, mais surtout à sa conservation et à 
sa préservation. 
 
 
I.3. Du libre accès au principe de la souveraineté des pays sur leurs propres 
ressources 
 
Pendant longtemps, l’accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels 
associés à ces ressources est resté libre, malgré une reconnaissance formelle dans les 
forums internationaux dès les années 1980. Il n’y avait pas d’obligations au niveau 
international de rétribuer les communautés autochtones ou locales pour l’utilisation de 
leurs savoirs. Le libre accès va ainsi contribuer à accentuer les différences entre les pays 
fournisseurs de ressources génétiques, normalement en développement, et les pays 
utilisateurs de ces ressources, notamment développés, jusqu’à l’adoption de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) où le débat sur le patrimoine commun de 
l’Humanité va être tranché, au profit d’une patrimonialité nationale selon le principe de 
souveraineté.   
 
En ce qui concerne les savoirs traditionnels associés, la CDB a reconnu, dans son article 
8j, l'importance de ces connaissances, en disposant que les pays détenteurs de 
biodiversité, sous réserve des dispositions de leurs législations nationales, devaient créer 
des instruments de protection des savoirs traditionnels associés de leurs communautés 
locales et peuples indigènes, en stimulant leur utilisation avec l’approbation et la 
participation des détenteurs, ainsi que la répartition équitable des bénéfices originaires 
de cet usage. 
 
Toutefois, malgré ces dispositions sur l’accès aux savoirs traditionnels et la répartition 
juste et équitable des bénéfices, mentionnés aux articles 8j, 10 (c), 15,16 et 19, la CDB 
ne définit pas les bases dans lesquelles se donnera l’accès, ni la dite répartition. Cela 
n’implique pas de dire que l’absence de ces normes ait empêché que des contrats 
d'accès soient fixés entre des sociétés, jardins botaniques, communautés traditionnelles 

                                                
7 LIMA et BENSUSAN, Op. cit. , page 5 
8  D’après Farnsworth et al, 1985, in LAIRD Sarah, Biodiversity and traditional knowledge, page 270. 
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et instituts de pays dans le monde entier, absolument pas ! Il s’agit là d’une lacune dans 
la définition de ces procédures, qui, si elle ne rend pas impossible, au moins rend 
difficile son application, étant un obstacle décourageant à l’accès et à l’utilisation des 
savoirs traditionnels associés à la biodiversité. 
 
 
I.4. À la recherche d’un régime adéquat de protection des savoirs traditionnels 
associés 
 
La communauté internationale va subir pendant plusieurs décennies une intense prise de 
conscience9 par rapport à la valeur intrinsèque et extrinsèque des savoirs traditionnels 
associés aux ressources génétiques et de son importance dans la préservation, dans la 
mise en valeur et dans l’utilisation de la diversité biologique. La CDB correspond au 
début de la reconnaissance des droits des pays sur leurs propres ressources naturelles et 
de la valorisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Elle a impulsé 
l’adoption de ce principe dans le cadre d’autres organismes internationaux et dans les 
régimes juridiques internes. Toute une gamme d’instruments internationaux 
contraignants, ainsi que nationaux, se sont développés derrière ce texte. Actuellement, 
plusieurs forums cherchent à mieux connaître le sujet, à débattre de la mise en place des 
instruments existants. Ils essayent de trouver des outils juridiques capables de protéger 
les droits des communautés locales sur leurs savoirs traditionnels.  
 
Chacun des organismes susmentionnés traite les savoirs traditionnels associés à travers 
sa propre vision et son intérêt sur ce sujet. Les plus importants, pour leurs approches de 
l’objet et pour leur actualité sont la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), le 
Traité International sur la protection des ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture (TIRPAA) dans le cadre de la FAO et les Aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) dans le cadre de l’OMC. Les pays et 
les organismes marchent ensemble, aux niveaux international, régional ou national, vers 
l’adoption et la création d’un système juridique qui puisse permettre la protection de ces 
savoirs et, en même temps, faciliter son accès et le partage juste et équitable des 
avantages dérivés de son usage. Plusieurs chemins sont proposés, mais très peu sont 
susceptibles de plaire à grecs et troyens. 
 
Si d’un côté, la CDB et le TIRPAA incluent parmi les droits des communautés 
autochtones ou locales et des agriculteurs, la nécessité de la protection de leurs savoirs 
traditionnels, d’un autre côté, ni l’un ni l’autre ne proposent d’instruments pour la mise 
en œuvre de cette protection. L’ADPIC qui ne renvoie pas au sujet de la protection des 
savoirs traditionnels, prévoit, pourtant, des instruments pour la protection des variétés 
végétales : le brevet et/ou un régime sui generis de protection. Ces instruments n’étaient 
pas envisagés pour protéger les savoirs traditionnels, mais ils peuvent être utilisés afin 

                                                
9 Plusieurs Organismes internationaux ont crée des Groupes spécialisés de travail pour la création de 
législations par rapport à la protection des savoirs traditionnels, comme l’OMPI, la FAO et le COP de la 
CDB. La conscientisation dans les communautés autochtones et locales, par contre, connaît une évolution 
beaucoup plus douce. 
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de protéger le résultat de l’application de ces savoirs, notamment concernant les variétés 
végétales dérivées de l’agriculture traditionnelle.   
 
Il y a trois régimes principaux envisagés pour la protection des savoirs traditionnels 
dans le cadre juridique actuel, qui sont : 1) Le régime de Propriété Intellectuelle 
Conventionnel ; 2) Un Régime sui generis de Propriété Intellectuelle et 3) Un Régime 
sui generis distinct.  
 
La CDB comme l’OMPI ont une tendance à considérer le régime sui generis comme 
étant une voie adéquate à la protection des savoirs traditionnels, étant donné leur 
caractère collectif, voir diffus, en plus de leur grande diversité.  
 
Au sein de la Conférence des Parties (COP) de la CDB, cette tendance a été confirmée 
dans les deux dernières réunions, la COP-7 à Kuala Lumpur (2004) et la COP-8 à 
Curitiba (2006), lesquelles ont pris des décisions visant à définir les bases d’un régime 
sui generis de protection, lequel sera doté de quelques éléments généraux10, à utiliser, 
adapter et transformer en normes spécifiques à établir au niveau national. L’OMPI à son 
tour, a élaboré par le biais de son Comité intergouvernemental de la propriété 
intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore 
(ici nommé : le Comité), un Projet d’objectifs de la politique générale et les principes 
fondamentaux de la protection des savoirs traditionnels. Ce projet représente un 
véritable régime sui generis de protection. Toutefois, malgré son caractère très ancré de 
régime « sui generis », le projet prévoit l’utilisation des droits de propriété intellectuelle 
parmi les options de forme de la protection juridique11. Le même constat peut être aussi 
fait par rapport au régime sui generis au sein de la CDB, lequel n’a pas non plus exclu 
la possibilité d’utilisation des droits de propriété intellectuelle comme forme de mise en 
œuvre de la protection des savoirs traditionnels.     
 
Parmi les régimes de protection des savoirs traditionnels associés, le système de 
propriété intellectuelle est bien le plus connu, le plus puissant et l’un des plus défendus. 
Même s’il n’est pas proposé en tant que chemin unique, que régime juridique principal, 
ses outils juridiques (brevet, indication géographique, droit de l’auteur etc.) peuvent se 
faufiler parmi les instruments de mise en œuvre de la protection des savoirs 
traditionnels au sein des régimes sui generis de protection. Seul ce système dispose dans 
le monde entier d’une telle existence concrète et de défenseurs si virulents, puisque la 
plupart des partenaires des Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) sont les pays 
développés, avec un régime juridique de Propriété Intellectuelle (PI) extrêmement 
                                                
10 Parmi les éléments du régime sui generis de protection des savoirs traditionnels développé au sein de la 
CDB se trouvent l’obligation du consentement préalable en connaissance de cause, le partage des 
avantages découlant de son utilisation, et aussi le Certificat d’origine, de source ou de provenance légale. 
Ce dernier est en train d’être analysé au sein du projet de Régime international d’accès et de partage des 
avantages, qui est aussi un document issu de la COP de la CDB.  
11 Prévision existante dans l’Article 2 qui traite de la forme de protection juridique. Cette règle est établie 
dans les dispositions révisées relatives à la protection des savoirs traditionnels, objectifs de la politique 
générale et principes fondamentaux, annexe du document WIPO/GRTKF/IC/9/6, page 18. Disponible sur 
le site : www.wipo.org   
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avancé, et d’une grande influence sur le cours des négociations dans des forums tels que 
l’OMC ou l’OMPI notamment, où ce système vient au premier rang des possibilités 
envisagées, au moins (et principalement) dans la mise en œuvre de la protection des 
savoirs traditionnels associés. 
 
 
II. LES SAVOIRS TRADITIONNELS AU SEIN DE LA PROPRIETE 
INTELLECTUELLE 
 
Le point crucial dans cette section sera de se questionner sur la pertinence de l’adoption 
des DPI comme régime de protection des savoirs traditionnels. Toutefois, il y a encore 
plusieurs approches qui peuvent être données aux divers rapports existants entre les 
savoirs traditionnels et la Propriété intellectuelle, ce qui sera traité ensuite. 
 
 
II.1. Réflexions initiales sur l’effet des DPI sur les savoirs traditionnels 
 
Les savoirs traditionnels peuvent être objet de protection par les DPI de façon directe, 
en constituant l’objet même de la protection, ou de façon indirecte par la technique 
utilisée, alors objet de protection des DPI. Dans les deux cas, les détenteurs de savoirs 
peuvent ou pas coïncider avec les détenteurs des DPI12.  
 
Après l’adoption de la CDB, obligation fut faite de partager les avantages. Mais en 
l’absence d’obligation d’indiquer au moment du dépôt du brevet, la provenance des 
savoirs employés13, il est encore presque impossible de rendre applicable cette 
obligation, sauf pour une rhétorique géopolitique ou de marketing.   
 
La question que se pose est celle-ci : au cas où les DPI n’auraient pas comme sujet des 
droits conférés (DPI) les communautés locales et autochtones, pourraient-elles alors 
continuer à les utiliser de manière libre et gratuite ? D’autres questions viennent ensuite 
à l’esprit : a) la nature des savoirs traditionnels et des savoirs qui normalement font 
objet de DPI et b) les effets de la protection par les DPI et la fonction sociale des savoirs 
                                                
12 Ainsi, une entreprise peut, par exemple, faire usage d’un savoir traditionnel sur les propriétés 
pharmacologiques d’une plante, créer un produit vendable qui peut faire objet de brevet. Le sujet des 
droits de propriétés intellectuelles sera ici l’entreprise et non les communautés locales ou autochtones. 
13 Selon les informations donnés à la note n°12, ils existent deux prévisions dans le projet de régime 
international d’accès et de partage des avantages, lequel prévoit : 1) l’obligation de divulgation, au 
moment du dépôt de la demande d’un droit de propriété intellectuelle, de l’origine des ressources et aussi, 
le cas échéant, de l’utilisation de savoir traditionnel dans le produit ou l’invention qui fait objet de la 
demande de DPI et 2) la création d’un certificat d’origine, ou de source, ou de provenance légale des 
ressources génétiques, lequel servirait comme preuve que les règles relatives à l’accès aux ressources 
génétiques et aux savoirs traditionnels du pays d’origine de la ressource aient été respectées au moment 
de l’accès. Au cas où ces deux obligations seraient établies, il y aurait plus de chance de contrôler l’usage 
indu des savoirs traditionnels et leur protection par des droits de propriété intellectuelle par des tiers.  Il 
faut aussi souligner l’existence au sein de l’OMPI, d’un projet de recommandation pour la reconnaissance 
des savoirs traditionnels dans le système traditionnel de brevet. Ces deux projets peuvent être consultés au 
sein du site internet de la CDB : www.biodiv.org et de l’OMPI : www.wipo.org.   
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traditionnels. Ces questions initiales sont  importantes à relever pour que puisse exister 
une idée plus générale des rapports existants entre les ST et les DPI avant de rentrer 
dans d’autres considérations plus spécifiques. 

 
 

II.1.1. Les DPI : Un système nuisibles aux communautés locales et autochtones ? 
 
Les défenseurs les plus conservateurs des DPI disent que le brevet sur un produit ou un 
procédé dérivé d’un savoir traditionnel, ne pose pas de problème aux communautés 
autochtones et locales. En effet, il protége le produit de l’utilisation par autrui mais 
n’empêche pas l’utilisation de ces savoirs par leurs détenteurs originaires. Ils 
argumentent encore dans le même sens que l’accomplissement des critères de nouveauté 
et, notamment, d’invention exigés dans le cas du brevet, naturellement, éviterait la copie 
des savoirs traditionnels. Les arguments sont corrects, mais ne sont pas absolus, parce 
qu’il y a des variations dans la confection des brevets, où le critère d’invention est 
extrêmement relativisé14. A part la question de la relativisation des critères de 
concession des brevets, il y a des cas où l’examinateur de la demande de brevet n’est 
pas conscient de l’utilisation du savoir traditionnel et concède le DPI même quand le ST 
appartenait au domaine public (ex. : Turmeric, Neem, Ayahuasca et Hoodia cactus).    
 
La question est également d’ordre moral, au sens que les communautés se sentent 
outrées de voir leurs savoirs traditionnels vendus ordinairement par des tiers, à l’image 
de simples marchandises. Même pas totalement copiés, ils n’en demeurent pas moins 
partie intégrante de l’art et de la technique.  
 
Dans une vision critique basée sur le passé historique de la colonisation, il semble que 
l’idée du caractère public des savoirs traditionnels n’a pas trop changé à travers le 
temps. Il semble que les savoirs traditionnels étaient encore traités comme res nullius 
(propriété de personne), avant d’être « découverts » par les « explorateurs », 
scientifiques, gouvernements, corporations et organisations de conservation.15  Si cette 
affirmation n’est pas totalement vraie, puisque la CDB et d’autres règlements (OIT, 
OUA, UNESCO etc.) leur attribuent un statut de propriété privée, ces traces du passé 
colonial  existent encore.   
 
Toujours dans l’optique de la colonisation, les moyens d’obtentions de ressources et de 
savoirs traditionnels des pays en voie de développement (très souvent des colonies 
d’autrefois), par les pays colonisateurs, qui sont actuellement dans la plupart des cas des 
pays développés, se sont diversifiés et ont évolué avec le temps, passant du pillage 
direct, imposé par la force, à une véritable restriction du droit d’usage existant 
d’aujourd’hui. Cette pensée est corroborée et brillamment présentée par Marie-Angèle 
HERMITTE, qui va encore plus loin dans le raisonnement, par l’affirmation que : « les 

                                                
14 Un exemple de la relativisation de ce critère est la possibilité de protéger les organismes vivants par le 
biais du brevet. 
15 DUTFIELD, Graham, Intellectual Property Rights, trade and Biodiversity, 2000, IUCN and Earthscan 
publications, page 63.     
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monopoles ne sont plus des monopoles de fait, fondés sur un mélange de force et de 
ruse, mais des monopoles de droit, organisés par l’architecture représentative de la 
modernité juridique, qui articule conventions internationales, droits souverains, 
contrats et droits de propriété intellectuelle. L’exclusivisme souvent critiqué 
aujourd’hui est une tendance de fond qui traverse 2500 ans d’histoire, malgré les 
transformations de l’organisation politique, l’évolution des connaissances scientifiques 
et des technologies utilisées »16.  
 
Ce passé d’une équité douteuse, engendre des inquiétudes sur leurs effets sur les savoirs 
traditionnels et leurs détenteurs originaux. Mais est-ce que ces inquiétudes ont une 
justification juridique ? La réponse n’est pas unanime, pouvant être très favorable, 
rechassant les doutes, comme très réticente, en souhaitant un nouveau système capable 
de réaliser la fonction sociale des savoirs traditionnels.  
 
 
II.1.2. Les DPI et la nature collective des savoirs traditionnels 
 
L’aspect limiteur des DPI constitue un autre point à souligner. Tout d’abord, il faut se 
demander si les savoirs traditionnels relèvent de la même catégorie générale que 
d’autres créations intellectuelles (les inventions et les travaux littéraires et artistiques) 
protégées par des droits de propriété intellectuelle spécifiques. La réponse n’est pas 
facile à dégager. D’un côté, les savoirs traditionnels font partie du patrimoine 
immatériel, de même que les créations intellectuelles protégées couramment par les 
DPI. D’un autre côté, ils sont essentiellement collectifs, voir même diffus, ne 
s’encadrant pas dans le système individualiste existant.  
 
Les DPI sont normalement individualisés, allant ainsi contre la nature collective des 
droits sur les savoirs traditionnels. Ensuite, ils sont donnés au bénéfice d’une personne 
physique ou morale, qui sera capable de restreindre leur usage selon les règles des DPI, 
pouvant même empêcher leur usage. Cette caractéristique va contre la nature des savoirs 
traditionnels, lesquels ont besoin de circuler, d’être dans le domaine public pour 
perdurer et accomplir leur fonction sociale. 
 
La fonction sociale des ST est de continuer à faire avancer la science grâce à l’aide 
qu’ils lui apportent, ainsi que de permettre aux communautés locales d’utiliser sans 
limitations aucunes ces savoirs dans leur vie courante pour se soigner, se nourrir 
(semences traditionnelles…) etc. Ces communautés sont souvent constituées de 
démunis, ce qui rend nécessaire l’usage de ces savoirs, qui en plus d’être gratuits 
utilisent des matières premières naturelles en libre-accès. 
 

                                                
16 HERMITTE Marie-Angèle, «La construction du droit des ressources génétiques – exclusivismes et 
échanges au fil du temps »  in HERMITTE Marie-Angèle et KAHN Philippe (sous la direction de), Les 
ressources génétiques végétales et le droit dans les rapports Nord-Sud, Travaux du Centre René-Jean  
DUPUY pour le droit et le développement et du Centre de Recherche sur le Droit des Sciences et 
Techniques, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 1 et 2.  
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En termes d’utilité pratique ou de contribution pour l’héritage culturel de la société17, 
les droits de propriété intellectuelle ont démontré leur incapacité à garantir la fonction 
sociale des  savoirs traditionnels. Ils sont inappropriés pour être employés comme 
régime exclusif de protection.  
 
 
III. LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET LES SAVOIRS 
TRADITIONNELS : NATURE ET APPLICABILITE DU REGIME 
 
En vue de mieux comprendre le rapport du système en question avec la protection 
juridique des savoirs traditionnels ; il semble opportun, préliminairement, de faire un 
examen succinct du type de protection recherchée par le législateur en ce qui concerne 
l’objet et l’objectif de la protection, ainsi que l’applicabilité des DPI dans la tutelle des 
savoirs traditionnels.  
 
 
III.1. Type de réglementation : L’objectif de la protection      
 
Avant de procéder à la réglementation d’une activité quelle qu’elle soit, il convient de 
s’interroger au préalable sur l’objectif non seulement de la réglementation, mais 
également de l’activité elle-même. Dans le cas nous concernant, la réglementation peut 
être de nature positive ou défensive par rapport à son effet. Il s’agira par ailleurs de 
définir l’objectif de l’accès aux savoirs traditionnels.  
 
 
III.1.1. Une protection défensive ou positive 
 
La réglementation des droits des communautés autochtones et locales sur leur savoir a 
comme objectifs généraux : 1) la préservation de leur savoir, en vue de son importance 
culturelle, environnementale et économique ; 2) la protection contre son usage 
inapproprié ou non autorisé par autrui. 
 
Concernant la protection, celle ci peut être de nature défensive et/ou positive. La 
protection défensive tient compte de la protection contre l’usage indu par autrui, elle 
limite les actes des tiers vers l’objet de protection, comme le pillage. La protection 
positive établit des droits positifs à conférer aux détenteurs, en cas d’usage de leur 
savoir par un tiers. 
 
Entre les régimes existants, il est probable que l’objectif de la législation soit à la fois 
défensif et positif. Mais il faut encore définir quels seront les droits positifs à conférer 
aux détenteurs (consentement éclairé et préalable, partage des avantages, droit 
d’acteur…) et quels sont les actes des tiers qui seront limités ou interdits (accès et 

                                                
17 DUTFIELD, Graham, Intellectual Property Rights, trade and Biodiversity, 2000, IUCN and Earthscan 
publications, page 70. 
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publication conditionnés au consentement, empêcher ou limiter l’usage, avoir 
l’obligation de partager les avantages…).  

 
 

III.1.2. Objectif de l’accès au savoir traditionnel : le commerce ou une recherche 
sans finalité commerciale 
 
Un autre aspect qui doit être pris en compte au moment de l’élaboration de la loi, 
correspond au but de l’accès, c’est-à-dire, de l’usage qui sera fait des savoirs. 
Normalement, la distinction est établie sous le critère de la finalité commerciale ou non 
commerciale de la recherche. Dans les deux hypothèses, l’accès aux savoirs sera soumis 
à une procédure d’accès qui devra être, minimalement, décrite dans la loi d’accès aux 
ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés.  
 
Cependant, les exigences seraient plus rigides pour l’accès envisageant son application 
commerciale (ex. : production d’un cosmétique ou d’un médicament avec une recette 
indienne)  et plus souple lorsque l’utilisation serait purement scientifique sans fin 
commerciale, comme c’est le cas souvent avec les chercheurs qui veulent cataloguer 
une plante ou étudier son mécanisme sans y voir aucun intérêt commercial. Un autre 
critère d’établissement d’une procédure différenciée, utilisé conjointement avec le 
critère finaliste présenté au-dessus, correspond au type d’acteur/demandeur à avoir 
l’accès.  
 
La forme de procédure dépendrait de la nature juridique du demandeur : s’il s’agit d’une 
personne physique ou d’une personne morale, si la personne morale est une entreprise 
de nature publique ou privée, nationale ou internationale, avec ou sans fins lucratives. 
Selon ce raisonnement, en consonance avec le critère finaliste, un Institut national de 
recherche sans fins lucratives aurait un traitement plus léger (différencié) qu’une 
entreprise internationale avec fins lucratives, par exemple.  
 
L’utilisation d’un tel critère a comme fondement la difficulté ou presque l’impossibilité 
d’avoir la sûreté d’un usage non-commercial après que le demandeur ait eu accès au 
savoir. La limite entre la recherche purement scientifique et la recherche visant un usage 
commercial (bio prospection) est très précaire. Un chercheur peut initier son travail sur 
une plante, par exemple, sans avoir comme but la découverte d’une qualité chimique qui 
puisse être rentable (transformée dans un médicament). Après l’avoir découverte, il peut 
changer d’avis et, par exemple, la vendre à une entreprise, pour quelle soit 
commercialisée.  
 
Le problème est loin d’être facile de résoudre, mais l’établissement d’une procédure 
d’accès, même distincte, peut aider à limiter l’usage indu. Au travers de l’établissement 
des règles de partage des avantages en cas d’usage commercial, les communautés 
fournisseurs seraient toujours protégées de l’accès et de l’usage indus.        
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III.2. L’applicabilité des droits de propriété intellectuelle à la protection des 
savoirs traditionnels associés  
 
Même s’il y a des contradictions entre la nature de l’objet de protection des DPI et la 
nature des ST, et si les effets des DPI ne sont pas forcément les plus favorables, ce 
système n’est pas complètement écarté dans la protection de ces savoirs. Il y a des cas 
où les savoirs traditionnels ont été protégés par des instruments de la propriété 
intellectuelle et il y a des instruments qui peuvent être utilisés pour aboutir à l’objectif 
de protection recherché.  

 
 

III.2.1. L’application des indications géographiques 
 
Parmi les instruments qui peuvent être prévus dans la protection des savoirs 
traditionnels, il en a un qui ressort par sa caractéristique essentiellement collective : les 
indications géographiques. Cet instrument est d’ailleurs suggéré par plusieurs auteurs18 
pour la protection des savoirs traditionnels et notamment de ses produits dérivés.  
 
En effet, les Indications Géographiques (IG) représentent une voie alternative pour la 
survie des productions traditionnelles locales, face au marché de grande échelle imposée 
par l’économie mondialisée. Cet outil de la propriété intellectuelle peut se matérialiser 
en deux formes : l’appellation d’origine (appliquée en France) et l’indication de 
provenance (plus diffusée en Allemagne). Ces deux concepts sont des signes 
géographiques, nés des besoins de la pratique et envisagés dans le domaine agricole et 
agro-alimentaire, en principe19.  
 
L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) est « la dénomination géographique d’un 
pays, d’une région ou d’un lieu déterminé servant à désigner le produit qui en est 
originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement 
au milieu géographique comprenant les facteurs humains. Le pays d’origine est celui 
dont le nom, ou dans lequel est située la région ou la localité dont le nom constitue 
l’appellation d’origine qui a donné au produit sa notoriété »20. 
 
L’indication de provenance est « le nom géographique du pays, de la ville, de la région 
ou de la localité de son territoire, devenu connu comme étant un centre d’extraction, de 
production ou de fabrication d’un produit déterminé ou de prestation d’un service 
déterminé »21. 

                                                
18 « Bérard et Marchenay 1996 ; CDB Secrétariat 1996a ; Downes 1997b ; Dutfield 1997 » in 
DUTFIELD, Graham, Intellectual Property Rights, trade and Biodiversity, 2000, IUCN and Earthscan 
publications, page 85 .      
19 DENIS, Dominique, Appellation d’origine et indication de provenance, Dalloz, Paris, 1995, page 1.  
20 Définition prévue dans l’article 2° de l’Arrangement de Lisbonne de 31 octobre 1958, relatif à la 
protection internationale des appellations d’origine. Cet instrument juridique se trouve disponible à la 
consultation dans le site: http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/lisbon/trtdocs_wo012.html.  
21 Instituto Nacional de Propriedade Intelectual Brasileiro, site: http://www.inpi.gov.br.   
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L’Appellation d’Origine Contrôlée est originairement un système Français de 
réglementation22 des indications géographiques. Et, jusqu’à présent, le système Français 
d’Appellation d’Origine (contrôlé par l’Institut Nationale d’Appellation d’Origine, 
l’INAO) est l’exemple le plus important de protection par l’indication d’origine.   
 
A part la France et l’Allemagne, ce système a influencé en Europe plusieurs autres pays, 
comme le Portugal, l’Espagne et, surtout, l’Italie, où nous pouvons trouver du vin, de 
l’huile d’olive, du fromage, entre autres produits protégés par ce label.       
 
Cet instrument peut être adopté par les communautés locales et autochtones pour 
protéger certains de leurs produits et leurs procédés de production. L’AOC a un 
caractère collectif : elle a vocation à appartenir à tous les producteurs de l’aire 
déterminée, s’adaptant à la nature collective des savoirs traditionnels. D’autres 
avantages des indications géographiques sont inhérents à des caractéristiques propres de 
l’institut, comme : 1) son effet rétroactif23 ; 2) son  imprescriptibilité ; 3) son caractère 
incessible et indisponible ; 4) sa vocation essentiellement collective : l’AOC 
n’appartient à personne, car ce n’est pas un bien, mais une institution. 
 
Si d’un coté cet outil semble être approprié aux produits issus des savoirs traditionnels, 
il faut que son octroi soit plus souple pour que leurs détenteurs puissent y accéder sans 
trop de difficulté. Une autre question à affronter, qui sera objet d’étude dans le prochain 
paragraphe, est le coût élevé de l’obtention de ces droits. A partir du moment où les 
communautés locales, peuples indigènes et agriculteurs locaux se voient contraints à 
payer un coût supérieur à leurs moyens, même si l’instrument est apte à protéger leurs 
savoirs, il sera hors de leur porté et incompatible avec leurs moyens financiers et 
conditions culturelles. Ces aspects sont une des facettes qui doivent être confrontées 
dans la mise en œuvre de ces droits, par ceux qui par intérêt ou nécessité en recourent au 
DPI.       
 
 
III.3. La théorie et les difficultés de mise en œuvre 
 
Quels que soient les arguments que l’on puisse mettre en avant pour justifier le système, 
il n’en demeure pas moins que certaines difficultés financières ou culturelles semblent 
parfois insurmontables. 
 
 
III.3.1. Arguments pour et contre la Propriété intellectuelle 
 
En réalité, Il y a plusieurs arguments pour et contre l’application des DPI traditionnels. 
Entre les arguments utilisés, on peut souligner les aspects suivants : 
                                                
22 « L’AOC a été créée en 1935 à propos du vin et des eaux-de-vie. » in DENIS, D., op.cit., page 66. 
23 DUTFIELD, Graham, Intellectual Property Rights, trade and Biodiversity, 2000, IUCN and Earthscan 
publications, page 87.    
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III.3.1.1. Le but de la propriété intellectuelle et les intérêts des communautés 
locales et autochtones 
 
La propriété intellectuelle a un but commercial et/ou économique qui peut se confronter 
avec la nature des savoirs traditionnels et l’intérêt des détenteurs, ne cherchant pas une 
commercialisation. Ils sont une conséquence des pratiques locales, traditionnelles, qui 
évoluent en raison des nécessités diverses (culturelles, agricoles, environnementales). Ils 
ne sont pas des biens marchands, par essence. La propriété intellectuelle se limite à des 
droits de valeur économiques.  
 
Le Comité de l’OMPI contre argumente que les DPI servent à empêcher l’utilisation de 
l’objet de la protection par des tiers. Ils permettent à leur titulaire d’en interdire l’accès. 
En effet, cela est une des caractéristiques principales de ces droits. Quel que se soit le 
patrimoine protégé, de nature culturel ou commercial, les DPI vont être les mêmes dans 
les deux cas. Le seul aspect qui va changer sera l’usage que les détenteurs voudront 
avoir à travers l’imposition de ces droits. La protection par les DPI n’aurait pas le 
potentiel de transformer les savoirs en marchandises, mais il donnerait aux détenteurs 
les moyens de se défendre contre l’usage discriminatoire de leurs savoirs. 
 
Toutefois, les savoirs traditionnels sont des droits de nature collective et, dans certains 
cas (quand ils sont dans le domaine public), de nature diffuse24, de plus les 
communautés ont des formations politiques, culturelles et économiques, parfois, 
extrêmement différentes de la société économique qui fait usage de ce type de droit. 
Ainsi, pour qu’elles puissent utiliser le système de propriété intellectuelle, un 
changement substantiel et indésirable risque de s’opérer dans les communautés locales 
et autochtones, afin de s’adapter à ce système, en allant ainsi contre la préservation de 
leur identité culturelle (et par conséquence, contre la préservation de l’environnement).  
 
 
III.3.1.2. L’absence de transparence légale et l’élévation des coûts de transactions 
 
Un autre argument courant à faveur de l’utilisation de la propriété intellectuelle consiste 
dans le fait que l’absence de transparence légale engendre un état d’insécurité juridique 
nocif à l’utilisation des savoirs traditionnels.  
 
Cet argument a été utilisé dans le cadre du Comité de l’OMPI lequel l’a qualifié de 
« nature juridique », mais qui semble plutôt avoir des justifications purement 

                                                
24 La notion de droits diffus, utilisée couramment en droit brésilien, se reporte à des droits qui sont 
détenus par des sujets de droit indéfinis, ce qui les diffèrent des droits collectifs, où les sujets sont 
identifiables (ex.: une classe de travailleurs) composés par des personnes unies par une base juridique 
commune ou un statut juridique commun. Le droit à un environnement sain reconnu dans l’article 225 de 
la Constitution Fédérale brésilienne exprime cette notion. Ce droit appartient à tous les individus sans 
distinction, et représente un bel exemple d’un droit diffus. 
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économiques. Il se fonde sur le fait que le régime de la propriété intellectuelle, étant un 
système « clair, transparent et efficace de protection des savoirs traditionnels, accroît la 
sécurité juridique et la prévisibilité, dans l’intérêt non seulement des détenteurs de 
savoirs traditionnels, mais aussi de la société dans son ensemble, y compris des 
entreprises et des instituts de recherche qui constituent des partenaires potentiels de ces 
détenteurs » 25.  
 
Le motif principal de l’emploi des DPI réside en l’existence de droits de propriété précis 
et transparents dans le domaine des savoirs, élément important dans la réduction des 
coûts de transaction et pour le transfert de technologie. Le rapport entre les brevets et la 
biotechnologie est un bon exemple. Dans ce cas, quand les détenteurs de ces droits 
(gouvernements ou institutions à l’origine des inventions) ont besoin de transférer des 
inventions financées par des fonds publics sur le marché, de façon transparente et sûre, 
les droits et les obligations doivent  être nettement précisés et attribués entre les parties. 
Pour cette raison (économique), la PI comme mécanisme privé d’appropriation, semble 
un bon instrument à adopter.  
 
Selon ce raisonnement, en substituant la biotechnologie par les savoirs traditionnels, la 
protection de ces savoirs par la propriété intellectuelle serait la meilleure façon d’établir 
des « règles claires sur l’appropriation privée par les communautés traditionnelles de 
leurs propres expressions culturelles (y compris les savoirs techniques) »26. La 
conséquence serait l’atténuation de l’énorme incertitude qui plane actuellement sur les 
activités de bioprospection menées par les institutions commerciales et les organismes 
de recherche.  
 
L’argument, comme on peut l’observer, est de nature purement économique et ne 
soulève pas les difficultés existantes quant à la nature des savoirs traditionnels et de la 
mise en œuvre d’un tel régime. 
 
 
III.3.2. Les difficultés culturelles et financières 
 
Les arguments employés précédemment ont démontré d’un côté que si les principes du 
DPI peuvent être adoptés pour protéger les savoirs traditionnels associés et qu’ils 
peuvent être importants au moment de leur transaction, d’un autre côté, il y a des 
difficultés très fortes. Ces obstacles ont été observés par rapport à la fonction sociale de 
la libre circulation des savoirs traditionnels, qui ne peut pas être accomplie parmi les 
DPI (privatifs et restrictifs), et la nature collective de ces savoirs.  
 

                                                
25 Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux 
savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI, Éléments constitutifs d’un système sui generis de 
protection, WIPO/GRTKF/IC/4/8, disponible à la consultation sur le site : www.wipo.org   
26 Idem. 
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Il y a encore d’autres difficultés qui se montrent presque insurmontables, comme par 
exemple le fait que les communautés autochtones et locales ne soient pas préparées pour 
employer les DPI, soit pour des raisons culturelles, soit pour des raisons financières. 
 
 
III.3.2.1. L’essence culturelle et non commerciale de la naissance des savoirs 
traditionnels 
 
Culturellement, les communautés n’ont pas d’objectif commercial par l’usage des 
savoirs traditionnels : la création et l’évolution de ces savoirs sont la conséquence de 
leur style de vie (traditionnel), leurs besoins locaux, communautaires et 
environnementaux, mais elles n’envisagent pas, au départ, la création de nouvelles 
techniques juste pour les vendre ou pour commercialiser les produits qui en découlent. 
La mentalité de marché n’est pas un aspect présent dans la plupart des cultures des 
détenteurs de ces savoirs. 
 
De plus, les critères de concession d’un DPI (par exemple, les brevets), sont très 
rigoureux et difficilement accomplis par les savoirs traditionnels qui ont comme 
caractéristique intrinsèque l’informalité. La conception de ces savoirs est 
essentiellement informelle, et ne vise pas du tout à remplir des qualités requises. Ainsi, 
les savoirs et les innovations pourront difficilement être encadrés dans le système de 
propriété intellectuelle existant. 
  
En effet, ils sont avant tout un moyen d’identification culturelle. La protection des 
savoirs traditionnels relève avant tout du domaine des droits de l’homme, puisqu’ils 
constituent le centre des communautés traditionnelles où ils sont créés. Ils sont partie 
intégrante de leur culture, ayant un lien intrinsèque avec leur identité et dignité en tant 
que peuple.  
 
Les savoirs traditionnels, selon une conception occidentale, semblent être créés de 
manière non systématique, sans méthodologie pour les raisons suivantes : les règles de 
transmission des savoirs traditionnels sont informelles ou culturelles, sans caractère 
systématique. Finalement, le processus conduisant à la création de savoirs traditionnels 
est fruit d’un mode de vie traditionnel, étant loin de l’aspect formel inhérent à la 
majorité des informations scientifiques et techniques non-traditionnelles. 

 
 
III.3.2.2. Les coûts d’un système risqué pour les grands entrepreneurs  
 
Un autre aspect qui rend difficile l’utilisation courante des DPI par les peuples 
indigènes et les communautés locales est le coût normalement très élevé de ce système. 
Le recours aux DPI suppose au départ : a) la capacité de formuler la demande de dépôt 
ou de registre (brevet ou marque, par exemple), qui exige une assistance juridique ; b) le 
payement de frais aux Organismes de Propriétés intellectuelles nationaux et 
internationaux.  
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Ensuite, afin de maintenir ces droits, les détenteurs doivent avoir une structure de 
sauvegarde difficile à supporter, comme par exemple : avoir un cabinet d’avocats 
responsable pour la défense de leurs intérêts au niveau international, dans plusieurs pays 
(comme aux EUA, Japon, Angleterre etc.), où s’effectue la majorité des infractions ou 
d’atteintes à leurs droits. 
 
Au niveau pratique, la puissance des entreprises internationales et la faiblesse 
économique des détenteurs traditionnels, ainsi que les coûts d’un éventuel litige, rendent 
la protection de leurs savoirs traditionnels par les DPI très difficiles. Aux Etats Unis, par 
exemple, il coûte environ US$ 20.000,00 de préparer l’application du brevet27, ce qui 
est loin de pouvoir être supporté par les communautés locales et autochtones. Un autre 
question à observer est la relation coût –bénéfice. En effet, les brevets ne donnent pas 
toujours un retour capable de compenser les coûts de leur dépôt. 
 
Néanmoins, le système de protection intellectuelle est un système qui sera toujours pris 
en compte par les pays au moment de l’élaboration des accords bilatéraux de transferts 
de technologie. Ainsi, même si le système de propriété intellectuelle n’est pas 
uniquement appliqué, il y a une tendance28 à en faire usage pendant l’établissement du 
partage des avantages. 
 
 
IV. CONCLUSION 
 
Malgré les arguments favorables à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle 
comme forme de protection des savoirs traditionnels associés, qui ne sont pas 
absolument erronés, spécialement en ce qui concerne les indications géographiques, 
plusieurs questions continuent sans réponse : comment les détenteurs originaux de ces 
savoirs peuvent-ils protéger chacun de leurs savoirs par un instrument de DPI sans en 
connaître l’éventuelle utilité commerciale ? Si on passe outre cette question, comment 
pourraient-ils alors supporter les coûts d’une telle protection ? Comment serait dépassée 
l’absence du critère de nouveauté de chacun des savoirs traditionnels qui se trouvent 
dans le domaine public ?    
 
Ethiquement, parait-il juste de transformer un modus vivendi (système de pensé et de 
vie) pour que les communautés puissent s’adapter au système occidental de protection 
intellectuelle existant, si ce sont les entreprises, les institutions, les gouvernements, qui 
ont besoin de leurs savoirs ? Ne serait-il pas temps que la société se réveille pour 
commencer à comprendre leur logique, pour rentrer dans leur système, sans essayer de 
les transformer et de les encadrer ?  
 

                                                
27 Chiffres cités par POSEY 1996, in DUTFIELD, Graham, Intellectual Property Rights, trade and 
Biodiversity, 2000, IUCN and Earthscan publications, page 69.   
28 Plus qu’une tendance, c’est une stimulation.  
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Pour tout ce que ces communautés et leurs savoirs représentent vis-à-vis de la 
conservation de la nature, et pour eux-mêmes, ils méritent d’être objet de débat, d’étude 
et de protection. Il faut trouver des moyens d’équilibre entre la protection et la 
stimulation, pour que la propagation de ces savoirs puisse continuer à faire avancer les 
cultures mondiales, sans qu’ils soient objet de pillage, pour maintenir vif le droit 
humain à l’existence en tant que personne et que peuple, ainsi que celui du respect du 
mode de vie, lequel préserve et conserve la diversité biologique, de laquelle ils sont et 
seront les éternels gardiens. 
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DE QUEM É O MONTE RORAIMA?  
TERRAS INDÍGENAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ENTRE OS 

DILEMAS DA CONSERVAÇÃO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 
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Resumo: A partir de um estudo de caso, o da sobreposição entre Parque Nacional do Monte Roraima e a 
Terra Indígena Raposa-Serra do Sol, em Roraima, buscamos analisar os conflitos entre Unidades de 
Conservação e Terras Indígenas dentro do contexto nacional e global das políticas de conservação. 
Mostrando as dificuldades enfrentadas por modelos de conservação científico-normativos e de cima para 
baixo, o estudo de caso também oferece pistas para uma inversão de paradigma, que busque integrar as 
perspectivas etnoecológicas das populações tradicionais e indígenas na busca de planos de manejo 
negociados “de baixo para cima”. Dois elementos são apontados como centrais neste processo: de um 
lado o reconhecimento jurídico pleno e efetivo das Terras Indígenas em termos de “propriedade comum”; 
do outro, a reorientação das prioridades das políticas públicas, da conservação estrita para a de uso 
sustentável, com enfoque na valorização ambiental das Terras Indígenas. 
 
Palavras-chave: Monte Roraima; Unidades de conservação; Terras Indígenas; Raposa-Serra do Sol.  
 
Résumé : A partir de l’étude d’un cas, celui de la superposition entre le Parc National du Mont Roraima 
et la Terre Indigène Raposa-Serra do Sol, au Roraima, nous avons tenté d’analyser les conflits entre Aires 
protégées et Terres Indigènes dans le cadre national et global des politiques de conservation. A partir de 
la mise en avant des difficultés trouvées par des modèles de conservation scientifiques-normatifs et « du 
haut vers le bas », l’étude de cas donne aussi des pistes pour une inversion de paradigme, cherchant à 
intégrer les perspectives éthnoécologiques des populations traditionnelles et indigènes dans la quête de 
plans négociés « du bas vers le haut ». Deux éléments sont signalés comme étant centraux dans ce 
processus: d’une part la reconnaissance juridique pleine et effective des Terres Indigènes en termes de 
« propriété commune »; d’autre part la réorientation des priorités des politiques publiques, de la 
conservation stricte à celle d’usage durable, axée sur la mise en valeur environnementale des Terres 
Indigènes. 
 
Mots-clés : Mont Roraima ; Aires protégées ; Terres indigènes ; Raposa-Serra do Sol. 
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I. INTRODUÇÃO 
 
 
I.1. Monte Roraima: Parque Nacional ou Terra Indígena? 
 
Com uma área total de 116.000 hectares, o Parque Nacional do Monte Roraima 
(PNMR) foi criado pelo presidente José Sarney, através do decreto n° 97.887 de 
28/06/1989. Seu território abrange uma área de floresta tropical do Escudo das Guianas 
às margens setentrionais do cerrado do nordeste do Estado de Roraima, ao extremo 
norte da Amazônia brasileira, na fronteira com a Guiana e a Venezuela. A área do 
Parque é situada integralmente dentro dos limites da Terra Indígena Raposa-Serra do 
Sol (TI RSS), demarcada Terra Indígena pelo Ministério da Justiça, através da portaria 
n° 820, de 11 de dezembro de 1998. Com uma área total de 1.678.800 hectares, a 
Raposa-Serra do Sol è uma área contínua habitada pelos povos indígenas Macuxi, 
Wapichana, Ingarikó, Taurepang e Patamona. 
 
Em novembro de 2002, o Estado de Roraima tinha perdido no Supremo Tribunal de 
Justiça um recurso impetrado contra a demarcação da TI, que, segundo muitos 
representava o último empecilho jurídico à assinatura do decreto homologatório pelo 
Presidente da República. Porém, em dezembro de 2002, Fernando Henrique Cardoso 
concluiu seu mandato sem assinar tal decreto. A indefinição presidencial sobre a 
homologação da TI se arrastou durante os primeiros 27 meses do governo Lula, frente 
às fortes e explícitas pressões que o Governo de Roraima, as bancadas parlamentares e 
setores empresariais do Estado continuaram exercendo sobre o governo federal por 
todos os meios possíveis, impedindo a homologação da área continua, na tentativa de 
reduzir significativamente a área demarcada pela portaria n. 820/98. Ao mesmo tempo, 
novas frentes do conflito se abriam, não apenas na justiça, com novos recursos que, ao 
obter a suspensão da portaria 820, levavam novamente a questão ao STJ, mas também 
na mobilização de atores econômicos e dos próprios indígenas, visando à ocupação 
física da área, num clima de sucessivas confrontações violentas.  
 
Finalmente, após três décadas de um conflito entre a principal organização indígena do 
Estado, o Conselho Indígena de Roraima (CIR), apoiado pela Igreja Católica, o 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI), movimentos e organizações pró-indígenas 
brasileiras e internacionais de um lado e do outro lado “brancos” locais, latifundiários e 
fazendeiros, criadores de gado, agricultores e garimpeiros, além de outros setores 
políticos e econômicos, dentre os quais o próprio Governo do Estado de Roraima, a 
Terra Indígena Raposa-Serra do Sol foi homologada em 15 de abril de 2005, após 
expedição de nova portaria demarcatória, a n° 534 de 13/04/2005 do Ministério da 
Justiça. A homologação marcou (provisoriamente?) o fim da saga político-judiciária que 
caracterizou o processo de regularização fundiária da RSS durante os últimos 7 anos. 
 
O PNMR começou a ser implementado dentro desse contexto já conflituoso. Durante os 
últimos anos, o tema das sobreposições entre UC’s e TI’s foi ganhando espaço e 
interesse na atualidade das discussões sobre políticas indigenistas e ambientais no 
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Brasil. A busca de propostas de harmonização de tais situações de impasse jurídico e 
político e de solução dos conflitos socioambientais decorrentes é testemunhada, entre 
outros, pela recente publicação do Instituto Socioambiental (ISA), “Terras Indígenas e 
Unidades de Conservação da natureza: o desafio das sobreposições” (Ricardo, 2005). O 
próprio caso em analise está sendo o primeiro objeto de um experimento político-
jurídico neste sentido, cujo inicio foi marcado, na própria homologação da TI, pela 
introdução da nova e inédita figura jurídica da “dupla afetação”, prevendo uma gestão 
compartilhada da área sobreposta, entre IBAMA, FUNAI e comunidades indígenas. O 
experimento foi reproduzido uma segunda vez no ano seguinte, com a introdução da 
mesma figura jurídica na homologação da TI Inawébohona, sobreposta ao PARNA do 
Araguaia, no Tocantins. 
 
Ao mesmo tempo em que novas soluções são objeto de tentativas experimentais, cujo 
êxito ainda é incerto, estudos de caso mostram como, no Brasil, as políticas de 
conservação da natureza entram em conflito com os direitos e as políticas de 
preservação da diversidade cultural. Ao invés de representar uma oportunidade para 
aliviar os conflitos existentes, na busca de novas ferramentas de manejo territorial que 
encare o meio ambiente como bem comum, o argumento ecológico pode ser apropriado 
e instrumentalizado por atores sociais em conflitos de natureza política, contribuindo 
para amplificá-los e agravá-los, afastando assim soluções sustentáveis. 
 
 
I.2. Dilemas conservação-populações e formas de propriedade na Amazônia 
brasileira 
 
Políticas de conservação da natureza baseadas na exclusão do homem são muitas vezes 
implementadas de cima para baixo (top-down) em realidades que, como a Amazônia, 
raramente correspondem às representações da natureza como espaço livre do homem. 
De fato, segundo dados de 1985 da IUCN, cerca de 70% das áreas protegidas do mundo 
são habitadas, 86% na América Latina1. Nosso estudo de caso mostra os conflitos 
existentes entre políticas de conservação da natureza e direitos à diferença cultural de 
grupos humanos que, como os povos indígenas, muitas vezes dependem diretamente da 
apropriação e do uso da natureza, não só para sua sobrevivência física, mas também 
para a sobrevivência de sua identidade cultural e para sua autodeterminação social.  
 
Entre as idéias que legitimam modelos de conservação excludentes com relação ao fator 
antrópico, está a hipótese de que os homens representam fatores de perturbação dos 
ecossistemas. Enquanto atores econômicos racionais e individuais, eles exploram os 
recursos naturais segundo modelos que, além de não levarem em conta as exigências de 
reprodução do meio biofísico e das outras espécies (biodiversidade), dificilmente são 
capazes de evitar as tragédias coletivas representadas pela exploração insustentável dos 
recursos naturais. Isso fundamentalmente porque os mecanismos sociais e jurídicos que 
                                                        
1 Ver Colchester, M., « Resgatando a Natureza : Comunidades Tradicionais e Áreas Protegidas », in 
Diegues, A.C. (org), Etnoconservação : Novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos, Hucitec, 
NUPAUB-USP, São Paulo, 2000. 
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definem formas de propriedade e modelos de apropriação dos recursos naturais, e 
regulam as relações entre atores sócio-econômicos e entre eles e o meio ambiente, 
apresentam falhas em lidar com os efeitos externos (externalidades) das ações dos atores 
individuais relativas a bens públicos ou “comuns”. Na falta ou insuficiente definição de 
direitos de propriedade, estes bens públicos seriam de fato apropriados em regime de 
livre acesso, ou ausência de propriedade: isso impediria que o modelo ideal de 
proprietário único gerencie o bem público de forma ótima, internalizando as 
externalidades, levando à tragédia coletiva conhecida como “tragédia dos comuns”2. A 
solução propostas para resolver o dilema de ação coletiva representado pela tragédia, 
decorre diretamente da análise de suas causas: é preciso definir direitos de propriedade 
que permitam a regulação de acesso e uso dos recursos livres. E as opções alternativas 
são fundamentalmente duas: a privatização, com conseqüente regulação pelo mercado; 
ou a estatização, com regulação pelo poder público. 
 
De fato, os termos nos quais o problema é colocado pelo modelo da “tragédia dos 
comuns” de Hardin3 prevêem basicamente uma alternativa entre livre acesso, ou 
ausência de propriedade, e regulação do acesso, ou propriedade, sendo que o modelo 
normativo subjacente é o de “proprietário único”, que representaria o ideal para garantir 
a regulação ótima do acesso, concentrando as decisões e internalizando os custos 
externos do livre acesso. As duas possíveis formas de “proprietário único” previstas 
pelos modernos sistemas jurídicos, pessoa de direito privado (física ou jurídica) ou 
pessoa de direito público (Estado ou órgãos da administração pública) correspondem às 
duas únicas opções de regulação possíveis: propriedade privada ou propriedade pública. 
 
Neste sentido, idealmente, a criação de Unidades de Conservação corresponderia à 
segunda opção, envolvendo uma intervenção direta do poder público na regulação das 
formas de uso do espaço e dos recursos naturais da área protegida. Isso indicaria que a 
propriedade pública é considerada, para a conservação da natureza, uma alternativa 
mais viável que a propriedade privada para evitar a tragédia dos comuns, associada á 
ausência de propriedade e ao livre acesso. De qualquer forma, tanto a implementação da 
propriedade pública, como a eventual escolha pela propriedade privada, pressupõem 
uma intervenção socialmente excludente, na medida em que o fator antrópico, 
perturbador do ecossistema a ser protegido, precisa em primeira instancia ser removido, 
para que a regulação possa ser implantada. 
 
Na verdade o quadro é bem mais complexo e articulado do que muitos modelos 
analíticos e/ou normativos deixariam supor. Um elemento fundamental, ausente do 
quadro hipotético desta representação, é a possibilidade que, mesmo na ausência de 
propriedade pública ou privada, a situação observada na realidade possa não 
corresponder ao livre acesso, à total ausência de formas de propriedade ou regras sociais 
regulando acesso e uso dos recursos naturais, possivelmente capazes de evitar tragédias 
coletivas. A introdução desta hipótese no quadro analítico e/ou normativo, nos impõe a 

                                                        
2 Hardin, G., 1968. « The tragedy of the commons », Science, 162 : 1243-1248. 
3 Ibidem. 
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reformulação de análises e conclusões, tanto ao nível teórico como ao nível de interação 
com a realidade. 
 
No nível teórico, a existência de outros modelos possíveis de regulação, diferentes tanto 
da propriedade pública como privada, que em suas diversas articulações possíveis 
podem ser caracterizados como modelos intermediários entre a propriedade individual e 
a estatal, e juntados na categoria de “propriedade comum” ou coletiva, precisa ser 
incorporada na análise, buscando verificar suas condições efetivas de sustentabilidade 
ou insustentabilidade na gestão dos recursos naturais.  
 
No nível prático, de observação e intervenção sobre a realidade, a incorporação desta 
hipótese nos leva a nos questionar sobre a existência efetiva, embora informal e/ou 
invisível, de sistemas de regras “outros”, diferentes da propriedade pública ou privada, e 
sua possível eficácia com relação aos objetivos de conservação e/ou sustentabilidade. 
Isso porque, ao assimilar precipitadamente “propriedade comum” e livre acesso, existe 
o risco concreto de propor soluções que, ao fazer tabula rasa de preexistentes sistemas 
de regulação potencialmente sustentáveis, além de gerar custos sociais pela 
expropriação dos direitos de usuários, produzem suas próprias condições de 
insustentabilidade: ecológica, ao remover pressões que exerciam funções reguladoras 
importantes, embora invisíveis, pela estabilidade ou resiliência do ecossistema alvo; e 
social, ao gerar conflitos de acesso e dinâmicas de de-responsabilização dos atores, estas 
sim, produzindo situações de livre acesso e tragédias coletivas. 
 
O contexto Brasileiro deste debate, que envolve controvérsias e conflitos sobre a 
eficácia e pertinência de diversos modelos de conservação e suas características de 
sustentabilidade, apresenta algumas especificidades. Nos propomos de destacar e 
analisar aqui dois elementos delas, situados a níveis distintos mas complementares e 
interligados. 
 
O primeiro elemento é representado pelo grau de reconhecimento jurídico dos direitos 
territoriais dos povos indígenas no Brasil, formalmente bastante avançado, em termos 
quantitativos e qualitativos. Em termos quantitativos, o resultado é que hoje está 
incluída em terras indígenas uma porção de terras e florestas da Amazônia brasileira 
significativamente maior daquela incluída em Unidades de Conservação, ainda mais em 
comparação com os países amazônicos vizinhos. Segundo o WWF do Brasil4 em 2000 
as UC's de proteção integral cobriam 2% do território brasileiro, enquanto na Colômbia 
o mesmo dado subia para 7,9% e na Venezuela chegava a 22%5. Mesmo incluindo as 
UC’s de uso sustentável, o total alcança 6,5% do território nacional, enquanto as Terras 

                                                        
4 Dados apresentados no Seminário de Avaliação da Metodologia do Zoneamento Ecológico-Econômico 
da Amazônia, Manaus, 03-05/10/2000. 
5 Em realidade estes dados são enganadores, pois eles não levam em consideração o grau e as formas 
diferentes de reconhecimento dos direitos territoriais indígenas nos vários países. Na Venezuela, por 
exemplo, o reconhecimento constitucional dos direitos territoriais indígenas data de 2000, e até hoje a 
maioria das áreas indígenas estão classificadas como UC’s, muitas de proteção integral, como os Parques 
Nacionais, mas de fato habitadas. 
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Indígenas representam 12,5%. Em termos qualitativos, como veremos, a particular 
configuração jurídica reconhecida às Terras Indígenas no Brasil, que as caracteriza 
como “propriedade comum”, nos obriga per se a incorporar na discussão sobre 
conservação e sustentabilidade na Amazônia brasileira um quadro analítico capaz de 
superar a dicotomia público-privado. 
 
O segundo elemento é representado pelo fato que o modelo atual de uso e conservação 
da floresta amazônica atribui um peso muito relevante ao fator antrópico, talvez maior 
que em outros países. As UC’s de uso sustentável, legalmente habitadas, ocupam uma 
área duas vezes maior que as de proteção integral6, que não admitem legalmente 
população residente ou uso direto dos seus recursos naturais. Na medida em que apenas 
as UC’s de proteção integral correspondem à configuração ideal de propriedade pública, 
enquanto as de uso sustentável caracterizam uma configuração intermédia, mais 
próxima da “propriedade comum”, a relevância e pertinência de uma abordagem não 
dicotômica na análise da eficácia conservacionista e da sustentabilidade ambiental dos 
diversos modelos de propriedade e sistemas de regras associados, resultam evidentes, e 
ainda mais reforçadas ao considerarmos o papel efetivo e potencial das Terras Indígenas 
como componentes de uma estratégia global de conservação e sustentabilidade para a 
Amazônia. 
 
No nível prático, muito pode se aprender de uma abordagem no campo. Dados objetivos 
mostram a relevância e eficiência das TI’s em termos de conservação na Amazônia. O 
caso do Monte Roraima mostra que os povos indígenas possuem regras e estratégias 
conscientes para usar os recursos naturais de forma sustentável. É portanto possível 
agregar o exercício do poder político pelos povos tradicionais locais, sua diversidade 
cultural e a conservação da biodiversidade, no rumo a um futuro sustentável comum. 
 
 
II. A SOBREPOSIÇÃO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC’s) – TERRAS 
INDÍGENAS (TI’s) NO BRASIL  
 
A questão da sobreposição entre UC’s e TI’s na legislação brasileira é controversa e não 
está resolvida. Em muitos casos ela tem proporcionado conflitos entre reivindicações 
territoriais de povos indígenas e a implementação de políticas de conservação. Entre os 
mais conhecidos está o caso do Parque Nacional do Monte Pascoal e dos índios Pataxó, 
no Estado de Bahia. Reivindicando direitos territoriais tradicionais, depois de anos de 
lutas políticas e legais, em Agosto de 1999, cerca de 38 anos após o decreto de criação, 
e vários anos depois de sua efetiva implementação, os índios Pataxó ocuparam a área do 
PARNA do Monte Pascoal, na tentativa de obrigar o IBAMA e as instituições nacionais 
a reconhecerem aqueles que consideram seus direitos territoriais garantidos pela 
constituição. 
 

                                                        
6 Isto se forem consideradas UC’s Federais e Estaduais conjuntamente. Considerando apenas as UC’s 
Federais, as de uso sustentável ocupam uma área 33% maior do que as de proteção integral. 
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Segundo o levantamento do ISA (Ricardo, 2004) existem 55 sobreposições entre UC’s e 
TI’s no Brasil7. Destas, 39 interessam UC’s Federais, 18 UC’s estaduais, sendo que 2 
envolvem uma sobreposição tripla: TI, UC federal e UC estadual. Em principio o 
IBAMA reconhece a existência uma sobreposição nos casos onde a UC se sobrepõe a 
uma TI homologada. Nos outros casos a eficácia jurídica da demarcação da TI é 
contestada com base na falta do decreto de homologação: portanto, pela hierarquia das 
fontes jurídicas, o decreto de criação da UC, assinado pelo Presidente, prevaleceria 
sobre a portaria de demarcação da TI, assinada pelo Ministro da Justiça. Até 15 de Abril 
de 2005, o PARNA Monte Roraima fazia parte desta segunda categoria. 
 
A FUNAI, as organizações indígenas e vários movimentos de apoio aos índios 
argumentam a superioridade dos direitos territoriais indígenas com base na 
Constituição. Além de reconhecer os direitos dos índios sobre as terras tradicionalmente 
ocupadas como “originários”, isto é preexistentes ao mesmo reconhecimento 
constitucional, o 6° parágrafo do artigo 231 da Constituição declara como nulo qualquer 
ato ou fato visando a posse, propriedade ou exploração de recursos naturais do solo, dos 
rios e lagos, existentes nas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Seguindo a 
letra constitucional, qualquer ato que limite o direito constitucional dos índios à posse 
permanente e ao uso exclusivo de suas terras não teria validade jurídica, 
independentemente do tempo necessário para identificar, demarcar e homologar as 
Terras Indígenas. Seria portanto inconstitucional a regularização da sobreposição entre 
UC's e TI's, porque neste caso as atividades dos índios seriam sujeitas à autorização e ao 
controle do IBAMA. 
 
A questão não foi resolvida pela criação do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), através da lei n° 9985, de 18 de Julho de 2000. O SNUC inclui 
uma classificação compreensiva e exaustiva das diferentes categorias de UC existentes 
no Brasil, reagrupadas em duas categorias amplas: de proteção integral (ex-de uso 
indireto) e de uso sustentável (ex-de uso direto). Os Parques Nacionais pertencem à 
categoria de proteção integral, que não admite população humana residente e uso direto 
dos recursos naturais dentro de seus limites. O artigo n° 57 do SNUC delega a definição 
de diretrizes para resolver os casos de sobreposição entre UC's e TI's para um grupo de 
trabalho interinstitucional, criado em Novembro de 2000, e coordenado pelo 
CONAMA. Até hoje o problema não foi solucionado8. 
 
Neste respeito, uma abordagem “caso a caso” parece a mais idônea para gerar 
experiências e resultados demonstrativos a serem posteriormente avaliados e 
internalizados na elaboração de soluções viáveis, diretrizes gerais e políticas públicas. 
Por exemplo, processos de negociação multilaterais e interinstitucionais levaram à 
elaboração conjunta de termos e propostas de gestão compartilhada entre IBAMA e 
FUNAI com a participação indígena, como no caso da TI Barra velha e PARNA do 
Monte Pascoal, na Bahia, e na TI Inãwebohonha e PARNA de Araguaia na Ilha do 
                                                        
7 Ver Ricardo, 2004, pp. 592-3. 
8 Ver Ramos, A., « O GT do CONAMA : aquele que foi sem nunca ter sido », in Ricardo, F. (org.), 2004, 
p. 16. 
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Bananal, Tocantins. Embora ainda não existam verdadeiras historias de sucesso fruto 
destas tentativas, a avaliação destas experiências, assim como de outras, representa uma 
das premissas necessárias para uma possível generalização de soluções práticas.  
 
Com referência ao problema geral da presença humana dentro de UC's, é interessante 
notar que, apesar de grandes esforços de harmonização entre posições divergentes, 
como o “preservacionismo” e o “conservacionismo”, a discussão e a aprovação do 
SNUC não conseguiu superar uma certa radicalização das posições. Uma versão da 
proposta de lei contemplava, no caso de presença humana dentro de UC's de proteção 
integral, a possibilidade de negociar a reclassificação das mesmas em categorias de uso 
sustentável, assim permitindo a permanência das populações locais. A versão final 
aprovada só deixa a ser negociados o valor da compensação, os termos e o momento do 
reassentamento destas populações9. Este processo também afetou a solução adotada no 
caso de sobreposição entre UC's e TI's: o assunto estava definitivamente resolvido em 
favor das TI's em algumas versões do projeto de lei, enquanto foi deixado aberto no 
texto finalmente aprovado. 
 
Aparentemente os povos indígenas entraram na linha de fogo da batalha política e 
ideológica em curso nos meios científicos e institucionais da política brasileira da 
conservação. Isto foi evidenciado, entre outro, no II Congresso Brasileiro de Unidades 
de Conservação, realizado em Campo grande, Mato Grosso, entre 5 e 8 de Novembro de 
2000. Nesta ocasião, funcionários do IBAMA e outros congressistas promoveram um 
abaixo-assinado que, após qualificar os povos indígenas como “invasores de Unidades 
de Conservação”, pedia às autoridades “a imediata retirada dos invasores e a restauração 
da ordem jurídica democrática”, reafirmando “posição contrária a qualquer alteração do 
destino ou da categoria das Unidades de Conservação nacionais, que vise acomodar 
reivindicações territoriais de qualquer tipo”. Polêmicas recentes têm envolvido grupos 
indígenas do sudeste do Brasil, acusados de invadir e degradar UCs, ameaçando as 
últimas ilhas remanescentes de mata atlântica do litoral brasileiro. 
 
 
III. TENDÊNCIAS GLOBAIS: ECOLOGIA DE MERCADO, POLÍTICAS E 
FUNDOS PARA A CONSERVAÇÃO 
 
Buscando entender o que, entre outros fatores, poderia estar atrás deste conflito é 
interessante observar alguns dados sobre a distribuição da terra e da floresta entre UC's 
e TI's na Amazônia brasileira.  
 

 

 

 
 

                                                        
9 Ver artigo n° 42 da lei do SNUC. 



 LAURIOLA / Passages de Paris 6 (2011) 53–110 61

As perspectivas de valorização destas áreas em termos de patrimônio ambiental, seja 
como espaços alvo de políticas públicas de meio ambiente, ou na perspectiva do 
desenvolvimento de mercados para serviços ecológicos (eco-commodities), como a 
captura e/ou armazenamento de gazes a efeito estufa, a manutenção dos ciclos 
hidrológicos, e a conservação da biodiversidade, ou ainda as perspectivas de 
desenvolvimento “verde”, como às orientadas para a industria do ecoturismo, podem 
explicar parte do endurecimento do conflito sobre as áreas de sobreposição. 
 
 
Tabela T1: Terras Indígenas e Unidades de Conservação na Amazônia Brasileira 

(situação em Abril de 2004) 
 

 
Categoria 

 
Área em km2 

% da ALB 
(5.006.316,8 km2) 

 
% da Floresta10  

da ALB 
 

Terras Indígenas 
 

1.043.677,05 
 

20,85% 
 

50,75% 
 

UC's de proteção integral  
 

256.427,86 
 

5,12% 
 

7,51% 
 

UC's de uso sustentável 
 

488.963,54 
 

9,76% 
 

16,02% 
 

UC’s Federais 
 

424.089,45 
 

8,47% 
 

14,51% 
 

UC’s Estaduais 
 

321.301,95 
 

6,41% 
 

9.02% 
 

Total UC's (bruto) 
 

745.391,40 
 

14,88% 
 

23.53% 
 

Sobreposições entre UC’s 
 

18.032,24 
 

0,36% 
 

n.d. 
Total UC’s (liquido 1)  

(- sobreposições entre UC’s) 
 

727.359,16 
 

14,52% 
 

n.d. 
Sobreposições entre  

UC’s e TI’s 
 

140.089,98 
 

2,79% 
 

n.d. 
Total UC’s (liquido 2)  

(-sobreposições UC’s/TI’s) 
 

587.269,18 
 

11,73% 
 

n.d. 
Sobreposições entre UC’s e 

Terras Militares 
 

16.926,83 
 

0,34% 
 

n.d. 
Total UC's – total 

sobreposições 
 

570.342,35 
 

11,39% 
 

20% (dado estimado) 
 
Fonte dos dados: Biodiversity in the Brazilian Amazon, ISA, 2004. 
 

Enquanto a discussão e experimentação de idéias e propostas associadas ao 
desenvolvimento de novos mercados para eco-commodities vem crescendo nos últimos 
anos, já começa a estruturar-se um mercado internacional de créditos de carbono dentro 

                                                        
10 Reagrupamos neste dado os relativos às tipologias ombrófila densa e ombrófila aberta. Ver 
Capobianco, J.P., « Representatividade das Unidades de Conservação e Terras Indígenas em relação às 
fitofisionomias da Amazônia Legal », in ISA et al., Biodiversidade na Amazônia Brasileira, S. Paulo, 
ISA-Est. Liberdade, 2001. 
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do quadro definido pelo Protocolo de Quioto e do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), com participação brasileira importante e crescente11. 
 

Durante a década de 90 e até hoje, a principal exemplificação da disponibilidade global 
a pagar para a conservação da biodiversidade no Brasil tem se manifestado na forma de 
importantes financiamentos internacionais com esta finalidade. Uma análise destes 
fluxos financeiros mostra como boa parte deles foram orientados às políticas 
governamentais de conservação, majoritariamente focadas em UC’s. 

 

Tabela T2: PORÇÃO INDÍGENA dos FUNDOS INTERNACIONAIS  
para MEIO AMBIENTE e BIODIVERSIDADE (valores em US$ milhões) 

 
 
Financiador 

 
Total Fundos (TF) 

Porção Indígena 
do TF (PITF) 

 
PITF/TF 

Fundos 
Externos (FE) 

Porção Indígena  
dos FE (PIFE) 

 
PIFE/FE 

 
PPG7 

 
340,0 

 
28 

 
8,2% 

 
301,1 

 
25,1 

 
8,3% 

 
GEF 

 
122,5 

 
0 

 
0% 

 
60,0 

 
0 

 
0% 

 
Subtotal 

 
462,5 

 
28 

 
6,1% 

 
361,1 

 
25,1 

 
7,0% 

BIRD/KfW 
(PNMA) 

 
127,1 

 
0 

 
0% 

 
79,9 

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
589,6 

 
28 

 
4,7% 

 
441,0 

 
25,1 

 
5,7% 

 

 

A tabela acima sintetiza os dados de uma análise dos 3 principais programas 
internacionais para Meio Ambiente e Biodiversidade no Brasil12, evidenciando a Porção 
Indígena do Total Fundos (PITF) e dos Fundos Externos (PIFE) como indicadores da 
(baixa) prioridade relativa atribuída às TI’s neste contexto. 

 

Entre os três programas internacionais considerados, o PPG7 é o único programa que 
também contribuiu, direta e indiretamente através dois de seus subprogramas, para as 
Terras Indígenas. O primeiro, o Programa de Proteção de Terras e Populações Indígenas 
(PPTAL), contribuiu diretamente para a proteção das Terras Indígenas apoiando 
                                                        
11 Ver : Suzuki, N., Brasil é o segundo país com maior numero de projetos, Agência Carta Maior, 
13/07/2006; Glass, V., Debates sobre beneficios para quem conserva ainda são difusos, Agência Carta 
Maior, 28/03/2006; Camargo, B., Mercado se expande :Brasil abriga um terço dos projetos , Agência 
Carta Maior, 30/12/2005.  
12 Trata-se dos seguintes: Plano Nacional do Meio Ambiente (PNMA), financiado por BIRD/KfW; 
Programas do Fundo Mundial do Meio Ambiente (GEF); Programa Piloto do G7 para as florestas 
tropicais do Brasil (PPG-7). Para os detalhes da análise, ver Lauriola, V., Recursos comuns indígenas ou 
conservação global na Amazônia ? O Monte Roraima entre Parque Nacional e Terra Indígena Raposa-
Serra do Sol, in Barreto, H. e Souza-Lima, A.C., Antropologia e Identificação, IEB, Brasília, 2006; 
Lauriola, V., Ecologia Global contra Diversidade Cultural ? Conservação da Natureza e Povos Indígenas 
no Brasil. O caso do Parque Nacional do Monte Roraima, in Ambiente e Sociedade, NEPAM/UNICAMP, 
Vol. V – n.2, Vol VI – n.1, jan/jul 2003. 
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atividades de demarcação da FUNAI e projetos de proteção e vigilância de povos 
indígenas. O segundo, o Programa de Projetos Demonstrativos A (PD/A), mesmo que 
não orientado especificamente, também financiou alguns projetos indígenas. 
 
O orçamento total do PPG7 gasto para terras e povos indígenas foi de US$ 28 milhões, 
dos quais US$ 25,1 milhões fundos externos. Definindo estes dados “Porção Indígena” 
dos Fundos Ambientais e de Biodiversidade, na tabela os comparamos aos orçamentos 
totais e de fundos externos de PPG7, GEF e PNMA, obtendo razões que variam entre 
4.7% e 8,3%. Isto significa que no Brasil, durante a década de 90, os programas 
internacionais atribuíram ao meio ambiente e à conservação da biodiversidade não 
indígena uma prioridade entre 12 e 21 vezes maior do que à conservação e/ou 
sustentabilidade das terras indígenas. 
 
Este quadro foi parcialmente modificado na direção de um compromisso mais 
importante para com terras e povos indígenas, pela instituição de um programa 
especifico, o Programa de Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDPI) na 
segunda fase do PD/A (2001-2006). O PDPI, sediado em Manaus, Amazonas, no final 
de 2001, é um programa da Secretaria de Coordenação da Amazônia, do Ministério do 
Meio Ambiente (SCA/MMA). Sua dotação orçamentária até 2006 foi de US$ 23,5 
milhões aproximadamente13, sendo US$ 21,5 milhões fundos externos. 
 
Os dados analisados indicam a existência de uma assimetria importante entre alocação 
dos fundos globais entre meio ambiente/biodiversidade não indígenas e terras/povos 
indígenas, e sua distribuição real entre UC’s e TI’s14. 
 
Não conhecemos a existência de estudos que avaliem detalhada e especificamente a 
eficiência relativa dos fundos gastos na conservação da biodiversidade em Unidades de 
Conservação na Amazônia Brasileira. Porém, dentro de um quadro geral, onde as taxas 
de desmatamento permanecem altas15, análises de imagens de satélite mostram que a 
degradação ambiental é significativamente menor onde Terras Indígenas foram 
legalmente reconhecidas e protegidas16. Outros estudos17 realizados analisando dados de 

                                                        
13 A composição da dotação orçamentária do PDPI é assim composta: €13 milhões (Euro) do Banco 
Alemão para reconstrução e desenvolvimento (KFW), £ 3 milhões (Livras) da Agencia Britânica de 
Cooperação ao Desenvolvimento (DFID), totalizando um equivalente de US$ 21,5 milhões de fundos 
externos, e R$ 5 milhões de contrapartida do Governo brasileiro (MMA). 
14 Mesmo incorporando o PDPI à análise, as assimetrias permaneceriam relevantes. 
15 Dados publicados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) indicam, por exemplo, um 
aumento de 14.9% da taxa de desmatamento de 1999 para 2000. Análises do Laboratório de 
Geoprocessamento do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (SIGLAB/INPA) indicam que esta 
tendência de aumento se mantém até 2003, ano em que a área desmatada alcançou 25.000 km², para um 
total cumulado de aproximadamente 60 milhões de ha, equivalente a 15% da cobertura florestal 
originária. 
16 Ver Schwartzman, S., et al., “Rethinking Tropical Forest Conservation : Perils in Parks”, Conservation 
Biology, 14 (5), 2000. 
17 Ver Nepstad D., et al., “Inhibition of Amazon Deforestation and Fire by Parks and Indigenous Lands”, 
Conservation Biology, 20 (1), 2006, pp.65-73; “ISA: Desmatamento é menor em terras indígenas do que 
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desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e focos de incêndio 
entre 1997 e 2000, mostram que, enquanto o desmatamento total da Amazônia era de 
16,83%, o índice dentro das TIs era de apenas 1,10%. Nas UC’s federais, a porcentagem 
ficou em 1,52% e, nas estaduais, em 8,96%. Comparando a eficiência relativa de TI’s e 
UC’s, tanto de proteção integral como de uso sustentável, na prevenção de 
desmatamento e de incêndios florestais, os estudos demonstram efeitos inibitórios 
parecidos ou até superiores em TI’s, a despeito da tendência das UC’s de proteção 
integral sofrerem riscos menores por ficarem localizadas longe da fronteira agrícola. 
Enquanto o desmatamento total em áreas protegidas - incluindo unidades de 
conservação federais e estaduais e terras indígenas - era de 1,97%, o índice fora delas 
era de 23,58%, mostrando como, o limite legal de 20% de desmatamento já foi 
ultrapassado em média.  
 
Em outras palavras, a biodiversidade da Amazônia está bem protegida, e a um custo 
baixo, mesmo em situações de risco comparativamente maiores, onde têm pessoas que 
estão interessadas nela, porque dela dependem seu estilo de vida e sua reprodução 
sociocultural. 
 
Se um dos objetivos de muitos dos fundos gastos era o de reforçar os setores 
governamentais responsáveis pela área meio ambiente/biodiversidade, este objetivo foi 
alcançado. Por um lado é possível afirmar que hoje os órgãos governamentais 
responsáveis pelas políticas de conservação dispõem de melhor infra-estrutura e 
qualificação. Por outro lado este processo parece não ter solucionado – pelo contrário, a 
formação técnico-científica de quadros parece ter contribuído a fomentar - os conflitos 
inerentes às políticas de conservação, que hoje se produzem às vezes em formas novas e 
virulentas. O abaixo-assinado de Campo Grande, denuncias na imprensa taxando de 
anti-ecológicas as “pretensões fundiárias indígenas” e as posições da “bancada 
extrativista” no Congresso18, ou ainda a radicalização da lei do SNUC são indicadores 
da força relativa alcançada pelos “preservacionistas” no Brasil. 
 
 
IV. RUMO A NOVOS CONFLITOS OU A SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS? DAS 
REFORMAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Por outro lado, alguns dados indicam que os conflitos da conservação na Amazônia 
brasileira poderiam estar caminhando na direção de soluções sustentáveis. Um exemplo 
deste processo é representado pela história e evolução do Projeto Áreas Protegidas da 
Amazônia (ARPA), desde sua concepção até sua formatação definitiva. 
 
Resultado de um compromisso assumido pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso 
para a proteção das florestas tropicais brasileiras, o projeto ARPA tem por objetivos: a) 
criar novas UC’s; b) consolidar as UC’s existentes; c) estabelecer um fundo fiduciário 
                                                                                                                                                                   
em unidades de conservação”, O Estadão, 04/08/2003. 
http://www.estadao.com.br/ciencia/noticias/2003/ago/04/119.htm . 
18 Exemplo : A Bancada Extrativista, Marcos Sá Corrêa , No.com, 17/10/2001. 
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que assegure investimentos permanentes em tais áreas. Sua meta inicial era de alcançar 
10% da ALB protegida por UC’s de proteção integral. Esta meta foi objeto de criticas 
por ter sido definida de maneira abstrata e tecnocrática, sem ter sido objeto de análises e 
discussões públicas. As consultas e os estudos preparatórios coordenados pela 
SCA/MMA segundo as diretrizes do SNUC, que prevê a realização de consultas 
públicas para considerar as características locais de cada região no processo de criação 
de UC’s, evidenciaram a oportunidade de se criar “mosaicos” de UC’s com diferentes 
modalidades, combinando áreas de proteção integral com outras de uso sustentável. O 
acordo final prevê uma meta de criação de 180.000 km² de novas UC’s, sendo 90.000 
km² por cada modalidade. Outro ponto positivo do programa é a previsão de criação de 
um Comitê para Resolução de Conflitos, cuja finalidade é a busca de soluções prévias à 
criação das UC’s. 
 
Este objetivo seria suficiente para alcançar a meta de aproximadamente 13% da ALB 
em UC’s dos dois tipos sem contar as áreas de sobreposição, ou seja para “repor” o 
déficit real de UC’s com relação ao Total bruto, devido às áreas de sobreposição entre 
UC’s e TI’s (2,79%), atingindo globalmente a meta de 10% do bioma Amazônia em 
UC’s. Resta a ver se este acordo será suficiente para aliviar a pressão sobre estas áreas, 
já que o ARPA exclui a criação de novas UC’s em áreas indígenas, mas não contém 
diretrizes claras e equivalentes com relação às UC’s já existentes, das quais prevê a 
consolidação. O conflito, potencial e/ou efetivo, sobre o pouco menos de 3% da ALB 
representado pelas sobreposições UC’s/TI’s permanece. 
 
O caminho deste processo tem essencialmente se limitado às UC’s e às populações não 
indígenas. Na ausência de uma abordagem específica das políticas de conservação para 
as Terras Indígenas, fatores políticos locais e conjunturais continuarão jogando um 
papel determinante na geração de novos conflitos ou de soluções sustentáveis. Frente 
aos dados reais da conservação de fato na ALB, a alocação de investimentos maiores 
em direção da conservação das TI’s se impõe como medida urgente para garantir a 
coerência e a sustentabilidade do sistema como um todo. 
 
Nesta perspectiva, além de se iniciar a pensar em programas no modelo do ARPA para 
valorizar os serviços ambientais das Terras Indígenas - o que já começa a entrar nas 
agendas futuras de setores do governo - como o MMA, que em 2005 criou um GT para 
o assim chamado “GEF Indígena”19 -, de organismos internacionais - como o Banco 
Mundial -, de organizações não governamentais - como o Instituto de Conservação 
Ambiental TNC do Brasil -, e do próprio movimento indígena – como a Coordenação 
das organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)20 -, as discussões 

                                                        
19 Com a portaria interministerial n. 325 de 22/12/2004 os Ministros do Meio Ambiente e da Justiça 
criado um GT, coordenado pelo MMA, visando a elaboração de um projeto de proteção, conservação, 
recuperação e uso sustentável da biodiversidade em Terras Indígenas, a ser submetido ao Fundo Global 
para o Meio Ambiente (Global Environment Facility – GEF). 
20 A COIAB criou em 2004 um Departamento Etnoambiental, um dos objetivos do qual é contribuir para 
elaboração de uma proposta de Fundo Ambiental para as Terras Indígenas junto ao GEF. Uma descrição 
mais detalhada dos objetivos desta iniciativa será fornecida mais adiante. 
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investem a possível configuração futura da estrutura governamental responsável para 
implementar e acompanhar o desenvolvimento deste processo.  
 
Ao se colocar no âmbito das políticas públicas a questão da gestão ambiental das TI’s, 
assim como de outras áreas territoriais habitadas por populações tradicionais como as 
Terras Quilombolas, a consciência do papel estratégico que estas áreas e suas 
populações podem desempenhar para a conservação e/ou o uso sustentável da 
biodiversidade, no Brasil e no contexto cada vez mais globalizado das instancias 
internacionais de meio ambiente (Convenção para a Diversidade Biológica - CDB, 
Protocolo de Quioto, e outras), aproxima a consideração funcional destes espaços 
territoriais daquela das UC’s. 
 
Isso é testemunhado, entre outros, pela recente instituição do Plano Nacional de Áreas 
Protegidas (PNAP). Previsto pelo Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas, 
aprovado em Fevereiro de 2004 na 7a Conferencia das Partes (COP 7) da Convenção 
sobre Diversidade Biológica (CDB), realizada em Kuala Lumpur, Malásia, o PNAP foi 
formalmente criado pelo decreto n. 5.758, de 13/04/2006. O PNAP é concebido como 
“instrumento norteador de planejamento e gestão, dinâmico e flexível, que define 
princípios, diretrizes, objetivos e estratégias para o estabelecimento, até 2015, de um 
sistema abrangente de áreas protegidas, ecologicamente representativo e efetivamente 
manejado, bem como para promoção de acesso e repartição justa e eqüitativa dos custos 
e benefícios advindos da conservação da natureza”21. 
 
A aproximação das TI’s a categorias específicas de UC’s é explicitamente assumida 
pelo PNAP: 
 

“O PNAP enfoca prioritariamente as categorias de Unidade de Conservação 
estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
- SNUC, as terras indígenas e as terras quilombolas22”. 

 
A concepção de AP é explicitamente aberta e abrangente, incluindo também “as demais 
áreas protegidas, como áreas de preservação permanente e reservas legais, (...) tratadas 
como elementos indispensáveis ao planejamento da paisagem, no âmbito de uma 
abordagem ecossistêmica, com a função estratégica de conectividade entre outras áreas 
protegidas e fragmentos naturais”23. Finalmente, o PNAP adota uma definição funcional 
das áreas protegidas:  
 

“As áreas protegidas são definidas no âmbito do PNAP com as áreas 
definidas geograficamente, cuja regulamentação e/ou administração 
promovam a proteção, conservação, recuperação e o uso sustentável da 
biodiversidade, bem como a repartição justa e eqüitativa dos benefícios”24. 

 
                                                        
21 PNAP- Apresentação. Fonte : www.mma.gov.br . 
22 Ibidem. 
23 Ibidem.  
24 Ibidem. 
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A elaboração do PNAP, que prevê uma estreita cooperação entre governo e sociedade 
civil, assim como a instituição e coordenação de um Fórum Nacional de Áreas 
Protegidas, é coordenado pela Diretoria de Áreas Protegidas, Secretaria de 
Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
 
O PNAP representa sem dúvida um esforço ambicioso, por seus objetivos amplos e 
abrangentes, e avançado, pelas definições de conservação e pela concepção funcional de 
áreas protegidas que incorpora. Resta a ver se as estruturas governamentais prepostas 
para desenvolver e implementar objetivos e metas tão ambiciosas saberão se mostrar à 
altura dos desafios colocados. 
 
Por um lado, a visão incorporada no PNAP não agrada muito os preservacionistas, que 
manifestam abertamente sua relutância em aceitar as aberturas sócio-ambientalistas das 
definições e políticas de conservação. Neste respeito, não apenas a inclusão no conceito 
de AP’s de TI’s e Terras Quilombolas é duramente criticada, mas também a própria 
função de categorias de UC’s previstas pelo SNUC, como as Reservas Extrativistas 
(RESEX), que prevêem populações residentes, não deixam de ser alvo de virulentos 
ataques políticos.  
 
Sérias dúvidas permanecem sobre a própria sustentabilidade política do rumo sócio-
ambientalista incorporado nas diretrizes do PNAP, frente ao enraizamento das 
concepções e práticas preservacionistas, e sua penetração nos quadros técnicos dos 
órgãos governamentais, que aparece bastante consolidada, representando também o 
fruto de investimentos de formação e capacitação de médio-longo prazo, realizados nas 
décadas passadas, e considerando que, a conservação representa um campo onde 
tradicionalmente dominam as ciências biológicas. Muito vai depender da capacidade de 
renovar, com suficiente profundidade e capilaridade, o quadro técnico e teórico-
metodológico das políticas públicas de conservação e de meio ambiente em geral, 
favorecendo uma ampliação e abertura, passando de abordagens dominadas pelas 
ciências biológicas para outras mais abertas para as ciências humanas e sociais, 
explorando a construção de campos de conhecimento híbridos entre as diversas 
abordagens científicas tradicionais. Ao mesmo tempo, muito vai depender da 
capacidade das políticas públicas em incorporar novos instrumentos de governança dos 
processos sócio-ambientais, até o momento bastante dominados por instrumentos de 
comando e controle que, frequentemente, revelam baixa eficácia e eficiência custo-
benefício. 
 
Por outro lado, com relação específica às TI’s, dúvidas pertinentes podem ser levantadas 
sobre a efetiva capacidade de órgãos como MMA e IBAMA que, apesar da boa vontade 
e das declarações de intenções, carecem de uma cultura de trabalho junto às populações 
indígenas. 
 
A gestão ambiental das TI’s, enquanto terras da União, representaria competência 
compartilhada entre MMA, IBAMA e FUNAI. Por um lado, não existe ainda a 
definição clara de uma política específica; por outro lado, a capacidade dos dois 
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primeiros órgãos de atuar em temas e junto a populações indígenas, é bastante reduzida. 
O terceiro, sendo o órgão oficial da política indigenista, é o que em princípio disporia de 
mais experiência e competência institucional na atuação em terras indígenas. A FUNAI 
há muito tempo é alvo de inúmeras críticas: mesmo seus defensores concordam sobre a 
necessidade de sua reestruturação profunda, enquanto críticos mais radicais o 
consideram um “caso quase perdido”, chegando até a advogar seu fechamento. 
 
 

Tabela T3: UC’s Federais e TI’s  
Comparação entre Áreas e porcentagem da Extensão do Brasil 

 
 

UC’s - Tipologia de uso
 

Área em km2 
 

UC’s/Brasil 
(8.514.876,59 km2) 

 
Proteção integral 

 
237.547,60 

 
2,79% 

 
Uso sustentável 

 
316.386,07 

 
3,72% 

 
Total 

 
553.933,67 

 
6,51% 

 
TI’s 

 
Área em km2 

TI’s/Brasil 
(8.514.876,59 km2) 

 
Terras Indígenas  

 
1.063.863,31 

 
12,49% 

 
Comparação Áreas 

 
Direta (TI’s/UC’s) 

 
Inversa (UC’s/TI’s) 

 
Razão  

 
1,92 

 
0,52 

Fonte: Ricardo, 2004. 
 
 
O assunto é complexo, envolvendo vários aspectos políticos, econômicos e de direito. 
Ele coloca de forma não extemporânea a questão de como avaliar e melhorar a 
eficiência de ação dos órgãos da administração pública em geral e, mais 
especificamente, qual o espaço e o papel que deve ser preenchido e desempenhado 
diretamente pelo Estado, não se considerando desejável ou oportuno sua abdicação total 
em benefício de outros atores, como os do terceiro setor, que freqüentemente 
apresentam a vantagem de uma maior agilidade e flexibilidade. 
 

Para colocar minimamente este debate na perspectiva específica de análise das políticas 
públicas ambientais, aqui abordada, pode ser interessante analisar de forma comparativa 
os orçamentos dos dois órgãos federais mais diretamente responsáveis por TI’s e UC’s 
no Brasil, FUNAI e IBAMA. Embora cada um tenha uma série de funções e 
competências bem mais amplas do que as TI’s e as UC’s, envolvendo inclusive muitas 
vezes competências conjuntas (como por exemplo no caso de crimes ambientais em 
TI’s) e uma análise visando avaliar a eficiência de ações específicas, precisaria ser mais 
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aprofundada, veremos que mesmo uma análise sumária dos orçamentos dos dois órgãos 
nos 9 anos de 1994 a 2002 permite algumas considerações relevantes. 

 

Tabela T4: FUNAI – Orçamentos, Totais e Liquidados, Indicador de Capacidade 
de Gastos (ICG), Orçamento Total Médio por km2 de TI (OT/km2 TI), Gastos 

Ambientais (GA), Totais e Média por km2 de TI de 1994 a 2002 (em R$) 
 

Ano Orçamento total (OT) Orç. Liquidado (OL) ICG (% OL/OT) OTM/km2 TI G. Ambientais (GA) GA/OT GAM (Km 2) TI

1994 85,701,639 n.d. n.d. 80.56 1,143,234 1.33% 1.07
1995 145,677,747 n.d. n.d. 136.93 4,284,412 2.94% 4.03
1996 155,811,209 n.d. n.d. 146.46 3,823,810 2.45% 3.59
1997 175,418,145 151,579,547 86.41% 164.89 6,032,450 3.44% 5.67
1998 158,644,606 148,067,337 93.33% 149.12 2,914,841 1.84% 2.74
1999 180,395,278 165,319,553 91.64% 169.57 2,537,330 1.41% 2.39
2000 176,838,428 154,245,809 87.22% 166.22 4,540,810 2.57% 4.27
2001 204,402,523 187,208,961 91.59% 192.13 7,321,920 3.58% 6.88
2002 206,248,955 191,591,770 92.89% 193.87 5,763,320 2.79% 5.42

Médias indicadores (1997-2002) 90.52% 155.53 (1994-2002) 2.48% 4.01
Fonte : Site Web do Senado Federal (www.senado.gov.br ) e DEPIMA/FUNAI. 

 

Tabela T5: IBAMA – Orçamentos, Totais e Liquidados, Indicador de Capacidade 
de Gastos (ICG), Orçamento Total Médio por km2 de UC (OT/km2 UC), Gastos 

Diretos em UC’s (GDUCs) Totais, Razão do OT (GDUCs/OT) e Média por km2 de 
UC (GDUCs/km2 UC). Valores em R$ 

 
Ano Orçamento total (OT) Orç. liquidado (OL) ICG (OL/OT) OTM/km2 UC GDUCs GDUCs/OT GDUCs/km 2 UC

1994 179,693,995 n.d. n.d. 324.40
1995 368,672,969 n.d. n.d. 665.55
1996 361,283,106 n.d. n.d. 652.21
1997 381,274,200 327,071,034 85.78% 688.30 36,055,530 9.46% 65.09
1998 388,935,894 345,213,166 88.76% 702.13 39,388,345 10.13% 71.11
1999 388,608,003 345,900,690 89.01% 701.54 28,653,726 7.37% 51.73
2000 535,298,596 419,545,672 78.38% 966.36 147,355,566 27.53% 266.02
2001 597,380,405 471,100,173 78.86% 1,078.43 160,852,301 26.93% 290.38
2002 637,176,771 578,251,701 90.75% 1,150.28 113,401,418 17.80% 204.72

Média ICG (1997-2002) 85.26% 769.91 Médias 16.53% 158.17

Fonte: Site Web do Senado federal (www.senado.gov.br ) e DIGET/IBAMA. 

 

Após confrontarmos TI’s e UC’s federais (de responsabilidade e competência do 
IBAMA) na Tabela T3, apresentamos nas tabelas T4 e T5 os dados relativos aos níveis 
orçamentários globais dos dois órgãos. Tivemos acesso aos dados dos Orçamentos 
Totais (OT) para os 9 anos considerados, e também aos valores dos Orçamentos 
Liquidados (OL), mas só para os últimos 6 anos (de 1997 a 2002), para os quais 
também é disponível a razão OL/OT, que definimos como Indicador de Capacidade de 
Gastos (ICG) do Orçamento Total.  
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Calculamos também, para cada ano, a razão entre OT e a área total das TI’s 
(1.063.863,31 km2) para a FUNAI e das UC’s federais (553.933,67 km2) para o 
IBAMA. Este dado, embora não represente um indicador significativo em si, fornece 
uma idéia da disponibilidade relativa de meios e recursos, nos dois órgãos, disponíveis 
para administrar as respectivas áreas territoriais de responsabilidade e competência25.  

 

Em seguida tentamos quantificar mais em detalhe os gastos destinados especificamente 
a atividades de proteção e conservação ambiental de TI’s e UC’s. A heterogeneidade 
das classificações utilizadas nos dois órgãos, e as mudanças intervindas nas mesmas a 
partir de 2000, limitam a coerência e a robustez destes dados como possíveis 
indicadores. Mesmo assim, resolvemos acrescentá-los nas tabelas apresentadas, na 
medida em que eles não deixam de ilustrar algumas tendências.  

 

Para a FUNAI conseguimos, através do Departamento de Patrimônio Indígena e Meio 
Ambiente (DEPIMA, hoje Coordenação Geral - CGPIMA), dados relativos aos itens 
orçamentários “Gerenciamento ambiental26” e “Vigilância e Fiscalização das TI’s”, 
definindo o total deles como Gastos Ambientais (GA). Assim Nas duas últimas colunas 
da tabela T4 calculamos a razão dos GA no OT (GA/OT), e o GA Médio por km2 de TI 
(GA/km2 TI).  

 

Para o IBAMA conseguimos, para os últimos 6 anos (de 1997 a 2002), dados 
orçamentários detalhados, mas que apresentam maior heterogeneidade qualitativa e 
quantitativa devido à mudança de classificação interna27. Calculamos assim um valor de 
Gastos Diretos em UC’s (GDUCs), relacionando o mesmo ao Orçamento Total do 
órgão (GDUCs/OT) e à área total de UC’s federais, obtendo o GDUCs médio por km2 
de UC. 

 

Na Tabela T6 colocamos enfim a evolução orçamentária dos dois órgãos em confronto, 
através das taxas de variação anuais do Orçamento Total (Var % OT), as razões entre 
Orçamentos Totais de IBAMA e FUNAI e Orçamentos Totais Médios (OTM) por km2, 
de UC e TI (últimas duas colunas). 

 

                                                        
25 Destacamos o fato de tratar-se de um dado talvez excessivamente bruto e sintético, que mereceria ser 
melhor elaborado e contextualizado para representar um indicador mais robusto. Por exemplo, ele é 
calculado com relação a um único dado global (o mais recente) da extensão de TI’s e UC’s, não 
considerando a evolução fundiária destas áreas no período considerado. 
26 Para os anos de 1994 a 1999, conforme classificação interna da FUNAI. De 2000 a 2002 este item 
consta decomposto em : « Estudos de impacto ambiental », « Recuperação ambiental » e « Educação 
ambiental ». 
27 Para os anos de 1997 a 1999 juntamos os valores orçamentários dos itens cuja classificação aparecia 
diretamente relacionada a UC’s, não incluindo custos de pessoal, nem de outras atividades mais 
abrangentes, não sendo possível identificar a cota diretamente relacionada às UC’s. Portanto para estes 
anos o dado pode ser considerado como subestimado. Para os anos de 2000 a 2002, utilizamos dados 
sintéticos re-classificados funcionalmente sob « Preservação e conservação ambiental ». 
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Esta análise por um lado nos permite comparar ordens de magnitude, e por outro lado 
ter uma idéia da eficiência global dos órgãos em termos da capacidade de gastar os 
orçamentos a disposição no cumprimento de suas funções. 

 

Tabela T6: FUNAI e IBAMA - Variações orçamentárias comparadas entre  

1994 e 2002 
 
Ano OT FUNAI Var % OT FUNAI OT IBAMA Var % OT IBAMA OT IB/OT FUN OTM UC/OTM TI

1994 85,701,639 179,693,995 2.10 4.14
1995 145,677,747 69.98% 368,672,969 105.17% 2.53 5.00
1996 155,811,209 6.96% 361,283,106 -2.00% 2.32 4.58
1997 175,418,145 12.58% 381,274,200 5.53% 2.17 4.29
1998 158,644,606 -9.56% 388,935,894 2.01% 2.45 4.84
1999 180,395,278 13.71% 388,608,003 -0.08% 2.15 4.25
2000 176,838,428 -1.97% 535,298,596 37.75% 3.03 5.98
2001 204,402,523 15.59% 597,380,405 11.60% 2.92 5.77
2002 206,248,955 0.90% 637,176,771 6.66% 3.09 6.10

Fonte: Elaboração nossa de dados apresentados acima. 

 

Esta análise por um lado nos permite comparar ordens de magnitude, e por outro lado 
ter uma idéia da eficiência global dos órgãos em termos da capacidade de gastar os 
orçamentos a disposição no cumprimento de suas funções. 

 

O primeiro dado que aparece nesta análise comparativa é que, no período considerado, o 
orçamento do IBAMA sempre foi bem maior que o da FUNAI, órgão para o qual os 
dados orçamentários deixam transparecer um processo de sucateamento progressivo, 
que se soma à falta de ampliação e renovação de seus quadros técnicos. O orçamento do 
IBAMA também cresceu com taxas maiores que o da FUNAI, passando de um pouco 
mais do dobro em 1994 a mais de três vezes em 2002. Se uma comparação direta pode 
ser pouco significativa em si, considerando as variações relativas dos orçamentos como 
indicador do grau de prioridade atribuído às políticas ambientais e indigenistas, a 
evolução comparativa dos orçamentos no período indica claramente um crescimento da 
prioridade ambiental relativamente à prioridade indigenista de um índice de 2,1 para um 
de 3,09 (+ 47,34%), entre 1994 e 2002. Os índices praticamente dobram se 
introduzirmos na comparação a ponderação relativa por km2 de UC’s federais e TI’s, 
pois as TI’s ocupam o dobro da área das UC’s federais: os valores médios anuais de 
Orçamento Total por km2 no período considerado são da ordem de 770 R$ para o 
IBAMA e de 150 R$ para a FUNAI, por uma razão média de 5 (ver Tabela T8). Estes 
dados são coerentes com a tendência geral registrada na alocação dos Fundos 
Internacionais para Meio Ambiente e Biodiversidade, indicando possivelmente a 
existência de uma influência, direta ou indireta, desses programas em definir os 
patamares das prioridades relativas das políticas nacionais. 

 

O crescimento orçamentário não é uniforme, mas apresenta alguns “saltos” que vale a 
pena observar. O primeiro em 1995, onde o orçamento do IBAMA mais que dobra 
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(+105%) de um ano para outro, enquanto o da FUNAI também cresce 
significativamente, mas em medida menor (+70%). Lembrando que 01/07/1994 foi a 
data de início do Plano Real, com certeza o valor nominal do incremento reflete em 
grande parte a mudança de unidade monetária, reduzindo o incremento em termos reais, 
mas a diferença de 35% na taxa de incremento entre orçamento total de IBAMA e 
FUNAI não deixa de ser significativa. O segundo “salto” aparece em 2000, onde o 
orçamento do IBAMA cresce de pouco menos de 40% em 1 ano, enquanto o da FUNAI 
desta vez não acompanha, mas ao contrário registra uma leve baixa (-2%). Lembrando 
que, em janeiro de 1999 a política monetária do Brasil registrou uma nova mudança, 
passando do câmbio controlado ao câmbio flutuante, o que proporcionou uma 
importante desvalorização cambial, isso pode explicar o aumento do valor nominal do 
orçamento do IBAMA, ao qual certamente não correspondeu uma igual variação de seu 
valor real28. Por outro lado, à leve redução nominal do orçamento da FUNAI certamente 
correspondeu um corte bem mais relevante em termos reais. Na ocasião destes dois 
“saltos” há uma correspondente mudança do patamar relativo entre os dois órgãos, 
refletido pela razão entre orçamentos IBAMA/FUNAI que passa em 1995 de uma 
ordem de 2 para uma de 2,5, e em 2000 de uma ordem de 2 para uma de 3. Análises 
mais aprofundadas poderiam esclarecer maiores detalhes relativos a estes dados. 

 

 

Tabela T7: FUNAI e IBAMA - Análise comparada dos 

Indicadores de Capacidade de Gastos (ICG) entre 1997 e 2002 
 

Ano ICG FUNAI ICG IBAMA ICG FUNAI – ICG IBAMA 

1997 86,41% 85,78% 0,63% 

1998 93,33% 88,76% 4,57% 

1999 91,64% 89,01% 2,63% 

2000 87,22% 78,38% 8,84% 

2001 91,59% 78,86% 12,73% 

2002 92,89% 90,75% 2,14% 

Média 90,51% 85,26% 5,25% 

 

 

O segundo dado que aparece através de uma comparação entre os Indicadores de 
Capacidade de Gasto (ICG) dos Orçamentos Totais (% OL/OT), ilustrada na Tabela T7, 
é que nos seis anos para os quais tivemos acesso a tais indicadores (de 1997 a 2002), a 
FUNAI apresentou constantemente capacidade de gasto maior do que o IBAMA, sendo 
que a média da FUNAI no período foi de 90,51%, enquanto a do IBAMA de 85,26%, 
isto é uma diferença de mais de cinco pontos percentuais. 
                                                        
28 Antes da flutuação cambial, em janeiro de 1999, o câmbio R$/US$ era de 1,21, enquanto em janeiro de 
2000 era de 1,86, registrando uma desvalorização de 53%. Portanto podemos estimar que o incremento 
nominal de 40% no orçamento do IBAMA talvez o manteve apenas constante em termos reais. 
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É interessante observar que, no caso do IBAMA, as taxas de ICG menores são 
registradas por 2 anos consecutivos após o segundo “salto” orçamentário (+40%) em 
2000. Isso parece indicar a existência de um gap importante, requerendo um tempo de 
adaptação para a máquina administrativa do órgão conseguir utilizar um nível maior de 
recursos disponíveis. 

 

A este nível global de análise os dados não indicam uma particular ineficiência da 
FUNAI. Sem dúvida existe a necessidade de se proceder a análises mais aprofundadas 
para tirar conclusões mais sólidas: por exemplo, estes dados não nos dizem nada a 
respeito da “qualidade” dos gastos efetuados. Mesmo assim, é preciso reconhecer que, 
globalmente, o órgão indigenista não deixou de cumprir sua principal missão 
institucional, a demarcação das Terras Indígenas. Como afirma o antropólogo Mércio 
Pereira Gomes (que em setembro de 2003 foi nomeado presidente da FUNAI): 

 

« ... mesmo com algumas falcatruas e muitas irresponsabilidades, a 
FUNAI demonstrou ser capaz de cumprir suas obrigações de defender 
os índios dos seus inimigos locais e promover o reconhecimento de 
seus territórios. Eis porque cerca de 80% dos territórios indígenas 
atuais estão em vias de demarcação e homologação, e todo o 
processo de demarcação poderia ser concluído em dois anos, a um 
custo bastante baixo »29. 

 

Hoje pode se afirmar que, globalmente, graças aos resultados alcançados no 
reconhecimento dos direitos territoriais dos índios, outros e novos desafios são 
colocados pelas demais dimensões necessárias ao cumprimento pleno do direito 
sociocultural à autonomia e à diferença, e por isso é preciso reformular profundamente 
os instrumentos da política indigenista, para que ela seja menos “para os” e mais “com 
os” e “dos” índios, como protagonistas conscientes da construção permanente de sua 
autonomia e diferença.  

 

Esta realidade geral não pode arriscar de esquecer as diferenças regionais e as realidades 
específicas de cada povo30, sendo que entre elas existem ainda hoje situações de 
negação radical de direitos básicos, de conflitos profundos e violentos, em contextos 
regionais onde, devido à situação histórico-política de domínio oligárquico de elites 
locais, apenas a presença direta do nível federal consegue conter o arbítrio e preservar 
níveis mínimos de legalidade do poder público. Em situações como estas, de fronteira 

                                                        
29 M. Gomes, O Governo Lula e os Índios, Carta aberta sobre o encontro do Presidente Lula com a 
CNBB, realizado em Itaici, SP, dia 1 de Maio de 2003. 
30 Talvez seja a este nível que se coloca uma das maiores distorções na alocação dos recursos do órgão 
indigenista, que muitos denunciam. Por exemplo, uma fatia importante, cerca de 25%, do orçamento para 
atividades produtivas, proteção e fiscalização das TI’s, beneficia apenas quatro etnias (Kayapó, Fulni-ô, 
Xavante e Pankararu), as que teriam mais facilidade de acesso e capacidade de pressão sobre a sede da 
FUNAI em Brasília. 
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ética e jurídica entre o Estado e o caos, das quais o estado de Roraima representa 
provavelmente um dos melhores exemplos, muitas vezes a FUNAI, mesmo com todos 
seus limites, desempenha um papel institucional quase que solitário de defesa dos 
direitos dos povos indígenas e da ordem jurídica democrática. Qualquer abdicação pelo 
Estado federal de uma presença direta que garanta a legalidade em tais contextos 
político-territoriais seria delicada e perigosa. 

 

Por outro lado, as características qualitativas da presença direta do Estado em garantir o 
reconhecimento pleno dos direitos indígenas ainda precisa evoluir muito alem de 
abordagens muitas vezes ainda bastante paternalistas, rumo a um dialogo mais profundo 
e paritário com os povos, as lideranças e o movimento indígena, reconhecendo estes 
como os principais atores da construção do seu próprio futuro. Neste respeito, enquanto 
muitos avanços foram registrados durante as últimas duas décadas, a reforma do 
Estatuto do Índio (lei n. 6001 de 19/12/1973), que ainda representa um dos principais 
termos de referencia da política indigenista do Estado brasileiro, aparece quanto mais 
necessária e urgente. 

 

Um outro dado que consideramos interessante analisar com relação à comparação entre 
possíveis modelos de conservação, e com atenção particular ao “papel conservacionista” 
das TI’s, é o nível extremamente baixo do investimento ambiental direto, os Gastos 
Ambientais (GA), do órgão indigenista nas TI’s. De um lado estes dados refletem a 
exigüidade do investimento ambiental explicito entre as ações do órgão indigenista, 
sendo que a despesa ambiental direta varia entre 1,33% e 3,58%, para uma média de 
2,48% do orçamento total do órgão no período considerado. Neste sentido eles indicam 
a falta de uma verdadeira política pública ambiental para as Terras Indígenas. Além de 
recente e incipiente, a incorporação das dimensões ambiental e da sustentabilidade, 
dentro de estruturas herdadas de um passado anterior à Constituição de 1988, não tem 
até hoje recebido a atenção e os investimentos necessários31. Aparece portanto urgente e 
                                                        
31 O Departamento de Patrimônio Indígena e Meio Ambiente (DEPIMA), recentemente transformado em 
Coordenação Geral (CGPIMA) é o herdeiro histórico do antigo Departamento de Gestão do Patrimônio 
Indígena (DGPI), transformado em Departamento do Patrimônio Indígena (DPI) nos anos 80. A função 
originária do DGPI e depois do DPI era essencialmente a de administrar o patrimônio de recursos naturais 
das TI’s em benefício do desenvolvimento das populações indígenas. Neste processo, caracterizado por 
uma visão evolucionista e animado por uma filosofia integracionista, a FUNAI desempenhava um papel 
tipicamente tutelar e paternalista. Com a nova concepção da política indigenista, inspirada por conceitos 
como o respeito das diferenças, a garantia da autonomia e das formas de reprodução sociais e culturais, 
inscritos na constituição de 1988, noções como a de sustentabilidade e de meio ambiente idôneo à 
reprodução física, social e cultural começam a nortear a ação do órgão: em 1996 o DPI é transformado em 
DEPIMA. Se por um lado a dimensão qualitativa da missão institucional do Departamento mudaram, por 
outro lado não houve uma adequação quantitativa e qualitativa correspondente. Na época do DPI, o órgão 
contava com mais de 20 técnicos, e hoje a CGPIMA conta com um corpo de apenas 22 funcionários, 
sendo deles 1 Coordenador Geral e 3 sub-coordenadores, como responsáveis das questões ambientais, 
patrimoniais e de proteção de todas as Terras Indígenas do Brasil. O resultado é que falta de agilidade, 
demora e excessiva burocratização dos processos caracterizam em muitos casos o desempenho deste, 
assim como de outros departamentos do órgão (como a CGEP), cuja atuação revela às vezes posturas 
inquisitórias, autoritárias e/ou omissas, que acabam atrapalhando ou impedindo ações, ao invés de 
orientá-las ou agilizá-las, ao mesmo tempo que outras ações desenvolvidas nas TI’s sem que o órgão seja 
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prioritária uma ação orientada a reforçar significativamente o órgão nesta direção, 
colocando a política indigenista governamental em condição de enfrentar, entre outros, 
os desafios da futura valorização ambiental das TI’s. 

 

Por outro lado, confrontando os dados sobre o efetivo estado ambiental e a eficácia 
global do papel conservacionista das TI’s com investimentos públicos tão exíguos, 
aparece ainda mais claramente o custo extremamente baixo para a coletividade, da 
conservação indígena: de fato os índios preservam um patrimônio coletivo 
eficientemente e praticamente de graça. Os gastos ambientais médios por por km2 da 
FUNAI são irrisórios, praticamente nulos, variando no período entre um mínimo de 
1,07 (em 1994) e um máximo de 6,88 R$/km2 por ano (em 2001), por uma média de 4 
R$/km2/ano.  

 

Do lado do IBAMA, os valores dos Gastos Diretos em UC’s são obviamente bem 
maiores, seja como cota do Orçamento Total do órgão (mínimo de 7,5%, máximo de 
27,5%, média de 16,5% do OT nos 6 anos considerados), seja como média por km2 de 
UC, variando entre um mínimo de 51 R$ e um máximo de 290 R$, por uma média de 
158 R$/km2/ano. Ou seja valores entre 11 e 62 vezes maiores que os correspondentes 
gastos ambientais da FUNAI (razão média de 39 no período analisado) indicando uma 
diferença tendencialmente correspondente entre custo médio das duas formas de 
conservação ambiental, não indígena e indígena (ver Tabela T8 abaixo). 

 

Tabela T8: FUNAI e IBAMA - Análise comparada dos Orçamentos Totais (OT) 
médios e Gastos Diretos (GD) / Gastos Ambientais (GA) por km2 de UC e TI 

 

Ano OT médio 
por km2 de 
UC (IBAMA) 

OT médio 
por km2 de TI 
(FUNAI) 

Razão OT 
médios 
UC/TI 

GD médio 
por km2 de 
UC (IBAMA)

GA médio 
por km2 de 
TI (FUNAI) 

Razão GD/ 
GA médios 
UC/TI 

1994 R$ 324,40 R$ 80,56 4,03 n.d. R$ 1,07 - 

1995 R$ 665,55 R$ 136,93 4,86 n.d. R$ 4,03 - 

1996 R$ 652,21 R$ 146,46 4,45 n.d. R$ 3,59 - 

1997 R$ 688,30 R$ 164,89 4,17 R$ 65,09 R$ 5,67 11,48 

1998 R$ 702,13 R$ 149,12 4,71 R$ 71,11 R$ 2,74 25,95 

1999 R$ 701,54 R$ 169,57 4,14 R$ 51,73 R$ 2,39 21,64 

2000 R$ 966,36 R$ 166,22 5,81 R$ 266,02 R$ 4,27 62,30 

2001 R$ 1.078,43 R$ 192,13 5,61 R$ 290,38 R$ 6,88 42,21 

2002 R$ 1.150,28 R$ 193,87 5,93 R$ 204,72 R$ 5,42 37,77 

Média R$ 769,91 R$ 155,53 4,95 R$ 158,17 R$ 4,01 39,44 

 
                                                                                                                                                                   
oficialmente informado, fogem completamente ao seu controle. O resultado disso é que fatores como os 
canais pessoais e/ou as pressões em situações de urgência acabam sendo determinantes no 
desenvolvimento de atividades e projetos em TI’s. 
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Nossa hipótese é que a eficácia e o baixo custo da conservação indígena no Brasil estão 
ligados à natureza das formas e regras indígenas de apropriação e uso dos recursos 
naturais de suas terras, que as caracterizam em termos de “comuns”. Até hoje, e 
particularmente a partir de 1988, os contextos histórico e jurídico constitucional 
democrático permitiram à maioria das terras indígenas da Amazônia ficar fora ou às 
margens do processo de apropriação privada e exploração mercantil direta de seus 
espaços e recursos naturais, garantindo a sobrevivência e reconhecendo formalmente a 
autonomia e vigência do direito indígena nestes espaços territoriais. 

 

Neste sentido, podemos afirmar que, mesmo com imperfeições e com bastante atraso 
acumulado frente às metas estabelecidas na Constituição de 1988 (demarcação e 
regularização fundiária de todas as TI’s até 1993), a política fundiária indigenista 
desempenhou um papel fundamental, embora indireto, na preservação ambiental desses 
territórios. Este papel está sendo reconhecido de forma mais clara e explicita nos 
últimos anos, tanto ao nível científico, como nas reivindicações do movimento indígena. 
A titulo de exemplo podemos citar as atividades do Departamento Etnoambiental da 
COIAB, desenvolvidas com o apoio da TNC do Brasil, cujo projeto contempla os 
seguintes objetivos: 
 

1. Objetivo geral  

Contribuir no fortalecimento institucional do Movimento Indígena e na 
gestão etnoambiental das terras indígenas, potencializando a melhoria da 
qualidade vida das comunidades locais dos diferentes povos indígenas, em 
sintonia com a valorização dos conhecimentos tradicionais, com práticas de 
manejo sustentável dos recursos naturais e de conservação da biodiversidade, 
através de um Departamento Etnoambiental funcionando na COIAB e 
diretamente subordinado à sua Coordenação Executiva.  

 

2. Objetivos específicos 

a) Instalar e implementar as ações do Departamento Etnoambiental da 
COIAB; 

b) Realizar um diagnóstico básico da situação das terras indígenas na 
Amazônia Brasileira; 

c) articular, elaborar e propor ao GEF (Fundo Global para o Meio 
Ambiente), do BIRD (Banco Mundial), uma proposta de um amplo 
programa etnoambiental em terras indígenas no Brasil; 

d) promover a capacitação de lideranças indígenas sobre temas e políticas 
governamentais, assinaladas nas agendas políticas nacional e 
internacional e que envolvem a dimensão ambiental em terras indígenas; 

e) assessorar o movimento indígena na área de políticas socioambientais; 

f) articular a busca da melhoria da qualidade de vida e de mecanismos de 
fortalecimento político das comunidades indígenas em nível local32.    

 
                                                        
32 COIAB, Projeto do Departamento Etnoambiental, Manaus, 2004. 
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Também merecem ser lembrados os trabalhos e as reivindicações do I Seminário Etno-
Ambiental Indígena de Roraima33. Seguem alguns trechos do Documento Final do 
Seminário: 
 

Nós, povos indígenas, praticamos tradicionalmente a conservação e o uso 
sustentável da natureza em nossas terras, segundo nossos usos, costumes, 
crenças e tradições, em outras palavras, segundo nossas próprias leis. Pelo 
que vemos os projetos dos “brancos”, na maioria das vezes, são altamente 
destruidores do Meio Ambiente. Com nossos modelos de vida, conservamos 
rios, lagos, igarapés, fauna, flora, montanhas, o ar, a biodiversidade, o 
subsolo, através do uso sustentável da natureza. Só podemos continuar 
conservando o Meio Ambiente, se tivermos nossas terras demarcadas, 
homologadas e livres de invasores, ou seja, se forem garantidos e respeitados 
nossos direitos à posse permanente das terras e usufruto exclusivo dos 
recursos naturais, conforme assegurado na Constituição Brasileira. Por isso, 
consideramos que a principal estratégia de conservação ambiental é 
representada pela demarcação, homologação e proteção efetiva de todas as 
nossas terras. Entendemos que a conservação de nossas terras, que 
representam 20% da Amazônia Brasileira e mais da metade de suas florestas, 
tem um valor não só para nós, mas para todos os brasileiros e para o mundo 
inteiro. Nesse sentido, reivindicamos o desenvolvimento de políticas 
específicas e diferenciadas (isto é, respeitando nossas culturas : línguas, 
crenças, tradições, organização social, arquiteturas, medicinas e saberes 
tradicionais) de valorização dos serviços ambientais que prestamos ao 
planeta, sem prejuízo ao usufruto exclusivo dos recursos naturais de nossas 
terras. (...) 

Com relação ao SISNAMA, consideramos fundamental o reconhecimento do 
papel e da importância dos indígenas no uso e manejo adequado do meio 
ambiente; o reconhecimento das terras indígenas como unidades jurídico-
administrativas específicas na gestão territorial, ambiental e dos recursos 
naturais; e a garantia de que os modelos e as políticas de gestão do meio 
ambiente não venham prejudicar o usufruto exclusivo indígena dos recursos 
naturais de nossas terras, garantidos pela Constituição34. 
 

O tema e os desafios do papel das TI’s nos cenários futuros de conservação, 
desenvolvimento e sustentabilidade da Amazônia também vêm sendo alvo de atenção 
crescente por parte de iniciativas de etno-conservação e etno-planejamento ambiental 
em TI’s promovidas por organizações e comunidades indígenas com diversas fontes de 

                                                        
33 Realizado em Outubro de 2003 como fórum de discussão preparatória para as Conferencias Nacionais 
de Política Indigenista e de Meio Ambiente, o Seminário reuniu 370 lideranças indígenas de Roraima 
durante 4 dias, discutindo temas e propostas relacionadas ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, que 
seus participantes e delegados levaram para a Pré-Conferencia Nacional do Meio Ambiente em Roraima e 
posteriormente para a Conferencia Nacional em Brasília no mesmo ano. Devido às mudanças na 
presidência da FUNAI, na agenda e formato da discussão da política indigenista, os resultados do 
Seminário não foram incorporados nos trabalhos Conferencia Nacional de Política Indigenista realizada 
em 2006. 
34 CIR, Documento Final do I Seminário Etno-Ambiental Indígena de Roraima, Boa Vista, 2003. 
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apoio, desde Ong’s conservacionistas como The Nature Conservancy (TNC), World 
Wildlife Fund (WWF), Conservation International (CI), Amazon Conservation Team 
(ACT) e outras, até programas governamentais como o PDPI, em parceria e com a 
assessoria técnica de atores diversos, como Universidades, Instituições de Pesquisa 
(como o INPA ou a EMBRAPA) ou atores não governamentais (como o ISA). 

 

 

V. AS TI’s COMO PROPRIEDADE COMUM NO SISTEMA JURÍDICO 
BRASILEIRO: ALGUMAS PISTAS DE ANÁLISE 

 

Uma abordagem exaustiva que considere as Terras Indígenas como “comuns”, está a ser 
desenvolvida, seja no nível teórico como em suas implicações praticas. 

 

As Terras Indígenas no Brasil podem ser caracterizadas como propriedade comum, 
juridicamente e praticamente. A nível jurídico, a constituição brasileira de 1988, no 
artigo 231, reconhece “aos índios (…) os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam” e “cabe à União demarca-las e garantir o respeito de todos 
seus bens”. As Terras indígenas pertencem à União, e o direito exclusivo dos índios è 
reconhecido sobre os recursos naturais do solo, dos rios e lagos nelas existentes, com a 
exceção dos recursos do subsolo, considerados estratégicos e pertencentes à União35. O 
Ministério da Justiça, através da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), é responsável 
pelo reconhecimento de direitos territoriais indígenas, assim como pelo processo de 
demarcação das áreas. Porém, o processo demarcatório só é pleno e definitivo através 
de um ato formal, o decreto de homologação, a ser assinado pelo Presidente da 
República, que precede o registro das TI’s no cadastro de terras da União. Isto produz 
uma configuração jurídica bastante excepcional e original, para o que, na prática, é um 
sistema de propriedade comum. 

 

As TI’s e várias UC’s de uso sustentável, como as reservas extrativistas, podem ser 
classificadas como propriedade comum porque sua classificação jurídica como bens 
públicos (patrimônio da União, que não pode ser objeto de compra e venda) reconhece, 
em formas diferentes (contrato público de cessão de uso, ou reconhecimento de direitos 
originários de uso exclusivo), direitos coletivos de uso exclusivo dos recursos naturais. 
Em UC’s de uso sustentável como as reservas extrativistas, os direitos de uso coletivos 

                                                        
35 Com referência aos recursos minerários os índios só tem direito a compartilhar os benefícios de sua 
exploração, como a compensações para impactos socioambientais. Segundo a constituição a exploração 
destes recursos deve ser regulamentada por uma lei especifica, que até o momento não foi adotada: 
consequentemente a mineração em Terras Indígenas não é admitida. Os interesses em jogo são de porte: 
existem consequentemente pressões fortes para a aprovação de uma legislação que regulamente o assunto, 
permitindo a (re)abertura da mineração em Terras Indígenas. Em 2002 o veto da FUNAI em cima de uma 
proposta de autoria do Sen. Romero Jucá (PSDB/RR), que segundo o órgão não levava suficientemente 
em consideração os direitos dos índios, levou à defenestração do Presidente do órgão indigenista. Sobre o 
assunto ver Ricardo, F. (org.) , Interesses minerários em Terras Indígenas na Amazônia Legal Brasileira, 
Documento do ISA n. 6, Instituto Socioambiental, São Paulo, 1999. 



 LAURIOLA / Passages de Paris 6 (2011) 53–110 79

são outorgados a populações tradicionais com base num contrato36, que pode ser 
revogado pelo poder público em algumas circunstâncias, como a inadimplência de 
alguns objetivos fundamentais. No caso das TI’s, o reconhecimento de direitos 
“originários” de uso é permanente e incondicional, e não pode ser revogado em 
circunstância alguma, com a obvia exceção de uma revisão da mesma Constituição. 

Históricos e teóricos do direito, como Carlos Marés37, traçam a história e explicam as 
bases jurídicas sobre as quais um reconhecimento tão original e avançado da jurisdição 
indígena ganhou seu espaço na constituição brasileira de 1988. De fato, os direitos 
territoriais coletivos indígenas representam um enigma na teoria ocidental moderna do 
direito, por escapar à dicotomia entre público e privado. 

 
“O sistema jurídico contemporâneo estabelece uma dicotomia entre Direito 
público e Direito privado. Na formulação clássica deste sistema nenhum instituto 
ou pessoa pode ser ao mesmo tempo público e privado. Tudo que seja de uso 
coletivo, quer dizer bem de todos ou de uma comunidade, é público, ou estatal. 
Tudo que não for assim, será privado. (...) Nesta dicotomia público e privado, os 
Direitos territoriais dos povos indígenas ficam no meio, e por ser uma dicotomia, 
excluídos. (...) Não sendo públicos nem privados, estes bens ficaram numa espécie 
de limbo jurídico”38. 

 

Neste contexto de incapacidade teórica de admitir a exceção às modernas categorias da 
lei do estado burguês, o tipo de reconhecimento dos direitos territoriais indígenas na 
Constituição Brasileira, e seu nível hierárquico, são notáveis.  

 
“Utilizando institutos jurídicos existentes e complexos, como a diferença entre 
posse e propriedade, a lei brasileira logrou criar uma situação especial para os 
povos indígenas e seus territórios, fazendo-os de propriedade pública, estatal, e 
posse privada, mas coletiva, não identificável individualmente. O conceito jurídico 
de terra indígena, portanto, foi construído a partir da realidade, a ocupação da 
área pelo povo indígena, mas caracterizou-a como um atributo jurídico, a posse. 
(...) a terra indígena é propriedade da União Federal, mas destinada à posse 
permanente dos índios (...). É (...) de difícil compreensão para quem está 
acostumado à aplicação dogmática do direito, porque fica (...) difícil aceitar que a 
posse não individual (...) seja o fator determinante da propriedade”39. 

                                                        
36 Ver Diegues, A.C., « Repensando e recriando as formas de apropriação comum dos espaços e recursos 
naturais », in Diegues, A.C. e Moreira, A. De C. (orgs.), Espaços e Recursos Naturais de Uso Comum, 
NUPAUB/USP, São Paulo, 2001 ; Benatti, J.H., « Presença Humana em Unidades de Conservação. Um 
impasse científico, jurídico ou político ? », in Capobianco, J.P.R. (coord.), Biodiversidade na Amazônia 
Brasileira, ISA/Est. Liberdade, São Paulo, 2001. 
37 Ver Marés, Carlos Frederico de Souza Filho, O renascer dos povos indígenas para o direito, Juruá 
editora, Curitiba, 2001. Apresentamos aqui uma versão resumida da nossa análise baseada no diálogo 
com este autor. Além de sua obra original, remetemos o leitor interessado numa análise mais extensa para 
Lauriola, op. cit., 2006. 
38 Marés, 2001, pp. 65-66. 
39 Ibid., pp.121-122. 



 LAURIOLA / Passages de Paris 6 (2011) 53–110 80

“A Constituição brasileira vigente reconhece aos índios o direito originário sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam. Por originário quer dizer que o direito dos 
índios é anterior ao próprio direito, à própria lei”40. 

 

Marés descreve a natureza jurídica das terras indígenas como um conceito circular, porque 
uma articulação peculiar entre institutos jurídicos lhe permite existir dentro de um sistema 
que só admite propriedade pública ou privada, mesmo não sendo nenhuma das duas. 

 
“A terra indígena é propriedade da União, logo, bem público. No direito 
brasileiro os bens públicos são de três categorias, os dominicais, os de uso 
especial e os de uso comum do povo. (...) Longe destas três categorias, a terra 
indígena é indisponível ao poder público, não passível de utilização por ele, e 
vedada ao uso comum de todo o povo brasileiro, mas tão-somente ao uso do 
próprio povo indígena, segundo seus usos costumes e tradições. Não é portanto, 
categoria de terra pública. Não é tampouco terra particular, privada, da 
comunidade ou povo indígena. Sendo assim, não se enquadra no conceito 
dogmático de propriedade, propriedade não é. Mas, se dentro dela não é passível 
a existência da propriedade privada, individual, segundo o conceito da lei, porque 
já está definida como domínio da União, é passível a apropriação individual 
segundo os usos costumes e tradições do povo que ali habita. Usos, costumes e 
tradições, querem dizer, na prática, direito. Ora, a apropriação individual ou 
coletiva, de um grupo familiar, ou de um gênero, se fará então, segundo o direito 
indígena, que resolverá os eventuais conflitos que ali se estabelecerem. É vedado, 
portanto, o exercício do direito brasileiro de propriedade dentro das terras indígenas, 
mas, ao contrário, são cogentes as normas do direito consuetudinário indígena”41. 

 

Quadro Q1. Classificação dos regimes de propriedade segundo titularidade e 
modalidade de transferência 

 Numero de usuários/titulares crescente  
Regime de 

propriedade 
Propriedade 

privada 
Propriedade 

comum 
Propriedade 

pública 
Ausência de 

propriedade ou 
livre acesso 

Titularidade: 
Quem detém os 
direitos de uso? 
(tipo de acesso) 

 

Um só Individuo: 
pessoa física ou 

jurídica 

 

Membros de 
comunidade ou 
grupo definido 

Poder público: 
Estado ou 

Administração 
Pública 

 

Qualquer um 

Transferência: 

Como se 
repassam os 

direitos ? 

 

Compra-venda, 
doação ou herança 

 

Pertencimento 
à comunidade 
ou grupo (*) 

 

Auto ou 
regulação 

administrativa 

 

Não existe 

(*) Pode seguir ou responder a diversos critérios (nascimento, idade, alianças, profissão, etc.) e a entrada 
pode se efetuar gratuitamente ou contra alguma forma de pagamento. 

                                                        
40 Ibid., p. 122. 
41 Ibid., p. 123. 
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A configuração descrita se encaixa perfeitamente na categoria de regime de propriedade 
comum. De fato, buscando uma compreensão mais abrangente, que supere a dicotomia 
público-privado no reconhecimento e classificação das formas de propriedade, é 
possível analisar sua diversidade sob a ótica dos modos de apropriação, classificando os 
principais regimes de propriedade dos recursos em função de duas variáveis: 
titularidade (modalidade de acesso) e modalidade de transferência dos direitos de uso. 

 

No âmbito desta classificação a propriedade comum se configura como um sistema 
institucional onde os membros de um grupo/comunidade de usuários têm :   

a) direitos de acesso/uso de um recurso; 

b) direito de excluir os não membros (outsiders).  

 

O mesmo grupo define autonomamente: 

c) as regras de pertencimento ao grupo (modalidade de entrada/saída); 

d) regras e modalidades de acesso, apropriação (individual ou coletiva) e uso dos 
recursos.  

 

A propriedade comum difere da propriedade privada, na qual o detentor é individual 
(pessoa física ou jurídica), difere da propriedade pública, na qual o detentor é o Estado, 
e também difere da ausência de propriedade ou livre acesso, regime no qual qualquer 
um é detentor de direitos de uso.  

 

Neste respeito, a propriedade comum configura uma articulação flexível de modalidades 
de uso e gestão de recursos, permitindo modelos difíceis de se conceber ou realizar 
dentro da dicotomia público-privado. Como afirmam McKean e Ostrom: 
 

“Regimes de propriedade comum são formas de privatizar os direitos sobre 
um objeto sem ter que dividi-lo em pedaços; oferecem uma maneira de 
parcelar o fluxo de “rendas” da colheita (ou lucro) de um sistema integrado 
de recursos sem que haja parcelamento do capital em si. Tais regimes seriam 
obviamente desejáveis em situações onde o manejo de um sistema de 
recursos é mais produtivo, quando este fisicamente se caracteriza como uma 
unidade coesa, ao invés de constituído por partes desconectadas”42. 

 

                                                        
42 McKean, M.A., Ostrom, E., « Regimes de propriedade comum em florestas: somente uma relíquia do 
passado ? », in Diegues, A.C. e Moreira, A. de C. (orgs.), Espaços e recursos naturais de uso comum, 
NUPAUB/USP, São Paulo, 2001, p. 83. 
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Desde cerca de duas décadas, a linha de reflexão interdisciplinar chamada “escola dos 
comuns”43 vem pesquisando a variedade dos modelos de apropriação e uso dos recursos 
naturais renováveis em várias regiões do mundo. Essas pesquisas mostram, junto à 
grande diversidade sócio-histórico-cultural da interface sociedade-natureza, a 
importância dos modelos que não se encaixam na dicotomia jurídica moderna entre 
público e privado, na efetiva gestão de inúmeros sistemas de recursos naturais 
renováveis.  

 

Não se tratando de propriedade privada, nem resultando de fato apropriados e 
gerenciados como propriedade pública, os recursos naturais em regime de propriedade 
comum, ou “comuns”, vêm sendo erroneamente associados à ausência de propriedade 
ou regime de livre acesso. Uma das referências mais abundantemente citadas na 
literatura sobre gestão de recursos naturais, a famosa “tragédia dos comuns” de G. 
Hardin44, funda seu raciocínio e conclusões sobre este equivoco, que confunde 
propriedade comum com livre acesso. Longe de representar uma tragédia, os regimes de 
propriedade comum de recursos naturais sempre foram muito difundidos no mundo 
inteiro, garantindo bem estar e desenvolvimento a comunidades de usuários, garantindo 
às vezes a prosperidade de sistemas econômicos pré-modernos, e até se cristalizando na 
forma de instituições plurisseculares, sem esgotar sua base de recursos, isto é de forma 
sustentável. Mais do que isso, os regimes de propriedade comum, ao apresentar uma 
grande diversidade, variabilidade, e flexibilidade, apresentam numerosas vantagens, 
particularmente evidentes ao lidar com recursos naturais e questões ambientais, temas 
onde são particularmente evidentes os limites das propriedades privada e públicas e as 
falhas do mercado e do Estado.  

 

Entre as principais vantagens ecológicas e ecológico-econômicas da propriedade 
comum Mckean e Ostrom45 apontam as seguintes: 

1) Indivisibilidade (integridade ecossistema); 

2) Incerteza na localização de zonas produtivas (recursos móveis); 

3) Eficiência ecológico-econômica: internalização das externalidades (Coase); 

4) Eficiência administrativa (regras manejo institucionais / zoneamento). 

 

Ao contrario do raciocínio de Hardin, com o avanço das estruturas jurídico-econômicas 
dos estados modernos, a verdadeira tragédia dos comuns é a de seu desaparecimento46.  
                                                        
43 Inúmeras referências sobre o assunto podem ser consultadas na « Digital Libary of the Commons » da 
International Association for the Study of Common Property (IASCP), http://dlc.dlib.indiana.edu e 
www.indiana.edu/iascp . 
44 Hardin, op. cit, 1968. 
45 McKean, M.A., Ostrom, E., « Regimes de propriedade comum em florestas: somente uma relíquia do 
passado ? », in Diegues, A.C. e Moreira, A. de C. (orgs.), Espaços e recursos naturais de uso comum, 
NUPAUB/USP, São Paulo, 2001, pp. 79-95. 
46 Ver Lauriola, V., “Le nuove enclosures. Commons: contro la vera tragedia della loro scomparsa”, CNS-
Ecologia Politica, 48(8), Roma, Setembro de 2002 (http://www.ecologiapolitica.it ); Monbiot, G., “The 
real tragedy of the commons”, Third World Resurgence, 41, 1994. 
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Após ilustrar suas diversas vantagens, os autores listam recomendações gerais para 
preservar e melhorar a eficácia atual dos regimes de propriedade comum na gestão de 
espaços e recursos naturais renováveis: 

a) grupos de usuários devem ter o direito de organizar suas atividades, ou ao menos 
o da garantia da não interferência; 

b) as fronteiras dos recursos devem ser claras; 

c) os critérios para o ingresso de usuários devem estar claros; 

d) os usuários devem ter o direito de modificar suas regras de uso ao longo do 
tempo; 

e) as regras de uso devem corresponder ao que o sistema pode tolerar e devem ser 
ambientalmente conservadoras para possibilitar margens de erro; 

f) regras de uso devem ser claras e facilmente impostas; 

g) infrações das regras de uso devem ser monitoradas e punidas; 

h) a distribuição de direitos de tomada de decisão e de direitos de uso aos co-
proprietários dos comuns não precisa ser igualitária, mas deve ser vista como 
“justa”; 

i) métodos baratos e rápidos para a solução de conflitos menores devem ser 
concebidos; 

j) instituições para o manejo de sistemas muito amplos devem ser estabelecidas, 
devotando considerável autoridade a pequenos componentes. 

 

Uma analise preliminar da correspondência do regime jurídico brasileiro para as TI’s a 
estas recomendações pode fornecer algumas pistas úteis para orientar a analise teórica e 
prática da eficiência, efetiva e potencial, de seu papel conservacionista. Apresentamos 
na tabela T9 uma proposta de avaliação institucional de sustentabilidade das TI’s como 
propriedade comum, com base nos critérios formulados por McKean e Ostrom. 

 

Tabela T9: Avaliação institucional de sustentabilidade das TI’s como propriedade 
comum 
 
Critério O regime jurídico 

das TI’s garante ?
Observações 

1. Direito à auto-organização (não 
interferência) de grupos de usuários 

SIM É importante o pleno reconhecimento da 
jurisdição indígena dentro das TI’s 

2. Fronteiras externas claras SIM É fundamental a definição e cumprimento efetivo 
das demarcações de TI’s 

3. Critérios para o ingresso de 
usuários claros 

SIM Pode variar em função da classificação de quem é 
indígena 

4. Direito dos usuários de modificar 
regras no tempo 

SIM Faz parte da jurisdição indígena a autonomia de 
modificar suas leis internas 

5. Regras ambientais conservadoras DEPENDE Os fatos mostram que sim; políticas públicas 
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(principio de precaução) podem contribuir para reforçar estas tendências  

6. Imposição regras fácil DEPENDE Os mecanismos indígenas de imposição de regras 
podem ser melhorados com apoios adequados 

7. Monitoramento e punição de 
infrações 

DEPENDE Sistemas indígenas de monitoramento e sanções 
podem beneficiar de apoios adequados  

8. Distribuição justa ( igualitária) 
dos direitos de uso e decisão 

DEPENDE Embora a não interferência deveria contribuir 
para um equilíbrio interno, não existem garantias. 

9. Resolução conflitos rápida e 
barata 

DEPENDE Os mecanismos indígenas de resolução de 
conflitos podem melhorar com apoios adequados 

10. Instituições piramidais para 
sistemas grandes e interdependentes 

DEPENDE Talvez o critério onde o papel das políticas 
públicas é mais importante e delicado 

 

Limitaremos aqui nossa analise preliminar ao nível teórico, sendo que uma analise 
prática só pode ser desenvolvida caso a caso. 

 

Primeiro: o reconhecimento formal da vigência da jurisdição indígena nas TI’s satisfaz 
de forma geral as recomendações a) e d), enquanto o cumprimento das recomendações 
c), e), f), g), i) e l) vai depender da natureza especifica dos sistemas de regras e de suas 
formas de aplicação. 

 

Segundo: o cumprimento da recomendação b), preliminar e fundamental para o possível 
cumprimento das outras, depende diretamente e de forma crucial da ação indigenista do 
Estado em realizar plenamente as demarcações das TI’s e garantir sua plena eficácia. 

 

Terceiro: o Estado, através de sua política indigenista e ambiental, pode contribuir 
significativamente para o cumprimento das recomendações e) (sustentabilidade 
ambiental e principio de precaução), f), g), i) e l). Ao mesmo tempo ele deveria adotar 
um critério geral de “interferência mínima”, privilegiando as medidas de incentivo às de 
caráter impositivo, para respeitar a livre escolha e valorizar a autonomia de decisão de 
cada povo. 

 

Uma vez reconhecida a natureza jurídica formal de “comuns” das TI’s, a abordagem 
etnoecológica permite desvelar os complexos sistemas de regras e diferentes modos de 
apropriação dos recursos naturais vigentes dentro destes espaços, junto a seu papel 
efetivo e potencial em termos de conservação. Nosso estudo de caso oferece evidências 
neste sentido. 

 

 

VI. O ESTUDO DE CASO: O MONTE RORAIMA, AS POPULAÇÕES E OS 
CONFLITOS POLÍTICOS LOCAIS 
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A parte setentrional da Terra Indígena Raposa-Serra do Sol, conhecida como região 
Serra do Sol, é uma região de montanhas, coberta por cerrados e florestas, habitada por 
indígenas dos grupos étnicos Ingarikó, Macuxi, Patamona e Taurepang. O PNMR, 
localizado na parte setentrional desta região, cobre a maioria da sua área florestal. 
Assim como o resto da TI, a área incluída no Parque representa, para os indígenas da 
região, área tradicional de ocupação, apropriação e uso dos recursos naturais, 
assegurando sua sobrevivência, cultura e estilo de vida. Nosso estudo de caso mostra 
como, ao introduzir regras e atividades, concebidas e implementadas de cima para 
baixo, em contraste com suas formas tradicionais de uso, apropriação do espaço e dos 
recursos naturais, o Parque ameaça a cultura e a autonomia das sociedades indígenas da 
TI Raposa Serra do Sol. 

 

Na etnoregião Serra do Sol, a diretamente interessada pela sobreposição, os Ingarikó 
representam o maior grupo indígena, com uma população de aproximadamente 1000 
pessoas, distribuidas em 7 aldeias: Mapaé-Caramambatai, Manalai, Sauparu, Awendei, 
Serra do Sol, Pipi, Kumaipá. Grupo indígena pertencente à família lingüística Karib, 
também conhecido como Kapón, eles habitam tradicionalmente as serras da região 
nordeste de Roraima, dos dois lados da fronteira com a República Cooperativista de 
Guiana (ex-Guiana inglesa), onde este grupo denomina-se de Akawaio, e onde se 
registra sua maior população – 7.760 indivíduos47 -, e com a Venezuela, onde sua 
população è aproximadamente de 500 pessoas48. 

 

O PNMR, criado em 1989 (decreto n. 97.887 de 28/06/89), existiu apenas no papel 
durante 10 anos. Na época do decreto de criação o processo de identificação da Terra 
Indígena estava em andamento. Duas pequenas áreas indígenas distintas tinham sido 
preliminarmente identificadas na região, uma das quais, a Área Indígena Ingarikó (AII), 
havia sido identificada em 13/06/1989. A área do Parque Nacional fora demarcada às 
margens da AII e o decreto de criação do Parque foi assinado 15 dias depois da portaria 
de identificação da AII. O processo de identificação da TI continuou nos anos seguintes, 
atravessando ásperos conflitos políticos e legais, culminando, em 1998, com a 
demarcação da TI Raposa-Serra do Sol (portaria 820/98 MJ) em área contínua, 
incorporando as áreas precedentemente identificadas. 

 

Entre o segundo semestre de 1999 e o início de 2000, o IBAMA iniciou o processo de 
implementação do PARNA. Para isso o órgão utilizou recursos de compensação 
ambiental pagos pela companhia Eletronorte, em conseqüência da construção de uma 
linha de alta tensão (o chamado linhão de Guri), entre a capital do Estado – Boa Vista – 
e a fronteira Brasil-Venezuela. A resolução CONAMA n. 02/199649 determina o valor 

                                                        
47 Ver: Forte, 1990, in Souza Cruz, O., Fonologia e Gramática Ingarikó, Tese de Doutorado em 
Lingüística, Vrije Universiteit Amsterdam, 2005. 
48 Ver Masony, 1987, in Souza Cruz, ibid. 
49 O texto da resolução pode ser consultado no site do Ministério do Meio Ambiente: 
http://www.mma.gov.br. 
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desta compensação como não inferior a 0,5% (meio por cento) do custo total da obra50, 
a ser investido em projetos de criação ou implementação de Estações Ecológicas ou 
outras Unidades de Conservação de Proteção Integral na mesma área que sofre o 
impacto ambiental. A escolha específica da área de destino dos recursos cabe ao 
IBAMA. Não reconhecendo a demarcação da TI em razão da falta do Decreto de 
homologação51, este órgão se considerou independente na escolha de implementação do 
PNMR, mesmo não faltando na área e no Estado outras escolhas possíveis52. O Plano de 
Manejo confirma esta posição, definindo a UC como “área pretendida pela FUNAI”, e 
percebendo a possível homologação da TI como ameaça ao Parque. 

 

Para entender melhor a postura do IBAMA no contexto local de Roraima é preciso 
lembrar que a questão da demarcação da TI RSS ocupa um papel central, de verdadeiro 
divisor de águas entre conflitos e atores, nas questões políticas locais. Durante as 
últimas 2 décadas o Governo do Estado, os políticos locais e outros grupos de interesses 
não-indígenas dominantes travaram uma áspera luta contra a homologação da TI 
Raposa Serra do Sol em área contínua, nos níveis político, institucional e judiciário, 
visando excluir da Terra Indígena áreas ocupadas por fazendeiros e rizicultores, estradas 
e 4 pequenos povoamentos não-indígenas (remanescentes das vilas de apoio às 
atividades de garimpo desenvolvidas na área nas décadas de 1980 e 1990, e que hoje 
continuam representando pontos de apoio a tais atividades principalmente no território 
da república Cooperativista de Guiana). 

 

                                                        
50 Neste caso, o valor foi de R$ 250.000 (cerca de 130.000 US$). 
51 No entendimento do IBAMA, sem o Decreto de homologação da TI prevalece o Decreto de criação da 
UC. 
52 O PNMR não era a única UC no Estado com falta de um Plano de Manejo e de uma efetiva 
implementação. A UC existente mais próxima à linha elétrica é a Estação Ecológica da Ilha de Maracá, 
no Rio Uraricoera. Maracá tem uma história rica e interessante, que mereceria ser documentada. Na 
década de 1920 se pensou em criar na ilha uma colônia indígena, reassentando nela a população de 
aldeias dos arredores, cuja área ficaria “liberada” para fazendas. A ESEC foi criada oficialmente em 1981 
(decreto n° 86.061, de 02/06/81), algumas famílias de moradores indígenas foram removidas, e a UC é 
hoje entre as melhor estruturadas, estudadas e utilizadas da Amazônia, embora ainda sem um Plano de 
Manejo formal (o Plano está atualmente sendo elaborado com recursos do Programa Áreas Protegidas da 
Amazônia - ARPA). No sul do Estado, duas outras Estações Ecológicas (Niquiá e Caracaraí), e dois 
outros Parques Nacionais (Serra da Mocidade e Viruá), também faltando de Plano de Manejo, até hoje. 
Entre estas, o Parna da Serra da Mocidade apresenta uma sobreposição mínima com a TI Yanomami, 
sendo de fato adjacente a ela. Por outro lado, a ESEC de Caracaraí encontra-se em boa parte ocupada por 
fazendeiros. De fato, graças a recentes arranjos político-institucionais, a questão parece próxima de uma 
solução, no quadro da implementação de um conjunto de UC’s na região de Caracaraí: a área da ESEC 
invadida por fazendas está sendo desafetada da UC e cedida ao Município de Caracaraí, em contrapartida 
à incorporação em UC de uma gleba militar. Tal solução foi elaborada com a contribuição do corpo 
técnico IBAMA, incluindo signatários do abaixo assinado de Campo Grande, cujo texto, ao advogar a 
remoção de indígenas “invasores” de UC’s, reafirmava “posição contrária a qualquer alteração do destino 
ou da categoria das Unidades de Conservação nacionais, que vise acomodar reivindicações territoriais de 
qualquer tipo”. Evidentemente, o que frente ao IBAMA deveria valer para os índios, não vale para os 
fazendeiros... pelo menos em Roraima. 
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Em 1995, o Governo de Roraima criou 7 novos municípios no Estado – seu número 
passando de 8 para 15 – estabelecendo a sede de dois deles em Terras Indígenas: a do 
município de Pacaraima, na TI São Marcos (já demarcada e homologada desde 1992), 
no ponto extremo da BR-174 (Manaus-Boa Vista-Caracas), em correspondência do 
marco de fronteira Brasil-Venezuela 8 (BV-8); a do município de Uiramutã na área 
centro-norte da TI RSS (na época em processo de demarcação), no meio da aldeia 
indígena homônima, em correspondência de uma das 4 vilas de garimpo, quase 
totalmente abandonadas após as ações de remoção dos garimpeiros promovidas pelos 
índios e pela FUNAI. Um dos objetivos explícitos deste ato era o de institucionalizar e 
legitimar a presença de não-índios na área que estava sendo demarcada, na tentativa de 
impedir a conclusão do processo e sabotar o modelo de reconhecimento territorial em 
área contínua que estava sendo aplicado de forma crescente pela política indigenista em 
âmbito nacional. Ao nível jurídico, após da portaria demarcatória de 1998, o Governo 
do Estado de Roraima vinha promovendo várias ações na justiça, contestando a 
demarcação da TI em área contínua. 

 

Esta batalha, que apos a demarcação de 1988 se intensificou até a homologação em 
2005, arrastando-se até hoje na forma de ações políticas e judiciárias que tentam 
reverter estes resultados no direito e nos fatos, inclui pressões políticas das bancadas 
roraimenses sobre o Governo Federal, campanhas na mídia contra a FUNAI, 
organizações indígenas como o CIR e seus aliados, sejam eles nacionais ou 
internacionais. Casos de ameaças abertas, intimidações, atos violentos e de violação dos 
direitos humanos (incluindo prisões arbitrárias, torturas e mortes53) contra indivíduos 
que apóiam direta ou indiretamente a “causa indígena” não são isolados na história 
recente de Roraima, gozando, até hoje, de impunidade54. 

 

O estado viu sua população e atividade econômica crescerem rapidamente com a corrida 
do ouro durante os anos 80. Muitos dos grupos com o poder político e econômico de 
hoje construíram sua posição atual sobre a exploração desordenada do rico potencial 

                                                        
53 Entre os casos mais recentes podemos lembrar: em 2003, a morte do indígena Aldo da Silva Mota, em 
Janeiro, na Raposa Serra do Sol, e o baleamento de uma criança de 12 anos, em Maio, na TI Aningal; em 
Janeiro de 2004, reagindo à declarações do Ministro da Justiça que davam a homologação da TIRSS 
como iminente, uma mobilização promovida por ocupantes da TIRSS, e apoiada por políticos locais - 
muitos dos quais recém libertados, outros ainda presos pelos inquéritos do “escândalo dos gafanhotos” - 
decretou durante uma semana um verdadeiro estado de sítio no Estado, ao bloquear com caminhões as 
rodovias de acesso à capital, e ao promover outras ações violentas (ver seção ..., no texto); em Abril de 
2005, frente à homologação da TI, o Governador de Roraima decretou sete dias de luto oficial no Estado, 
novos bloqueios de estradas e manifestações de protesto foram realizados; em Setembro de 2005, na 
iminência dos festejos de comemoração da homologação, a antiga Missão Surumu, sede do Centro de 
Formação e Cultura Raposa Serra do Sol, de uma Escola Agro-ambiental Indígena e de um hospital, foi 
invadida e queimada, levando a sua destruição quase total, e a ponte sobre o Rio Cotingo, acesso por terra 
à Região das Serras e Maturuca, onde tinham começado as comemorações pela homologação, foi 
parcialmente queimada, na tentativa de ilhar os cerca de 3.500 participantes dos festejos. 
54 Cfr. Souto Maior, A.P., «Roraima : dez anos de retrocesso», Folha de Boa Vista, 26/02/2003 ; Dossiê 
«Crime e impunidade em Roraima», CIR, 2003. http://www.cir.org.br/artigos_retrocesso_030226.asp; 
http://www.cir.org.br/noticias_030221_dossie.asp . 
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minerário do Estado, desconsiderando os custos sociais e ambientais que tal processo 
gerava para a população nativa55. Nesse contexto, as demarcações de Terras Indígenas, 
como a Yanomami, em 1992, e as pressões ecologistas internacionais para fechar os 
garimpos e proteger a floresta na Amazônia são consideradas responsáveis pela queda 
da atividade econômica e culpadas por levantar obstáculos para o desenvolvimento 
local. 

 

Isso pode ser observado no discurso sobre o desenvolvimento do Estado. Com uma área 
total de 225.116 Km2 e uma população de 324.397 habitantes56, Roraima tem uma 
densidade populacional média de 1,44 habitantes por Km2. Se a distribuição, entre 
indígenas e não-indígenas for discriminada57, áreas institucionais, áreas alagadas e UC’s 
subtraídas, obtemos um quadro onde uma população de cerca de 284.000 dispõe de 
cerca de 83.000 Km2 para usos de desenvolvimento, com uma densidade de 3,4 
hab/Km2. Por outro lado, cerca de 62% da população total do Estado se concentra na 
capital, Boa Vista (200.568 habitantes, 5687 Km2), sendo que o restante, 123.829, 
disporia de 219.429 Km2, por uma densidade de 0,56 hab/Km2, isto é, comparável à 
densidade populacional média das Terras Indígenas. O Governo de Roraima parece 
considerar estes dados indicadores preocupantes da falta de terras para atividades 
produtivas, pois argumenta que as demarcações de Terras Indígenas inviabilizam o 
desenvolvimento econômico do Estado58. Mesmo considerando apenas as terras livres e 

                                                        
55 Um exemplo que pode ser citado entre outros é a dispersão de mercúrio na água, associada ao garimpo 
de ouro. O impacto ecológico e sanitário dessa atividade sobre os rios da região e as populações 
tradicionais locais, com dieta a base de peixe, é ainda amplamente desconhecido, por falta de estudos e 
avaliações científicas. Casos de alta concentração de mercúrio em humanos já foram detectados 
esporadicamente, mas nenhum levantamento extenso foi efetuado. Entre os principais impactos sanitários 
da corrida ao ouro dos anos 80 em Roraima estão epidemias de malaria e difusão de outras doenças entre 
a população indígena, levando a grandes números de óbitos, que às vezes dizimaram inteiras gerações da 
população de aldeias indígenas. 
56 Dados do Censo de 2000. Fonte : IBGE/RR. 
57 Estima-se que cerca de 40.000 habitantes são índios, representando cerca de 12% da população total. 
Lembremos também que cerca de 43% da área do Estado (96.800 Km2) é representado por TI’s. Com 
base nestas estimações, a densidade média das TI’s em RR seria de 0,41 hab/Km2. 
58 Algumas comparações : São Paulo, que podemos considerar o Estado mais desenvolvido da Federação, 
com 248.209 Km2, tem mais de 37 milhões de habitantes, com densidade de 149 hab/Km2 , cem vezes 
maior que RR; Sergipe, com 21.910 Km2 , tem 1.784.475 habitantes, com 81,44 hab/Km2, densidade 56 
vezes maior. Outros estados da Região Norte (Acre, com 152.581 Km2, tem 557.526 habitantes, e 
densidade de 3,65 hab/Km2 ; Amapá, com 142.814 Km2, tem 477.032 habitantes, e densidade de 3,34 
hab/Km2) apresentam, sem descontar TI’s e outras áreas « não aproveitáveis », densidades comparáveis 
com aquela média de Roraima nas áreas « aproveitáveis ». Em nenhum desses outros Estados nos resulta 
existir um discurso político tão veemente sobre a falta de terras para desenvolvimento. Por outro lado, o 
que certamente não falta em Roraima é representação política: exatamente como outras UF’s, Roraima 
elege 3 senadores e 8 deputados federais. Enquanto em São Paulo um senador precisa de centenas de 
milhares de votos para se eleger, em Roraima consegue com menos de 10.000. A economia formal do 
Estado é quase totalmente baseada nos contracheques do funcionalismo público, sendo que a 
administração estadual, cujo orçamento depende por mais de 90% de transferências federais, realizou pela 
primeira vez um concurso público para contratação de seus quadros em 2003, mesmo ano em que 
começou a ser investigado pela justiça um maciço esquema de funcionários fantasma, divulgado na mídia 
nacional como « escândalo dos gafanhotos », responsável, num período de 3 a 4 anos, pelo desvio de 
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aptas para a agricultura, que segundo a EMBRAPA/RR totalizam 28.000 km2, e 
confrontando este dado com o total da população rural do estado, 77.381 no último 
censo do IBGE59, a densidade total da população do interior do Estado com relação a 
esta área, que pode representar um indicador da escassez relativa de terras agricultáveis 
com relação à população agrícola potencial, fica em torno de 2,7 hab/km2. Ou seja, 
considerando uma média de 5 pessoas por família, cada família do interior do Estado 
disporia de pelo menos 1,8 km2, isto é 180 ha de terra livre, inutilizada, e apta para a 
agricultura. Com certeza faltam muitas coisas para render estas terras produtivas, como 
mão de obra qualificada, capital humano e técnico, redes infra-estruturais, e várias 
outras. Porém, os números apontam para a terra como talvez o único fator abundante 
com relação aos outros. 

 

A Raposa-Serra do Sol é rica de potenciais de desenvolvimento e em todos eles o 
conflito demarcatório é central. Deixando de lado os potenciais agropecuários, 
geradores de conflitos com fazendeiros ou arrozeiros, os minerários, já amplamente 
documentados pelo ISA60, e os hidro-energéticos, já objeto de duros conflitos nas 
décadas 1980 e 199061, a capacidade de desenvolvimento da indústria do turismo está 
diretamente relacionada à implementação do PNMR. 

 

O Monte Roraima é, sem dúvida, um dos pontos de atração paisagística de maior 
destaque no norte do Brasil e em toda a região do Escudo das Guianas. Situado na 
fronteira entre três países – Brasil, Venezuela e Guiana – o “tepui” está atualmente 
sendo explorado em seu potencial turístico, principalmente do lado venezuelano. Isto 
devido a várias razões, entre as quais o fato de não existir acesso ao topo do tepui pelo 
lado Brasileiro: os serviços organizados de excursões se encontram e transitam 
obrigatoriamente em território venezuelano ou guianense. Mesmo com dificuldades de 
acesso e em face da perspectiva de competir com uma estrutura turística bem 
estabelecida apenas do outro lado da fronteira, existe um interesse crescente no Estado 
para desenvolver a oferta turística do lado brasileiro do Monte Roraima. 

 

Neste contexto, a escolha do IBAMA de investir os fundos da compensação ambiental 
da Eletronorte na implementação do PNMR foi percebida pelos indígenas e demais 

                                                                                                                                                                   
aproximadamente 300 milhões R$, equivalente a cerca de 10% das folhas de pagamento do governo 
estadual. 
59 Este dado pode ser considerado uma aproximação por excesso, pois ele inclui também uma parte da 
população indígena. 
60 Ver Ricardo, F. (org.) Interesses minerários em Terras Indígenas na Amazônia Legal brasileira, 
Documento do ISA n° 6, Instituto Socioambiental, São Paulo, 1999. 
61 Um projeto de construção de uma usina hidroelétrica no rio Cotingo foi abandonado depois de conflitos 
entre os índios da Raposa Serra do Sol e o Governo do Estado, em favor da realização de uma 
interconexão energética Brasil-Venezuela (linhão de Guri) como alternativa mais viável de abastecimento 
energético para o Estado, beneficiando ao mesmo tempo outros indígenas: as compensações da 
Eletronorte pela passagem do linhão na TI São Marcos, foram utilizadas para acelerar o processo de 
remoção dos posseiros da área. Porém, de vez em quando o projeto de hidroelétrica no Cotingo é objeto 
de tentativas de revitalização por políticos locais. 
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atores pró-área contínua como motivada pela oportunidade da frente política local, 
contrária à demarcação em área contínua, de promover novas formas de ocupação da TI, 
dispondo assim de mais uma arma no principal conflito político do Estado. 

 

 

VII. O PLANO DE MANEJO DO IBAMA 
 

O IBAMA, em parceria com uma Ong local62, realizou um primeiro estudo preliminar, 
incluindo uma viagem de campo, entre 01 e10 de Outubro de 1999. De 29/02 a 
02/03/2000 organizou uma oficina para a finalização do Plano de Manejo63 em Boa 
Vista. 

 

Segundo os mapas incluídos no Plano de Manejo, duas comunidades indígenas Ingarikó 
(Mapaé-Caramambatai e Manalai) estão localizadas dentro dos limites do Parque, e as 
outras, junto a aldeias das etnias Macuxi e Patamona, na « Zona de Transição », 
definida num raio de 10 km ao redor da UC. Dentro desta área, conforme a Resolução 
CONAMA n° 13 de 1990 “qualquer atividade que possa afetar a biota da Unidade de 
Conservação deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo IBAMA”. 

 

De fato, o Plano de Manejo submete a restrições de uso do espaço e dos recursos 
naturais toda a área tradicionalmente ocupada pelos Ingarikó, e de uso compartilhado 
pelas demais etnias da TI. Se estas fossem realmente implementadas, uma conseqüência 
provável seria uma tendência ao reassentamento de comunidades e populações 
indígenas do norte ao sul da TIRSS, ou ainda à migração em direção de Boa Vista. No 
primeiro caso seriam gerados conflitos interetnicos de apropriação do espaço ao sul da 
TIRSS; no segundo agravar-se-iam os já agudos problemas socioeconômicos urbanos 
da capital de Roraima. 

 

A formulação do Plano de Manejo foi desenvolvida pelo IBAMA em plena autonomia, 
sem acordar muita consideração à presença indígena no território, seja dentro, seja no 
entorno imediato dos limites do Parque. A FUNAI e os habitantes da RSS não foram 
ouvidos, ainda menos envolvidos, nas atividades de elaboração do Plano de Manejo. 
Nem a FUNAI, nem as organizações indígenas do Estado participaram da oficina de 
planejamento64. Apenas quatro indígenas da região Serra do Sol foram trazidos para a 

                                                        
62 A Associação Brasileira de Engenheiros Sanitários e Ambientais, seção de Roraima (ABES/RR). 
63 Cf. IBAMA/Eletronorte/ABES, Plano de Manejo – Parque Nacional do Monte Roraima, Brasília, 
Março de 2000. Disponível na Internet: 
http://www2.ibama.gov.br/unidades/parques/planos_de_manejo/1034/html/index.htm , 
http://www.ibama.gov.br . 
64 Mesmo que com poucos dias de antecedência, a FUNAI e o CIR foram convidados a participar da 
oficina, mas não apareceram. Nos dias da oficina a sede da FUNAI estava ocupada por grupos indígenas, 
apoiados por políticos locais, contrários à demarcação da RSS em área contínua. O Presidente da FUNAI 
também estava em visita em Boa Vista. 
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oficina, de última hora e sem nenhuma orientação prévia sobre os assuntos a serem 
discutidos: eles aprenderam da existência de um Parque Nacional em suas terras durante 
a própria oficina. 

 

A falta de participação de instituições e representantes indígenas no processo de 
elaboração do Plano de Manejo pode ser observada no texto do mesmo, que contêm 
informações escassas e inexatas sobre a população indígena, sua cultura e interação com 
o meio ambiente e os recursos naturais da região. A conseqüência é que o zoneamento e 
as regras previstas no Plano entram em conflito com as atividades e o estilo de vida dos 
indígenas locais, tornando sua implementação difícil e uma outra fonte de conflitos. 

 

 

VIII. A INTERVENÇÃO DA FUNAI: DISCUTINDO A PROPOSTA DO 
PARQUE DAS COMUNIDADES INGARIKÓ 
 

No dia 22/07/2000 a Administração Executiva Regional da FUNAI de Boa Vista foi 
convidada pelo CIR a participar da assembléia regional dos tuxauas da Região das 
Serras, no centro regional da aldeia Maturuca, TIRSS. A questão do Parque foi 
levantada pelas lideranças Ingarikó e Macuxi presentes na assembléia. Depois de 11 
anos de sua criação oficial, 5 meses depois da oficina de elaboração do Plano de 
Manejo, os indígenas ainda não sabiam o que é um Parque Nacional, e ficaram 
preocupados em relação a esta instituição nova e desconhecida sendo implantada em 
suas terras, que vinha sendo percebida como mais uma forma de invasão. Em resposta 
às preocupações dos índios, a FUNAI resolveu organizar uma missão de campo para 
visitar as comunidades Ingarikó, as mais próximas da área do Parque, informa-las sobre 
o Plano de Manejo do IBAMA e registrar sua posição sobre o assunto. 

 

A missão da FUNAI65 foi realizada entre 26 de Agosto e 4 de Setembro de 2000, em 
duas fases, totalizando 8 dias de trabalho de campo66. Depois de chegar na região Serra 
do Sol de avião – o único meio de transporte motorizado para chegar na área – graças ao 
apoio fundamental de guias e interpretes indígenas, a equipe da missão, junto a 
representantes do CIR67 desceu de canoa a remo os rios Panari e Cotingo, e atravessou a 
pé a região Serra do Sol, visitando e realizando reuniões nas seguintes aldeias: Mapaé, 

                                                        
65 A missão da FUNAI envolveu o Administrador Executivo Regional, Martinho Alves de Andrade 
Júnior, e o autor, contratado como consultor ad hoc por 20 dias. 
66 Ver: Lauriola, V., Parque Nacional do Monte Roraima : Kaané, FUNAI, Boa Vista, RR, Setembro de 
2000; Lauriola, V., “Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Conflitos Políticos na Amazônia. O 
Caso do Parque Nacional do Monte Roraima”, in Diegues, A.C. e Moreira, A. De C. (orgs.), Espaços e 
recursos naturais de uso comum, NUPAUB/USP, São Paulo, 2001; Lauriola, V., “Parque Nacional? 
Kaané! Os índios dizem não à implementação do parque Nacional do Monte Roraima”, in Ricardo, F. 
(org.), Terras Indígenas e Unidades de Conservação da Natureza: o desafio das sobreposições, ISA, São 
Paulo, 2004. 
67 Entre eles o então coordenador regional, Jacir José de Souza, e a representante das mulheres indígenas, 
Lavina Salomão Alves, da Etnoregião Serras. 
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Manalai, Awendei, Sauparu e Serra do Sol68. A reunião dos últimos dois dias na aldeia 
da Serra do Sol, reuniu as comunidades Serra do Sol I e II, assim como lideranças e/ou 
representantes das comunidades já visitadas (Mapaé, Manalai, Awendei, Sauparu) e 
delegações das duas comunidades que não foram visitadas diretamente (Pipí, Kumaipá). 

 

Apos ilustrar o conteúdo do Plano de Manejo do IBAMA, com base no texto do mesmo 
e com o auxílio de mapas da TI, da área do PARNA e do zoneamento69, os participantes 
colocavam suas perguntas e dúvidas e expressavam sua posição. Cada fala era traduzida 
do e para o Ingarikó, com o auxílio de professores bi ou trilíngues (Ingarikó, Macuxi, 
Português)70. 

 

 

                                                        
68 Na época em que a missão foi realizada, a aldeia Serra do Sol encontrava-se dividida em 2 
comunidades : Serra do Sol I e II. Posteriormente estas se juntaram novamente sob a liderança de um 
único tuxaua. Fenômenos de divisão e/ou fusão entre comunidades são relativamente comuns entre povos 
Karib, como os Macuxi, os Ingarikó e outros em Roraima. Ás vezes eles são ligados a divergências 
políticas que levam à filiação de lideranças a organizações indígenas distintas, com posições contrapostas 
sobre demarcação de terras e outras questões, fazendo referencia a diversas redes externas de aliados. A 
filiação a uma ou outra organização não impede, por outro lado, às lideranças e comunidades vizinhas de 
manter relações intensas, assim como seus próprios fóruns locais de discussão de questões de interesse 
comum. Vale destacar como, nesta oportunidade, todas as comunidades e lideranças Ingarikó 
participaram ativamente das reuniões e da reunião final na Serra do Sol, independentemente de sua 
filiação ao CIR, organização à qual eram filiadas 6 das 8 comunidades Ingarikó, sendo que Mapaé e Serra 
do Sol II participavam da SODIURR. Embora a SODIURR mantivesse oficialmente uma posição 
contraria à demarcação da TI RSS em área contínua, os pronunciamentos das lideranças de Mapaé e Serra 
do Sol II durante as discussões sobre o PARNA, também foram claramente favoráveis à demarcação da 
TI RSS em área única e contínua. As características complexas destas dinâmicas políticas não lineares e 
sobrepostas resultam frequentemente difíceis de se decifrar para observadores externos. Elas também 
podem facilmente ser manipuladas politicamente em suas representações externas, por atores que 
apresentam imagens de divisão entre os índios de uma mesma área com base em critérios étnicos ou 
religiosos. Lamentavelmente, às vezes, tais manipulações chegam a ser consagradas em laudos periciais, 
embasando decisões políticas e/ou judiciárias. Foi exatamente o que aconteceu com relação aos Ingarikó 
no desfecho final da homologação da TI RSS: o surgimento, nos últimos anos de uma nova associação 
indígena, o Conselho do Povo Ingarikó (COPING) foi manipulado externamente para promover uma 
imagem de divisão entre Ingarikó e Macuxi, alegando que, através da COPING os Ingarikó estariam 
buscando um espaço de autonomia política com relação ao CIR, e que por isso estariam reivindicando a 
demarcação de uma área exclusiva para eles, distinta da TI RSS, assumindo neste processo uma posição 
de abertura e aceitação do PARNA Monte Roraima. Ver: Decisão da Desembargadora federal Selene 
Maria de Almeida, TRF-1ª Região/IMP.15/02/2004, Agravo de instrumento nº 2004.01.00.010111-0/RR; 
Burg Mlynarz, R., “Parque Nacional do Monte Roraima: Constituindo a Arena de Negociação Política 
dos Ingarikó Frente à Conservação da Natureza, em Terra Indígena”, III Encontro da ANPPAS, Brasília, 
23 a 26/05/2006. Tudo indica que estas representações infundadas, que chegaram inclusive a permear a 
visão da presidência da FUNAI sobre a área (o presidente da FUNAI nos manifestou pessoalmente este 
convencimento durante sua visita em Boa Vista em 2005) influenciaram o processo que levou à inserção 
da proposta de “dupla afetação” no decreto de homologação da TI. 
69 Com particular referência ao conteúdo do Encarte 06 do Plano de Manejo. Cópias xerox das páginas de 
04 a 09 do mesmo encarte, junto à cópia do mapa do zoneamento, foram distribuídas às comunidades. 
70 Para uma descrição detalhada da dinâmica e metodologia das reuniões, ver outros trabalhos nossos já 
citados: Lauriola, 2000, 2001, 2004, 2006. 
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IX. PARQUE NACIONAL? KAANÉ! 
 

A palavra dos Ingarikó, foi unânime: « Kaané! » 71. Eles não aceitaram as regras e as 
propostas do Plano de Manejo do Parque Nacional do Monte Roraima, e 
consequentemente discordaram da presença do Parque em suas terras. Reproduzimos 
em seguida alguns trechos das declarações pronunciadas pelos indígenas. 
 

“Não aceito a proposta do IBAMA. Eu sou daqui, mas ando muito longe 
para caçar, até na área dos Patamona e na Guiana. Para que isto ? 
(mostrando a demarcação do Parque) Cercaram a minha área ! Quem é 
dono aqui, sou eu ! (...) Se cercar estas áreas, por onde eu vou caçar ? Eu 
preciso de uma área grande porque se não acho caça ou pesca por aqui 
devo ir para outro canto. Também quando precisar eu desço na área dos 
parentes Macuxi, no São Mateus, pescar peixes grandes que não tem por 
aqui” (Ermilindo, Serra do Sol I). 

 

 “Nós não queremos o branco pegando a nossa terra. A terra não é muita, 
nos estamos dentro de uma ilha pequena, porque há muita gente, a nossa 
população está crescendo, há parentes em todo canto: Taurepang, Macuxi, 
Patamona, Akawaio, e nos respeitamos os nossos limites. Nos não queremos 
procurar nossos meios de viver em outro lugar. Gostamos da nossa vida 
aqui, não queremos viver como na cidade: aqui a nossa vida é melhor” 
(Wilicia, Manalai). 

 

“Nos não queremos viver como o branco na cidade, pagando luz, água, 
madeira, comida, etc. Eu não preciso de dinheiro para comprar comida, luz, 
água encanada: eu já tenho o que eu preciso, e bebo água limpa, sadia e 
livre, porque minha caixa de água é o Monte Roraima” (Elizete, Sauparu). 

 

As argumentações apresentadas pelos indígenas fornecem uma imagem de algumas das 
regras de apropriação e uso dos recursos naturais, indicando a existência de um sistema 
de manejo ambiental, informal mas eficaz. Em algumas das declarações, e 
particularmente na argumentação das mulheres Ingarikó contra as regras previstas pelo 
zoneamento do Parque, emerge até um certo grau de consciência do papel das regras 
indígenas de uso do território na preservação da floresta e dos recursos naturais, base de 
sua auto-sustentação e sobrevivência física, social e cultural. 

 

 
“Nesta área de floresta eu faço minhas roças. A área toda esta ocupada: eu 
faço a roça em vários locais porque fazendo a roça num local só acaba 
transformando a floresta em campo. Eu não quero isto. Eu faço a roça num 
local, e depois de um tempo mudo de local, assim a floresta vive. É assim 
que nos estamos cuidando dela” (Aulida, Manalai). 

                                                        
71 « Não ! », em língua Ingarikó e Macuxi. 
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 “Esta área (indicando no mapa a região do alto rio Uailã, área intangível 
no zoneamento do Parque) é para nossas roças e para os homens caçarem, 
viajarem, festejarem... Ela já está preservada assim por nos. É a área 
melhor, a mais rica de caça da região porque nos Ingarikó decidimos de 
não fazer casas, de não morar lá dentro. Nos deixamos esta área para os 
animais se reproduzirem, para nosso uso de caça. Nos temos as nossas 
casas em volta desta área e não queremos que nada mude” (Jelita, 
Manalai). 

 

Resumindo, as discussões realizadas nas comunidades Ingarikó demonstraram a 
incompatibilidade das regras do Parque com a permanência das formas tradicionais 
indígenas de ocupação do espaço e de uso dos recursos naturais. Ao entrar diretamente 
em conflito com a preservação da cultura e do estilo de vida indígena elas ameaçam seu 
direito de escolha sobre o futuro. 

 

 

X. HOMOLOGAÇÃO DA RSS EM ÁREA ÚNICA E SUSTENTABILIDADE 
PARA O MONTE RORAIMA 
 

As informações e os dados acumulados durante a missão de campo realizada pela 
FUNAI junto às comunidades Ingarikó da região Serra do Sol levantaram sérias dúvidas 
sobre a legitimidade e a viabilidade da implementação do Plano de Manejo do PNMR, 
seja com respeito às restrições de acesso e de uso dos recursos naturais, seja com 
respeito ao desenvolvimento do turismo. Para resultar viável, qualquer tipo de 
planejamento sustentável futuro para a área e suas populações precisaria de uma 
profunda mudança nas posturas e do desenvolvimento de um verdadeiro diálogo entre 
os diferentes atores sociais, políticos e institucionais que coloque os índios em primeiro 
lugar. Em caso contrário, a questão ecológica só poderia acrescentar os conflitos 
existentes. 

 

Contudo, o que ficou claro é que não haveria planejamento possível, viável, e ainda 
menos sustentável, sem a definição preliminar e definitiva da situação fundiária da TI: 
pretender e/ou tentar desenvolver qualquer plano antes da homologação da TI só 
resultaria, na melhor das hipóteses, em desperdício de recursos, ou, mais 
provavelmente, em resultados opostos aos desejados72. 

 

Com base nos dados que a missão da FUNAI permitiu levantar, ficou claro que a 
participação ativa da população indígena na mesma definição dos objetivos de um plano 
de manejo para a região seria essencial para garantir sua futura viabilidade. E isso só se 
tornaria possível a partir da regularização fundiária: a consulta aos índios sobre o 
                                                        
72 Frente às proibições do Plano de Manejo referentes à “área intangível”, uma das proposta de reação 
levantadas pelos índios foi a de intensificar a ocupação física visível, construindo casas na área. 
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PARNA confirmou claramente que o objetivo principal das comunidades era a 
homologação da TI RSS em área contínua. Este o divisor de águas com relação ao qual 
o leque das possíveis alianças se configurava em cada fase da conjuntura política local. 
Dentro deste contexto, a posição do IBAMA, no momento em que foi formulado o 
Plano de manejo do PARNA, parecia seriamente comprometida : sua imagem de aliado 
dos interesses anti-indígenas, antecedente à questão do PNMR, ficou ulteriormente 
prejudicada aos olhos de muitas lideranças indígenas73. No início de novembro de 2000, 
a imprensa local publicou a notícia de um plano do IBAMA de instalar um posto de 
fiscalização no Monte Roraima, sem que os índios fossem informados ou consultados. 
Uma assembléia Ingarikó, o CIR e as entidades locais de apoio aos índios reagiram a 
esta notícia, obtendo a suspensão temporária do projeto. Mesmo assim, em fevereiro de 
2001 na XXX Assembléia Geral dos Tuxauas do CIR, e em outras ocasiões até o final 
de 2002, o IBAMA continuava reafirmando sua legitimidade plena e exclusiva na 
implementação do Parque, até que a Terra Indígena fosse homologada. Neste contexto, 
a percepção indígena do PARNA como mais uma tentativa de inviabilizar a 
homologação da TI RSS em área contínua, mais uma forma de invasão da TI, era 
confirmada e aparecia cada vez mais reforçada. 

 

 

XI. O GOVERNO LULA E A HOMOLOGAÇÃO DA RAPOSA SERRA DO SOL 
 

XI.1. O início do fim da saga: expectativas e decepções 
 

Em 2003, no início do governo Lula, expectativas positivas quanto às relações de povos 
e organizações indígenas de RR com o IBAMA foram alimentadas não apenas pela 
nomeação de pessoas próximas do movimento indígena em posições chave, primeira 
entre todas a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mas também através de sinais 
positivos concretos, do MMA e do IBAMA, no sentido de apoiar a homologação da 
RSS em área única, reconhecendo a preeminência da TI sobre o PARNA. Ao nível 
local, um início de diálogo entre IBAMA, FUNAI e organizações indígenas gerava um 
clima positivo que alimentava expectativas de mudanças concretas. 

 

Pressionado a respeito da homologação da RSS, o presidente Lula enviou o Ministro da 
Justiça a Roraima “ver e ouvir”, e informar o presidente sobre a decisão a tomar. O CIR 
e as organizações indígenas aliadas responderam com força e seriedade ao convite da 
Ministra do Meio Ambiente, garantindo sua participação maciça na Pré-Conferência 
Nacional do Meio Ambiente, por ocasião da qual realizaram o I Seminário Etno-

                                                        
73 Convidado a participar da XXX Assembléia Geral dos Tuxauas do CIR em 2001, o IBAMA/RR foi 
duramente criticado, não só com relação ao PNMR, mas também por multar indígenas, alegando crimes 
ambientais, por atividades de pequena escala, tradicionais e de subsistência realizadas em TI’s, como 
derrubadas para plantação de roças e construção de casas ou pesca com timbó, e ao mesmo tempo por não 
atuar em relação aos crimes ambientais, de escala bem maior, cometidos por invasores das TI’s, e 
denunciados pelos índios, como desmatamentos, monoculturas de arroz e poluição por agrotóxicos. 
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Ambiental Indígena de Roraima, que registrou a participação de 370 lideranças 
indígenas das diversas etnias do Estado, e garantiu 11 dos 17 delegados de Roraima na 
Conferência Nacional em Brasília. Na cerimônia de abertura da Conferência (final de 
Novembro de 2003) o presidente Lula declarou que a TI RSS seria homologada em área 
contínua, porém “sem pressa”. Várias declarações de representantes do governo e do PT 
deixavam entretanto entender que a homologação da RSS se daria em conjunto com 
uma série de medidas para definir globalmente a questão fundiária de Roraima, e 
indenizar os posseiros a serem retirados da área. Algumas semanas depois o Ministro da 
Justiça reforçou a declaração do Presidente, confirmando que a assinatura da 
homologação seria iminente. 

 

O início de 2004 foi marcado pela reação violenta dos produtores de arroz que ocupam 
áreas da RSS, e dos setores anti-indígenas do Estado às declarações do Ministro da 
Justiça. Os 7 empresários que, encorajados pelos governantes locais, a despeito da área 
já estar identificada ou até demarcada, durante os últimos 10 anos ocuparam áreas 
crescentes da TI com suas lavouras, decretaram um verdadeiro estado de sítio na capital 
e no Estado. Durante uma semana, os arrozeiros bloquearam com caminhões as 
rodovias de acesso e/ou saída de Boa Vista, promoveram invasão de prédios públicos 
(FUNAI e INCRA), seqüestro de pessoas (3 missionários foram seqüestrados e detidos 
durante 2 dias), invasão e depredação da antiga Missão Surumu, sede de uma escola e 
posto de saúde, ameaças de invasão da sede de organizações indígenas, como o CIR, ou 
de seus aliados, como a Igreja Católica (a própria Catedral de Boa Vista sofreu ameaças 
tangíveis de invasão). Estas ações, não apenas encontraram uma reação tímida por parte 
das autoridades de segurança estaduais e federais, mas ao receber o apoio, tácito ou 
explícito dos políticos locais, espalharam, durante meses a seguir, uma onda de 
intimidação contra todos os atores favoráveis à homologação em área contínua. Neste 
clima, alguns servidores da FUNAI, ameaçados de morte, foram precipitadamente 
transferidos para Brasília. Enquanto o clima de tensão se espalhava na cidade, 
comerciantes fechavam em apoio ao movimento, e pichadores oficiais contratados pelos 
arrozeiros enfeitavam os carros e os muros da cidade de "Fora FUNAI", "Fora ONGs", 
"Fora Diocese", "Xó estrangeiros". Ao mesmo tempo, facções indígenas contrárias à 
demarcação contínua montaram bloqueios das estradas de acesso à TI RSS com o 
pretexto de impedir o acesso de “missionários e estrangeiros”, visando comprometer a 
participação da 33a Assembléia Anual dos tuxauas na aldeia de Maturuca, no começo de 
fevereiro. O bloqueio foi mantido durante meses, com o apoio de arrozeiros e políticos 
estaduais. Ainda em fevereiro, Valdez Marinho Lima, índio Xerente, servidor da 
FUNAI, foi trucidado por garimpeiros numa emboscada durante uma missão de 
fiscalização na TI Yanomami. No mesmo dia, um dos enredos do desfile de carnaval de 
Boa Vista cantava "Fora FUNAI", a poucos metros da praça central, onde se ergue a 
estátua dourada de homenagem ao garimpeiro, símbolo da história da capital e do 
Estado. 

 

As manifestações de Janeiro de 2004 sortiram o efeito de suspender a homologação, 
anunciada como iminente. Ao mesmo tempo, paralelamente à falta de uma definição 
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clara e participativa dos rumos da política indigenista, que já tinha levado grande parte 
do movimento indígena e indigenista a criticar duramente o governo Lula, e até a 
romper politicamente sua aliança inicial com ele (como no caso da COIAB), outros 
conflitos graves iam aparecendo e estourando em vários estados, como nos casos dos 
Guarani em Mato Grosso do Sul, e dos Cinta Larga em Rondônia. 

 

No caso da RSS, no espaço político e jurídico aberto pela protelação da homologação, 
outros fatores se inseriram para complicar ulteriormente o quadro. Do lado político, uma 
comissão parlamentar foi repentinamente criada que, após uma visita de 2-3 dias a 
Roraima, um sobrevôo de poucas horas e muitas reuniões em gabinetes políticos, 
produziu um relatório que, por quanto tecnicamente inconsistente, pretendia invalidar 
politicamente os trabalhos de décadas contidos nos laudos antropológicos que 
fundamentaram a portaria de demarcação de 1998. Do lado jurídico, uma verdadeira 
saga judiciária teve início. A Justiça Federal de Roraima, no processo de julgamento de 
uma ação popular impetrada contra a demarcação da RSS com base na tese que esta 
causaria prejuízos para a população do Estado, expediu uma liminar suspendendo 
parcialmente os efeitos da portaria 820/98, e solicitou um laudo interdisciplinar para 
fundamentar a decisão de mérito. Enquanto o governo confirmava o compromisso do 
presidente Lula em assinar a homologação logo apos o julgamento de um recurso contra 
a liminar, em 14 de Maio de 2004 uma decisão do Tribunal Federal manteve a liminar 
estendendo os efeitos suspensivos da portaria, que inicialmente se limitavam a excluir 
da área demarcada estradas, município e áreas produtivas ocupadas por não índios, 
como as lavouras de arroz, ampliando-os à faixa de fronteira (que em realidade 
englobaria a área toda…) e ao Parque Nacional do Monte Roraima. Estas decisões 
judiciais, ao mesmo tempo que impediam formalmente a assinatura do decreto de 
homologação, não podendo o Presidente da República homologar uma portaria 
suspensa, abriam o espaço para uma decisão de mérito teoricamente capaz de anular a 
portaria 820/98. A indefinição político-judiciária não era acompanhada por uma baixa 
da tensão no Estado e na área: enquanto a portaria 820/98 continuava suspensa, a Justiça 
Federal de RR concedia reintegrações de posse a fazendeiros e arrozeiros, intimando as 
comunidades indígenas a remover suas casas; os índios não viam outra alternativa ao 
manter e intensificar sua ocupação das áreas próximas das frentes de expansão das 
lavouras, na tentativa desesperada de impedir o crescimento da ocupação física de suas 
terras. Em Julho de 2004 dois servidores da FUNAI eram seqüestrados por facções anti-
demarcação contínua. Em outubro de 2004 o Supremo Tribunal Federal reclamava para 
si a competência de julgar o mérito da ação popular, subtraindo a mesma à decisão de 
mérito do Tribunal Federal de Roraima. Em Novembro de 2004, aldeias próximas das 
frentes de expansão das lavouras eram invadidas e destruídas por arrozeiros74. 

 

 

                                                        
74 Ver Moreira, E., Crimes na terra de Makunaima, entre plantações e populações, 
http://www.cir.org.br/artigos_crimes_26112004.php. 
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XI.2. O IBAMA, entre discursos novos e práticas antigas 
 

Por outro lado, em 2004 a atuação do IBAMA com relação a outras questões ambientais 
e indígenas veio frustrar muitas das expectativas positivas alimentadas em 2003. Ao 
mesmo tempo em que era relançada a aplicação de normas que penalizam pequenas 
atividades comerciais indígenas, como o uso de penas de pássaros na fabricação de 
artesanato75, em Roraima o IBAMA não deixava de multar os índios (ou até a FUNAI! 
…por considerá-la responsável por supostas infrações ambientais dos índios) dentro de 
suas terras por atividades como retirada de pequenas quantidades de madeira para 
construções sem autorização formal do órgão, ou o exercício da pesca tradicional com 
timbó. A despeito de declarações anteriores, que, coerentemente com as reivindicações 
do movimento indígena a nível nacional e com as deliberações da I Conferencia 
Nacional do Meio Ambiente, reconheciam a supremacia das TI’s sobre as UC’s76, e a 
necessidade de se revogar os decretos de criação de UC’s sobrepostas, com base na 
suspensão da portaria 820/98, o PNMR continuou existindo formalmente, com chefia, 
pessoal, orçamento e um escritório sede, posto de fiscalização e informações no 
município de Pacaraima, na fronteira Brasil-Venezuela (BV-8) na BR 174. Até pouco 
antes da homologação (Abril de 2005), ao informar os turistas de passagem sobre 
serviços e atividades da UC, os funcionários do PARNA em Pacaraima se desculpavam 
pela ausência de serviços ou atividades turísticas, colocando a indefinição fundiária da 
área e o risco de homologação em área única da TI RSS como responsável pela 
inatividade operacional do órgão, ao mesmo tempo em que manifestavam a esperança 
que a RSS seria demarcada excluindo a área do PNMR. Além disso, a direção do 
PARNA iniciou a articular contatos e alianças com algumas lideranças Ingarikó, 
aproveitando do surgimento de uma nova associação indígena, o Conselho do Povo 
Indígena Ingarikó (COPING). Neste sentido o IBAMA se fez presente em algumas 
reuniões e assembléias da COPING buscando reconstruir uma imagem positiva do 
órgão junto aos Ingarikó e oferecendo, através do PARNA, propostas de apoio às 
comunidades amplas e genéricas, em contrapartida do aval da COPING a um plano de 
gestão ambiental da Área Indígena Ingarikó a ser promovido pelo IBAMA. No entanto, 
o CIR não era envolvido neste processo: consequentemente, a questão do PARNA ia 
reforçando a fragmentação, já existente em outros níveis, entre assuntos, atores e 
processos em diversas regiões da mesma Terra Indígena. Ao mesmo tempo que o 
IBAMA buscava uma aproximação com os Ingarikó através da COPING na região do 
PARNA, as denúncias do CIR contra a devastação ambiental no sul da RSS e outras 
TI’s, promovida por monoculturas de arroz de empresários não-índios77, lixões, 
                                                        
75 Ver Moreira, E., Índios e penas em Roraima, http://www.cir.org.br/artigos_indios_penas_040713.php. 
76 O principio da prevalência das TI’s sobre as UC’s foi aprovado nas deliberações da I Conferencia 
Nacional do Meio Ambiente, realizada em Novembro de 2003. Infelizmente, a deliberação que 
sancionava este principio, desapareceu da versão definitiva e publicada das Deliberações da Conferencia. 
Frente às reclamações das organizações indígenas, surpresas e indignadas pela censura do texto final, o 
MMA se limitou a pedir desculpas pelo “lamentável erro de revisão final do texto”.  
77 As lavouras de arroz em alguns casos decuplicaram a área desmatada e ocupada nos últimos dois anos. 
Ver Lauriola et al., O avanço de monoculturas na TI Raposa Serra do Sol, Roraima. Uma análise 
histórico-espacial por sensoriamento remoto, 2006, 
http://www.amazonia.org.br/guia/detalhes.cfm?id=207478&tipo=6&cat_id=43&subcat_id=179 . 
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desmatamentos de nascentes, expansão urbana descontrolada e outras atividades 
poluidoras, promovidas por municípios instalados em suas terras com procedimentos de 
dúbia legalidade, permaneciam sem respostas e providências, deixando para as 
comunidades desamparadas a mobilização física como última alternativa a ser 
percorrida na tentativa de frear a devastação ambiental de suas terras ancestrais. 

 

As evidentes incongruências e conseqüências negativas desta abordagem fragmentada, 
no contexto da indefinição fundiária, mais uma vez vinham sendo subestimadas, 
enquanto já deveria ter ficado claro para todos os atores envolvidos que, até a solução 
definitiva da questão chave da homologação, qualquer planejamento ou negociação 
sobre o futuro da área não disporia das bases mínimas para mover os primeiros passos. 

 

Por cima disso, permanecia a indefinição sobre a futura possível configuração jurídica 
da área sobreposta. No nível nacional, o GT do CONAMA, criado em Novembro de 
2000 para resolver as questões ligadas às sobreposições entre UC’s e TI’s, com a 
participação do MMA, da FUNAI e de ONG's ambientalistas e indigenistas, não 
conseguia avançar na elaboração soluções viáveis legal e institucionalmente78.  

 

 

XI.3. Outros atores entram em jogo 
 

Entretanto, durante os últimos anos, outros atores políticos locais não deixaram de atuar 
na TIRSS, e em particular na área de sobreposição com o PNMR. Entre eles, a 
Prefeitura de Uiramutã foi o que se destacou por incrementar sistematicamente sua 
presença nas comunidades Ingarikó, estimulando processos de desarticulação política 
deste povo com as demais etnias da RSS. 

 

Visando ao mesmo tempo consolidar seu “curral eleitoral” e buscando defender a 
legitimidade de sua própria existência, desde sua criação a Prefeitura de Uiramutã vinha 
incentivando a divisão e conflitos entre famílias e comunidades indígenas. Entre as 
estratégias de cooptação mais utilizadas e sucedidas: incentivos à criação de novas 
associações indígenas; o oferecimento, contra promessas de votos em épocas pré-
eleitorais, de bens e serviços, cargos remunerados ou realização de infra-estruturas; ou 
até o oferecimento de registros eleitorais e documentos de identidade a indígenas 
nascidos e residentes na Guiana, cujo território, separado do Brasil apenas pelo Rio 
Maú, inicia a apenas poucas centenas de metros da sede do Município. Num contexto 
onde a maioria das aldeias da região, mobilizadas junto ao CIR, não reconheciam a 
legitimidade sequer do Município79, ainda menos da instalação da sua sede no meio de 
                                                        
78 Ver Ramos, A., op.cit., 2004. 
79 A existência de uma sede municipal em Terra Indígena fere o direito constitucional dos índios à posse 
permanente de suas terras. Portanto, caso a TI RSS fosse homologada em área contínua, a permanência da 
sede municipal na aldeia de Uiramutã seria ilegal. Vale lembrar que a maioria dos moradores da área do 
município, comunidades indígenas ligadas ao CIR, desde o início se opuseram a sua criação. Após ser 
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uma das principais aldeias da região, ficava evidente o potencial de divisão e conflitos 
promovido pelo Município. 

 

Ao disponibilizar uma série de serviços e apoio à mobilidade entre aldeias, a sede do 
município e Boa Vista, mediante oferecimento de “caronas” de avião e de uma casa de 
apoio em Boa Vista, a prefeitura de Uiramutã foi seguindo uma estratégia de cooptação 
já bem rodada por outros políticos estaduais, estimulando a criação de uma “Associação 
Ingarikó” com o objetivo de afastar suas lideranças do CIR, organização da qual 
participava a ampla maioria das lideranças e comunidades Ingarikó e das demais etnias 
da TI RSS. Apos alguns anos de gestação, logo depois sua criação, o Conselho do Povo 
Ingarikó (COPING), foi assumindo uma posição ambígua sobre a questão da 
demarcação da TI: enquanto nas reuniões e assembléias de discussão do estatuto e das 
finalidades da Associação junto às comunidades, declarava que não interferiria com a 
luta histórica pela “área única”, desde suas primeiras relações com a mídia e frente às 
autoridades políticas externas, como no caso da audiência pública com o Ministro da 
Justiça em Boa Vista, em Junho de 2003, ela declarou posições contrárias àquelas do 
CIR, alinhadas com aquelas defendidas pelos políticos locais: demarcação em ilhas, 
permanência do município na TI, etc. Esta estratégia deu resultados: a prefeita de 
Uiramutã, “convertida” ao PT após a eleição de Lula, mesmo que sob inquérito por um 
caminhão da Prefeitura estar envolvido com o seqüestro de missionários em Janeiro de 
2004, conseguiu facilmente se reeleger no cargo em outubro, com o aporte determinante 
dos votos de eleitores recém titulados da etnia Ingarikó. Na eleição de 2004, pela 
primeira vez uma urna eletrônica foi instalada na maior aldeia Ingarikó, Manalai, 
obtendo um desempenho de eficiência notável numa aldeia onde a grande maioria dos 
eleitores, aléem de não alfabetizados, não falam nem entendem muito o português, 
elegendo, com 143 votos, um professor indígena, também presidente da COPING, o 
primeiro vereador Ingarikó, e o mais votado no município. 

 

Ao mesmo tempo, uma nova imagem desta etnia vinha se construindo, entre outro em 
laudos multidisciplinares, redigidos por um geógrafo, um economista, um cientista 
político e um agrônomo (sem a participação do antropólogo), e legitimando em decisões 
judiciais neles baseadas. Segundo esta representação, os Ingarikó representariam uma 
exceção na RSS, porque “não se integraram com outros índios ou com não-índios. 
Permaneceram não aculturados, isolados nas aldeias da Serra do Sol. Resistiram a toda 

                                                                                                                                                                   
inicialmente frustrada num primeiro plebiscito que não atingiu o quorum para sua legalidade, a criação do 
Municipio foi viabilizada em 1995 através de um segundo plebiscito, só depois do Governo do Estado 
baixar o quorum legal necessário para sua validade formal. O desfecho final da demarcação e 
homologação avaliou como politicamente inviáveis as providências coerentes com a situação de direito, 
que envolveriam a revisão da própria legalidade da criação do Município, ou pelo menos a retirada de sua 
sede da TI, adotando uma solução espúria para a situação de dúbia legalidade produzida de fato pelos 
políticos estaduais: a área da sede do Município foi “recortada” fora da Terra Indígena. Esta solução, 
aceita apenas provisoriamente pelo CIR, ao mesmo titulo que a “dupla afetação” da área do PARNA, 
estará testando nos próximos anos sua verdadeira viabilidade. 
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doutrinação não-índia”80. Os próprios Ingarikó, conscientes de sua excepcionalidade, 
declarariam não querer se misturar com as demais etnias, pois “os índios da etnia 
Macuxi já incorporaram a maneira de viver da sociedade branca e, em razão disso 
perderam sua identidade indígena”81. Com base neste caráter excepcional, os Ingarikó 
precisariam de uma área distinta e separada das terras das demais etnias da RSS, como 
as Macuxi e demais, sendo que a demarcação contínua acarretaria riscos de 
“exacerbação de conflitos interétnicos”, pois “a população Macuxi poderia tentar 
transgredir áreas dos Ingarikós”82, ao mesmo tempo em que “manifestam desejo pela 
manutenção dos municípios e das rodovias (...pois...) não desejam ficar isolados, sem 
estradas e meios de transportes”83. Além de contradizer dados por nós coletados 
diretamente em campo, alguns dos quais já acima citados, esta imagem, que não deixa 
de surpreender por seus aspectos contraditórios (para resguardar sua identidade de 
“índios puros” os Ingarikó não querem contato com os Macuxi, “que não são mais 
índios”, mas querem “brancos” perto, para não ficar isolados ou até para protegê-los de 
uma possível “invasão” Macuxi...?!?), foi surpreendentemente ganhando espaço e força 
nos discursos e nas decisões sobre o futuro da RSS. 

 

Enquanto a idéia da necessidade de se demarcar uma área indígena distinta para os 
Ingarikó ia ganhando espaço político, isso acontecia às custas e nas costas dos próprios 
Ingarikó, cujas lideranças não eram informadas, esclarecidas ou sequer consultadas 
sobre as propostas concretas que vinham sendo formuladas. A área que vinha sendo 
proposta “só para eles”, cerca de 90.000 ha., não apenas excluía os 116.000 ha. da área 
do PARNA, era de extensão muito menor daquela tradicionalmente ocupada, que supera 
os 250.000 ha., envolvendo uso compartilhado com os Macuxi, Patamona e Taurepang, 
nas interfaces de suas fronteiras internas, não demarcadas nem demarcáveis. Menos 
ainda, na hipótese de retirada da área do PARNA que vinha sendo proposta, ninguém se 
preocupava de explicar para os Ingarikó que, cedo ou tarde, junto ao IBAMA o exército 
brasileiro poderia chegar nas aldeias situadas dentro dos limites do PARNA para apoiar 
a logística de seu re-assentamento. 

 

Neste contexto, nos mesmos dias em que, com o aval da recém fundada e inexperiente 
COPING, associação em busca de legitimar seu papel de representação externa da etnia 
Ingarikó, na tentativa de recortar, internamente à região Serra do Sol o espaço político 
tradicionalmente ocupado pelo CIR, organização da qual participam a maioria das 
aldeias daquele povo, o IBAMA, ao promover discursos sobre gestão ambiental de 
difícil entendimento pelos índios, tentava convencer os Ingarikó das vantagens da 
existência do PARNA em suas terras com promessas de apoio para projetos 
comunitários, o decreto de homologação da TI RSS introduzia no cenário a inédita e 

                                                        
80 Poder Judiciário, TRF da 1a Região, Agravo de Instrumento n. 2004.01.00.010111-0/RR, Decisão da 
Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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incógnita figura da “dupla afetação” para a área sobreposta, preconizando uma gestão 
compartilhada entre IBAMA, FUNAI e “comunidade indígena Ingarikó”. 

 

Em junho de 2005, junto a representantes do CIR e em qualidade de assessor técnico, 
participamos de uma reunião de consulta e planejamento de um projeto CIR/PDPI84 de 
valorização e resgate da agro-biodiversidade no centro etno-regional da Serra do Sol. 
Nesta oportunidade, aproveitando a presença das lideranças de todas as aldeias Ingarikó, 
os representantes do CIR repassaram informações e discutiram a recente homologação. 
Durante a discussão foi possível, por um lado confirmar a satisfação das lideranças 
Ingarikó pela homologação da TI em área contínua; por outro lado constatar que elas 
desconheciam os detalhes relativos ao PARNA, e manifestavam insatisfação com 
relação a sua permanência, não entendiam o significado de “dupla afetação” e “gestão 
compartilhada”, e confirmavam a oposição ao PARNA manifestada nas discussões 
realizadas 5 anos antes, sintetizadas no relatório “Kaané!”85. 

 

Considerando por um lado o contexto histórico-político local, marcado por quase 3 
décadas de conflitos e tentativas de impedir a demarcação da RSS em área contínua que 
sempre buscaram fomentar divisões entre aldeias e povos da TI, e por outro lado as 
dificuldades de instituições como IBAMA e FUNAI em se articular e coordenar 
trabalhos conjuntos, e tendo em vista a complexidade dos temas e aspectos envolvidos 
na gestão ambiental de uma área indígena, ainda mais pluri-étnica, tudo indica que a 
implementação de uma idéia tão nova, incógnita e desafiadora como a “dupla afetação” 
ou a “gestão compartilhada” representa uma tarefa extremamente delicada e arriscada.  

 

No caso especifico da TI RSS, o fato de ter indicado no decreto de homologação a 
“comunidade Ingarikó” como único co-gestor indígena numa área pluri-étnica, 
representa uma falha grave, fomentadora de novos conflitos e divisões. Mais de um ano 
depois da homologação, enquanto o prazo legal de 1 ano para a desintrusão de todos os 
ocupantes não indígenas passou sem que sua determinação fosse cumprida, e o IBAMA 
continua deliberada e dramaticamente ausente de suas responsabilidades em coibir os 
crimes ambientais perpetrados na TI pela expansão descontrolada das monoculturas, 
está evidente que os tempos ainda estão longe de ser maduros para se iniciar um tal 
experimento em condições que garantam minimamente algumas chances de resultados 
positivos86. 
                                                        
84 Projeto PDPI n. 197. Projeto Etno-conservação Roraima. Consulta e elaboração participativa de um 
projeto de etno-conservação da agro-biodiversidade visando a segurança alimentar em terras indígenas de 
Roraima. Apresentado pelo CIR e financiado pelo PDPI, o projeto abrange toda a Raposa Serra do Sol, 
prevendo a realização de oficinas de consulta e etno-diagnóstico nos 10 centros regionais e sub-regionais 
do CIR na TI. 
85 Lauriola, op. cit., 2000. 
86 Isso apareceu claramente na discussão da III Reunião de 2006 da Coordenação Ampliada do CIR, 
reralizada em 05 de Setembro de 2006, na qual participaram representantes do IBAMA/RR, da 
FUNAI/RR e da FUNAI Brasília (CGPIMA e PPTAL) entre outros. Enquanto o IBAMA tentava cobrar 
do CIR uma participação mais ativa de encontros e reuniões de articulação e criação de um Grupo de 
Trabalho para Gestão Compartilhada do PARNA Monte Roraima, as lideranças indígenas questionavam a 
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Por outro lado, a co-gestão prevista pelo decreto homologatório, na medida em que sua 
abrangência for interpretada como ampliável a todos os povos e à gestão territorial e 
ambiental da TI como um todo, poderia ser transformada numa oportunidade preciosa 
para se pautar ações e discussões a partir das demandas e prioridades dos índios, 
representando assim um laboratório para a gestão ambiental e o etno-desenvolvimento 
sustentável das Terras Indígenas da Amazônia. 

 

Nesta perspectiva a participação indígena não é apenas importante enquanto 
acompanhamento consciente das políticas governamentais de conservação e 
sustentabilidade. Ela é fundamental enquanto protagonista central dos futuros processos 
de etno-planejamento e etno-desenvolvimento. A qualidade da participação é o fator 
mais importante: a mesma definição dos objetivos da conservação, partindo da 
perspectiva cultural e dos objetivos sociais dos próprios índios, dentro de seu atual 
relacionamento com seus recursos naturais, é a chave da viabilidade e do sucesso de 
qualquer plano de gestão territorial da TI. A perspectiva de conservação dos próprios 
índios pode e deve ser integrada no plano : pois eles dependem, em sua cultura e estilo 
de vida, do ambiente onde vivem, eles têm um interesse direto em usá-lo de maneira 
sustentável, e em preservá-lo para seus filhos e netos. Antes de qualquer outra coisa, se 
o objetivo é o de preservar o ambiente natural na área do Monte Roraima como em toda 
a TI RSS, um grande esforço é preciso na compreensão do relacionamento complexo 
que os povos indígenas da região Serra do Sol mantêm com seu meio ambiente, através 
de seus modelos e regras de apropriação e uso do espaço e dos recursos naturais. 
Qualquer plano de manejo ou projeto de desenvolvimento que não tome os fatores 
humanos, sociais e culturais como pontos de partida não será viável. A experiência do 
Plano de Manejo do IBAMA para o PNMR não precisa ser repetida para prová-lo. 

 

 

XII. CULTURA E CONSERVAÇÃO: RUMO A POLÍTICAS ETNO-
AMBIENTAIS NÃO ETNOCENTRICAS 
 

Práticas de manejo eficazes e viáveis fazem parte da cultura indígena, e algumas delas 
emergem no discurso dos índios sobre o Parque. O primeiro exemplo concerne a 
localização e as regras associadas à caça, e às regras de manutenção de áreas de reserva 
de caça; o segundo diz respeito ao papel das práticas agrícolas indígenas em preservar a 
floresta. Tudo indica tratar-se de estratégias conscientes e deliberadas, cujo objetivo é o 
de “deixar os animais se reproduzirem” e “evitar que a floresta vire campo”. O estilo de 
                                                                                                                                                                   
abordagem do assunto definida pelo decreto de homologação que, ao mencionar apenas os Ingarikó, 
fomentava divisões e conflitos com as outras etnias da TI. Por outro lado, ao ser cobrado sobre sua 
inoperância frente aos crimes ambientais cometidos pelos arrozeiros, o IBAMA/RR afirmava não poder 
proceder ao embargo das monoculturas, mesmo sendo elas privas de licenciamento ambiental e frente às 
abundantes provas dos crimes ambientais cometidos, por não poder correr o risco de perder uma ação de 
ressarcimento de danos, caso os arrozeiros ganhassem um possível recurso na justiça contra o embargo do 
IBAMA. 
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vida e a cultura indígenas dependem da riqueza e diversidade de recursos que a floresta, 
as serras e os campos abertos da TI oferecem, e eles querem preservá-la. Em 
conseqüência de seus modelos de uso direto e de recursos múltiplos, a diversidade dos 
ambientes ecológicos e com ela a própria biodiversidade da TI representa para os índios 
um investimento em “capital natural”, e uma estratégia mais viável que aquela de 
maximização da produtividade monocultural. Proteger a continuidade e a viabilidade de 
seu estilo de vida e de seu relacionamento com a biodiversidade significa proteger a 
biodiversidade mesma. 

 

O zoneamento técnico de cima para baixo, ignorando tais práticas e suas regras, não só 
entrará necessariamente em conflito com os modelos indígenas de apropriação do 
espaço, e uso dos recursos naturais, mas é muito provável que, satisfazendo apenas as 
representações científicas abstratas do que é ou deveria ser um ecossistema natural 
teórico, sem presença humana, acabe falhando em seu real objetivo – a conservação da 
biodiversidade. Já muitos casos mostram que um ecossistema pode evoluir de maneira 
imprevisível, e não necessariamente desejável, quando as pressões antrópicas são 
removidas. Dois cenários amplos podem ser delineados. Se a predação humana for 
removida com eficácia, é difícil prever como a dinâmica e a distribuição da população 
das outras espécies evoluirão – a biodiversidade poderia diminuir. Se, ao contrário, 
como freqüentemente acontece, as proibições de cima para baixo não são aplicadas com 
eficácia e durabilidade, um regime de acesso e uso comum é substituído de fato pelo 
livre acesso, levando à tragédia coletiva da degradação ambiental. Nos dois casos, o 
resultado seria uma política de alto custo social e ecologicamente ineficaz87. 

 

Se, ao contrário, for abandonada a referência normativa à separação artificial entre 
homem e natureza, e o conhecimento etnoecológico for integrado na definição explícita 
de formas de uso e regras de manejo, as chances são maiores que um sistema de gestão 
ecologicamente sustentável e socialmente viável possa ser definido e implementado, 
sem grandes mudanças nas atuais formas de uso dos recursos naturais, implicando um 
custo social baixo ou negativo (isto é um benefício social), e resultando num modelo 
onde as atividades e regras indígenas emergem como uma componente fundamental e 
explícita da conservação. 

 

No nosso caso específico, os povos indígenas da TI Raposa Serra do Sol, em conjunto, 
já estão movendo os primeiros passos na direção de um planejamento etnoambiental 
sustentável da TI, mediante a realização de um trabalho de etnomapeamento. Este 
projeto, iniciado em 2001 pelo CIR, com o apoio da TNC, junto ao reconhecimento pelo 
trabalho constante de organização e mobilização na busca do reconhecimento e defesa 
dos direitos dos povos da TI RSS, cuja coerência etno-ambiental profunda é 

                                                        
87 Para uma discussão de possíveis exemplos destas dinâmicas, e das possibilidades abertas por uma 
abordagem centrada na cultura, relacionadas com nosso estudo de caso, remetemos o leitor interessado a 
Lauriola, op. cit., in Barreto e Souza Lima, op.cit., 2006. 
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demonstrada pelo próprio modelo de demarcação “rio a rio”88 reivindicado, valeu ao 
CIR o reconhecimento do Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente em 2002. 

 

 

XIII. CONCLUSÃÓ: REDIRECIONAR FUNDOS ECOLÓGICOS E POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA O ETNODESENVOLVIMENTO 
 

Hoje existem sinais da possibilidade de redirecionar uma porção significativa da 
disponibilidade global a pagar para serviços ambientais para apoiar povos indígenas e 
outras populações tradicionais em suas contribuições diretas e indiretas para a 
conservação de áreas ricas e sensíveis em biodiversidade. Programas como os projetos 
Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDPI) do PPG7, e/ou como os editais do Fundo 
Nacional do Meio Ambiente (FNMA) para Gestão Ambiental em Terras Indígenas, 
junto ao crescente reconhecimento funcional das TI’s como áreas protegidas e ao 
avanço das discussões de propostas como o GEF Indígena, são primeiros passos nesta 
direção. A promoção de pesquisas socioambientais e etnoecológicas poderia contribuir 
para a emergência de planos de manejo realmente participativos para as Terras 
Indígenas. Pois as TI’s representam áreas de ecossistemas naturais muito maiores do 
que todas as Unidades de Conservação juntas, este representa um tema crucial para a 
conservação da Amazônia no Brasil. A formatação de mecanismos de “renda verde”89 
para os serviços de conservação fornecidos por povos indígenas e outras populações 
locais e/ou tradicionais teria o efeito simultâneo de livra-los de diferentes formas de 
pressão externa que os condenam a degradar seu estilo de vida junto a seu meio 
ambiente, e poderia representar o quadro de novas políticas de desenvolvimento 
sustentável para a região amazônica90. 

 

Os dados fundiários (as TI’s representam mais de 20% da terra) e de cobertura florestal 
(elas incluem mais de 50% da floresta em pé) na Amazônia brasileira mostram a 
relevância e possivelmente a eficiência da propriedade comum em termos de 
conservação. As TI’s mostram até hoje um registro notável em termos de conservação: 
análises efetuadas com base em imagens de satélite mostram claramente como o 
reconhecimento da propriedade comum, tanto das TI’s como das UC’s de uso 
sustentável, funciona como barreira a fatores de degradação ambiental como o 
desmatamento e o fogo. 

 

                                                        
88 Através do slogan “rio a rio”, desde a década de 70, as lideranças indígenas do CIR sempre 
reivindicaram a demarcação da TI RSS como área única delimitada por fronteiras naturais: o divisor de 
águas das serras dos Montes Roraima e Caburaí, fronteira com a Venezuela e a Guiana ao Norte, e os 
principais rios que descem destas serras: Surumu, Maú, Tacutu. 
89 Ver Mauro Almeida, « Zoneamento e Populações Tradicionais », palestra apresentada no Seminário de 
Avaliação da Metodologia do Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia, Manaus, 03-05/10/2000. 
90 Ver Philip Fearnside, « Serviços ambientais como estratégia para o desenvolvimento sustentável na 
Amazônia rural », in C. Cavalcanti (ed.), Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas 
Públicas, Cortez, São Paulo, 1997, pp. 314-344. 
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Isto não significa que os povos indígenas possam ser considerados inerentemente 
conservacionistas: casos e exemplos que apontam tendências opostas existem, pois em 
muitos casos, na falta de opções alternativas, os índios reagem de maneira similar aos 
não-índios aos mesmos tipos de estímulos econômicos de curto prazo que produzem 
degradação ambiental. Hoje, com a retomada do crescimento demográfico indígena e as 
crescentes pressões para a abertura e a integração dos espaços econômicos a todos os 
níveis, as barreiras jurídicas e legais que se interpõem à exploração mercantil direta, 
imediata e predatória dos recursos naturais das TI’s estão se tornando frágeis, na 
ausência de políticas especificas à altura dos desafios da gestão sustentável desses 
territórios. Porém “a capacidade dos povos indígenas em defender e manter suas 
florestas dá a eles um papel ainda não remunerado em fornecer serviços ambientais. 
Para definir seu futuro, eles precisam perceber que seu papel conservacionista tem valor 
e também representa a base de sua sustentação”91. 

 

No campo, estudos de caso como o do Monte Roraima mostram a existência de regras e 
estratégias conscientes e deliberadas adotadas por povos indígenas para usar seus 
recursos naturais de forma sustentável. O campo nos aponta também possíveis 
caminhos para desenvolver abordagens capazes de juntar um empowerment baseado na 
propriedade comum com a conservação da diversidade cultural e biológica, rumo a um 
futuro comum sustentável. 

 

Reconhecer plenamente o status de propriedade comum das TI’s, tanto ao nível legal-
institucional, como no campo, através do reconhecimento e do incentivo adequado aos 
serviços de conservação fornecidos pelas populações indígenas, representa um desafio 
para a definição e implementação de políticas públicas, de grande relevância na agenda 
política nacional brasileira e da conservação global, na medida em que se reconheça a 
Amazônia brasileira como possivelmente o maior laboratório socioambiental mundial 
da conservação baseada nos “comuns”. Por um lado, o reconhecimento pleno e 
profundo do status de propriedade comum de áreas tão vastas do território brasileiro 
impulsionaria o debate político interno além dos tradicionais divisores de águas 
estado/mercado e público/privado, assim como além de uma abordagem estritamente 
nacionalista da questão da soberania, na direção de mecanismos de democracia 
baseados no empowerment local. Por outro lado, levaria a uma profunda reorientação 
das prioridades nacionais e dos fundos globais da conservação, da preservação integral 
para estratégias de conservação e uso sustentável. 

 

De fato, mecanismos de valorização global dos serviços ambientais da Amazônia já 
começam a serem desenvolvidos. A Iniciativa do Escudo das Guianas (GSI Iniciative) 
do governo da Holanda, representa um exemplo de particular interesse para a área 
objeto do nosso estudo: o objetivo da Iniciativa é de oferecer na região (Guiana 
Francesa, Suriname, Guiana, Estados do AP, PA e RR no Brasil, Estados de Amazonas 

                                                        
91 Fearnside, P., Conservation policy in Brazilian Amazonia: Understanding the Dilemmas, working 
paper, 2001. 
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e Bolívar na Venezuela, Colômbia) contrapartidas financeiras diretas para serviços 
ecológicos globais como captura e/ou armazenamento de carbono, manutenção do ciclo 
hidrológico, conservação da biodiversidade. O programa ARPA, já mencionado, 
representa um outro exemplo de política pública baseada na valorização dos serviços 
ambientais. Outro exemplo é o Pró-Ambiente, programa de apoio à agricultura familiar 
sustentável na Amazônia, que incorpora diretamente formas de remuneração de serviços 
ambientais nas práticas produtivas, através de um modelo contratual coletivo e com 
base em indicadores como o desmatamento evitado e a introdução de técnicas de cultivo 
que minimizem ou eliminem o uso do fogo. 

 

Resumindo, tudo indica que chegou a hora de enfrentar o desafio da valorização das 
Terras Indígenas em termos dos serviços ecológicos que elas oferecem. Se a política 
indigenista desempenhada pelo Estado em primeira pessoa no sentido de garantir as 
demarcações foi fundamental, e em alguns casos ainda não esgotou sua função de 
garantir o espaço vital da reprodução física e cultural dos povos indígenas, hoje, para 
enfrentar a altura este novo desafio, ela precisa evoluir rapidamente, abrindo-se às 
parcerias necessárias com os demais setores, tanto governamentais (transversalidade das 
políticas públicas), como da sociedade civil organizada, organizações indígenas e 
outros, desde o nível local até o internacional e global, buscando definir da forma mais 
apropriada o papel e as contribuições de cada um.  

 

Este desafio coloca as perspectivas das políticas públicas para o desenvolvimento, tanto 
dos povos indígenas, como de regiões como a Amazônia, onde se concentram a maioria 
das Terras Indígenas do Brasil, frente a algumas escolhas chave.  

 

Em primeiro lugar, vale a pena destacar mais uma vez que, nesta perspectiva, a 
definição e consolidação da situação fundiária das Terras Indígenas, conforme a atual 
configuração jurídica inscrita na constituição, representa um primeiro passo 
fundamental e irrenunciável. Não há como gerenciar recursos ambientais e territoriais 
coletivos, ainda menos como valorizar seus serviços ambientais, sem uma definição 
clara das fronteiras físicas e espaciais destes recursos. 

 

Até o momento, o governo Lula parece estar movendo passos contraditórios nesta 
direção. Por um lado a definição de pendências fundiárias históricas e de alto valor 
simbólico, como a própria TI RSS representam pontos positivos. Por outro lado 
elementos da própria demarcação, como a preservação do Município de Uiramutã, e a 
formulação falha e contraditória da tentativa de composição representada pela “dupla 
afetação” do PNMR, assim como elementos de outros casos e TI’s, abrem precedentes 
arriscados, brechas de negociação, indefinições, incertezas, incoerências potencialmente 
perigosas, capazes de minar os alicerces dos direitos fundiários indígenas que, 
delineados pela Constituição Brasileira de 1988, vêm sendo objeto de crescentes ataques 
políticos. Ao se colocar em discussão princípios básicos de certeza do direito o risco é 
de render potencialmente provisória qualquer demarcação de TI, deixando a porta aberta 
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para formas de “privatização” e “mercantilização” desses territórios. Como observava o 
antropólogo Marco Paulo Froés Schettino em setembro de 2004: 
 

« Terra Indígena é um conceito jurídico. Significa aquelas porções de terra - 
ocupadas tradicionalmente pelos índios ou das quais estes foram 
comprovadamente expulsos - que o Estado brasileiro reconhece como de 
usufruto exclusivo dos índios, permanecendo o domínio dessas com a União. 
São terras inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas, imprescritíveis 
(Art. 231 da Constituição Federal). (…) Demarcar as terras indígenas é um 
direito das sociedades indígenas, que o povo brasileiro reconheceu na 
Constituição Federal (Art. 231). (…) Demarcar as terras indígenas é um 
dever legal e institucional do Estado, hoje previsto não apenas pela 
Constituição Federal e pela Lei 6.001 de 1973, mas também pela Convenção 
169 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil. (…) 

O governo Lula começou sua participação no processo histórico de 
reconhecimento de direitos originários indígenas de forma atabalhoada. 
(…) O presidente não se furtou ao dever legal e ético de homologar as 
demarcações de 35 terras indígenas, dando continuidade ao trabalho de 
anos, iniciados em governos anteriores, demonstrando boa vontade, mesmo 
que ainda acumulem sobre sua mesa 17 terras demarcadas aguardando 
homologação. Não obstante "vacilou" e não homologou a Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol em Roraima, negando direito líquido e certo às etnias 
Ingaricó, Taurepang, Makuxi, Patamona e Wapixana que há 26 anos lutam 
pelo reconhecimento de sua terra. Abriu perigoso precedente ao politizar o 
sagrado direito à terra, submetendo-o à barganha com os políticos locais, 
até que se criou condições para que, por meio de liminares conseguissem na 
justiça obstruir o reconhecimento dessa terra. Fez-se, então, dessa omissão 
moeda de troca e oportunidade para reforçar a histórica posição daqueles 
que invadem e violentam os territórios e as pessoas indígenas no Brasil. (…) 

Outro ato assustador do atual governo foi a redução da Terra Indígena Baú, 
no Pará, pertencente aos Kaiapó. Foi reduzida em aproximadamente 307 
mil hectares com base numa negociação sem qualquer base legal e a 
despeito de qualquer fundamento antropológico. Os termos iniciais dessa 
negociação constituíam na compra aos índios da terra, em parcelas, pelos 
municípios de Novo Progresso e Altamira. Esta redução foi oficializada por 
meio de uma portaria do Ministro da Justiça publicada no Diário Oficial - 
N° 1.487, de 8/10/2003 - e está sendo anunciado como parâmetro para 
"casos semelhantes" em que as terras indígenas estejam invadidas, um 
escândalo! Tal ato remete aos anos mais obscuros do indigenismo nacional 
quando, nas primeiras décadas do século passado sob a égide do extinto 
Serviço de Proteção aos Índios, o Estado acomodava o esbulho de terras 
indígenas, hoje reeditado por meio de uma política de fatos consumados. 
(…) 

O governo Lula assim permanecendo entrará para a história como o 
governo que  
retrocedeu os direitos territoriais indígenas a patamares iguais aos 
governos agrários do início do século passado, e a patamares muito 
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inferiores aos dos governos próximos passados, inclusive aqueles do regime 
militar”92. 

 

Em segundo lugar, uma vez definidas as fronteiras externas dos territórios indígenas, a 
questão das regras internas de apropriação e uso destes espaços e recursos naturais 
comuns se encontra frente a uma encruzilhada entre duas escolhas fundamentais e 
alternativas. 

 

A primeira alternativa, que podemos definir de “abertura imediata ao mercado dos 
recursos naturais” ou do “desenvolvimento mediante privatização”, consiste em entrar 
no jogo da exploração direta de suas riquezas e recursos naturais, renováveis e não, 
segundo os modelos definidos atualmente pelas demandas do mercado. Neste sentido 
existe uma conjunção de forças e interesses que pressionam para remover as barreiras 
jurídicas atualmente existentes, representados de um lado por propostas como a de 
regulamentação da mineração em Terras Indígenas, e do outro por setores indígenas que 
reclamam o direito de explorar livremente os recursos de suas terras. Este caminho 
levaria, talvez progressivamente, mas inevitavelmente, à privatização dos mecanismos 
de apropriação dos recursos, e em ultima análise, das próprias TI’s. Embora ninguém 
possa ter certeza do futuro, e este caminho se apresente de imediato como o de maior 
viabilidade econômica, é legitimo levantar sérias dúvidas sobre o caráter sustentável, 
ecológica e socialmente, do processo de desenvolvimento associado a este tipo de 
escolha, entre outros porque trata-se de uma escolha dificilmente reversível, já que 
mesmo quando possível, os custos de recuperação ambiental de ecossistemas 
degradados que perderam sua capacidade de fornecer serviços ecológicos são 
extremamente elevados. 

 

A segunda alternativa, que podemos definir de “valorização dos serviços ecológicos”, 
ou do “desenvolvimento etno-diferenciado”, se inscreveria mais no médio a longo 
prazo, buscando articular a valorização e remuneração dos serviços ecológicos das TI’s, 
através da criação de mecanismos de fomento e apoio ao desenvolvimento local dentro 
de patamares que preservem a manutenção e reprodução das bases de recursos naturais 
fornecedoras de tais serviços. Neste sentido, a manutenção e valorização do atual 
regime jurídico das TI’s como recursos em regime de propriedade comum, não só seria 
possível, mas aparece como um requisito chave da viabilidade de tal estratégia. A 
sustentabilidade ecológica e social do processo de desenvolvimento associado a este 
segundo tipo de escolha seria em boa parte resultante de suas próprias premissas, 
enquanto sua viabilidade econômica dependeria da formatação dos mecanismos de 
remuneração dos serviços ecológicos, assim como da articulação de mecanismos de 
mercado com políticas públicas pertinentes e adequadas. Trata-se sem dúvida de um 
caminho inicialmente mais difícil de se percorrer, como todos os caminhos novos e que 
requerem originalidade e criatividade. Mas ao mesmo tempo, como todos os modelos 
ambientalmente conservadores e inspirados pelo principio de precaução, ele preserva o 
                                                        
92 Schettino, M.P., « O governo lula e as terras indígenas », artigo circulado pela internet, Setembro de 
2004. 
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valor de opção e apresenta a vantagem da reversibilidade: preservando basicamente 
intacta sua base de recursos naturais, sua exploração direta sempre fica possível a custos 
de transição baixos ou nulos. Além disso, esta segunda alternativa é compatível com 
medidas e processos de reinvestimento eco e etno-solidário que, considerando a 
heterogeneidade da qualidade ambiental e da capacidade de suporte entre TI’s de 
diferentes regiões do Brasil, visem reequilibrar a capacidade de geração de serviços 
ecológicos entre TI’s com diferente qualidade ambiental, como mais um instrumento da 
autonomia de escolha de cada povo sobre seu futuro93. 

 

Concluindo, vale a pena alertar contra um dos riscos associados ao crescimento do 
conteúdo “ecológico” das novas políticas indigenistas e socioambientais mais em geral: 
o da possível excessiva “ecologização” das questões de direito à autonomia e à 
diferença das populações indígenas e tradicionais mais em geral, à qual poderiam estar 
associados os riscos de políticas mais “ecocráticas” que democráticas. Neste respeito o 
caso das áreas de sobreposição entre UC’s e TI’s pode ser emblemático: se soluções 
negociadas e configurações institucionais inovadoras como a proposta do ISA de 
criação de uma nova categoria de UC especifica para as TI’s, a Reserva indígena de 
Recursos Naturais (RIRN)94, podem apontar o caminho de soluções sustentáveis para os 
conflitos de hoje, para que seja resguardada a autonomia do direito indígena nas TI’s, 
nos parece fundamental que tais soluções guardem natureza contratual e revogável. 
Resumindo, se o direito humano à diferença e à livre escolha é o mais importante, os 
povos indígenas, como as demais sociedades humanas, não podem abrir mão do direito 
a não se encaixar em nossos estereótipos ocidentais de “ecologicamente corretos”. 

 
 

                                                        
93 Após destacar as profundas diferenças regionais das TI’s em termos de qualidade ambiental e 
capacidade de suporte de suas populações, como por exemplo entre as TI’s da Amazônia e as do Nordeste 
ou do Sul, o II Seminário Nacional « BASES PARA UMA NOVA POLÍTICA INDIGENISTA », que em 
dezembro de 2002 reuniu, junto a indigenistas e acadêmicos, lideranças e representantes das principais 
organizações indígenas do Brasil no Museu Nacional, RJ, incluiu, entre suas propostas para o governo 
Lula, a da criação de um fundo eco-solidário de valorização dos serviços ecológicos. Na carta do 
seminário, O QUE ESPERAMOS DO GOVERNO LULA A PARTIR DE JANEIRO/2003, lê-se : 
« Propõe-se a formulação de um programa e fundo interinstitucional específico de valoração e 
remuneração dos serviços ecológicos nas terras indígenas, a ser utilizado de forma solidária, 
independentemente da região de sua arrecadação, priorizando a recuperação e gestão ambiental das terras 
indígenas degradadas em todo o país ». 
94 Ver M. Santilli, « Reservas Indígenas de Recursos Naturais », in ISA et. al., Biodiversidade na 
Amazônia Brasileira, Ed. Estação Liberdade, São Paulo, 2001. 
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BIODIVERSIDADE E BIOPIRATARIA NA AMAZÔNIA:  
COMO REDUZIR OS RISCOS? 
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Resumo: A transformação da biodiversidade da Amazônia em atividade econômica para gerar renda e 
emprego e de reduzir os riscos da biopirataria dependem de medidas concretas na identificação, na 
domesticação, na produção em bases racionais e na sua verticalização. Há necessidade de desmistificar a 
biodiversidade potencial, dar maior atenção para a biodiversidade do passado e do presente e entender as 
limitações da economia extrativa. A conservação e a preservação da biodiversidade amazônica vai 
depender da utilização apropriada das áreas já desmatadas, da recuperação das áreas que não deveriam ter 
sido destruídas, de maiores investimentos em C&T e de infra-estrutura social. As instituições de pesquisa 
devem estabelecer metas concretas para incorporar novos recursos da biodiversidade ao processo 
produtivo, conectadas com o setor empresarial e de programas de crédito, assistência técnica, associações 
com países desenvolvidos com salvaguardas mútuas, obedecendo o ciclo de vida dos produtos.  
 
Palavras-chave: Amazônia; biodiversidade; biopirataria; extrativismo; desenvolvimento agrícola. 
 
Summary: The transformation of the Amazon biodiversity into economical activity to generate income 
and employment and to reduce the risks of biopiracy depend on concrete measures of identification, 
domestication, production under rational bases, and on their integration. There is need to demystify the 
potential biodiversity, to give more attention for the biodiversity of the past and of the present and to 
understand the limitations of the extractive economy. The conservation and the preservation of the 
Amazon biodiversity will depend on the appropriate use of the areas already deforested, on the recovery 
of the areas that have been destroyed, on larger investments in R&D and on social infrastructure. The 
research institutions should establish concrete goals to incorporate new resources of the biodiversity to 
the productive process, connected with the managerial section and with credit programs, technical 
attendance, and associations with developed countries with mutual safeguards, obeying the life cycle of 
the products. 
 
Key-words: Amazon; biodiversity; biopiracy; extractivism; agricultural development. 
 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
Na Amazônia, a extração de recursos naturais tem sido o fulcro do seu comércio 
exterior desde os primórdios de sua ocupação. Assim foi com o cacau (Theobroma 
cacao L.), que, na economia colonial, respondeu por até 97% do valor das exportações 
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(1736). Foi assim também com a seringueira (Hevea brasiliensis M. Arg.), terceiro 
produto da pauta das exportações nacionais por 30 anos (1887-1917) e que atingiu o 
pico de participação em 1910, quando foi responsável por 39%, e, novamente, em 1945, 
por ocasião da II Guerra Mundial, ano em que representou 70% das exportações da 
Região Norte. O pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke) teve sua participação máxima nas 
exportações da Região Norte, em 1955, com 16%, e a castanha-do-pará (Bertholletia 
excelsa HBK), em 1956, com 71% (HOMMA, 2003b). Esses produtos seguiram as 
fases de expansão, estagnação e declínio, decorrente do esgotamento, domesticação, 
perda do poder de monopólio e aparecimento de substitutos. No contexto histórico, 
mudou-se das exportações de produtos extrativos vegetais para minerais. O extrativismo 
mineral, em 2005, respondeu por mais de 52% do valor das exportações da Região 
Norte e 80% do Estado do Pará. Refletindo a tendência verificada em 2005, as 
exportações dos produtos da biodiversidade representaram menos de 18%, destacando-
se a madeira e derivados, com 12%.  
 
Dessa forma, a imagem associada à Amazônia, de ser a biodiversidade o maior filão 
para as exportações, com exceção da madeira, não corresponde à realidade. As 
exportações de soja (Glycine max L. Merrill), que estão sendo utilizadas como 
justificativa para as construções de hidrovias e ferrovias e para o asfaltamento e a 
abertura de novas estradas, poderão mudar essa atual participação relativa que foi de 
0,5% em 2002, cresceu para 2,8% em 2005.  
 
A crença na biodiversidade por descobrir está fazendo com que a biodiversidade do 
presente e do passado não esteja recebendo a devida atenção como alternativa para o 
desenvolvimento. Pode-se mencionar as culturas do cacau, café (Coffea spp.), cupuaçu 
[Theobroma grandiflorum (Spreng.) Schum], maracujá (Passiflora edulis Sims), dendê 
(Elaeis guineensis), guaraná (Paullinia cupana HBK), banana (Musa spp.), pimenta-do-
reino (Piper nigrum L.), pastagens, arroz (Oryza sativa), mandioca (Manihot esculenta 
Crantz), seringueira, entre as principais, todas com algum problema tecnológico, com 
amplas possibilidades de gerar renda e emprego e de reduzir os desmatamentos e 
queimadas. 
 
Não se pode cair na ilusão da busca infrutífera da Fonte da Juventude que Juan Ponce de 
Leon (1460-1521) empreendeu ou do Eldorado no aproveitamento da biodiversidade da 
Amazônia. A transformação da biodiversidade para geração de renda e emprego exige 
metas concretas de identificação e domesticação de atuais plantas extrativas e outras por 
descobrir, efetuando plantios racionais e a verticalização da produção (BUCHALLA, 
2002; RICUPERO, 2003). Os produtos extrativos que apresentam alta elasticidade de 
demanda ou quando todo o excedente do produtor é captado pelos produtores 
apresentam maiores chances de sua domesticação imediata. Nem todos os produtos 
extrativos vão ser domesticados, aqueles que apresentam em grandes estoques na 
natureza, baixa importância econômica, existência de substitutos, dificuldades técnicas 
para o plantio, longo tempo para a obtenção do produto econômico, terão maiores 
dificuldades para que se transformem em plantas cultivadas. Por outro lado, não se pode 
esquecer as plantas já conhecidas como instrumentos concretos do desenvolvimento da 
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Amazônia. A domesticação e a intensificação da agricultura nas áreas já desmatadas 
constituem a maior segurança para evitar a destruição dos recursos da biodiversidade 
amazônica. 
 
Quanto aos produtos extrativos que já chegaram ao limite da capacidade da oferta ou 
estão em decréscimo, o atraso tecnológico - e o início dos plantios racionais - chega a 
ser de duas a três décadas, como demonstram alguns exemplos: 
 
- A extração do pau-rosa, que já chegou a exportar 444 t (1951), em 2005 foi de 39t, 
mostra o potencial que o desenvolvimento dessa cultura representa para a Amazônia, 
cujo valor poderia ser estimado em 16 milhões de dólares sem incluir mais 3 milhões de 
dólares do similar sintético importado (HOMMA, 2003b). 
- Os próprios seringueiros do Acre já chegaram a conclusão de que não se pode viver 
apenas da extração do látex, basta dizer que a borracha extrativa caiu de quase 23.000t 
para pouco mais de 4.000t (1990-2004) e as importações no período (1992-2004) 
somam mais de 1,2 bilhão de dólares. O País deve-se precaver de uma possível entrada 
do mal-das folhas [Microcyclus ulei (P. Henn.) von Arx] no Sudeste asiático, como 
parte das facilidades da globalização, do terrorismo biológico e, da busca da auto-
suficiência nacional (DAVIS, 1997). 
- O bacuri (Platonia insignis Mart.), apesar do crescimento do mercado, toda a oferta é 
extrativa indicando que já deveria estar com área plantada semelhante a do cupuaçu, 
com mais de 25 mil hectares cultivados. Seria possível transformar o Nordeste Paraense 
em um grande centro produtor de bacuri. 
- Este mesmo raciocínio seria válido para o plantio de espécies madeireiras nobres como 
o mogno (Swietenia macrophylla, King) onde já deveria estar com plantios em idade de 
corte de pelos menos 40 mil hectares, sem falar em outras espécies madeireiras. 
- A exportação de ferro gusa em 2005, de 3 milhões de toneladas no Pólo Carajás, 
indica de que é necessário o corte anual de 120 mil hectares de eucaliptos (Eucalyptus 
spp) ou de outras espécies madeireiras de rápido crescimento para a produção de carvão 
vegetal. 
- Contínua formação de nichos de mercados como as que se apresentam para 
cosméticos, fármacos e fruticultura como açaí (Euterpe oleracea Mart.), taperebá 
(Spondias mombin L.), muruci [Byrsonima crassifolia (L) HBK], tucumã (Astrocarium 
vulgare Mart), pupunha (Bactris gasipaes HBK), uxi [Endopleura uchi (Huber) 
Cuatrecasas], hortas peri-urbanas, etc. 
 
 
II. A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS NA AMAZÔNIA 
 
Um conjunto de interesses prevalece na transferência de recursos genéticos, destacando-
se em primeiro lugar o caráter de economia potencial. Destaca-se, portanto, a 
biopirataria ativa, como a que ocorreu com a seringueira no século XIX e, a passiva, 
cujos prejuízos só serão percebidos a médio e a longo prazo, uma vez que não 
apresentam importância econômica no momento. 
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Devido as restrições ecológicas e do alto custo de mão-de-obra nos países 
desenvolvidos, é bem provável que estes países não se dedicarão ao plantio de espécies 
tropicais. Face a desconfiança quanto a quantidade e qualidade do material proveniente 
dos países subdesenvolvidos (qual a segurança de que as folhas, cascas de árvores, 
raízes, etc. sejam de determinada espécie vegetal?), há o perigo de que os países 
desenvolvidos passem a estimular esses plantios em outros países subdesenvolvidos, em 
bases controladas (CROSBY, 1993; SILVA, 1989). Aí esconde o real perigo dos países 
desenvolvidos transferirem recursos genéticos da Amazônia para países mais 
obedientes, tais como os da América Central, África ou Sudeste da Ásia, com clima 
tropical e com custo de mão-de-obra inferior.  
 
Outro tópico refere-se à necessidade de qualificar os recursos da biodiversidade 
amazônica, sempre colocado em sentido amplo. Do ponto de vista econômico, os 
recursos da biodiversidade amazônica que teriam maior interesse, seriam as das plantas 
medicinais, aromáticas, inseticidas e corantes naturais. No caso de plantas medicinais, 
àqueles relacionados às “doenças de pessoas ricas”, tais como câncer, colesterol, 
hipertensão, geriátricos, etc. teriam as maiores chances de retornos econômicos, ao 
contrário das “doenças da pobreza”, tais como diarréias, desnutrição, malária, 
esquistossomose, leishmaniose, cólera, mal de Chagas, etc., apesar do seu alto sentido 
social (PILLING, 1999; FARNSWORTH, 1997; WILSON, 1997). Se a exploração dos 
recursos da biodiversidade amazônica ficar restrita, por exemplo, à comercialização 
folclórica das vendedoras da Feira do Ver-o-Peso, em Belém, ou do mercado da 
angústia, dificilmente a Amazônia terá condições de transformar a sua biodiversidade 
em riqueza econômica, mas apenas a nichos de mercado (HOMMA, 2002; 2005). 
 
A região amazônica sempre se caracterizou por um intenso movimento de material 
genético, desde os primórdios de sua ocupação. Seria interessante efetuar um breve 
balanço dessa entrada e saída de recursos genéticos na região amazônica, para permitir 
ilações quanto ao futuro.  
 
 
II. 1. Entrada de material genético 
 
Entre as principais entradas de material genético de potencial econômico na Amazônia 
merecem destaque: 
 
- Em 1622, verifica-se a entrada de bovinos “crioulos” (Bos taurus) procedentes da Ilha 
de Cabo Verde, para Belém, iniciando a atividade pecuária na Amazônia; 
- A cultura do café, do qual o Brasil é o primeiro produtor mundial e um ramo desta 
planta com outra de fumo (Nicotiana tabacum) fazem parte do brasão da República 
Federativa do Brasil, são decorrentes das sementes de cafeeiro trazidas pelo sargento-
mór Francisco de Melo Palheta (1670-17 ?), em 1727, de Caiena para Belém; 
- Em 1780, provável ano de entrada das primeiras mangueiras (Mangifera indica L.) em 
Belém, trazidas pelo arquiteto genovês Antônio José Landi (1713-1791), da Bahia, local 
da sua primeira introdução, em 1700; 
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- Em 1790, introdução da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) denominada 
“caiena”, no Estado do Pará, que substituiu a cana “crioula”, sujeita a doenças e com um 
rendimento menor; 
- O rebanho bubalino (Bubalus bubalis) nacional de mais de 1.600.000 cabeças, dos 
quais mais de 1 milhão encontram-se na região Norte, teve o mérito de sua introdução a 
Vicente Chermont de Miranda (1849-1907), efetivada em 1882, de matrizes 
provenientes da Guiana Francesa; 
- Os imigrantes japoneses foram responsáveis, na década de 1930, pela introdução de 
duas importantes atividades agrícolas: a juta (Corchorus capsularis L.) trazida da Índia, 
que teve o mérito de aclimatação a Ryota Oyama (1882-1972) e, a pimenta-do-reino, de 
Cingapura, a Makinossuke Ussui (1894-1993), ambas, então, possessões britânicas; 
- O mangostão (Garcinia mangostana) considerada a “rainha das frutas” foi 
introduzido, em 1942, pelo Instituto Agronômico do Norte (IAN), de mudas 
provenientes do Panamá, tornando-se em produto econômico somente no início da 
década de 1980; 
- Em 1942, Francisco Coutinho de Oliveira, técnico da Secção de Fomento Agrícola no 
Estado do Pará, do Ministério da Agricultura, introduz sementes de dendê 
subespontâneos da Bahia e planta no Campo Agrícola Lira Castro, em Belém; 
- O dendê africano foi introduzido, em 1951, pelo IAN procedente do Congo Belga e 
permitiu que em 1965, a Sudam/IRHO desenvolvesse o projeto pioneiro da Denpasa na 
estrada de Mosqueiro, município de Belém. O desenvolvimento da cultura do dendê no 
Estado do Pará colocou na posição de primeiro produtor nacional e com grandes 
perspectivas futuras; 
- Em outubro de 1965, foi introduzida no Instituto de Pesquisa Agropecuária do Norte – 
Ipean, a gramínea Brachiaria humidicola, procedente do Instituto de Pesquisas IRI - 
Ibec Research Institute, de Matão, São Paulo. Essa gramínea foi trazida da África 
tropical por S. C. Schank para o Instituto de Pesquisas IRI procedente da Florida 
University. A partir de 1966, com o desenvolvimento da pecuária na Amazônia, 
diversas espécies de pastagens procedentes do continente africano, que apresentavam 
maior resistência ao pisoteio de grandes manadas e de clima seco, foram introduzidas 
pelas instituições de pesquisas regionais, nacionais e internacionais; 
- O Projeto Jari implantado pelo milionário americano Daniel Keith Ludwig (1897-
1992) no final da década de 1960, procedeu a introdução de diversas espécies 
madeireiras para a produção de celulose, destacando-se a gmelina (Gmelina arborea 
Roxb.), eucalipto e pinus (Pinus sp); 
- A despeito da disseminação do Fusarium solani f. piperi nos pimentais do Estado do 
Pará, a existência de mercado e de preços internacionais, até então favoráveis, fizeram 
com que o Brasil alcançasse a posição de primeiro produtor e exportador mundial de 
pimenta-do-reino, em 1982. Isso conduziu à introdução clandestina de variedades mais 
produtivas da Índia durante a década de 1980, apesar das severas leis proibindo a saída 
desse material genético naquele país; 
- A disseminação do Fusarium nos pimentais paraenses fizeram com que os imigrantes 
japoneses e seus descendentes procurassem novas alternativas econômicas. Esse esforço 
levou a introdução de duas novas culturas: a de mamão hawai (Carica papaya L.), 
variedade desenvolvida na University of Hawaii, em junho de 1970, por Akihiro 
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Shirakibara (1923- ?), pastor da Igreja Tenrikyo, introduzindo o hábito de consumo de 
mamão individual no país e da cultura do melão. Estas culturas perderam 
competitividade no Estado do Pará, pelo deslocamento de sua produção para o Centro-
Sul, mais próximos dos centros de consumo do País; 
- A cultura de acerola (Malpighia glabra L.), amplamente disseminada na região 
amazônica e no Nordeste, deve-se a Maria Celene Cardoso de Almeida, da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, que trouxe as primeiras sementes, em 
1956, de Porto Rico; 
- Em 1994, o produtor Aniraldo P. Santos introduziu o nim (Azadirachta indica A. 
Juss), planta de origem indiana, no município de Castanhal, Estado do Pará. Outra 
planta de introdução recente é o noni (Morinda citrifolia L.), originária do sudoeste da 
Ásia e muito utilizada como planta medicinal; 
- Outras culturas introduzidas pelos imigrantes japoneses e pelos institutos de pesquisa 
destacam-se a durian (Durio zibethinus), o rambutã (Nephelium lappaceum L.), a 
palmeira da Índia (Areca cathecu); da Acacia mangium, como árvore para produção de 
carvão vegetal pelo o Programa de Pesquisas Florestais (Prodepef), na década de 1970, 
da teca (Tectona grandis), árvore asiática de alto valor comercial por empresas 
madeireiras, entre dezenas de outras espécies vegetais. Um fato curioso a destacar é o 
jambo [Syzygium malaccensis (L). Merr. & Perry], que se tornou uma árvore 
incorporada a paisagem amazônica, apesar da origem indiana, cuja história se perde no 
tempo (CAVALCANTE, 1975). A contribuição dos imigrantes japoneses na entrada de 
frutas e hortaliças asiáticas no País é bastante grande e que fazem parte do cotidiano da 
agricultura nacional. Além das plantas, nas últimas décadas ocorreram também diversas 
entradas de recursos da fauna exótica, como peixes, animais de criação, aves, etc;  
- Apesar da ênfase que se está colocando quanto à saída de recursos genéticos que 
produzem bens úteis, existe também a possibilidade da transferência (intencional ou 
acidental) de recursos genéticos negativos, como aconteceu com a vassoura-de-bruxa 
[Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer], fungo existente no cupuaçuzeiro, que passou a 
destruir os cacauais da Bahia, a partir de 1989, introduzida de forma criminosa 
(POLICARPO JÚNIOR, 2006ab). A entrada, em 1969, da ferrugem do cafeeiro 
(Hemileia vastatrix Berk. et Br.), fungo existente no continente africano que passou a 
atacar os cafezais no Brasil e, do bicudo do algodão (Anthonomus grandis), em 1983, 
um inseto que passou causar graves prejuízos à economia algodoeira, ensejam inclusive 
especulações de sabotagem quanto ao controle de mercado e da venda de agroquímicos. 
A entrada da ferrugem da soja (Phakapsora pachyrhizi), em 2002, no Brasil, somente na 
safra 2003/04, estimaram-se prejuízos da ordem de US$ 2,1 bilhões conseqüentes das 
perdas de produção e dos gastos com o controle dessa doença. A introdução há alguns 
anos do caramujo africano (Achatina fulica Bowdich) para fins comerciais, por 
criadores de escargot e da sua alta capacidade reprodutiva e a ausência de predadores 
naturais e o fato de alguns criadores inconseqüentemente soltarem seus exemplares na 
natureza ao desistirem da criação, estão entre as principais causas dessa rápida 
dispersão, por vários Estados brasileiros.  
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II. 2. Saída de material genético 
 
Deve-se mencionar que muitas plantas amazônicas foram e são exportadas na forma 
passível de reprodução, como a castanha-do-pará em casca, orquídeas, frutas regionais, 
peixes ornamentais, etc. Quanto à saída de material genético de potencial econômico da 
Amazônia continental, que se constitui em grande preocupação no momento, merecem 
destaque: 
 
- A existência de vestígios de magníficas construções das civilizações maias, incas e 
astecas constituem indicadores de uma agricultura capaz de produzir grande excedente 
alimentar e de manter uma ativa organização social (VIETMEYER, 1988). Foram essas 
civilizações que legaram dezenas de plantas que se tornaram universais, como o tomate 
(Lycopersicon spp.), a batata inglesa (Solanum tuberosum), o milho (Zea mays, L), o 
cacau, o fumo, o algodão (Gossypium herbaceum), bem como a domesticação de 
animais, como a lhama (Lama glama) e a alpaca (Lama pacos); 
- Pode-se considerar o fumo como sendo a primeira transferência de recurso genético do 
Novo Mundo efetuada em 1492, por Cristovão Colombo (1451-1506); 
- Em 1537, o explorador espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada (1509-1579) descobriu 
a importância da “batata inglesa”, plantada pelos indígenas do Peru desde 8.000 a.C., 
que foi levado para a Europa no final do século XVIII. Tornou-se uma importante base 
alimentar de diversos países europeus, fazendo com que em 1846-1854, com o 
aparecimento de uma doença nos batatais da Irlanda, provocasse a morte por inanição 
mais de 1 milhão de irlandeses e a migração de 1,5 milhão para os Estados Unidos; 
- O cacau foi um importante recurso genético transferido, em 1746, por Luís Frederico 
Warneaux, para a fazenda de Antônio Dias Ribeiro, em Canavieiras, Bahia e, deste 
Estado, para o continente africano, e mais tarde, para o Sudeste asiático, tornando-se em 
importantes centros produtores nos seus novos locais de origem; 
- Da mesma forma que na atualidade a Aids representa o maior desafio da medicina, a 
malária constituía um dos maiores flagelos da humanidade até a descoberta do quinino. 
Essa importância fez com que Richard Spruce (1817-1893), botânico inglês, com 
grande conhecimento sobre a Amazônia, fosse encarregado de proceder a coleta de 
mudas de cinchona (Chinchona calisaya Wedd. e C. ledgeriana R. et P.), de cujas 
cascas se extraí o quinino, em 1860, que foi levado para o Sudeste asiático (SPRUCE, 
1908). A Indonésia tornou-se um dos maiores produtores de quinino, que por ocasião da 
II Guerra Mundial, com a invasão do Sudeste asiático pelas tropas japoneses, fizeram 
com que os americanos envidassem esforços no desenvolvimento do quinino sintético 
para atender as tropas americanas que combatiam no Pacífico, reduzindo a importância 
dessa planta (CAUFIELD, 1984); 
- A transferência das 70.000 sementes de seringueira coletadas no vilarejo de Boim, 
localizado na margem esquerda do rio Tapajós, próximo a Santarém, por Henry 
Wickham (1846-1928), em 1876, com a colaboração do cônsul inglês Thomas Shipton 
Green, residente em Belém e da conivência das autoridades brasileiras, mudou o eixo da 
História da Amazônia. Isso fez com que o boom extrativista durasse enquanto cresciam 
as sementes levadas pelos ingleses para o Sudeste asiático. É interessante verificar que 
os brasileiros não conseguiram aprender o sentido histórico dessa transferência, 
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comportando-se como as carpideiras nordestinas, lamentando essa perda. É provável 
que a escolha de Santarém para a seleção das sementes de seringueira decorreu da 
presença de imigrantes americanos que tinham se estabelecido naquela região, em 17 de 
setembro de 1867, insatisfeitos com a derrota na Guerra da Secessão; 
- Em 1881, as sementes de castanha-do-pará foi levada da Amazônia para o Botanic 
Garden, de Cingapura (BURKILL, 1935). Em 1914, já se relatava a primeira frutificação 
da castanha-do-pará na Estação Experimental de Batu Tinga, na península de Málaca 
(Malásia), Sri Lanka e Trinidad e Tobago;  
- Em época recente, as transferências de materiais genéticos podem ser testemunhadas 
por inúmeros textos científicos, técnicos e populares. Mencionam-se a presença da 
ipecacuanha [Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A.Rich.], planta nativa em Rondônia, de 
cujas raízes se extrai o princípio ativo, a ementina, sendo cultivada em Darjeeling, na 
base dos montes Himalaia, Índia (FRANZ, 1993);  
- Deve-se destacar quanto a saída de 35.000 sementes de seringueira em 1981 coletados 
nos Estados do Acre, Mato Grosso e Rondônia através do Acordo entre a Embrapa e a 
International Rubber Research Development Board (IRRDB), que foi repetida em 1994, 
com baixo êxito pelo pequeno percentual de sementes que conseguiram germinar 
(RUBBER ..., 1998). Em termos práticos pode-se afirmar que essas trocas foram 
proveitosas para o país, uma vez que a heveicultura nacional depende de vários clones 
provenientes da Malásia. Em 1981, verificou-se também, uma coleta de germoplasmas 
de dendê nativo da Amazônia (Elaeis oleifera) para programas de melhoramento 
genético na Malásia, cujas trocas foram também benéficas para o país; 
- O urucu (Bixa orellana L.) é outra planta que tem origem na América do Sul, no qual 
o Brasil é o primeiro produtor e o terceiro exportador mundial, sendo que o Quênia e o 
Peru disputam a posição de primeiro exportador. A nível nacional, o Estado de São 
Paulo é o primeiro produtor nacional, seguindo-se de Rondônia, Bahia, Pará e a Paraíba; 
- A pupunha foi introduzido no Havaí para fornecer palmito in natura ao mercado 
gourmet. Provavelmente deve ter sido levado da Amazônia para Costa Rica na década 
de 1980 e, para Havaí na década de 1990, para desenvolver teses de pós-graduação; 
- Na década de 1990, a venda de mudas de cupuaçu, sapota do Solimões (Matisia 
cordata Humb. & Bompl.) e grumixama (Eugenia brasiliensis La M.), em viveiros de 
Miami, eram anunciados em publicações especializadas (WHITE e WHITE, 1996); 
- Em 9 de janeiro de 2003 a organização não-governamental Amazonlink descobre o 
registro de cupuaçu pelos japoneses, provocando uma grande discussão na mídia (tabela 
1);  
- Em 01/03/2004, o Escritório de Marcas do Japão (JPO) em Tóquio cancelou o registro 
como marca comercial do cupuaçu, solicitado pela multinacional japonesa Asahi Foods 
Co. Ltd. de Kyoto, Japão. Esta ação foi impetrada pelo Grupo de Trabalho Amazônico 
(GTA), Amazonlink, APA Flora e outros, protocolada em 20 de março de 2003; 
- É bastante conhecido o interesse dos geneticistas em coletar variedades primitivas de 
milho, batata inglesa e tomate ao longo da Cordilheira dos Andes, de abacate mexicano 
(Persea americana Mill) e, na Amazônia, de seringueira, cacau, dendê, amendoim 
(Arachis hypogaea L.), arroz selvagem (Oryza spp), cujos genes seriam indispensáveis 
para programas de melhoramento genético, para que possam aumentar a produtividade, 
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resistência a pragas e doenças e outros atributos econômicos, constituem nova faceta de 
transferência (ILTIS, 1997).  
 
 
 
 
 
Tabela 1: Patentes sobre produtos das plantas amazônicas requeridas em diversos 
países desenvolvidos 
  

Produto Número Patentes Países 
Castanha-do-pará 73 EUA 

Andiroba 2 França, Japão, UE, EUA 
Ayahuasca 1 EUA (1999-2001) 

Copaíba 3 França, EUA, WIPO 
Cunaniol 2 UE, EUA 
Cupuaçu 6 Japão, Inglaterra, EU 
Curare 9 Inglaterra, EUA 

Espinheira Santa 2 Japão, EU 
Jaborandi 20 Inglaterra, EUA, Canadá, Irlanda, WIPO, Itália, 

Bulgária, Rússia, Coréia do Sul 
Amapá-doce 3 Japão 

Piquiá 1 Japão 
Jambu 4 EUA, Inglaterra, Japão, UE 

Sangue de drago 7 EUA, WIPO 
Tipir 3 Inglaterra 

Unha de gato 6 EUA, Polônia 
Vacina do sapo 10 WIPO, EUA, EU, Japão 

Fontes: World Intellectual Property Organization (WIPO), www.amazonlink.org.br, www.uspto.gov, 
http://pt.espacenet.com. 
 
 
II. 3. Transferência de recursos genéticos da Amazônia para outras áreas do País 
 
Não obstante a preocupação quanto à saída de recursos genéticos da Amazônia para 
outros Países, sensíveis prejuízos têm causado também à economia regional na 
movimentação de recursos genéticos para outras áreas do País. Nesse elenco podem ser 
mencionados, o cacau em 1746, o guaraná na década de setenta, onde a Bahia concentra 
61% da produção nacional, vindo a seguir o Estado do Amazonas, local de origem dessa 
planta, com 23%; o cupuaçu no Sudeste; a pupunha que está se expandindo no Sul e 
Sudeste do país; a seringueira em São Paulo, Bahia e Mato Grosso, sem falar nas 
culturas exóticas que tiveram seu ponto de entrada na Amazônia, como o cafeeiro, a 
pimenta-do-reino, mamão hawai, melão, bubalinos, peixes amazônicos, etc. 
 
Essa movimentação ocorre também no sentido inverso, uma vez que a característica 
cultural dos migrantes é a de trazer recursos genéticos de seus locais de origem. É muito 
comum verificar, por exemplo, em vários municípios da Amazônia, árvores de gmelina, 
indicando que alguém naquela localidade esteve trabalhando no Projeto Jari e de plantas 
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medicinais do Nordeste, etc. O interesse pelas plantas medicinais da Amazônia fez com 
que diversas instituições de pesquisa e agricultores se dedicassem ao plantio em outras 
áreas do País. Isso indica que a biopirataria de recursos genéticos da Amazônia pode 
ocorrer fora da região. 
 
 
III. A FRAGILIDADE DA ECONOMIA EXTRATIVA COMO CONVITE PARA 
A BIOPIRATARIA 
 
A análise do processo histórico da humanidade evidencia que a economia extrativa 
apresenta grandes limitações. Desde quando Adão e Eva provaram a primeira maçã 
(Malus sp.) extrativa no Paraíso, o Homem verificou que não poderia depender 
exclusivamente da caça, da pesca e da coleta de produtos vegetais da floresta. Dessa 
forma, há dez mil anos, quando se iniciou a agricultura, o Homem domesticou cerca de 
3 mil plantas e centenas de animais, que constitui a base da agricultura mundial e que 
este mesmo fenômeno ocorreu e está ocorrendo na Amazônia. Vejam as domesticações 
do cacau, seringueira, cupuaçu, guaraná, pupunha, jambu (Spilanthes oleracea), 
jaborandi (Pilocarpus microphyllus Statf.), coca (Erythroxylum coca Lam.), entre 
outros, na Amazônia. Atualmente toda a oferta de laranja (Citrus sinensis Osb.), banana, 
feijão (Phaseolus vulgaris L.), tomate, carne bovina, frango, são provenientes de 
plantios ou criações racionais. Naturalmente, existem dezenas de produtos, como a 
pesca, a madeira, o palmito e o fruto do açaí, a castanha-do-pará, entre outros, que 
devido ao estoque disponível, a oferta ainda é totalmente extrativa. Mesmo para alguns 
animais considerados de difícil domesticação, já se fazem criações de peixes, javalis 
(Sus scrofa scrofa), rã-touro (Rana catesbeiana), tartarugas (Podocnemis expansa), 
camarão de água salgada (Penaeus sp), camarões de água doce (Macrobrachium 
rosenbergii), escargots (Helix sp), jacaré-do-Pantanal (Caiman crocodilus yacare), 
ostras (Pinctada sp.) para produção de pérolas, sanguessugas (Hirudo medicinalis), 
avestruzes (Struthio camelus), emas (Rhea americana), codornas (Coturnix coturnix), 
etc.  
 
Quando o mercado está em crescimento e o setor extrativo não consegue atender, a 
domesticação torna-se inevitável, desde que seja viável tecnologicamente. Enquanto o 
mercado for pequeno, o setor extrativo tem condições de sobreviver, caracterizando-se 
em muitos casos, na atualidade, para atender nichos de mercado ou de produtos verdes 
(green products). Mas mesmo para os produtos verdes, com o processo de 
democratização desses produtos é improvável a sua manutenção pela impossibilidade de 
atender ao crescimento da demanda.  
 
Outro aspecto é a fragilidade da economia extrativa no qual se baseia a coleta da 
maioria das plantas medicinais, aromáticas, frutas, entre outros, na Amazônia. A 
economia extrativa se caracteriza por uma oferta rígida, determinada pela Natureza, que 
depois de atingir certa quantidade, não consegue atender ao crescimento da demanda. A 
escassez do produto e os altos preços constituem um estímulo e um convite para 
desenvolver plantios racionais desses recursos, que tem o início da sua domesticação 
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nos quintais interioranos ou tendem a ser desenvolvidos fora da área de ocorrência do 
extrativismo.  
 
Os progressos na biotecnologia e na agronomia estão mudando o ciclo que se iniciava 
com a descoberta do recurso natural, economia extrativa, plantio domesticado e, para 
alguns, a descoberta do substituto sintético. A domesticação recente da pimenta longa 
(Piper hispidinervium), pelo Museu Paraense Emílio Goeldi e pela Embrapa, passsou 
diretamente de recurso natural para o plantio domesticado; no caso do pau-rosa, 
diretamente do extrativismo para o substituto sintético. 
 
A solução para evitar a biopirataria envolve a quebra dessa economia extrativa, 
efetuando investimentos integrais visando a sua domesticação e aumentando a 
produtividade da terra e da mão-de-obra. Embora se tenta colocar as reservas 
extrativistas como solução ideal para a Amazônia, este modelo não apresenta nenhuma 
possibilidade futura em termos de atender ao crescimento de mercado, servindo apenas 
para comprar ou ganhar tempo enquanto não surgirem outras alternativas econômicas.  
 
Para transformar a biodiversidade na geração de renda e emprego é necessário que a 
sociedade brasileira procure investir pesadamente na identificação desses recursos 
genéticos e de seus componentes, efetuar a sua domesticação, estimular plantios 
racionais, extrair seus princípios ativos e, efetuar seu patenteamento, conforme as 
circunstâncias. A existência de um parque produtivo local tende a desestimular que 
outros países efetuem esses plantios. Chama-se a atenção que a domesticação não se faz 
simplesmente plantando-se as sementes e/ou mudas de espécies vegetais encontradas na 
Natureza, mas envolve vários anos de pesquisa para efetuar seu plantio racional 
(CAMÂRA DOS DEPUTADOS, 1997; HOMMA, 1999). 
 
 
IV. O PATENTEAMENTO DE PRODUTOS DA BIODIVERSIDADE 
 
Diversos produtos oriundos da biodiversidade amazônica estão sendo patenteados nos 
Estados Unidos, Japão e países da União Européia. Não escapam, também, o registro 
como marcas, os nomes de frutas amazônicas, como cupuaçu e açaí. Muitas dessas 
patentes estão registradas desde o início da década de 1990, como é caso da copaíba 
[Copaiba langsdorfii (Desf.) Kuntze], na França e nos Estados Unidos. Somente com a 
“vacina” do sapo verde (Phyllomedusa bicolor), existem 10 patentes nos Estados 
Unidos, União Européia e Japão. Há dezenas de outros casos semelhantes. 
 
No processo de patenteamento de produtos oriundos da biodiversidade amazônica 
precisam ser considerados o tempo “L” em que o produto passa a ser imitado, o tempo 
“J” que representa o prazo mínimo para que os recursos investidos na descoberta sejam 
ressarcidos e o tempo “T” concedido pelo processo de patenteamento (BHAT, 1996; 
EATON & EATON, 1999). A concessão de patentes, quando é efetuada em nível 
internacional, representa altos custos jurídicos que as instituições de pesquisa nacionais 
nem sempre tem condições de arcar. Há quatro situações distintas: 
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Se J<L<T, indica que os recursos investidos serão ressarcidos antes que outros possam 
imitar o produto e como o tempo de patenteamento supera a estes períodos críticos, não 
há necessidade de patente. 
 
Outra situação em que não há necessidade de patenteamento ocorre quando J<T<L. O 
tempo para imitação é tão longo que supera a da própria patente, mas o período para 
ressarcir as despesas é inferior ao tempo concedido pela patente. 
 
A patente é necessária somente quando L<J<T, isto é, o tempo de imitação é bastante 
rápido que não é possível cobrir as despesas investidas na descoberta e para isso há 
necessidade de assegurar a patente para um horizonte mais extenso. 
 
Quando L<J e T<J, a patente é irrelevante, uma vez que tanto o tempo de imitação e a 
da patente é inferior ao do ressarcimento dos recursos investidos na descoberta.  
 
Dessa forma, apesar de muitas descobertas só terem sentido prático após longo tempo, é 
importante racionalizar os investimentos nas patentes, para não se transformar em 
estatísticas administrativas, drenando substanciais recursos para pesquisas mais 
concretas. 
 
Possíveis acordos com países tecnologicamente mais avançados no estudo da 
biodiversidade não podem ficar restritos ao curto prazo estabelecido para a coleta e 
identificação, mas também no longo prazo, fora do âmbito do contrato. Muitos produtos 
da biodiversidade perdem a sua importância, mas podem reaparecer depois de várias 
décadas e o conhecimento sobre a biodiversidade é cumulativo e multiplicativo, que 
extrapola a dimensão do presente. Mesmo as cláusulas comerciais de exportação do 
produto deveriam constar as possibilidades de repartição de possíveis descobertas 
futuras, mesmo fora do prazo do âmbito contratual. Como os aspectos jurídicos dos 
direitos de propriedade são complexos e custosos, o governo federal deveria fornecer 
apoio jurídico para pequenos exportadores de produtos da biodiversidade amazônica, 
para evitar transtornos como ocorreu com a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu 
na exportação de polpa e caroço de cupuaçu para a Asahi Foods Co. Ltd e de outras 
empresas, como a da castanha-do-pará para a The Body Shop International, na 
Inglaterra.  
 
 
V. MUDANÇAS NO CICLO DE VIDA DE RECURSOS DA BIODIVERSIDADE 
 
Os produtos da biodiversidade podem passar por diversos ciclos de utilização 
(NATIONAL ..., 1975; SMITH et al., 1992). Procura-se listar alguns exemplos, no qual 
a importância do passado versus presente e do futuro podem ser completamente 
diferentes. 
 
A extração de óleo de andiroba (Carapa guianensis Aublet) na Amazônia até a primeira 
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metade do século passado foi utilizado para iluminação das casas interioranas e das 
casas de Belém. Até o início da II Guerra Mundial, havia grandes indústrias na cidade 
de Belém que se dedicavam à extração de óleo de andiroba, o qual era utilizado para 
fabricação de sabonetes, para movelaria e para indústria farmacêutica. Desde os 
primórdios, era amplamente utilizado na medicina popular da Amazônia (HOMMA, 
2003c). 
 
Na última década, reacendeu a importância do óleo de andiroba para a indústria de 
cosméticos, farmacêutica e como repelente de insetos, atraindo a cobiça de grandes 
indústrias farmacêuticas, como a Rocher Yves Biolog Vegetale que registrou, em 28 de 
setembro de 1999, na França, Japão, União Européia e Estados Unidos, a patente sobre 
a composição cosmética ou farmacêutica contendo extrato de andiroba.  
 
O jaborandi, planta produtora de pilocarpina utilizado no tratamento de glaucoma, que 
sempre constituiu-se no monopólio da Merck S/A Indústrias Químicas se apoiou na 
coleta extrativa. A medida que os estoques dessa planta passaram a se esgotar, esta 
indústria implantou um plantio racional de 500 hectares em Barra do Corda, no 
Maranhão, com colheita mecanizada e utilizando irrigação com pivô central, tornando-
se auto-suficiente a partir de 2000 e desorganizando o setor extrativo (HOMMA, 
2003a). O recente crescimento do uso de jaborandi para xampus tem pressionado ainda 
mais para a destruição dos estoques dessa planta na Amazônia.  
 
O extrativismo da raiz de timbó [Derris nicou (Aubl.) Macbr. e D. urucu K. et Sm.] teve 
uma importância econômica até o advento da utilização do DDT efetuado em 1939 pelo 
suíço Paul Hermann Müller2 (1899-1965) e de outros inseticidas sintéticos (HOMMA, 
2004). O seu declínio, além da competição com o aparecimento do DDT, estava 
relacionado, também, com a redução dos estoques mais acessíveis nos Estados do Pará e 
Amazonas. 
 
O extrativismo do timbó mostra o ciclo que muitas plantas potenciais da biodiversidade 
amazônica poderão seguir no futuro. São transformados em recursos econômicos, 
expandem a sua extração ou são domesticados e, depois podem desaparecer com a 
competição de novos produtos, deslocamento para novas áreas produtoras, desaparecem 
e podem reaparecer novamente com novos usos. A descoberta de substitutos sintéticos 
afetou o extrativismo do timbó e a disseminação dos seus plantios racionais. 
 
É interessante mencionar que nas décadas de 1930 a 1940 as pesquisas agronômicas e 
químicas com timbó tiveram um grande avanço, em Belém, no Instituto Agronômico do 
Norte, no Peru, em Porto Rico e nas possessões britânicas e holandesas na Ásia. Toda 
essa memória técnica com relação a estas variedades foram perdidas, indicando que não 
somente a biodiversidade por descobrir corre risco de desaparecimento, mas também a 
biodiversidade do passado e do presente. Muitas culturas alimentares, como o feijão, o 
milho e a mandioca pela diversidade que existe, com a modificação do mercado, a 

                                                        
2 Prêmio Nobel de Fisiologia em 1948. 
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substituição de culturas tradicionais por culturas de exportação, a expansão de novas 
atividades, o processo de urbanização, a perda da diversidade cultural com a extinção de 
espécies que fazem parte de hábitos religiosos ou do folclore, entre outros, correm 
sérios riscos de desaparecimento, cuja multiplicidade é muito maior do que a dos 
ancestrais que deram origem, com base mais estreita. A disseminação do consumo de 
mamão hawai levou também ao desaparecimento de mamões grandes consumidos 
anteriores a década de 1970, que poderão ser importantes para o futuro. 
 
 
VI. AÇÕES PARA PROTEGER E TRANSFORMAR A BIODIVERSIDADE EM 
RIQUEZA 
 
O extrativismo vegetal na Amazônia foi muito importante no passado, é importante no 
presente, mas há necessidade de pensar sobre o futuro da região. Foi o extrativismo da 
seringueira que permitiu o processo de povoamento da região, a construção de infra-
estrutura produtiva, sustentou a economia nacional por três décadas como terceiro 
produto na pauta de exportações vindo depois do café e açúcar e promoveu a anexação 
do Acre a soberania nacional. Como outros exemplos, no caso da seringueira, o país não 
pode ficar dependendo da economia da borracha extrativa. Justifica-se a manutenção do 
extrativismo como uma maneira de comprar tempo, enquanto não surgirem outras 
alternativas, para evitar o êxodo rural ou quando existirem em grandes estoques. A 
formação de um parque produtivo forte com a domesticação de plantas extrativas 
atualmente conhecidas e àquelas potenciais, como a melhor garantia para evitar a 
biopirataria na Amazônia e dos países vizinhos. 
 
Não se pode negar que a economia extrativa foi também a razão e a causa do atraso 
regional, apoiando-se na disponibilidade dos recursos naturais, na crença da sua 
inesgotabilidade. Para a manutenção da economia extrativa é importante impedir as 
pesquisas com a domesticação das plantas e animais passíveis de serem incorporadas ao 
processo produtivo. Dessa forma, o culto ao atraso, de muitas propostas ambientais, 
tanto nacionais ou estrangeiras, em favor do extrativismo na Amazônia, escondem 
resultados que podem ser avessos aos interesses dos consumidores, das indústrias e dos 
próprios extratores. De forma idêntica, para a manutenção do extrativismo é importante 
que não se criem alternativas de renda e emprego, a melhoria da infra-estrutura, face a 
baixa produtividade da terra e da mão-de-obra da economia extrativa, daí o 
obscurantismo de muitas propostas ambientais defendidas pelos países desenvolvidos 
para a Amazônia. 
 
Ao contrário do propalado, a criação de reservas extrativistas nem sempre constitui em 
garantia da conservação e preservação dos recursos naturais. O fim da atividade 
extrativa não significa necessariamente a destruição da floresta. A extração madeireira, 
a criação bovina e atividades de roça poderão levar a uma reserva extrativista sem 
extrativismo no decorrer do tempo. Para evitar desmatamentos e queimadas na 
Amazônia vai depender do aproveitamento parcial dos 70 milhões de hectares já 
desmatados (2005), com atividades produtivas adequadas e promovendo a recuperação 
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de áreas que não deveriam ter sido desmatadas. Esta área representa mais do que a 
superfície conjunta da França, Holanda, Bélgica e Israel. Uma resposta agrícola nessa 
direção aponta para a promoção do nivelamento tecnológico e a introdução constante de 
novas tecnologias apropriadas, bem como expandir a oferta de serviços de assistência 
técnica e de resultados tecnológicos, com vistas a atender com eficiência o produtor 
rural e reduzir os impactos ambientais. Com esse procedimento criam-se as condições 
para as pessoas permanecerem no mesmo local e, assim, seriam evitadas as migrações 
para novas áreas, tanto rurais quanto urbanas. Neste elenco encaixa-se um conjunto de 
produtos da biodiversidade, do passado, do presente e aqueles por descobrir.  
 
A redução dos desmatamentos e queimadas na Amazônia que tem como corolário a 
proteção da biodiversidade depende de investimentos em atividades lucrativas, sejam 
competitivas e apresentem vantagens comparativas, fiscalizadas e promovam a 
exploração racional nas áreas que já foram derrubadas. Não se deve esquecer que os 
problemas da Amazônia não são independentes. Muitos deles só serão resolvidos com o 
combate à pobreza do Nordeste que concentra 46% da população rural do país, de onde 
saem milhares de migrantes em busca de alternativa de sobrevivência. Outros estão 
relacionados com a necessidade de mais reflorestamento no Sul e Sudeste, que 
consomem 66% da madeira extraída da Amazônia (SMERALDI & VERÍSSIMO, 
1999).  
 
A derrubada e queimada da floresta densa, capoeirão, capoeira e juquira pelos pequenos 
produtores dependem de uma série de variáveis econômicas e tecnológicas. Entre as 
principais destacam-se: a idade da vegetação secundária, a disponibilidade e o preço da 
terra e de mão-de-obra, a densidade demográfica, o número de capinas necessárias, a 
infestação de pragas e doenças, o custo da derrubada e o preço do produto. Um dos 
principais problemas enfrentados pelos pequenos produtores quanto à utilização da 
vegetação secundária com reduzido período de pousio é o excessivo número de capinas 
(pode chegar até dez capinas) e à queda da produtividade agrícola. Isto faz com que o 
custo de produção se eleve demasiadamente, além de restringir a capacidade da área 
plantada. É preciso criar facilidades na aquisição de calcário, fertilizantes, mecanização, 
assistência técnica, pesquisa agrícola, melhorar as estradas existentes. Uma boa política 
agrícola para Amazônia é mais importante para resolver os problemas ambientais do 
que a própria política ambiental. As terras para serem cultivadas existem e já foram 
desmatadas, portanto, é possível reduzir o berçário de formação de áreas desmatadas. 
Em resumo: enquanto a maioria pensa em salvar o que resta da floresta, o importante 
seria recuperar o que já se devastou e criar uma economia que torne desinteressante o 
avanço sobre a floresta.  
 
Como a Amazônia Legal produz 7,4% PIB nacional, equivalente a R$ 114 bilhões 
(2003) e os investimentos em Ciência e Tecnologia (C&T) no país corresponde a 0,77% 
PIB, aproximadamente R$ 3 bilhões (2002), isto implica que justifica investir R$ 630 
milhões na Amazônia. A despeito da dificuldade em contabilizar os investimentos em 
C&T na Amazônia Legal, em todas as áreas do conhecimento, as informações indicam 
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que os Governos Estaduais investiram R$ 37 milhões (2002). Ultimamente o Estado do 
Amazonas tem investido o dobro em C&T que o Estado do Pará. 
 
Os investimentos do Ministério da Ciência e Tecnologia adicionados com os dos 
Governos Estaduais e do Setor Privado somam cerca de R$ 155 milhões. Há dificuldade 
em separar os investimentos em C&T efetuados pela Embrapa na Amazônia Legal, dos 
Ministérios da Educação, Saúde, Minas e Energia, entre outros. Especula-se que o total 
deve ser em torno de R$ 300 milhões, indicando que há necessidade de duplicar para 
equilibrar com o PIB regional. Se for analisado no ângulo da existência de doutores na 
Amazônia Legal, estimado em torno de 1.500, do universo de 35.000 doutores no país 
que dedicam as atividades de pesquisa, representa em torno de 3% que deveria ser 
equilibrado com o percentual de 11% da população que vive na região.  
 
Ocorreu uma mudança na geografia agrícola do país, se considerar o ano de fundação da 
Embrapa, em 1973. A soja deslocou a primazia do Rio Grande do Sul, para o Paraná e 
agora em Mato Grosso, o mesmo ocorreu com o algodão, com Mato Grosso, 
concentrando 75% da produção nacional, o Estado do Pará como maior produtora de 
mandioca e dendê. Sem falar em outras culturas como cacau, banana, abacaxi (Ananas 
comosus L. Merril.), arroz, milho, coco (Cocos nucifera), do rebanho bovino e bubalino, 
etc. Acrescenta-se a externalidade positiva proporcionada pela presença de dezenas de 
instituições de pesquisa e ensino no Sul-Sudeste do país, no qual o isolamento e a baixa 
densidade, terminam efetuando atividades estranhas e da perda de competitividade. 
 
Dessa forma, o argumento de maiores investimentos em C&T precisa estar direcionada 
não apenas para o aprimoramento das Instituições de Pesquisa e Ensino existentes, mas, 
também, para a criação de novas instituições de pesquisa. A implantação do Centro de 
Biotecnologia da Amazônia, a partir de 2004, representa um grande passo nesse sentido, 
que precisa estar conectado com os Centros de Pesquisa Agrícola, as Universidades 
Regionais, as indústrias e o setor agrícola, caso contrário, as descobertas terão pouco 
sentido. A dimensão do espaço amazônico indica que existe um tamanho ótimo de 
Instituição de Pesquisa, para atender novos locais (Santarém, Marabá, Imperatriz, Mato 
Grosso, etc.), com novas temáticas (floresta, pesca, etc.). 
 
Há necessidade definir quanto ao intercâmbio e comercialização de material genético, 
envolvendo diversos gradientes, como aqueles de interesse universal [arroz, milho, 
feijão, mandioca, trigo (Triticum aestivum), etc.], de domínio comum a vários países 
[seringueira, cacau, dendê, caju (Anacardium occidentale L), cinchona, etc.], de domínio 
dos países da bacia amazônica (castanha-do-pará, cacau, seringueira, guaraná, timbó, 
cupuaçu, pupunha, mogno, etc.) e de plantas cuja origem é exótica [café, coqueiro, juta 
(Corchorus capsularis L.), pimenta-do-reino, etc.]. Deve-se mencionar que o Brasil tem 
a sua agricultura completamente dependente de plantas e animais exóticos. Para a 
agricultura da Amazônia, por exemplo, é importante que a troca de germoplasma de 
pimenta-do-reino e de juta sejam feitas com a Índia, bem como de clones de seringueira 
e dendê da Malásia, frutas e hortaliças asiáticas. Com a entrada da ferrugem do 
cafeeiro no Brasil em 1969, é importante para o país que cafeeiros nativos da Etiópia, 
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berço de origem dessa planta, sejam trazidas para o país, antes que sejam dizimadas, 
para efetivar programas de melhoramento. Um tema sensível refere-se quanto a 
permissão para a coleta de germoplasmas na Amazônia, que se tornaram em 
importantes produtos econômicos em outros países, como aconteceu para a seringueira, 
dendê e cacau, para fins de melhoramento genético. Este mesmo raciocínio pode ser 
aplicado em sentido inverso para a quase totalidade de culturas e criações do país que 
são exóticas. O Brasil deve adotar uma política de restrição para coleta de 
germoplasmas de seringueira na Amazônia? Em termos racionais, quando um país 
receptor tornou-se um grande produtor desse recurso genético, as dificuldades que o 
país doador criar na cessão de germoplasmas para fins de melhoramento genético 
tendem a prejudicar toda a humanidade. Os recursos da biodiversidade quando são 
incorporados ao processo produtivo transforma-se como qualquer atividade econômica, 
com seus problemas de preço, mercados, pragas e doenças, entre outros. Daí a 
expectativa reinante quanto a biodiversidade potencial precisa ser mais concreta sob 
pena de frustrações futuras. 
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Resumo: A cultura da banana é uma das principais fontes de renda para pequenos e médios produtores no 
estado de Roraima sendo cultivada nos ecossistemas de floresta, área de transição e cerrado. Este trabalho 
teve como objetivo acompanhar a disseminação da Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) nos plantios 
de bananeira localizados nos ecossistemas de Roraima no período de 2003 a 2006. O trabalho foi 
conduzido através de visitas em 32 áreas produtoras de banana distribuídas nos municípios de Cantá, 
Iracema, Mucajaí, São João da Baliza, Caroebe, Rorainópolis, Boa Vista, Amajari e Pacaraima. O 
material coletado foi herbarizado no laboratório de Fitossanidade da Embrapa Roraima. Em 2003 a 
Sigatoka negra estava restrita a São João da Baliza, Caroebe, Rorainópolis e uma área de Mucajaí. Em 
2005 a doença se expandiu dentro de Mucajaí e em 2006 foi detectada em Boa Vista.  
 
Palavras-chave: Musa sp.; Mycosphaerella fijiensis; Amazônia. 
 
Résumé : La culture de la banane est l’une des principales sources de revenu pour de petits et moyens 
producteurs dans l'état de Roraima, étant cultivée dans les écosystèmes de forêt, de basses terres humides 
et de cerrado. Ce travail a eu comme objectif d’évaluer l’incidence de la Sigatoka noire (Mycosphaerella 
fijiensis) dans les plantations de bananiers localisées dans les écosystèmes de Roraima dans la période 
entre 2003 et 2006. Le travail a été effectué à travers des visites dans 32 secteurs producteurs de bananes 
distribués dans les villes de Cantá, d’Iracema, de Mucajaí, de São João da Baliza, de Caroebe, de 
Rorainópolis, de Boa Vista, d’Amajari et de Pacaraima. Le matériel collecté a été conservé dans l’herbier 
du laboratoire Phytosanitaire de l’Embrapa Roraima. En 2003 la Sigatoka noire s’était propagée dans les 
villes de São João da Baliza, Caroebe, Rorainópolis et dans le secteur de Mucajaí. En 2005 la maladie 
s’est développée à l’intérieur de Mucajaí et a été détectée à Boa Vista en 2006. 
 
Mots-clés: Musa sp. ; Mycosphaerella fijiensis ; Amazonie. 
 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
O cultivo da banana no estado de Roraima, extremo norte do Brasil, é uma das 
principais atividades agrícolas de pequenos e médios produtores. Os principais plantios 
estão localizados no sul do estado nos municípios de Caroebe, São João da Baliza e 
Rorainópolis, caracterizados por serem região de mata. Em seguida, destaca-se o 
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município de Mucajaí, região de transição entre o cerrado e a mata. Nestes ecossistemas 
as áreas são em média de 2 ha com baixa tecnologia. Na área de cerrado, os plantios são 
caracterizados por adoção de tecnologia e área de 7 ha. A produção do estado de 
Roraima é uma das mais baixas da região norte (30.153 toneladas/ano) (Agrianual, 
2002), mas é suficiente para abastecer o mercado do estado do Amazonas e o mercado 
local de Boa Vista. 
 

 
Figura 1: Sintoma da Sigatoka negra causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis em 
folha de bananeira. 
 
Os municípios do sul de Roraima são os principais responsáveis pelo abastecimento do 
estado do Amazonas e, provavelmente devido ao intenso tráfego de caminhões entre os 
dois estados, é que foi detectada pela primeira vez, em uma propriedade do município 
de Caroebe, a Sigatoka negra, causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis Morelet 
(anamorfo Pseudocercospora fijiensis (Morelet) Deighton Crous & Braun) (Gasparotto 
et al., 2001). A doença causa manchas nas folhas que rapidamente coalescem formando 
grande áreas necróticas, reduzindo a capacidade fotossintética, o crescimento e a 
produção da planta (Figura 1). Isto resulta na diminuição do tamanho e do número de 
pencas e frutos por cacho e na maturação precoce dos frutos e sabor e qualidade 
inferiores. O manejo da doença só é possível com a adoção de várias práticas de 
controle e o controle químico muitas vezes é inviável do ponto de vista econômico. Por 
estas características, a Sigatoka negra é considerada a doença mais destrutiva da 
bananeira no mundo. 
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Com o diagnóstico da doença e a dispersão no estado, houve um incentivo para que os 
produtores fizessem a substituição dos bananais por genótipos resistentes a doença. 
Nenhum diagnóstico foi feito desde a detecção do primeiro foco da doença para 
verificar a situação fitossanitária dos plantios de banana no estado. Este trabalho teve 
como objetivo acompanhar a disseminação da Sigatoka negra nos plantios de bananeira 
localizados nos ecossistemas de floresta, área de transição e cerrado no estado de 
Roraima no período de 2003 a 2006. 

 

II. MATERIAL E MÉTODOS 
 

As visitas de inspeção foram realizadas nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006. Nas 
propriedades visitadas foram feitas coletas de material vegetal com sintoma da doença e 
anotação da(s) cultivar(es) plantada(s) na área. O trabalho teve uma abrangência de 32 
áreas distribuídas nos municípios de Cantá, São João da Baliza, Caroebe e Rorainópolis 
em área de floresta, Mucajaí e Iracema em área de transição e Boa Vista, Amajari e 
Pacaraima em área de cerrado. O material coletado foi herbarizado e levado ao 
laboratório de Fitossanidade da Embrapa Roraima, onde foram feitos os procedimentos 
de identificação do agente causal para confirmação da doença.  

 
III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Nos materiais coletados com sintoma da doença foram visualizadas em microscópio 
ótico as estruturas do patógeno. Na face abaxial da folha observaram-se conidióforos 
isolados ou em grupos de até 8, que apresentam septos e cicatriz, tamanho 16-62 x 4-7 
m e conídios septados com hilo basal proeminente, tamanho 20-132 x 2,5-5 m. 
Ascósporos de formato obclavado, coloração marrom apresentando septo mediano com 
constrição foram também visualizados. 

Em 2003, a Sigatoka negra foi diagnosticada em 13 plantios, sendo cinco no município 
de Caroebe, três em São João da Baliza, três em Rorainópolis e dois em Mucajaí (Figura 
2). Em Mucajaí, a doença foi detectada apenas em plantios com a cultivar Prata e estava 
restrito a uma parte do município. Nos outros municípios, além da cultivar Prata, 
verificou-se a doença nas cultivares Prata Zulu, Pacovan, Thap Maeo, Fhia 18 e Bayer. 
Nestas áreas foi comum verificar plantios novos ao lado de bananais abandonados e 
dizimados pela Sigatoka negra ou o plantio da cultivar Prata juntamente com as 
variedades resistentes, o que contribui para manutenção do patógeno nas áreas e 
aumento da densidade de inóculo. Porém, nestas cultivares a severidade da doença foi 
considerada menor quando comparada com a da cultivar Prata.  

No ano de 2004 a doença não foi diagnosticada em nenhum novo plantio de banana nos 
municípios visitados. Em 2005, a doença foi detectada em mais quatro áreas, sendo uma 
em Caroebe nas cultivares Maçã, Fhia 18, Pacovan, Prata e Tha Maeo e as demais em 
Mucajaí nos genótipos Nanica e Prata (Figura 2). Apesar de no município de Mucajaí já 
ter sido registrado a doença em 2003, a mesma encontrava-se restrita dentro do 
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município e com a confirmação em 2005 de novas áreas de ocorrência da doença 
observou-se a disseminação da doença para áreas próximas a principal rodovia de 
acesso a Boa Vista. Neste mesmo ano suspeitas de doença em duas áreas em Mucajaí e 
Boa Vista não foram confirmadas.  
 

 
Figura 2: Distribuição da Sigatoka negra, causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis, 
no estado de Roraima.  
 
Em 2006 com a implantação de plantios de banana na áreas de cerrado próximas ao 
município de Boa Vista e o uso da cultivar Prata, a Sigatoka negra foi detectada no 
município de Boa Vista aumentando a área de ocorrência da doença dentro do estado de 
Roraima (Figura 2).    
 
Durante este período outras doenças fúngicas foram detectadas na cultura, como a 
Sigatoka amarela [Mycosphaerella musicola Leach (Pseudocercospora musae (Zimm) 
Deighton], mancha de Cordana (Cordana musae (Zimm) Höhnel), mancha de 
Deightoniella (Deightoniella torulosa (Syd.) Ellis) e mancha de Chloridium 
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(Chloridium musae Stahel). Em alguma áreas foi detectada a ocorrência simultânea da 
Sigatoka amarela e Sigatoka negra. Cordana musae foi detectada tanto isoladamente 
como em associação com as manchas de Sigatoka amarela e de Sigatoka negra. 
Chloridium musae foi encontrado somente em áreas com sombreamento excessivo e 
também associado a outras manchas foliares, com exceção de um plantio em Boa Vista, 
onde se detectou incidência generalizada do patógeno. A incidência de D. torulosa foi 
generalizada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Transporte de banana em caminhões no estado de Roraima com colocação de 
folhas de bananeira entre os cachos.  

 
Algumas observações devem ser levadas em consideração em relação a disseminação da 
Sigatoka negra no estado. O fungo pode sobreviver por, pelo menos, 60 dias em folhas 
de bananeira e tecido de algodão, até 30 dias aderido a papelão, madeira, plástico, pneu, 
em frutos até o seu apodrecimento e 10 dias em ferro (Hanada et al., 2002). A 
explicação para maior longevidade dos esporos de M. fijiensis é que possuem alta 
pressão osmótica, o que permite absorver água do ar e manter sua viabilidade por um 
longo período (Sussman e Halvarson, 1966). Isso ajuda o fungo a ser facilmente 
disseminado, em especial por caminhões, já que é comumente observada a prática de se 
colocar folhas de bananeira entre os cachos da fruta na ocasião do transporte (Figura 3). 
O trânsito destes veículos nas rodovias e vicinais, carregando material vegetal 
contaminado, ajuda a propagar a doença. 
 
Outro fator importante, que vem ajudando a Sigatoka negra a se perpetuar nos campos 
de cultivo, é o abandono de plantios com bananeiras doentes, o que se torna uma fonte 
contínua do fungo. Nestes locais, a melhor maneira de continuar nesta atividade é 
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eliminar as plantas e substituir todo o bananal utilizando variedades resistentes. 
Entretanto, apesar da suscetibilidade da cultivar Prata os produtores ainda a utilizam por 
esta ser mais valorizada comercialmente na região do que as variedades resistentes que 
ainda enfrentam problemas de aceitação do mercado consumidor. Gasparotto et al., 
2005 verificaram que a espécie Heliconia psittacorum, utilizada como ornamental é 
hospedeira alternativa do patógeno. Esta planta é encontrada naturalmente em Roraima, 
contribuindo para a manutenção do patógeno nas áreas. 

Em Roraima, o impacto social desta doença poderá ser significativo já que em 31 de 
maio de 2005, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a 
instrução normativa no 17, determinando os procedimentos para implantação e 
manutenção do sistema de mitigação de risco para a doença em todo o país 
(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2005). Esta 
normatização determina que os produtores adeqüem seu sistema de cultivo para que 
possam comercializar a banana para outros Estados, exigindo-se que, além de uma 
modificação nos tratos culturais e de um monitoramento constante da lavoura, que as 
pencas passem por um processo de descontaminação antes de serem acondicionadas 
para o transporte. Apesar de ser um investimento a mais, esta é uma medida que pode 
proporcionar um ganho tecnológico do sistema produtivo da banana no Estado, já que 
os plantios deverão ter um acompanhamento contínuo realizado por engenheiros-
agrônomos para que os produtores obtenham uma certificação fitossanitária de origem e 
possam comercializar o seu produto. 
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O MURA E A MUSA 
 

 
José Arthur BOGÉA* 

 
 
Resumo: Esse ensaio se propõe analisar o poema épico Muhuraida (1875), de Henrique João Wilkens, 
que inaugura a literatura de língua portuguesa na Amazônia. 
 
Palavras-chave: Wilkens; poesia; Muhuraida; literatura da Amazônia. 
 
Résumé : Cet essai se propose d’analyser le poème épique Muhuraida (1875), de Henrique João Wilkens, 
qui inaugure la littérature de langue portugaise  en Amazonie. 
 
Mots-clés: Wilkens ; poésie ; Muhuraida ; littérature amazonienne. 
 
 
O que se pensa quando se fala em Literatura da Amazônia? De maneira geral um 
reconto de mitos que permeiam o cotidiano das populações ribeirinhas com o 
maravilhoso nativo, como o Boto ou o Curupira. Outros citariam os diários dos 
naturalistas Martius e Spix, Bates e Wallace. Na ficção, livros estrangeiros de aventuras 
como A jangada, de Jules Verne, ou O mundo perdido, de Conan Doyle. Alguns talvez 
nomeassem Milton Hatoum ou Márcio Sousa, entre os novos escritores que se revelam 
além das fronteiras da região. 
 
Entretanto há uma tradição literária que remonta ao século XVIII, quando, segundo José 
Ubiratan Rosário, 

 
Todas as manifestações culturais típicas e tradicionais da Amazônia, 
suas devoções, suas técnicas, sua produção, sua arte, sua 
dramaticidade, seu messianismo, seu lazer e suas consolações refletem 
essa alma conturbada e sonhadora do século XVIII que circula desde a 
Alemanha de Goethe até as minas de prata do Peru; desde os 
progressos nos ideais de justiça até o massacre dos povos da 
Amazônia; desde o sacrifício de Tiradentes até a presença da 
Inquisição na Amazônia (1987:8). 

                                                
* Docente da Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Pará e professor visitante 

da Rijksuniversiteit te Utrecht (NL). Autor de estudos sobre Literatura da Amazônia. In Memoriam. 



BOGÉA / Passages de Paris 6 (2011) 135–166 136

 
Em 1785, Henrique João Wilkens (1736-1800?) instaura a poesia na Amazônia com o 
épico Muhuraida1. Um hino ao genocídio perpetrado sistematicamente contra os índios. 
Diz ainda Rosário que 
 

Quase ao mesmo tempo em que Haendel compunha o Messias ocorria 
na Amazônia a maior tragédia dos povos indígenas ao dizimarem-se 
populações inteiras, fazendo desaparecer nações e culturas nativas 
(1987:9). 

 
Wilkens mesmo, assim como Antonio José Landi (1708-1790), participa de alguns 
descimentos – transferência de tribos inteiras do lugar de origem para as missões 
religiosas. Juntos atuam, em 1755, no rio Negro. Wilkens, depois, como comandante, 
vai a uma expedição no rio Japurá, 1781 – última referência numa cronologia que não 
cita a data da morte. 
 
O poema de Wilkens não tem grandes arroubos de heroísmo, nem paixão pelo poder ou 
conflito amoroso. Mais do que equilíbrio da escritura, o que se lê, na Muhuraida, é 
quase um relatório preciso, para não dizer frio, sobre os acontecimentos narrados. Não 
há o maravilhoso pagão dos épicos clássicos, nem o maravilhoso cristão dos poemas 
ocidentais, está longe dos excessos de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, que Harold 
Bloom considera “o poema menos politicamente correto de todos os tempos” 
(2003:524), nem é “um épico da paixão” (2003:86), como o mesmo crítico classifica O 
Paraíso perdido, de Milton. 
 
O leitor atual de Camões não se liga mais nas “armas e barões assinalados” (I:1). O que 
sobrevive é o lírico-amoroso: Inês de Castro, o gigante Adamastor, a Ilha dos Amores e, 
em menor escala, o episódio da “fremosíssima Maria” que, assim como O Velho do 
Restelo, figuram próximos às intrigas do coração. Eros está banido da Muhuraida. 
 
A Missão Guarani dos Sete Povos do Uruguai fornece a intriga para o épico de Basílio 
da Gama: portugueses e espanhóis versus jesuítas e índios, por causa das demarcações 
de fronteiras ao Sul do Rio Grande. O poema sobrevive pelo episódio da morte de 
Lindóia, no Canto IV. A índia é um referencial entre as grandes heroínas trágicas como 
Dido, Inês de Castro ou Moema: é a única que sobrevive ao amado. Moema, de Santa 
Rita Durão, também cercada por uma aura de morte, é que mantém Caramuru em 
evidência, até hoje. Na Muhuraida, não há nenhuma passagem lírica que coloque 
Wilkens ao lado dos dois outros autores brasileiros. Vale lembrar que todos eles foram 
publicados pela imprensa oficial do reino e escritos no século do bon sauvage, quando a 
literatura brasileira busca, por meio dos românticos, uma identidade própria, através da 
figura do índio. David H. Treece apresenta uma justificativa: 

 

                                                
1 Mantenho a grafia original, como a que consagra O Uraguay, poema épico de José Basílio da Gama 

(1740-1795). 
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A explicação do patrimônio romântico indianista não ter assimilado o 
poema deve ser buscada [...] na sua relação com os acontecimentos e o 
contexto histórico que o produziram, e no caráter na narração. A 
Muhraida  se destaca mais obviamente pela ausência do elemento 
erótico, isso por si só bastaria para explicar a sua falta de interesse 
para os românticos, se nos lembrarmos que são Cacambo e Lindóia, 
Paraguaçu2 e Moema os protagonistas indígenas dos episódios 
amorosos d’O Uraguai e Caramuru, que sobrevivem na tradição 
romântica, e não os sucessos políticos destas obras (1989:210). 

 
Treece acrescenta que 

 
a ausência do elemento amoroso, a falta, aliás, de qualquer 
personagem individualizada e nomeada n’A Muhraida aponta para um 
aspecto mais fundamental do tratamento que se dá ao assunto do 
poema: a sua preocupação básica com um contexto estreitamente local 
e histórico e com a conjuntura operante de forças políticas e 
econômicas. O Uraguai e Caramuru se destacam pelo fato de seus 
episódios amorosos elevarem o significado da obra em conjunto acima 
das limitações da vida política para um nível mítico de importância 
simbólica global, e eventualmente nacional (1989:210). 

 
 
I. DADOS BIOGRÁFICOS 

 
As informações biográficas sobre Wilkens são frágeis e inconsistentes. Especialmente 
quanto à nacionalidade. Após a dedicatória da Muhuraida a João Pereira Caldas, está 
registrada a autoria do poema “Por um Militar Português”. O também governador 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em carta datada de 12 de junho de 1755 ao 
irmão Sebastião José de Carvalho e Melo – Marquês de Pombal, o todo-poderoso 
primeiro-ministro de D. José I, informa a participação de Wilkens numa expedição a 
Mato Grosso, para demarcações das fronteiras entre os domínios de Portugal e Espanha: 
“O astrônomo que deve ir é o Pe. Inácio Sanmartoni e por companheiro o novo ajudante 
Henrique Wilkens, que é nascido e criado em Portugal” (1989:236). 
 
Outras informações atestam “ser Wilkens estrangeiro, provavelmente inglês, como diz 
Sousa Viterbo que, baseado em Galuzi, dizia que ele falava, lia e escrevia aquele 
idioma” (1989:236). Este dado pode ser respaldado pelas aproximações da Muhuraida 
com O Paraíso perdido, de Milton. Maior que a influência do Camões de Os Lusíadas 
em Basílio da Gama e Santa Rita Durão. 
 
Carlos de Araújo Moreira Neto, no ensaio Henrique João Wilkens e os índios Mura, 
registra que “Poucos elementos estão presentes nas sumárias biografias de Wilkens ou 
dispersos nos registros históricos e nas cartas e informações oficiais do período sobre 
Wilkens. Limitam-se, geralmente, a registrar sua participação episódica em atividades 

                                                
2 Treece, certamente, troca Caramuru por Paraguaçu. 
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de natureza militar ou a serviço da comissão de limites” (1989:235). Entre outros, 
destaca-se documento assinado por Landi. 

 
11 de Setembro – Fui chamado por S. Ex., o Sr. Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, então governador e capitão general deste Estado 
(do Grão Pará), o qual disse que tinha determinado mandar-me com o 
capitão Estevão José da Costa ao premeditado descimento, com o que 
mostrei-me muito satisfeito. 

 
Estas são as palavras iniciais do Extrato do Diário de viagem ao rio Marié em setembro 
de 1755 para o descimento prometido e contratado pelos dois principais Manacaçari e 
Aduana, por Antonio José Landi. Seguem-se os títulos do arquiteto e a observação de 
que este relatório foi “escrito a instâncias do Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, 
naturalista empregado nos descobrimentos de história natural do Rio Negro” 
(1990:220). Seguem-se as anotações 

 
12. No dia seguinte, depois de praticado o que convém a um cristão, 
preparei-me para o embarque que efetuou-se no dia 13 do corrente 
Setembro. 
O capitão e eu embarcamos num bote novo, de 6 remos por banda, 
com 6 soldados. Em outra canoa foram o alferes Manoel da Silva com 
o cabo de esquadra Henrique João Wilkens e o capelão que era o 
padre Paganini (1990:221). 

 
A descrição de Landi o coloca numa embarcação com o poder temporal, representado 
pelo capitão Estevão José da Costa e, em outra, Wilkens com o representante do poder 
espiritual na figura do padre carmelita, o que é bem uma metáfora dos destinos distintos 
numa mesma aventura há 250 anos, sem esquecer que os principais “Mabé e Cacuhi, 
que não eram bons amigos, partiram nas suas respectivas canoas” (1990:221). É nítida a 
divisão dos poderes e das classes sociais envolvidas na viagem. Landi depois se 
consagraria como edificador de palácios e igrejas e Wilkens deixaria para a posteridade 
um poema épico intitulado Muhuraida ou o Triunfo da Fé, manuscrito de 1785 e 
publicado pelo padre Cipriano Pereira Alho, 1819, como A Muhraida ou a Conversão e 
Reconciliação do Gentio Muhra. 
 
Landi escreve sobre uma “planta curiosíssima (que) nenhum dos índios presentes soube 
dizer-lhe o nome, por não terem jamais visto planta semelhante” (1990:222). Relata a 
noite marcada por “um forte temporal com relâmpagos e trovões” (p. 224). Cita “o 
santo sacrifício da missa” (p. 223) celebrado sobre a pedra de uma cachoeira, o extravio 
de dois soldados que “foram depois achados por diligência dos índios” (p. 223) e até um 
presente inusitado por aquelas paragens, um “barrilinho de línguas defumadas de 
Holanda” (p. 227). Fatos até inverossímeis como da “grande piraíba (que) depois de 
tiradas as vísceras, pondo-se ela n’água para lavar-se, deu um salto, e não a vimos mais” 
(p. 226). 
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Um fato chama a atenção: Landi, em meio à aventura, dedica tempo para a “leitura do 
sexto livro de Salomão” (p. 227). Um leitor que contrasta com a figura de Wilkens, 
futuro escritor, que, como Camões, traz o “braço às armas feito, (...) mente às Musas 
dada” (X:155). 
 
 
II. DEDICATÓRIA 

 
O poema heróico de Wilkens apresenta, no original, a seguinte folha de rosto: 

 
Muhuraida 

ou 
O Triumfo da Fé 

Na bem fundada Esperança da enteira 
Conversão, e reconciliação da Grande, e feróz 

Nação do Gentio Muhúra 
Poema Heroico 

Composto, e compendiádo em Seis Cantos 
Dedicádo, e Offerecido 

ao 
Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor 

JOAM PEREIRA CALDAS, 
 

O nome vem seguido dos cargos e títulos: 
 

Do Concelho de Sua Magestade Fidelissima, 
Alcaide-Mór, Commendador de S. Mamede de 
Troviscózo na Ordem de CHRISTO; Go 
vernador, e Cappittão General, que era do Estádo  
do Graõ Pará, e agora nomeádo das Cappitta 
nias de Matto Groço, e Cuyabá; e nos Distric 
tos dellas, e deste Estádo do Pará, encarregádo  
da Execução do Tractádo Preliminar de Páz  
e Limites, por parte da mesma Augustis 
sima Rainha Fidelissima. 

 
E a autoria: 

 
Por hum Militar Portuguéz, 

Afectuózo, e reverente 
Subdito de Sua Exa: 

em 
1785 
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Uma outra dedicatória traz as iniciais do poeta e é datada de quatro anos depois da 
primeira, com indicativo do local: 

 
Ilmo. e Exmo. Senhor João Pereira 

Caldas 
De Vossa Excelência 

O mais reverente Súdito fiel 
H.J.W. 

Quartel de Ega, no Rio Solimões 
20 de Maio de 1789 

 
Estes dados estão registrados na carta que acompanha o manuscrito do poema para 
prezent[e]ar aquela autoridade, onde Wilkens afirma que 

 
O mesmo Ano, em que este memorável sucesso aconteceu, foi no qual 
eu este pensamento tive, foi aquele em que o executei e o mesmo em 
que eu o remeti, para, reduzido à precisa decência, a Vossa Excelência 
se presentear (1989:83). 

 
Wilkens explica a elaboração dos versos imediatamente após o “sucesso” (queira ver 
anexo 1). Desde a Muhuraida firma-se uma característica marcante entre os escritores 
do Norte do Brasil: a Literatura aliada à História, seja na poesia, no conto, na novela, no 
romance ou no teatro. 
 
Passada a fase Árcade de Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha e a poesia delirante de 
Felippe Patroni, que antecipa em mais de cem anos o pós-modernismo, a Escola 
Romântica tem dois nomes de relevo, um na própria região, Lourenço da Silva Araújo 
Amazonas, autor do primeiro romance da Amazônia – Simá, em torno das revoltas de 
Lamalonga e, no além-mar, Francisco Gomes de Amorim, autor do romance Os 
selvagens e de duas peças encenadas em Portugal, Ódio de raça e O Cedro vermelho, já 
voltadas para a guerra civil que explode na Amazônia, a Cabanagem, entre 1835 e 1840. 
 
O período de sistematização da literatura, a partir da Escola Naturalista – final do século 
XIX, início do XX, com a prosa de José Veríssimo, Inglês de Sousa e Marques de 
Carvalho, contra ou a favor, fixam personagens cabanos. Continuadores dessa tradição 
ligada à história, encontram-se, no Modernismo, Dalcídio Jurandir, Bruno de Menezes, 
Ildefonso Guimarães e Haroldo Maranhão. 
 
Esta tendência entra no novo milênio, ainda nas vagas do pós-modernismo, com a 
publicação, no mesmo ano de 2001, dos romances de Marcos Quinam – Sertão d’água, 
Sant’Ana Pereira – Os Saparás e Flávio Sidrim Nassar – O Armagedon na Cidade do 
Pará e a polêmica ressurreição do EngoleCobra. 
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III. ANTECEDENTES 
 
“A literatura brasileira nasceu praticamente com um poemeto épico, a Prosopopéia, de 
Bento Teixeira”, afirma Péricles Eugênio da Silva Ramos (1969:93). A produção 
literária de Teixeira (1565 - ?) se resume a esta obra publicada em 1601 que também 
instaura o Classicismo, um Classicismo tardio, é verdade, em Terra Brasilis. São 94 
estâncias em oitava rima e decassílabos heróicos, em torno da figura de Jorge de 
Albuquerque Coelho, donatário da Capitania de Pernambuco. A ação é narrada por 
Proteu, o deus dos rebanhos marinhos, o que de imediato estabelece a influência de 
Camões (1524-1580). 
 
José de Anchieta (1534-1597), que outros teóricos elegem como o primeiro escritor 
brasileiro, com poemas e teatro mais voltados para a catequese dos índios e para a 
moralização dos costumes dos colonos, também escreve um poema épico, em latim, De 
Gestis Mendi De Saa. A língua litúrgica também é usada pelo jesuíta no De beata 
virgine Dei Mater Maria, assim como nos autos em que utiliza o português, o espanhol 
e o tupi. 
 
O Barroco, também tardio, é assinalado pela Música do Parnasso (1705), de Manuel 
Botelho de Oliveira (1636-1711), e produz o poema Eustáquidos, de frei Manuel de 
Santa Maria Itaparica (1704-1770?), classificado como épico-sacro-tragicômico, 
também em decassílabos e oitava rima e tem como tema a vida de santo Eustáquio. 
 
No Neoclassicismo, o épico surpreende com as publicações do Uraguai (1769), de José 
Basílio da Gama (1740-1795), Caramuru (1781), de frei José de Santa Rita Durão 
(1722-1784) e Vila Rica, do inconfidente Cláudio Manuel da Costa (1729-1789). É 
neste período árcade que também se situa a Muhuraida, condenada ao esquecimento até 
o estudo revelador de Mário Ypiranga Monteiro, em 1966. O poema de Cláudio Manuel 
da Costa hoje está restrito a pouquíssimas antologias, mas nele se encontra a gênese de 
O Caçador de Esmeraldas, de Olavo Bilac (1865-1918), em pleno Parnasianismo, que, 
por sua vez, dá origem, na Música Popular Brasileira, às Águas de Março, de Tom 
Jobim. A arqueologia da canção é reveladora. 
 
 
IV. ARGONAUTAS 

 
Que nação é esta que Wilkens torna objeto do poema? Marta Rosa Amoroso assim se 
expressa: 

 
“A vida dos Mura, argonautas que habitavam originalmente o rio 
Madeira, índios de língua isolada, portadores de uma cultura material 
extremamente simples, nos chega da forma de um repetitivo noticiário 
de guerra” (1998:297). 

 
Treece informa que 
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Os Mura, ou Murá, nome dado por tribos vizinhas aos índios que a si 
mesmos se chamavam Muhuraen, habitavam segundo os primeiros 
registros a margem direita do rio Madeira em 1714. Eram conhecidos 
por sua hostilidade para com a missão jesuíta de Abacaxis, fundada 
acima da foz do Jamari por volta de 1723 e trasladada depois rio abaixo 
(1989:212). 

 
O barão de Marajó, José Coelho Gama Abreu (1832-1906), diz sobre o rio Madeira: “a 
sessenta milhas da foz do rio Negro se lança no Amazonas, depois de um percurso de 2 
mil milhas, com uma força e abundância de águas que parece a quem o encara a sua foz 
não ser inferior ao próprio rei dos rios” (1992:109). 
 
Raimundo Morais (1872-1941) vê ainda “reflexos do Amazonas na cor das águas, na 
vegetação ribeirinha e até na distribuição geográfica das ilhas e dos bancos, dos 
barrancos e das praias” (1936-111), e acrescenta ser “o maior tributário do Amazonas 
em volume d’água”. 
 
No poema de Wilkens, o Madeira é evocado diretamente no Canto 1o:13a estrofe: 

 
Que desde o rio Madeira, já espalhado 
Se vê em distância tal e tão difuso 
Nos rios confluentes, que habitado 
Parece só por ele (Mura) 

 
e reaparece no último canto, estrofe 21: 
 

Também lá no Madeira a excelência 
Da Graça difundindo, os atraía, 
A procurar a Paz interessante, 
Co’o morador de Borba e comandante 

 
 
Indiretamente o rio Madeira é citado pela “margem sobranceira” e “forte correnteza” 
(1o:14) e no Canto 3o:18: 
 

Desse Madeira a exploração primeira 
Impediu, porventura, o Mura forte? 
Suas canoas vimos navegando, 
Diz, fomos, porventura, os maltratando? 

 
Wilkens, nesta passagem, alude à expedição do capitão-mor, João de Barros Guerra, 
que, em 1716, comanda a primeira exploração. Em 1725 outra expedição, tendo à frente 
Francisco de Melo Palheta (que também introduz o café no Brasil), muda o nome do rio, 
de Caiari, para Rio das Madeiras, devido à grande quantidade de árvores, especialmente 
cedros seculares, trazidas pelas águas. Nos Lusíadas, Camões cita a origem do nome da 
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ilha da Madeira, num processo quase igual: “Que do muito arvoredo assim se chama” 
(V:5). 
 
Já no Prólogo para servir de instrução aos que lerem, Wilkens apresenta o “Gentio 
Muhura ou Múhra” precedido de três adjetivos: “feroz, indomável e formidável” 
(1989:87). O século XVIII é o século de Rousseau (1712-1778) e Diderot (1713-1784), 
isto significa o século da teoria do bon sauvage, o século do espírito da liberdade e das 
três grandes revoluções: a americana, a francesa e a industrial. Neste contexto a palavra 
gentio significa tanto pagão, como índio ou idólatra, e todos estes conceitos Wilkens 
emprega aos Mura: 

 
Parece, da noção da Divindade 
Alheios vivem, dela independentes 
(1o:9) 
Nas densas trevas da gentilidade 
(1 o:9) 
“Transforma a mesma barca de Aqueronte 
Em templo de lascívia, altar e fonte” 
(1 o:20) 

 
Uma das mais antigas referências aos índios Mura se encontra no livro do padre João 
Daniel3, Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas: 

 
A nação Mura também tem muita especialidade entre as mais. É 
gente sem assento, nem persistência, e sempre anda a corso, ora 
aqui, ora ali; e tem muita parte do Rio Madeira até o Rio Purus 
por habitação. Não tem povoações algumas com formalidades, 
mas como gente de campanha, sempre anda de levante, e 
ordinariamente em guerras (1975:264) 

 
Ao longo do poema surgem estas referências: 

 
A bárbara fereza, a ebridade 
Associada se acha co’a crueldade 
(1o:8) 
Sem templo, culto ou rito permanence 
(1o:9) 
 
Quais Tártaros, os outros, vagabundos 
No corço e na rapina se empregando, 
Em choça informe vivem, tão jucundos, 
Como eu dourados tetos; espreitando 
Nas margens lá do rio, e lagos fundos, 

                                                
3 A única data conhecida da biografia de João Daniel é a partida do Maranhão para Lisboa, 1757, onde 

fica preso no cárcere de São Julião, por ordens de Pombal, até a morte. 
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O incauto navegante que passando, 
Vai de perigos mil preocupado, 
Só do mais iminente descuidado 
(1o:11) 

 
 
V. CANTO 1o & MILTON 
 

Argumento 
Mediante a Luz e Graça que se implora 
De quem é dela Fonte; Autor Divino, 
A Musa Época indica que até agora 
De horror enchia o peito mais ferino. 
Do Mura a examinar, já se demora, 
Usos, Costumes, Guerras e o Destino, 
Que, entre as informes Choças, inaudito, 
Ao Prisioneiro dá, mísero, aflito. 
 

Wilkens invoca no Argumento ao Canto 1o a musa Época. Tomando o termo “época” na 
acepção de um evento relevante, a conversão do índio Mura marca um período de 
tempo e a musa seria Clio, a Fama, que preside a História e inventora da cítara, o que é 
revelado em outra passagem do poema: 

 
Faz época o Sucesso memorável, 
Nos Anais do Pará; da dura gente 
[...] 
Domesticar-se; quando o feroz Mura 
Deseja a Paz; sossego só procura 
(5o:3) 

 
Isto é reforçado no final deste mesmo Canto, sob a invocação de “Casta Musa”. Clio é 
representada “sob os traços de formosa virgem coroada de louros, segurando na mão 
direita uma trombeta, e um livro na esquerda” – Spalding (1965:63). 
 
Clio censura Vênus pelos amores escandalosos com Adonis e é punida pela deusa com a 
paixão com que se envolve com Piero, de quem teve Jacinto, o que leva a uma indecisão 
do leitor, Clio ou Calíope? Segundo ainda Spalding, Calíope é musa da eloqüência e da 
poesia heróica, com representação semelhante: os louros, a trombeta e o livro, mas é a 
mais poderosa das nove musas, mãe de Orfeu. 
 
Esta segunda escolha vem reforçada por Camões, no Canto III de Os Lusíadas: 

 
Agora tu, Calíope, me ensina 
O que contou ao Rei o Ilustre Gama; 
Inspira imortal canto e voz divina 
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Neste peito mortal, que tanto te ama.     
(III, 1) 

 
A musa de Milton é “Urânia, vem dos Céus, musa divina” (VIII, 1), invocada também 
como “empírea Musa” (I,1), “celeste Musa” (III,26), “sacrossanta Musa” (VII, 33), 
“Musa celestial” (IX,26). É a Musa da Astronomia, “A Celeste” e volta a ser citada no 
Paraíso perdido: “Meu canto sempre, ó tu, dirige Urânia” (VII,36). 
 
Wilkens registra palavras que reforçam a aproximação da Muhuraida com O Paraíso 
perdido: Luz e Graça, Fonte e Autor Divino, todas intimamente ligadas. Graça, a 
conversão, emana da Luz que é o próprio Deus, como está em Milton: 

 
Salve, ó Luz, primogênita do Empíreo, 
Ou coeterno fulgor do eterno Nume! 
Como te hei de nomear sem que te ofenda? 
É Deus a luz – e, em luz inacessível 
Tendo estado por toda a Eternidade, 
Esteve em ti, emanação brilhante 
Da brilhante incriada essência pura. 
(III:1 a 7) 

 
Em Wilkens tudo é centrado no substantivo, não há devaneio, o ‘fulgor’ está na palavra 
‘coeterna’ da poesia. Assim, a adjetivação de “Autor” com “Divino” se faz necessária 
para contrapor ao autor humano ele mesmo. No diálogo entre Adão e Deus, no Canto 
VIII do Paraíso perdido, o substantivo “Autor” vem seguido de “supremo” (384), “de 
tudo” (435), “do Mundo” (489) e “celeste” (647). 
 
A Graça é resultante da conversão e o que leva à conversão é o arrependimento, como 
está em Milton, após a queda de Adão e Eva: 

 
Em humilde postura, arrependidos, 
Os pais da humana prole orando estavam: 
A graça, vinda do superno trono, 
Já de seus corações mudado havia 
Toda a dureza em lacrimal brandura 
(XI:1 a 5) 

 
Assim, os Mura repetem, no “teatro da floresta” (IV:202), o drama bíblico da 
“perdida/Graça adquirir” (1o:3). A “lacrimal brandura” é traduzida por Wilkens por 
“lágrimas de gosto” (1o:1). 
 
Esta Luz que emana de Deus e que é o próprio Deus se opõe, na segunda estrofe, ao 
“Pélago das Trevas”: “Mandai raio de Luz, que comunica/ A entendimento, acerto 
verdadeiro,/ Espírito de Paz!” – é como se até este momento os Muras não tivessem 
ainda sido redimidos da queda de Adão e Eva: “O mísero mortal, que em cativeiro/ Da 
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Culpa e da Ignorância navegando/ Sem voz, é certo, incauto ir naufragando” (1o:2). A 
metáfora da navegação e seus perigos está presente em todo o poema, depois da era dos 
descobrimentos marítimos – o “novo Oceano”, de que fala Wilkens (1o:7). Os 
conquistadores, agora, voltam-se para as aventuras dos rios desconhecidos. 
 
Na estrofe 3, o autor ainda reforça o poder desta Luz: “Invoco aquela Luz” e “Luz 
resplandecente” que é “apetecida/Dos Justos” e desconhecida dos selvagens. 
 
Já na primeira estrofe do Canto 1o é que aparece Providência, como determinação para 
os acontecimentos 

 
Canto o sucesso que faz celebrado 
Tudo o que a Providência tem disposto, 
Nos impensados meios admiráveis, 
Que os altos fins confirmam inescrutáveis. 

 
O final do Paraíso perdido está sob o signo da Providência quando Adão e Eva deixam 
o Jardim das Delícias: 

 
De pena algumas lágrimas verteram, 
Mais resignados logo as enxugaram. 
Diante deles estava inteiro o Mundo 
Para seu gosto habitação tomarem, 
E tinham por seu guia a Providência 
Dando-se as mãos, os pais da humana prole, 
Vagarosos lá vão com passo errante 
Afastando-se do Éden solitários 
(XII:845 a 852) 

 
Um recurso estilístico muito freqüente em Milton é uma seqüência de palavras que 
formam um ou mais versos, o que é recorrente também em Wilkens: 

 
Milton   O exílio, o cativeiro, a dor, o opróbrio 
    (II:279) 
Wilkens   A dor, o susto, o pasmo, o sentimento 
    (1o:21) 
 

A estreita sinonímia dos vocábulos faz pensar numa tradução, como neste outro 
exemplo: 

 
Milton   Aves, Céus, Terra, Lua, Sol, estrelas 
    (IV:1003) 
 

Em Wilkens há um deslocamento: 
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    O Céu, a Terra, as Aves, feras 
    (2o:19) 

 
Recurso que é usado pelo próprio Milton: 

 
    As estrelas, os Céus, a Terra, as aves 
    (VII:737) 
 

A reduplicação do verso aparece em: 
 
Milton   Contas, relíquias, bulas, indulgências 
    Bentos, bonzos, peregrinos, frades 
    (III:646/7) 
Wilkens   Grilhões, ferros, algemas, gargalheira 
    Açoites, fomes, desamparo e morte 
    (3o:18/9) 

 
Wilkens, logo no Argumento do Canto 1o, usa substantivos abstratos com o último 
ligado aos dois primeiros por conjunção e artigo: 
 

    Usos, costumes, guerras e o destino 
 

substantivos concretos precedidos de artigos, com o último seguido de adjetivo: 
 

     A flor, a fruta, a planta proveitosa 
     (3o:9) 
 
apenas o primeiro substantivo é precedido do artigo e o último ligado por conjunção: 
 
     O desespero, ousadia e atrevimento 
     (2o:7) 
 
substantivos precedidos da preposição de e ainda o emprego de conjunção: 
 
     De sossego, de paz ou de amizade 
     De conversão, comércio ou aliança 
     (2o:7) 
 
ou ainda os substantivos, concretos e abstratos, apenas separados por vírgula, com o 
último adjetivado: 
 
     Paz, alimento, pai, Deus verdadeiro 
     (5o:2) 
 



BOGÉA / Passages de Paris 6 (2011) 135–166 148

Os exemplos citados são apenas uma mostra dos pontos de contato entre Wilkens e 
Milton. 
 
 
VI. CANTO 2o & DANTE 
 

Argumento 
Já frustrados os meios que a brandura 
Da Religião e Humanidade inspira, 
Quando os da força desviar procura 
Do Onipotente se suspende a ira, 
Um Paraninfo desce, ao feliz Mura, 
Disfarçado, anuncia a Luz, que gira 
Da Fé, na Órbita eterna, Sacrossanta; 
O Apóstata confunde; ao Mura espanta. 

 
Além de Milton, há na Muhuraida evanescências de Dante (1265-1321). Esta 
aproximação do poeta protestante com o poeta católico, segundo certa convenção 
literária, embora ambos sejam os poetas da paixão, é bastante curiosa e pode, inclusive, 
enriquecer a biografia de Wilkens, além dos trabalhos literários. O Argumento ao Canto 
2o está próximo dos versos do Paraíso perdido e, imediatamente, a primeira oitava 
remete ao Canto I da Divina Comédia. Na característica concisão de Wilkens, cada 
palavra corresponde a um ou mais versos do florentino 

 
Do inverno a longa noite e tenebrosa. 
Em nuvem densa envolta, que ameaça. 
Além da obscuridade, ser chuvosa. 
E o caminhante em dívidas4 enlaça. 
Temendo, sem saber, se já enganosa 
Vereda, que então segue, nova traça 
Do Destino será, que a sepultura 
Aproximando-se vai, certa e segura. 

 
O substantivo noite é duplamente adjetivado: “longa e tenebrosa”. Este último  termo, 
na tradução de J. P. Xavier Pinheiro, caracteriza selva: “Achei-me numa selva 
tenebrosa” (I:2). O tempo, na Divina Comédia, é o do amanhecer: “No céu a aurora já 
resplandecia./Subia o sol, dos astros rodeado (I:12), depois da “noite atribulada, 
inquieta” (I:7). O caminhante do quarto verso encontra, em Dante, o verbo “caminhar” 
(I:12). “Enganosa vereda” de Wilkens tem correspondente com o “caminho 
abandonado” (I:4), já Destino concentra todo o verso inicial: “De nossa vida em meio 
da jornada” (I:1). O termo sepultura tem o correspondente morte (I:3). 
 

                                                
4 A edição de Alho substitui dívidas por dúvidas, no quarto verso, que termina por ponto e vírgula. A 

palavra é ilegível no original. No verso seguinte, Alho grifa a enganosa em lugar do já. 
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VII. CANTO 3o & CAMÕES 

 
Argumento 

Do Céu o Murificado Mensageiro, 
Prossegue a persuadir ao Mura atento, 
Do Imaripi, que busque o verdadeiro 
Desengano, e Ventura do portento. 
Já convencido o Bárbaro primeiro, 
Aos Companheiros patenteia o intento: 
Mas um Ancião repulsa encontra irada, 
Que em sucessos passados é fundada. 

 
O Ancião de Wilkens remete imediatamente ao Velho do Restelo de Os Lusíadas: 

 
Mas um velho, de aspeito venerando, 
Que ficava nas praias, entre a gente, 
Postos em nós os olhos, meneando 
Três vezes a cabeça, descontente, 
A voz pesada um pouco alevantando, 
Que nós no mar ouvimos claramente, 
Cum saber só de experiências feito, 
Tais palavras tirou do experto peito: 
(IV:94) 

 
Todo o Canto IV é, para Bloom, “uma litania de mortandade” (2003:531). Em Wilkens: 
 

Mas entre os anciãos, um velho encosta 
A ressecada mão, com gesto raro, 
Na negra face adusta e enrugada, 
Estremado responde, em voz irada 
(3o:15) 

 
O leitor se depara com dois retratos. O que é apresentado por Camões é um “velho, de 
aspeito venerando” – o homem luso, cristão, dominador; o de Wilkens, “negra face 
adusta e enrugada” – o homem brasileiro, pagão e dominado. As falas de ambos 
condenam os empreendimentos, com “voz pesada”/“voz irada”. O primeiro demonstra 
“saber só de experiências feito” e não há nenhuma referência ao “saber” do segundo. 
 
As reverberações dos Lusíadas no poema de Wilkens são menores em relação a Milton 
e estão quase diluídas nos versos. Vagas referências como, por exemplo, os Citas. Em 
Camões: “Aqui dos Citas grande quantidade/vivem” (IV:9/10); em Wilkens: 
“Inconstante e feroz, qual outro Cita” (1o:6o). No final deste mesmo Canto, Wilkens se 
ressente que “Vai me faltando a Voz; destemperada/A Lira vejo” (1o:21), o que em 
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Camões é despedida: “No’mais, Musa, no’mais, que a Lira tenho/Destemperada e a voz 
enrouquecida” (X:145). 
 
 
VIII. CANTO 4o & MITO 
 

Argumento 
A oposição se vence e tudo parte; 
No Imaripi, com pasmo é recebido. 
Mimo, agasalho encontra; Ali reparte 
Presentes preparados; persuadido 
Por Fernandes honrado, que se aparte 
Do Paganismo e Bosques; precedido 
Pelo Anjo, por Fernandes é levado 
A Tefé, onde ao chefe é apresentado. 

 
A associação paganismo/bosque, como se encontra no Argumento, fixa não apenas o 
passado do Mura, mas o passado de toda a humanidade. É o “valor cruel, bárbaro 
insano!” (2o:13) versus cristianismo. Entretanto, valores pagãos são retomados por 
Wilkens. Afinal, não pode haver epopéia sem deuses e alguns deles são citados na 
Muhuraida. 
 
Aqueronte, filho do Sol e da Terra, aparece no Canto 1o, numa referência à barca que 
atravessa o rio do Inferno, que o Mura “Transforma a mesma Barca de Aqueronte,/Em 
templo de lascívia, altar e fonte” (1o:20). Como os outros personagens mitológicos, na 
Muhuraida, se fixa como breve referência. 
 
Zéfiro, vento do ocidente, filho de Éolo e da Aurora, esposo de Flora e que faz 
desabrochar as flores e amadurecer os frutos, também é citado: “O Zéfiro mais brando 
que movendo/A flor mimosa, a gala lhe acrescenta,/Tão sereno não é” (3o:1). 
 
A rainha das Amazonas também é invocada no Canto 1o, quando Wilkens se refere ao 
Amazonas: “Rio, que de Pentessiléia a Prole/Habitando algum tempo, fez famoso” 
(1o:5). Pentessiléia luta ao lado dos troianos e é morta, ou se deixa matar por Aquiles, 
em corpo a corpo. O herói, deslumbrado pela beleza da guerreira, chora junto ao corpo. 
No Paraíso perdido, estas mulheres são citadas depois que Adão e Eva comem do fruto 
proibido e buscam ocultar a nudez: “Destas árvores folhas largas, longas/ Das 
Amazonas simulando escudos” (IX,1287/8). 
 
Febo aparece na Muhuraida “entre as Matronas/ de Ortígia” (1o: 18). Ovídio, segundo 
Spalding, “alude a dois Febos, utroque Phoebo, que se deve entender como o sol 
nascente e o sol poente” (1965:102). Aqui se trata do primeiro sol, uma vez que, na 
mesma estância, há referência à Aurora, enquanto entidade mítica, e não apenas parte do 
tempo, mas a “Aurora dos dedos cor de rosa”, do verso de Homero. As matronas de 
Ortígia, floresta perto de Éfeso, remetem às ninfas Dríades. 
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Jano, divindade originária da Cítia, merece duas referências no mesmo canto – aliás, 
Wilkens classifica o Mura de “Inconstante e feroz qual outro Cita” (1o:5). O templo do 
deus, em Roma, abre durante a guerra e fecha em tempo de paz: 

 
Se o Templo lá de Jano, entre os Romanos, 
Na Paz se fecha, inútil reputando 
O culto da deidade, que os humanos 
Ao seu capricho vai sacrificando 

 
O Autor faz contrastar com os costumes locais: 

 
Os Templos entre os nossos Lusitanos, 
Mais que nunca se ir devem freqüentando; 
Agradecendo ao Deus Onipotente, 
A Paz que Ele promove felizmente  
(5o:4) 

 
A segunda menção se volta para as festas em honra ao deus: “Se eles (Mura) também a 
Jano dedicaram,/ Entre os meses das Eras, o primeiro” (5o:5). O primeiro mês do ano, 
Januarius, é dedicado a Jano, e o primeiro sacrifício era celebrado no dia nove. Jove ou 
Júpiter aparece relacionado a Juno na mesma estância: 

 
Ou a Jove na primícia o consagraram, 
Como a princípio, entre eles, verdadeiro, 
Não menos memoráveis nos ficaram 
Os dias venturosos de Janeiro  
(5o:5) 

 
É o único entre os deuses de primeira linha citado por Wilkens. Aquele a quem Camões 
chama de “Padre (...) sublime e digno” (I:22). 
 
 
IX. CANTO 5o & HERÓI 
 

Argumento 
Brindados pelo chefe e moradores, 
Satisfeitos os Muras se ausentando, 
As choças chegam; já os exploradores 
As malocas vizinhas relatando 
Feliz sucesso vão; já fundadores 
Fernandes no Amaná, co’Ambrósio dando 
A Colônia princípio; a vez segunda 
A Ega co’o Mura Amigo em gosto inunda. 
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Os deuses traçam o Destino e os heróis tramam a História. Mas quem são os 
personagens de Wilkens? Nenhum astucioso Ulisses – de Homero, nem o ilustre Gama 
– de Camões. Passam quase despercebidos entre os marinheiros, colonizadores e 
viajantes que por aqui chegaram. Merecem um simples registro em algum relato: 

 
Matias Fernandes – diretor do lugar de Santo 
Antonio do Imaripi, no rio Japurá, 
Tenente-coronel João Batista Martel, ou Mardel, 
primeiro comissário da Quarta Divisão de Limites, 
na vila de Ega 
Frei José de Santa Teresa Neves, religioso do 
Carmo, vigário de Nogueira 

 
e entre todos se destaca João Pereira Caldas, a quem Wilkens dedica o poema. 
 
Antonio Ladislau Monteiro Baena, no Compêndio das Eras da Província do Pará, 
publicado pela primeira vez em 1829 e que abrange o período de 1615 a 1823, assim se 
refere a Pereira Caldas: 

 
Vigésimo segundo governador e capitão general do Estado do 
grão-Pará e Rio Negro (...) O seu predecessor Fernando da 
Costa de Ataíde Teive, na sala do Governo Municipal da 
Cidade de Belém do Pará aos 21 de Novembro de 1772 na mão 
lhe depõe o bastão (insígnia do poder) e desta maneira lhe faz 
entrega da jurisdição que exercia. 
Com este governador assomou o quinto bispo do Pará, Dom 
Frei João Evangelista Pereira, da Terceira Ordem de São 
Francisco e o coronel Joaquim Tinoco Valente, governador da 
Capitania do Rio Negro (1969:188). 
 

Entre os acontecimentos que marcam a governadoria de Pereira Caldas, se destacam: 
 

1772 – Decreto real de 20 de Agosto separa definitivamente o governo do Pará, do 
governo do Maranhão; a linha de demarcação entre os dois territórios é o rio 
Turiaçu; o governo eclesiástico, desde 1758, estabelece a divisa pelo rio Gurupi. 

 
1774 – Criação de uma Guarda de Cavalaria, com quartel próprio no Largo do Palácio. 

Casa e Armazens da Companhia de Comércio, “no lugar de Tabatinga, último 
termo ocidental da Capitania do Amazonas” – Baena (1969:192); “erige-se uma 
Ermida consagrada a Nossa Senhora de Nazaré, na Estrada do Utinga, Engenho 
fundado por Teodoreto Soares na margem direita do Igarapé Murutucu” – Baena 
(1969:192). 

 
1775 – Ainda, segundo Baena, “Encarrega Antonio José Landi o desenho e a ereção de 

um pequeno Teatro bem ordenado junto ao lado oriental do Jardim do Palácio: e 
expressa-lhe nesse momento que nisto espera ver a mesma atividade e 
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inteligência que sempre tem manifestado no desempenho das difíceis obrigações 
inerentes a um Arquiteto” (1969:192). 

 
1777 – Morte do rei Dom José I, “Reinado de Dona Maria I e seu augusto tio e marido 

Dom Pedro III, que ela associa ao Trono” – Baena (1969:192) 
Conclusão da “Capela de São João Batista, sagrada no dia 23 de Junho” – Baena 
(1969:193). 
 

1778 – Extinção da Companhia do Comércio, responsável por ter “metido no Pará doze 
mil e quinhentos escravos africanos (...) a maioria destes foi exportada para 
Mato Grosso” – Baena (1969:194). 

 
Pereira Caldas é substituído, em 1780, por José de Nápoles Télo de Menezes. 

 
 
X. CANTO 6o & LIBERDADE 

 
Argumento 

Enquanto o Tutelar a Mura gente, 
Celeste Paraninfo, o vai guiando; 
O príncipe das Trevas faz patente 
Seu susto, os emissários seus mandando. 
Deles o empenho, o Anjo prepotente 
Destrói; a Ega e Nogueira vão passando; 
Aqui vinte inocentes batizados, 
De outros progressos deixa esperançados. 
 

A advertência de Mário Faustino, “(esquecei-vos dos uraguais e caramurus)” 
(2003:234), certamente incluiria a Muhuraida, entre os poemas, ditos épicos, “sem 
qualquer sentido agônico, sem verdadeiro drama, sem heroísmo, sem sublime e sem 
purgação” (2003:162). Nem mesmo a presença do “Celeste Paraninfo” – Miguel 
Arcanjo, o guerreiro que derrota o “Príncipe das Trevas”, vai além do comum relatado 
nos seis Cantos. Mas, como afirma Márcio Sousa, “além de ser a primeira tentativa 
poética na região, representa um documento histórico inestimável” (1977:64) e que 
abrange outros ramos do conhecimento. 
 
Ao se propor examinar “Usos e costumes” (1o:proposição) dos Mura, Wilkens aborda o 
uso “da envenenada flexa” (1o:10), a situação particular de índios de corso em “barcos 
tão ligeiros quanto informes” (1o:17), mas se detém, principalmente, sobre a condição 
dos prisioneiros: “e o destino Que (...) inaudito,/Ao prisioneiro dá”. Logo no Argumento 
do Canto 1o, destaca a condição dos reféns de guerra e coloca os Mura entre “Algumas 
(...) nações que as mais excede/ No bárbaro costume e crueldade” (1o:10), resultante da 
“bárbara fereza, a ebridade/ Associado se acha com a crueldade” (1o:8). 
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Ao lado da celebração da liberdade na nona estrofe, Wilkens coloca o contraponto da 
servidão, na 18a: 

 
Sem distinção de sexo ou qualidade, 
Ou tudo mata, ou leva manietado, 
Em duro cativeiro, onde a maldade, 
O trabalho combina, destinado 
Aos diferentes sexos, e à idade 
Dos prisioneiros; sendo castigado 
O negligente, com tal aspereza 
Que prova é convincente da fereza 

 
estrofe acompanhada na nota: 
 

Na oitava 18 se fala dos prisioneiros: estes são os velhos e 
rapazes que da morte escapam e são empregados pelos 
Mura para fazer arcos, flexas na fábrica das infames 
choças; na caça, pescaria, etc, enquanto as mulheres 
prisioneiras se empregam em fiar algodão, para fio e para 
envolver as mesmas flexas; em fazer louça, farinha de 
mandioca ou beijus, (espécie de bolo da mesma) em 
cozinhar o peixe e caça, etc; sendo castigados todos 
asperamente se não completam o trabalho duro que se lhes 
destina (1989:103). 
 

A escravidão é conseqüência do estado de guerra constante em que vivem as diferentes 
nações indígenas entre si, e os colonizadores contra todas: “Vendo a Terra/ De sangue 
tinta, de uma injusta guerra” (1o:9), versos que se repetem no mesmo canto: “e a terra 
tinta/ De sangue, que não deixa a raiva extinta” (1o:17) com esta pequena variante final. 
 
A celebração da liberdade referida anteriormente, “Da doce liberdade desfrutando” 
(1o:8), choca o conceito mercantilista imediato do Autor: porque vem 
“desprezando/Projetos de Ambição” (1o:8). E nos versos seguintes, “Abuzando da 
mesma liberdade/Que lhes concede esse Ente Onipotente” (1o:9) e através desta 
referência Wilkens, uma vez mais, se mostra seguidor de Milton, que, segundo Bloom, 
“exalta a liberdade humana, inclusive a liberdade de pecar” (2003:80). O tom da crítica 
de Wilkens se volta não contra os Mura, mas, veladamente à sociedade que tolhe esse 
direito. 
 
Sob o aspecto conversão/guerras Moacyr Scliar acrescenta: 

 
Os jesuítas esperavam transformar os indígenas, 
convertendo-os ao cristianismo. Apesar de experiências 
como a das Missões Guaranis – uma grande e complexa 
sociedade organizada em moldes comunitários – esta não 
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foi a regra. As tribos tinham uma dinâmica psicossocial 
própria. Dessa dinâmica faziam parte as guerras tribais, a 
antropofagia e os surpreendentes movimentos migratórios 
que às vezes envolviam milhares de pessoas (2003:194). 

 
Entretanto, os Mura não são antropófagos, mas o Autor deixa registradas sugestões de 
necrofilia: “(...) infernal abuso da impiedade,/ Que até no frágil Sexo exercida/ Depois 
da morte” (1o:19). Os versos são seguidos da Nota, onde o Autor afirma que “É bem 
constante, como o Gentio Mura abusa das mulheres prisioneiras, e ainda depois de 
mortas, na ação de as cativar”. 
 
O relato do padre João Daniel faz a ressalva: “Com serem estes muras tão bravos e tão 
belicosos, não são tão bárbaros como as mais nações que comem carne humana” 
(1975:v.1,265). Em nota à 11a oitava do Canto 1o, Wilkens esclarece: 

 
Entre várias nações de gentios de corço, menos 
conhecidos, como Maués, Miranhas, Chituás, etc., que 
habitam o Rio Japurá, é mais conhecida a grande Nação 
dos Muras, pois não sendo antropófagos só se emprega em 
matar e roubar tanto os brancos como os índios 
domésticos como selvagens. Até o ano de 1756 não consta 
saísse do Rio Madeira os Muras. Agora infestavam o 
Amazonas e seus confluentes todos (1989:98) 

 
Isto está manifesto no poema: 
 

Algumas há nações que as mais excede 
No bárbaro costume e crueldade, 
Com que o esforço e valentia medem, 
Repugnante à razão, à humanidade. 
Da envenenada flecha que despedem, 
A escolha pende da voracidade 
Com que o inerme peito acometendo, 
Da vida o privam, para o ir comendo 
(1o:10) 

 
Daniel, em outra passagem, esclarece a causa da guerra permanente: “tem essa contínua 
guerra, não porque come gente ou carne humana, mas por ódio estranhável aos brancos, 
a que estes mesmos deram muita causa” (1975:v.1,264). 
 
A “bárbara fereza” é dada como característica do outro – o índio. Entretanto, no Canto 
5o, Wilkens fala no “antigo albergue”, em Alvaraes, localidade do Rio Amazonas e, em 
nota, acrescenta que “Os índios e os moradores denominavam esta povoação com o 
nome de Caiçara”. Carlos Rocque, na Grande Enciclopédia da Amazônia, dá quatro 
acepções para este termo: 
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1. Cercado de madeira à beira do rio, destinado ao embarque do gado; 
2. Curral tosco onde vivem, no lodo, as tartarugas; 
3. Rio do Estado do Amazonas; 
4. Nome dado, antigamente, a uma povoação das margens do Solimões 

(Amazonas), por servir de curral aos índios escravizados no rio Japurá e 
outros. 

 
Não são necessárias maiores explicações para perceber que, para os portugueses, gado, 
tartarugas e índios se equivalem. O cônego Francisco Bernardino Sousa, contemporâneo 
de Wilkens, escreve no livro Lembranças e curiosidades do Vale do Amazonas que 
 

CAIÇARA 
Em língua geral (tupi) quer dizer curral. 
Foi dado antigamente este nome a uma povoação no 
Solimões para servir de curral aos índios escravizados no 
rio Japurá e outros: 
(1873:22) 

 
Mais uma vez os conceitos do poder civil e religioso se completam. Anísio Jobim, em O 
Amazonas: sua história, fixa uma imagem contundente: 

 
Em Tefé, no rio Solimões, há uma povoação por nome Caiçara, 
que é um símbolo vivo do comércio de cativar índios e 
encurralá-los como alimárias, até que sejam vendidos e 
distribuídos pelos povoados das margens dos rios. A 
denominação Caiçara indica esses imundos cercados. O 
lugarejo até pouco tempo persistiu na geografia política com tal 
apelido, mudado para Alvarães (1957:53). 

 
O manuscrito de Wilkens é publicado em 1819 pelo padre Cipriano Pereira Alho com 

 
A MUHRAIDA, 

ou 
A Conversão,  e Reconciliação 

do Gentio-Muhra 
Poema heroico  em seis cantos, 

Composto 
por H. J. Wilkens 

Dado a luz e offerecido 
ao Ex.mo e Rev.mo Senhor 

D. Antonio José d’Oliveira, 
Bispo d’Eucarpia, Suffraganeo Coadjutor, 

e Provisor do Arcebispado d’Evora, do 
Conselho de S. Magestade, etc. etc. etc. 

Pelo seu Capellão 
O P. Cypriano Pereira Alho, 
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Presbytero Eborense. 
(escudo d’armas) 

Lisboa: 
Na Impressão Regia 

1819. 
Com Licença 

 
Nesta edição, Alho faz algumas modificações de palavras ou versos inteiros (queira ver 
Anexo 2). 
 
O Dicionário Bibliográfico Português traz a seguinte nota sobre Alho 

 
Presbítero secular, depois de ter professado durante  alguns anos o 
instituto ou regra carmelita, com o nome de Fr. Cipriano Albertino. 
Esteve como tal no Brasil, e em 1792 Vigário paroquial da igreja de 
Moreira, na capitania do Rio Negro. Recolhendo-se depois a cidade 
d’Evora, sua pátria, e obtendo a secularização, aí se conversou durante 
o resto da vida. Em 1820 declarou-se acérrimo propugnador das ideias 
liberais, o que depois lhe provocou alguns desgostos. Em 1834 foi 
nomeado Bibliotecário da Bibl. Pública d’Évora, cargo que exerceria  
por três meses, ou pouco mais, pois faleceu n’esse mesmo ano. 
(1859:II, 116) 

 
E a seguir acrescenta: “A Muhraida, ou a conversão e reconciliação do gentio Muhra. 
Poema heroico  em seis cantos, por H. J. Wilkens. (Traduzido em outava rythma 
portugueza.) Lisboa, na Imp. Regia 1819. 8a de 70 pag.” (1859:II,116). Segundo Treece, 
o uso do termo “traduzido” é que teria levado Mário Ypiranga Monteiro a admitir a 
existência do original na língua Mura e a edição de Alho a ser citada como “tradução”. 
 
O estilo da Muhuraida é definido por Márcio Sousa como “um texto mais direto, 
objetivamente contundente e despido” (1977:66). O poeta em nada difere do relatório 
do homem de armas, como neste trecho do Diário da viagem ao (rio) Japurá: 

 
(Março) Sábado 17 (1781) Largamos às 5 ½ e entramos em um largo 
rio e agradável à vista, às 7 ½  Aportamos às 2 da tarde em uma praia 
na Boca do Rio Comarú, domicílio da Nação Paré. Aqui se soube em 
certeza pela relação das Índias que os Muras inventaram assaltar o 
lugar de Santo Antônio no rio 16, para que tinham muita farinha, 
canoas furtadas e flexas que tudo se lhe destruiu e quebrou, e se deu 
morte a 12 ou 14 Muras, achando-se no seu campo 50 tajupares. Este 
dia caminhamos 4 2/3 léguas (1994:23). 

 
É só comparar com a descrição que Wilkens faz, no poema, sobre o fenômeno das terras 
de aluvião ou terras caídas: 

 
Entre os frondosos ramos, que bordando 
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As altas margens vão, de esmalte raro 
Sevindo estão mil rios, tributando 
Correntes argentinas, que no avaro 
Seio recolhe o Amazonas, quando 
Descendo vem soberbo, sem reparo, 
A terra, os arvoredos arrastando 
Para no mar os ir precipitando 
(1º:6) 

 
Esta estância também comprova como Wilkens é parcimonioso no uso do adjetivo, e a 
colocação do adjetivo antes ou depois do substantivo (queira ver Anexo 3) corresponde 
à vida selvagem e à travessia para o cristianismo. É como se fosse um novo fiat, uma 
nova criação, uma nova humanidade. Sobre esta travessia, Mircea Eliade escreve, no 
Mito do Eterno Retorno, que é “a transformação do caos em cosmo, por meio do ato 
divino” (1992:22). O “Bárbaro primeiro”, do Argumento ao Canto 3o, é o Adão 
amazônico. 
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ANEXO 1 
 
O primeiro estudo sistemático sobre a Literatura na Amazônia data de 1922 e é de 
autoria de José Eustáquio de Azevedo (1867-1943). Wilkens não é citado, cabe a 
primazia a Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha (1769-1811), nascido em Barcelos, 
antiga aldeia de Mariuá, no Amazonas, autor de dramas, odes, cantatas, idílios e 
sonetos. Povoa o cenário com gênios, ninfas e improváveis pastores de uma Arcádia 
equatorial e selvagem. 
 
Na seqüência surge a figura controvertida de Felippe (Alberto) Patroni (Martins Maciel 
Parente – 1794-1866), que ainda não teve a produção poética devidamente analisada, 
assim como a participação política como mentor da Cabanagem, guerra civil que 
ensangüenta todo o Norte, de 1835 a 1840. O Arquivo Público do Pará possui, ainda, 
textos inéditos deste escritor natural do Acará, Pará. 

 
 

ANEXO 2 

Manuscrito de Wilkens 

 

CANTO I 

Argumento 

Canto o successo fausto, inopinado 

Mandai rayo de Luz que comunica 

Invoco aquella Luz, que diffundida 

Mais de des Lustros erão já passados, 

Rio, que de Pantasilea a Prole 

Entre os frondosos Ramos, que bordando 

Compete o cabedal do novo Oceano, 

Entre Naçoens immensas, que habitando 

Nas densas trevas da Gentilidade, 

Algumas ha Naçoens, que as mais excedem 

Quaes Tartaros, os outros, vagabundos, 

Qual Lobo astuto, que o Rebanho vendo, 

Tal do féroz Muhura, agigantado 

D’ali, vé o Navegante embaraçado 

D’aqui de agudas flechas hum chuveiro, 

Qual Ave de rapina, insaciável, 

Não mitiga o cruel o feroz peito, 

  

Edição de Alho 

 

 

 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. Mais de dez lustros eram passados, 

  5. O rio que a Penthesilea-prole 

  6. 

  7. (sem a vírgula) 

  8. 

  9. (...) gentilidade 

10. (...) nações (...) 

11. (...) ou outros (...) 

12. (sem a vírgula final) 

13. (...) Múhra (...) 

14. O naufragante vê embaraçado 

15. 

16. (... sem a vírgula) insaciável (sem a vírgula) 

17. (sem a vírgula final) 
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Sem distincção de Sexo, ou qualidáde, 

De insipido Manjar alimentando 

A mesma foge, ás vezes, consternáda 

Mas minha Casta Musa se horroriza; 

18. (...) qualidade, 

19. (...) manjar (...) 

20. A mesma às vezes foge d’envergonhada, 

21. (...), 

 
 
 

CANTO II 

 

Argumento 

Do Inverno a longa Noute, e tenebróza, 

Do temor e cançaço emfim rendido, 

Na densa tréva, assim, da adversidáde, 

Não se cançáva o Zelo, e a piedade, 

Mil vézes reduzillos se intentáva 

Qual incauto Menino, que affagando 

Assim perdida já toda esperança 

Dos Monarcas innata piedáde; 

Mas lá desde o Divino Consistorio 

Entre elles, nos Apostatas repára 

Em zélo, e Caridade então ardendo 

Que fazes? Meu Irmão!/lhe diz seréno 

Ah! Deicha estar, hum pouco, já ociózo, 

Perplexo então o Muhura, olhando attento, 

Hes tu!/lhe diz emfim/Parente amádo! 

Sou teu Irmão, não témas, respondendo 

Á sombra, em relva agreste, reclinádos, 

Com placido semblante, alegre rosto, 

Aquelle, que da Quéda, e do perigo 

Absorto, ouvindo o Muhura a novidáde 

Ah! Quanto acertos – diz o Messageiro/ 

Menos te entendo agora; Misteriózo 

  

 

 

  1. Do Inverno a noite longa, e tenebrosa 

  2. (...) em fim (...) 

  3. Na densa treva assim da crueldade, 

  4. (...) cançava o zelo, (...) 

  5. Mil vezes (...) 

  6. (...) menino, que afagando 

  7. Há quem servil temor, pallido susto, 

  8. Tereis nos povos vossos, numerosos, 

  9. Qual fresco orvalho, que nutre humectando 

10. Qual de pezado somno despertando 

11. Levantai-vos, parentes amados; 

12. Que credito se alcança, que proveito. 

13. Quem pode duvidar que carecemos 

14. Por ventura co’a paz sendo alliados 

15. Attentos ouvem todos a proposta 

16. Oh dos teus poucos annos louco effeito! 

17. Já não lembro o aggravo a falsidade, 

18. Grilhões, ferros, algemas, gargalheira, 

19. Aquelle que da queda, e do perigo, 

20. (... sem a vírgula) ouvindo o Múhra (...) 

21. (...) acertas (diz o mensageiro) 

22. (...); misterioso 
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CANTO III 

 

Argumento 

O Zefiro mais brando, que movendo 

Não te posso explicar, Irmão Amado! 

Só por ôra, dizerte he permitido, 

Que este Rebanho seu, e Pôvo amádo, 

E para que conheças a verdáde 

O Pôvo dessa Aldea he conhecido, 

Há quem servil temor, pallido susto, 

Tereis nos Pôvos vossos numerózos 

Qual fresco Orvalho, que nutre, humectando 

Qual do pezádo Somno dispertando 

Levantai-vos! Parentes meus amádos! 

Que credito se alcança? Que proveito, 

Quem pode duvidar que carecémos 

Por ventura co’a páz, sendo alliádos 

Attentos ouvem todos a proposta, 

Oh, dos teus poucos annos, louco effeito! 

Já não lembra o agrávo, a falsidáde, 

Grilhões, Ferros, Algémas, gargalheira, 

Para os alimentar, matalotágem 

Que mais fazer podia o Irmão? O Amigo? 

Assim fallando o Velho se levanta;  

  

 

 

  1. 

  2. (...), irmão amado, 

  3. Por ora só dizer-te he permittido. 

  4. (...) rebanho (...), e povo amado, 

  5. 

  6. O povo d’essa Aldeia (...) 

  7. Assim perdida já toda a esperança 

  8. Dos monarcas a innata piedade, 

  9. Mas lá desde o divino consistório 

10. Entre elles nos apostatas repara, 

11. Em zelo, e charidade então ardendo. 

12. Que fazes, meu irmão? (lhe diz sereno), 

13. Ah! deixa estar hum pouco já ocioso 

14. Perplexo o Múhra então olhando attento, 

15. És tu (lhe diz em fim) parente amado? 

16. Sou teu irmão, não temas, respondendo 

17. Á sombra em relva agreste reclinados 

18. Com plácido semblante, alegre rosto 

19. (...) matalotagem 

20. (...) o irmão, o amigo 

21. (...) o velho (...), 
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CANTO IV 

 

Argumento 

Qual vento impetuózo, que arrancando 

Vinde, lhes diz o Muhura, Oh Companheiros! 

Disse, E voltando, o remo, o Arco empunha; 

Não se repára em Sexo, ou qualidáde, 

Não dispréza a lembrança o proprio meyo 

Se avista emfim o porto procurádo; 

O Remo, que o temor tinha Suspenso, 

A todos precedendo, vai primeiro 

Socéga o alvoroço; Mutualmente 

Oh Muhuras Velerózos! Eu conheço 

Eu sei, que agrávos tendes na lembrança, 

Este o tempo feliz, que destináva, 

Pede este Heroe; Deos lho concede, e véjo, 

Eia! pois filhos meus/ Que assim vos chame 

Não faz vapor sulfureo taes effeitos, 

La o Anjo Tutellar da Muhura Gente, 

De Mathias assim; do Muhra o peito, 

Soberbo recebia o Amazónas  

Velóz, contente, alegre, e curiózo, 

Já de Ega chega ao porto, differente 

Assim de hum filho auzencia lamentando 

  

 

 

  1. (...) impetuoso, (...) 

  2. (...) Múhra, ó companheiros; 

  3. Disse; e (...), o arco (...); 

  4. (...) repara em sexo, (...), 

  5. (...) despreza (...) util meio 

  6. (...) em fim (...) procurado; 

  7. O rémo, (...) suspenso, 

  8. 

  9. Socega (...); mutuamente* 

10. Sus, Múhras valorosos! Eu (...) 

11. (...), que aggravos (...). 

12. (...) destinava 

13. (...) heroe, (...), e vejo. 

14. Eia pois, (...)! (que assim vos chame) 

15. (...) sulfúreo (...) 

16. Lá (...) tutelar da Múhra gente 

17. (...), do Múhra (...) 

18. (...) Amazonas 

19. Veloz. (...) curioso 

20. D’Ega (...), bem differente 

21. (...) d’hum (...) a ausência (...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* Como no manuscrito. 
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CANTO V 

 

Argumento 

Oh Tu Supremo Author da Naturéza! 

Tu foste, que o feróz, barbaro peito, 

Faz Epocca o Sucesso memorável, 

Se o Templo lá de Jáno, entre os Romanos, 

Se elles tambem a Jáno dedicárão, 

De gostos, que transportes! de allegria! 

Já passa o Dia; passa a Noute: a Sesta, 

Tres dias desta sorte já passados, 

Chegádos a seus Ranchos, recebidos 

Mas já do Principal serve o cuidádo; 

Qual bando de Aves, que ao primeiro grito, 

Hum profugo entre os mais Muhurificádo, 

O Espirito Celeste, que inspirando 

Em quanto de Enviádos o destino 

Não lhe esquece o preciso, util cuidádo, 

Soberbo o Japurá vé no seu seyo 

Qual de officióza Abelha o numerózo 

Assim o antigo Albergue já deichando 

Ficando d’entre os Novos de admirádos 

Não são os brancos, não, que de aleivoso 

Persuadidos os deicha o desengano; 

  

 

 

  1. Oh tu, (...) 

  2. (...) feroz, (...) 

  3. (...) epoca o successo (...) 

  4. (...) templo (...) Jano, (...) 

  5. (...) Jano (...) 

  6. De gosto, que transporte, de alegria, 

  7. Já passa a noite, passa o dia, e a sesta 

  8. 

  9. (...) ranchos, (...) 

10. (...) cuidado, 

11. (...) aves, (...) 

12. (...) prófugo, (...) muhrificado, 

13. O espirito-celeste, (...) 

14. (...) enviados (...) 

15. (...) cuidado 

16. (...) Yupurá, vê (...) 

17. (...) officiosa (...) numeroso 

18. (...) albergue já deixando 

19. (...) os nossos (...) 

20. (...) não que (...) 

21. (...) deixa (...) 
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CANTO VI 

 

Argumento 

Plantáda pela Mão do Omnipotente, 

Já o Anjo Tutellar reconduzindo 

Mas já na Habitação do eterno dánno, 

Eia, lhes diz, briózos Companheiros! 

Os olhos levantai, vede essas Féras, 

Hide pois precaver a contingencia; 

Qual de Etna, ou de Vezuvio vasta estranha, 

Do Imperio assim das Trévas vai sahindo, 

Em Sonhos, em Vizoens, Auguro insáno, 

Outros, da Ley os boms, Santos Preceitos, 

Ja afflictos, pensativos, dispertando, 

Inspira a todos novo ardor, dezêjo, 

Não se encaminha mais velóz a balla, 

Rége o Curso, quem rége os Elementos 

Mais festejádo, que da vez primeira, 

Héra do Sexto Méz, o nono dia, 

Ja lá o Anjo da Paz, resplandecente, 

De alto Misterio executor condigno, 

Pio promóve, vé; gostózo assiste 

No Templo de Maria renascidos, 

Do Omnipotente, a Santa Providencia, 

Sobre principios taes; tal esperança, 

  

 

 

  1. Plantado pela mão (...) 

  2. Já (...) tutelar (...) 

  3. (...) lá (...) damno, 

  4. Eia! (...) 

  5. (...) feras, 

  6. Ide (...) 

  7. (...) do Etna, ou do (...) 

  8. (...) imperio (...) trevas, (...) 

  9. Em sonhos, em visões, auguro insano, 

10. Outros da lei os bons santos preceitos, 

11. Afflictos, (...) despertando, 

12. (...) ardor, desejo 

13. (...) veloz a bala, 

14. Rege o curso quem rege os elementos; 

15. (...) festejada que (...), 

16. Era do sexto mez o (...), 

17. Já (...) da paz resplandecente 

18. Do ministerio o executor condigno 

19. (...) promove, vê, gostoso (...) 

20. No templo (...) renascidos 

21. Do Piuriny desce Amanã nos lagos; 

22. (...) taes, tal esperança 

 
 
 
 
 
 
 
 



BOGÉA / Passages de Paris 6 (2011) 135–166 166

 
ANEXO 3 
 
 
O substantivo Mura [*] e o emprego como adjetivo 
 
isolado antes depois meio 
* feroz * 1o: 9 e 5o: 3 * atento indômito * fatigado 
Arg. C: 1o 1o: 9 e 5o: 3 Arg. C: 3o 2o: 9  
* feliz *  * venturoso  
Arg. C: 2o, 14, 17, 20, 22 Arg. C: 2o 3o: 3  
* bárbaros *  * forte  
3o: 6 e 9 2o: 3 3o: 11 e 18  
* indômito *  * incauto  
4o: 2, 8, 9, 11, 14, 18, 20 e 22 5o: 9 3o: 20  
* descuidados * * valerosos  
6o: 12, 17 e 22 6o:9 4o: 10  
  * amigo  
  Arg. C: 5o e 9  
  * invicto  
  5o: 11  

 
Adjetivo mura/s [*] 
 

singular plural 
antes depois sempre antes do substantivo 
* gente inquilino * * deputados 
4o: 6, Arg. 6o 5o: 15 5a: 14 
  * viajantes 
  6o: 2 
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HISPANIC, HERPANIC, MY PANIC. QUE PÂNICO? UMA JORNADA 
BRASILEIRA NOS EUA 

      
 

Eva Paulino BUENO* 
 
 
Resumo: Os brasileiros sempre vieram aos Estados Unidos, alguns a passeio, outros para estudar, e 
outros como membros do corpo diplomático. Alguns, como Adolfo Caminha, no séxulo XIX, Érico 
Veríssimo, e Henfil no século XX, escreveram livros sobre a viagem. Mas, especialmente desde os anos 
80, milhares de brasileiros começaram a ficar nos Estados Unidos, e muitos destes ilegalmente. O artigo 
fala da situação destes brasileiros em relação à sua identificação com outros latino americanos, e em 
relação à sua posição dentro da nação estado unidense.  
 
Palavras-chave: hispânico; representação; imigração; Estados Unidos; Brasil; Latino América. 
 
Resumen: Los brasileños siempre han venido a los Estados Unidos, unos como turistas, otros para 
estudiar, y otros como miembros del cuerpo diplomático. Algunos, como Adolfo Caminha, en el siglo 
XIX, Érico Veríssimo y Henfil, en el siglo XX, escribieron libros sobre su viaje. Pero, especialmente 
desde los años 80, miles de brasileños empezaron a quedarse en los Estados Unidos, muchos de ellos 
ilegalmente. El presente ensayo habla de la situación de estos brasileños en relación a su identificación 
con otros latinoamericanos, y en relación a su posición en la nación estadounidense.  
   
Palabras clave: hispánico; representación; inmigración; Estados Unidos; Brasil; Latino América. 
 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
Como todos os brasileiros, eu acredito que sou brasileira. Como é que eu sei disto? 
Simples: nasci no Brasil. Na nossa constituição, e na nossa tradição, quem nasce no 
Brasil é brasileiro. Eu sou brasileira. Ou pelo menos, esta questão, que me parecia tão 
clara e simples, ficou um pouco problematizada em 1987, quando fui preencher uns 
papéis nos Estados Unidos. 
 
Nos papéis, tive que escolher a minha identificação étnica. Nas alternativas, se 
encontravam “branco,” “africano americano,” “nativo americano ou amerindio,” 
“europeu,” “asiático,” “hispânico” e “outro.” As fichas mudaram desde 1987, e as 
alternativas também. Mas naquele dia, naquela ficha, estas eram as opções. Fiquei sem 

                                                
* Eva Paulino Bueno é professora de espanhol e português no Departamento de Linguas da St Mary's 
University em San Antonio, Texas. Autora de “Mazzaropi, o artista do povo” (EDUEM, 2000); 
“Resisting Boundaries” (Garland, 1995) e; “I Wouldn't Want Anybody to Know: Native English 
Teaching in Japan” (JPGS, 2003). 
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saber onde me enquadrava, e não queria marcar “outro.” Não sou “outro,” sou eu 
mesma. 
 
Marquei “branco,” e “nativo americano,” porque minha família vem dessas duas origens. 
Marquei também “africano americano,” por causa de minha identificação com a família 
da mulher que me amamentou quando nasci, e cuja cultura é uma busca constante para 
mim, tanto profissional como pessoalmente. 
 
Mas o funcionário rejeitou minha ficha e me disse que eu poderia marcar somente uma 
opção. Objetei que, por ser do Brasil e não poder marcar mais de uma alternativa, não 
havia nenhuma em que eu coubesse. A não ser que aquele “outro” indicasse o “outro” 
dos Estados Unidos. Com uma cara de tédio diante da minha óbvia ignorância, ele me 
explicou que sou “hispânica.” 
 
Hispânica, eu? Um instante, maestro! Minha língua nativa não é o espanhol! Não sou da 
Argentina! Nem do México! Nem da Bolívia! (O que não quer dizer que haja alguma 
coisa errada em ser desses países, absolutamente nao!) Na minha casa não servem 
tortillas e não dançávamos nem tango nem rumba nas nossas formaturas. Eu sou do 
Brasil. Falo português desde criança. Somos o maior país da América Latina. Somos o 
quarto ou quinto maior país do mundo (depende de quem está fazendo os cálculos). 
Temos o Amazonas. Temos o São Francisco. Temos as cataratas do Iguaçu e o Pantanal. 
Temos o Rio Grande do Sul, o Piauí e o Acre, com todo aquele mundão no meio.  
 
Mas, não teve jeito. O funcionário não quis nem saber. Tive que marcar “hispânico” na 
ficha. E, de lá pra cá, estou passando por um aprendizado do que significa ser hispânica. 
Às vezes, o aprendizado é doloroso. Às vezes cômico. Minha trajetória não é singular. 
Na verdade, tenho certeza de que a maioria dos brasileiros que vêm aos Estados Unidos 
passou e passa por situações semelhantes. Por isto mesmo, essas situações me 
interessam como condutoras de uma maior indagação do que significa, para mim e meus 
compatriotas fora do país, ser brasileiro. 
 
 
II. O VERBO, O ADJETIVO, A HERANÇA E A BOLSA DE ESTUDOS 
 
Qual teria sido o primeiro brasileiro a vir aos Estados Unidos? E por que terá vindo? 
Talvez alguns tenham vindo antes, mas o primeiro relato de vinda que conheço é No 
país dos ianques, do escritor Adolfo Caminha, que participou do movimento naturalista 
no Brasil. Antes de ser escritor, ele foi marinheiro, e veio aos Estados Unidos para 
participar da “Grande Exposição Industrial de Nova Orleans.” No caminho para os 
Estados Unidos, Caminha passa por Barbados, e nos brinda com este exemplo de 
racismo, “A população, na maior parte negra, é composta de gente de baixa classe e 
geralmente intratável.” Ele comenta ainda que a língua falada é “um patois detestável,” 
e que as pessoas incomodam os passageiros do barco ao insistirem em levá-los a 
conhecer partes pitorescas de sua terra. Caminha não se detém no fato de que os locais 
necessitavam ganhar a vida e se ofereciam como cicerones aos turistas que chegavam, 
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na única língua que tinham. A impressão que se tem de Caminha, nesta parte da viagem, 
é que ele vai achar defeito em tudo. No entanto, ao chegar aos Estados Unidos, os 
adjetivos mudam, e Caminha confessa, sem o menor pudor, que “O autor destas simples 
notas de viagem, [...] admira os Estados Unidos como uma segunda pátria, porque ali 
moram juntas todas as liberdades e florescem prodigiosamente todas as nobres idéias 
civilizadas...”1 Parece que nosso escritor se sente bem ao estar, por assim dizer, “por 
cima da carne seca,”  e “ali com os homens,” como se pode ver neste trecho do livro: 

 
O cônsul-geral brasileiro, Sr. Dr. Salvador de Mendonça, ... juntamente com Mr. 
Eustis, cônsul em Nova Orleans, foram recebidos no portaló pelo comandante e 
oficiais com todas as honras que lhes eram devidas. Seguiram-se os 
representantes da imprensa, do comércio, etc. 
Conduzidos à Câmara, desde logo estabeleceu-se entre brasileiros e americanos 
uma camaradagem franca, uma corrente comunicativa de afabilidades, como se 
já fôssemos conhecidos velhos. As taças de champanha chocavam-se, vivas 
sucediam-se, levantavam-se toasts às duas nações, trocavam-se os mais 
espontâneos comprimentos. 

 
Ao que tudo indica, a festa e as comemorações acompanharam toda a viagem de 
Caminha e seus colegas. No país dos Ianques termina em uma nota que, desde uma 
perspectiva histórica comparativa, se torna ainda mais dissonante, se tomarmos em 
conta a situação corrente dos Estados Unidos: 

 
Enquanto as nações da Europa digladiam-se numa luta contínua, perdendo na 
guerra o que dificilmente acumularam em poucos anos de paz, a grande nação 
americana deixa-se estar quieta e desarmada, sem exército e sem marinha, 
confiada no seu próprio valor, no patriotismo de seus filhos, certa de que, num 
dado momento, cada cidadão, cada americano saberá cumprir com heroísmo o 
seu dever e honrar as suas tradições de povo independente e forte.2 

 
Caminha, então, utiliza duas medidas diferentes para os dois países: enquanto a língua 
do povo de Barbados o incomoda na sua diferença, ele nem sequer registra qualquer 
diferença em relação ao inglês, e não economiza elogios de todos os tipos aos Estados 
Unidos. Que podemos concluir, ademais do seu racismo e rejeição dos negros de 
Barbados? Talvez seu medo ao sentir que o Brasil, afinal também um país de negros, 
estava tão próximo de Barbados ou que poderia ser confundido com Barbados? Ou 
estaria ele se identificando tão completamente com o que acreditava ser “americano,” 
que imediatamente queria distanciar-se do que achava que os americanos rejeitariam? A 
admiração pelo sistema e pelo povo americano, em contraposição ao seu horror aos 
habitantes de Barbados nos garante que, de fato, aquele brasileiro (pelo menos neste 
texto) se tornaria americano se pudesse, e viraria as costas a tudo mais.  

                                                
1 Ambos textos vêm da publicação eletrônica do livro, em que páginas não são marcadas. 
2 Este livro de Caminha se encontra disponível na rede em vários endereços. Os textos usados aqui vêm 
de http://www.biblio.com.br/conteudo/AdolfoCaminha/mnopais.htm, e por isto não tem número de 
páginas. 
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Já o escritor Joaquim de Souzândrade, em seu livro-poema O Guesa, tem uma 
perspectiva um pouco diferente. Caminha passou apenas alguns meses nos Estados 
Unidos, como convidado, e como parte de uma corporação, a marinha brasileira. 
Souzândrade, por sua vez, embora tenha vivido nos Estados Unidos mais ou menos na 
mesma época, morou com sua filha em Nova York por vários anos, de 1871 e 1885, 
enquanto ela estudava num colégio americano.  Ainda que Souzândrade tenha sentido a 
influência das artes da época - especialmente da poesia de Walt Whitman - ele parece 
ter passado sua vida praticamente sozinho. Não há nenhum registro de suas relações 
com outros brasileiros, se é que havia algum em Nova York além dele naquela época 
que não fosse funcionário do consulado. 
 
Souzândrade deve também ter admirado os Estados Unidos, para vender parte de seus 
bens em São Luís para custear sua estada em Nova York, sob o pretexto do estudo da 
sua filha.3 Mas como residente, ele viu algo que vai além da admiração incontida que 
Caminha expressa em No país dos ianques. O resultado deste conhecimento se encontra 
em uma parte de O Guesa que se chama “O inferno em Wall Street,” no Canto X. Fica 
claro no poema, que Souzândrade lia os jornais, acompanhava a situação do país no 
momento crucial do pós-guerra civil, e da constituição do império capitalista baseado 
em Wall Street. Assim, o poema abre com os seguintes versos 

 
“Fulton’s Folly, Codezo’s Forgery  
Fraude é o clamor da nação! 
Não entendem odes 
Railroads  
Paralela Wall-Street a Chattám”  
 

Aqui saliento o fato de o poeta ter visto que a nação já se encontrava politizada e 
alfabetizada o suficiente para clamar contra o que percebia ser fraude. O poeta registra, 
junto com o clamor, sua admiração pela energia infernal que encontra na metrópole, 
Chattám. Até hoje, esta parte de O Guesa é considerada um dos comentários mais 
penetrantes, da parte de um brasileiro, sobre aquele momento histórico nos Estados 
Unidos.4 Mas não podemos, de toda maneira, ver “O inferno em Wall Street” apenas 
como crítica contundente aos Estados Unidos ou ao capitalismo que tomava forma e 
força no tempo que ele registra. Existe, pela mesma ânsia enciclopédica de 
Souzândrade, o desejo também de prestar homenagem ao país. 
 
Depois dessas viagens do século XIX, outros ilustres brasileiros vieram aos Estados 
Unidos, e alguns escreveram seus relatos. Quem pode esquecer, por exemplo, que 
Gilberto Freyre, outro que veio aos Estados Unidos com os bolsos cheios de dinheiro de 

                                                
3 Luiz Costa Lima escreve, em “Idéias”  do JB, sobre esta fase da vida de Souzândrade e afirma que, 
“Como sua única fonte provável de renda eram as colaborações para O Novo Mundo, jornal editado em 
New York por José Carlos Rodrigues, é viável que  houvesse aí dilapidado sua herança.” Um exemplo 
“fundacional” de brasileiro gastando sua fortuna nos Estados Unidos? 
4 Ver o excelente trabalho de Luiza Lobo, Épica e modernidade em Souzândrade. 
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engenho, aqui conseguiu escrever melhor sobre seu próprio país e cultura? Casa grande 
e senzala, um livro que marca uma mudança importante na maneira pela qual os 
brasileiros começaram a se ver, só poderia ter-se tornado realidade fora do Brasil. Como 
o próprio Freyre esclarece, um dia em Nova York, ao ver os marinheiros brasileiros, 
produto da mistura de raças que deu origem ao povo brasileiro, entendeu a extensão 
desta verdade, que hoje pode ser aparente, mas que nos anos de 1930 não era nem 
aparente nem aceita.5   
 
Um outro desses escritores foi Érico Veríssimo, que, assim como Adolfo Caminha e 
Souzândrade, chegou aos Estados Unidos de navio, em 1941. Se Souzândrade encontrou 
o país perguntando-se sobre as fraudes internas, Veríssimo encontrou-o perguntando-se 
sobre que direção tomar na segunda guerra mundial. Veríssimo, ainda mais que seus 
predecessores, chegou aos Estados Unidos como representante do Brasil: sua viagem foi 
o resultado da chamada “política de boa vizinhança,” instituída pelo governo de 
Franklin Roosevelt. Veríssimo fez um tour “pela nata,” regado a bons vinhos e 
salpicado de encontros oficiais e semi-oficiais. É bem possível que não tenha chegado a 
ter nenhuma conversa de maior porte com ninguém que não estivesse diretamente 
relacionado a sua missão quase diplomática. Assim, seus comentários mais inquisitivos 
sobre o país, em Gato preto em campo de neve, se restringem à segurança na Casa 
Branca (inexistente), e ao fato de ser Hollywood uma “cidade murada e proibida.” 
Também descobriu algo que ainda permanece: os americanos não conhecem o Brasil e 
pensam que falamos espanhol. 
 
Outro relato que chama a atenção é o do escritor-comentarista-político-caricaturista 
Henfil (nome artístico de Henrique de Souza Filho). Seu livro, Diário de um cucaracha, 
conta suas aventuras durante a viagem em busca de tratamento para a hemofilia, em 
1973. Embora Henfil não tenha vindo como representante oficial ou semi-oficial do 
Brasil, entrou em contato com várias personalidades do mundo artístico do país, e 
inclusive quase conseguiu que a tira com seus personagens “Fradinhos” fosse aceita 
para distribuição pelo Universal Press Syndicate. Ao que tudo indica, a companhia se 
furtou ao contrato por temer a reação do público americano frente ao humor às vezes 
corrosivo de Henfil.6 O escritor não se contentou somente em mandar cartas ao Brasil 
contando o que via aqui (esta é a forma do livro), mas tentou também escrever 
dirigindo-se aos Estados Unidos - a colônia escreve à metrópole. A rejeição dos 
fradinhos pode ser vista como o sinal de que, quando a colônia escreve de volta à 
metrópole, as chances de ser lida são muito reduzidas.   
 

                                                
5 O livro de Freyre não é exatamente um estudo de brasileiros nos Estados Unidos, por isso não o discuto 
aqui. No entanto, é muito interessante frisar que os estudos que Freyre fez fora do Brasil foram a pedra 
fundamental para seu entendimento da verdade racial do seu país. Deste entendimento surgiu o livro, e 
com ele, toda uma nova vertente da antropologia e da sociologia brasileira. 
6 O fato de Henfil ter usado a foto de uma barata na capa de seu livro já indica esta tendência humorística. 
Existe uma versão do livro “para mulheres,” sem a barata na capa, mas quase todos preferem a versão 
com a barata. 
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E o que são os “cucarachas” senão os próprios latino americanos que, como Henfil, 
estavam nos Estados Unidos à procura de algo que não encontravam em seu país? 
Nosso compatriota buscava, além da sonhada cura para sua doença genética, talvez até 
uma oportunidade de deixar o Brasil e sua ditadura para trás. Não atingiu nenhum dos 
dois objetivos. Voltou ao Brasil, onde mais tarde recebeu uma transfusão de sangue 
contaminado com o vírus da AIDS e morreu em 1988, aos 44 anos. Sua estada nos 
Estados Unidos, além de servir para o relato de suas próprias aventuras, serviu também  
para que ele mesmo compreendesse  a  situação dos latinoamericanos em geral, que são 
- ou eram, na ocasião - chamados de “cucarachas.”7 A politização de Henfil, e sua 
sensibilidade de comentarista político lhe deram a possibilidade de entender e ver além 
da superfície e   de reconhecer que sua posição no imaginário americano era entre os 
demais latinoamericanos. Por isto se colocou entre eles, um “cucaracha” entre os 
demais.  
 
Um pouco mais de uma década depois de Henfil, outro brasileiro documenta em A 
travessia americana, sua aventura de 38 dias de carro entre Los Angeles e Nova York. 
Diferentemente das viagens anteriores, esta foi feita por dois amigos, que 
documentaram suas impressões e seu “desafio” à “potência” americana. Mas esse 
desafio é feito muito da margem, ou melhor, da janela do carro em que viajam, jogando 
lixo pela estrada para se “vingarem” dos desmandos americanos no mundo e, em 
especial, na América Latina. Um ponto interessante de seus comentários acontece 
quando estão em Niagara, cuja catarata eles comparam com a nossa finada Sete Quedas 
e concluem Niagara é muito inferior.  
 
A travessia americana é um livro muito interessante, além de engraçado porque o autor 
muito honestamente revela, já no princípio, que as raízes de sua travessia estão fincadas 
no terreno da infância, em que  assistia a filmes americanos. Mas essa travessia também 
pode ser vista como uma paródia ao livro de Jack Kerouak, On the road, já que neste 
caso os motoristas do carro são brasileiros e fazem o percurso de volta a Nova York. 
Aqui a colônia não só escreve de volta à metrópole mas também dirige pela metrópole, 
faz piada com a metrópole e, em alguns casos, tem que reconhecer que partes da 
metrópole são muito parecidas com a colônia. 
 
Esses relatos de viagem são fundamentalmente diferentes do relato de Edivaldo 
Boaventura, estudante de Mestrado em Administração Educacional na Penn State 
University de 1978 a 1980. Seu livro, A segunda casa, pelo título já indica o tipo de 
relação tem ele, se não com os Estados Unidos, ao menos com um lugar muito 
específico dentro do país. De fato, a cidadezinha de State College, na região central da 

                                                
7 Por que cucarachas? Uma enquete que fiz com amigos e colegas da América Latina que moram nos 
Estados Unidos, deu este seguinte resultado: alguns acham que os americanos pensam que nós habitamos 
qualquer cantinho escuro, e qualquer coisa nos serve, ou que nos reproduzimos como baratas, ou que, 
mesmo que pisem em nós, outros virão em nosso lugar. Alguns disseram que provavelmente tem alguma 
coisa que ver com a música “La cucaracha.” Uma olhada mais cuidadosa à letra desta música mostra que, 
mesmo neste caso, esta associação de latino americanos com baratas é extremamente pejorativa, já que, 
na música, além de tudo, o narrador é viciado em maconha. 
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Pensilvânia, deve ter funcionado como uma casa, um lar, para o estudante-professor 
baiano, que se viu envolto em neve, brancura e no frio muito forte a que aquela região 
está sujeita anualmente. Mas Boaventua já tinha estado nos Estados Unidos 
anteriormente, sempre como parte de uma instituição e como beneficiário de uma ou 
mais bolsas de estudo. Quantos brasileiros podem gabar-se de haver vindo aos Estados 
Unidos para “absorver o ar de Boston,” ou estudar na universidade de Harvard, ou 
passar tempo suficiente entre acadêmicos harvardianos para poder observar, como 
Boaventura observa em seu memorial apresentado à Fundação de Apoio à Pesquisa e 
Extensão da Universidade Federal da Bahia, em 1995, que “segundo uma tradição, a 
simples presença naquele lugar torna as pessoas mais inteligentes e mais cultas!”8?  
 
De outro estudante, Jorge Hoffmann Wolff, vem o livro Pateta em Nova Yorque, que 
não é um relato de viagem, mas uma coletânea da poesia escrita dos fins de dezembro 
de 2000 até meados de fevereio de 2001. Aqui temos versos que revisitam Souzândrade, 
em sua caminhada e também em sua tentativa poética de ver a língua portuguesa de 
fora, o que torna o poeta mais livre para jogar com ela e inventar palavras. Embora 
Wolff também tenha produzido seu trabalho em um tempo informado pela sua 
experiência de estudante (de teoria literária), ele não chama os Estados Unidos de 
“segunda casa.” Na verdade, o título de seu livro é, além de uma referência à 
cidadezinha Nova Iorque, no Maranhão, uma referência ao livro que Federico García 
Lorca escreveu após passar um tempo na cidade, Poeta en Nueva York.9 Assim como O 
Guesa de Souzândrade, Pateta em Nova Yorque, é uma tentativa  de obter uma visão 
global panamericana, a partir da experiência dos mais humildes quando expostos ao 
nível de consumismo dos mais ricos. Tal é o caso do poema “Dialética sem síntese 
panamericana,” que diz,  
 

“Se/ a arrumadeira passa com ruído/e roupa de presidiária/junto dos laptops 
bem-pensantes/na universidade privada/e norte-americana/E/a faxineira passeia 
a vassoura/em traje colorido esporte/ao lado dos bárbaros estudantes/da 
universidade pública/e brasileira/LOGO/riqueza é riqueza/e vice-versa”.  

 
No entanto, não podemos deixar de lembrar que, embora este estudante-doutor tenha 
vivido nos limites do Harlem, ele também passou pelos Estados Unidos como alguém 
que não teve que sair à rua para trabalhar para ganhar a vida. A bolsa de estudos é, 
como sabemos, a maneira de muitos brasileiros estudantes passarem tempos em países 
estrangeiros. Seria possível dizer-se e sem exagero que o CNPq, ao enviar ao exterior 
nossos mais promissores acadêmicos para se aperfeiçoarem e voltarem ao Brasil para 
compartilhar o que aprenderam, funciona como uma das maiores agências de viagem do 
Brasil. Para os bolsistas, assim como para os enviados dentro de um programa 

                                                
8 Ver seu “Memorial” apresentado à Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão - FAPEX para o Prêmio 
Pesquisador do Ano 1994/UFBA, Área III - Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
1995. Disponível na rede em http://www.fe.unicamp.br/ensino/graduacao/downloads/proesf-
Memorial_de_Edivaldo_Boaventura.pdf 
9 Na sua volta à Espanha, Lorca foi assassinado pelas forças fascistas no começo da guerra civil. Poeta en 
Nueva York foi publicado após a sua morte. 
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governamental, ou para aqueles que vieram com dinheiro do próprio bolso, jornalistas 
ou herdeiros, não há nenhum pânico. Todos têm casa e comida garantida nos Estados 
Unidos. E quando o tempo aqui acaba, todos têm um Brasil para onde voltar, onde uma 
vida os espera. Todos os casos de visitantes até agora citados podem ser considerados 
casos excepcionais, assim como são excepcionais os casos de artistas como por exemplo 
Carmem Miranda, Sérgio Mendes ou Sônia Braga, que são brasileiros internacionais, 
talvez supranacionais, e podem morar onde quiserem. Mas e os demais?  
 
 
III. MAS QUE NADA! SAI DA MINHA FRENTE QUE EU QUERO PASSAR 
 
Muitos brasileiros saíram do Brasil durante nossa história e, como vimos acima, alguns 
viveram pra contar como é estar fora do próprio país. Todos lembramos, por exemplo, 
do canto dolorido de Gonçalves Dias, nos primórdios da nossa poesia romântica,  
chorando sua saudade: “Minha terra tem palmeiras / onde canta o sabiá / as aves que 
aqui gorgeiam / não gorgeiam como lá.” O “aqui” do poema era Portugal. Mas esta 
estrofe pode ser uma canção de todo exilado que “estranha” a terra estrangeira, e sente 
que nela nada é bom como no Brasil. Muitos dos que saem, o que mais querem é voltar. 
E isto afeta a todos: podem perguntar a Caetano Veloso, a Chico Buarque, e aos demais 
artistas que saíram do Brasil “num rabo de foguete,” durante os anos da ditadura. Todos 
queriam voltar e todos voltaram. Como Gonçalves Dias, eles são todos membros da 
elite e podemos estar bem descansados que nenhum deles jamais teve que lavar carros, 
limpar casas, cuidar de bebês, engraxar sapatos, pra sobreviver fora do Brasil. Nenhum 
deles foi confundido com terroristas e executado a sangue frio no meio da rua, em pleno 
dia, em Londres. Todos esses artistas e estudantes voltaram. Mas nem todos os 
brasileiros que saem do Brasil podem voltar.  
 
A diáspora brasileira começou, de acordo com as estatísticas, nos anos 80. Com o fim 
do “milagre brasileiro,” começou o êxodo.  Agora temos contingentes brasileiros em 
várias partes do mundo, e, de acordo com o escritor Wilson Loria, eles são chamados de 
Brasilguaios (brasileiros no Uruguay), Brasilpeus (brasileiros na Europa) e Brazucas 
(brasileiros que moram nos Estados Unidos). Um grupo especial de brasileiros foi para 
o Japão, beneficiando-se da política japonesa que, ao deparar-se com a situação de falta 
de mão de obra para suprir o mercado de trabalho nas profissões “sujas, mal pagas e 
perigosas” que seus cidadãos menosprezam, começou a aceitar os descendentes dos 
japoneses que haviam emigrado, no começo do século XX, para o Peru e para o Brasil. 
Um grande número destes “dekasseguis” ainda se encontra no Japão, e apesar de serem 
brasileiros como os que vieram aos Estados Unidos, sua situação é diferente, 
especialmente porque eles não são ilegais. São discriminados, alguns maltratados, 
alguns rechaçados, mas têm o direito legal de permanecer no país.10  
 

                                                
10 Eu tenho escrito extensivamente sobre o assunto dos brasileiros de origem japonesa que vivem no 
Japão. Ver, por exemplo, “Gaijin, gaijin,” na Revista Espaço Acadêmico de 2002: 
www.espacoacademico.com.br/015/15eva.htm Ver também o artigo de Wilson Loria na revista Brazzil de 
novembro de 1999. 
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Os números das estatísticas variam, mas pode-se dizer seguramente que há mais de 4 
milhões de brasileiros morando fora do Brasil atualmente.11 A estatística para o número 
de brasileiros nos Estados Unidos - o país onde a maioria se concentra - é extremamente 
complexa, e aqui também há grande variação, dependendo de quem está contando. 
Katheryn Gallant, no seu artigo “The Brazilians are Coming,” diz que  

 
Since 1987, when about 300,000 Brazilians lived outside the country, emigration 
has increased at a rate of 20% per year. Since April 1991, there have been no 
official statistics about Brazilian emigrants. The only number available is that of 
passports issued by the Federal Police. That came to a total of 436,177 in 1993, 
the most recent year for which statistics are available.  
Desde 1987, quando cerca de 300.000 brasileiros viviam fora do país, a 
emigração aumentou em 20% por ano. Desde abril de 1991, não há estatístics 
oficiais sobre emigrantes brasileiros. O único número disponível é o de 
passaportes emitidos pela Polícia Federal. Este foi de 436.177 em 1993, o último 
ano para o qual há estatísticas disponíveis. 

 
E quantos destes vieram e ficaram nos Estados Unidos? O Censo americano de 2000 diz 
que há 212.428 brasileiros no país. Já o Ministério das Relações Exteriores do Brasil dá 
o número de 784.000. E o fundador do Brazilian Immigration Center em Allston, 
Massachusetts, Fausto Mendes Rocha, calcula que há aproximadamente 1,2 milhões de 
brasileiros nos Estados Unidos.12  
 
Tal diferença de números provoca algumas perguntas. Primeiro, logicamente, por que 
essa discrepância entre os números oficiais americanos, os brasileiros e os números de 
uma entidade de assistência como a Brazilian Immigration Center, que se destina a 
socorrer aos imigrantes brasileiros da área? Em segundo lugar, se há realmente 1,2 
milhões de brasileiros nos Estados Unidos, por que essa presença é raramente notada, e 
por que não existe uma comunidade brasileira organizada no país?  
 
Começando pela diferença de números, temos que considerar, inicialmente, como o 
governo americano prepara os papéis do censo, seus formulários e suas maneiras de 
coleta de dados. Para se ter uma idéia, em 1996 o governo americano contratou uma 
empresa de pesquisas para melhorar os formulários do censo de 2000. Dianne Crispell 
escreve que 

 

                                                
11 Katheryn Gallant menciona que o demógrafo brasileiro José Alberto Magno de Carvalho, diretor do 
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais afirma 
que havia entre um milhão e 2,5 milhões de brasileiros morando fora do Brasil em 1995, enquanto que o 
IBGE constatou a “ausência” de 1.379.928 brasileiros entra as idades de 20 a 44 anos no censo de 1991. 
Considerando que estes números estão corretos, e fazendo uma projeção da taxa de saída ter continuado 
constante nos últimos doze anos, então o cálculo de 4 milhões morando fora do Brasil atualmente é até 
conservador. Ver também uma divertida fórmula inventada pelo autor do texto “Brazilians in the USA” 
disponível em http://brazilbrazil.com/brasusa.html. Ele chega à conclusão que há 600.000 brasileiros 
morando nos Estados Unidos. 
12 Números citados por Carla Andréa Leininger, em “Not all Latinos are Hispanics.” 
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The U.S. Census Bureau is under immense pressure to conduct an improved 
census in 2000 for less money. Toward that end, it’s gearing up to try some new 
things that may increase the initial mailback response rate from its less-than-
stellar level of 65 percent in 1990. A big part of the bureau’s hopes rest with 
newly designed user-friendly questionnaires.   
A Secretaria do Censo dos Estados Unidos está sob imensa pressão para fazer 
um censo melhor em 2000, menos caro. Para obter tal resultado, ela está-se 
preparando para tentar algumas coisas novas que podem aumentar o número de 
respostas iniciais recebidas pelo correio, para que seja melhor que o nível 
menos-que-aceitável de 65% que obteve em 1990. Uma grande parte das 
esperanças da Secretaria está baseada em questionários mais fáceis de usar para 
o usuário. 

 
Pode-se imaginar que entre esses problemas dos questionários estava o pequeno mas 
para nós importantíssimo fator da caracterização dos brasileiros. A página de internet do 
US Census Bureau explica que, de fato, em 2000 os formulários tentaram levar em 
conta a crescente diversidade da população americana, e que a questão da auto-
identificação em termos de raça agora oferece mais opções, e inclusive a possibilidade 
de a pessoa marcar mais de uma raça. No documento há uma explicação sobre a questão 
dos hispânicos, em que se diz que o governo federal considera a raça e a origem 
hispânica dois conceitos distintos e separados, e que os hispânicos podem ser de 
qualquer raça.  
 
Mas o formulário, a meu ver, complica ainda mais as coisas ao dizer que usará os 
termos “Hispanic” e “Latino” indiscriminadamente, e oferece um grande número de 
opções de “raça,” entre elas, por exemplo, “Filipino,” “Japanese,” “Samoan,” e outros 
para os asiáticos. Ao mesmo tempo, no item 5 dessa parte do questionário, para as 
pessoas de Spanish/Hispanic/Latino, há as seguintes opções: 
 

(   ) No, Not Spanish/Hispanic/Latino   (Não, Não espanhol/hispânico/latino) 
( )Yes, Mexican, Mexican Am., Chicano (Sim, mexicano, mexicano-americano, 
chicano) 
( )Yes, other Spanish/Hispanic/Latino – print group (Sim, outro 
espanhol/hispânico/latino – escrever o nome do grupo) 
(  )Yes, Puerto Rican (Sim, porto riquenho) 
(  )Yes, Cuban (Sim, cubano) 

 
Esta confusão entre raça e país de origem talvez seja uma das razões para a discrepância 
entre os números. Mas há outras maneiras de fazer esses cálculos. 
 
A antropóloga americana Maxine L. Margolis é autora de um dos estudos mais 
aprofundados sobre os brasileiros nos Estados Unidos. Seu livro, Little Brazil: An 
Ethnography of Brazilian Immigrants in New York City, embora publicado em 1994, 
ainda é o padrão utilizado quando se discute sobre brasileiros no país. Margolis 
conduziu sua pesquisa através de questionários que distribuiu a 100 imigrantes 



BUENO / Passages de Paris 6 (2011) 167–185 

 

177

brasileiros que foram localizados através do que se chama “snowball sampling” - 
“amostragem crescente” - e observação participante. A autora reconhece as limitações 
do método para dar uma visão estatística dos brasileiros em Nova York, mas o livro nos 
apresenta, de todas maneiras, uma visão humana dos brasileiros naquela cidade, suas 
lutas e aspirações.  
 
Margolis nos informa, por exemplo, que ela estima (em 1993, quando fez a pesquisa) 
que havia por volta de oitenta mil a cem mil brasileiros sem documentos - ou ilegais - 
em Nova York, a maioria deles pessoas que haviam ficado no país depois de expirado o 
visto de turismo. Este é um número bastante alto, mesmo levando-se em conta que Nova 
York é uma metrópole de mais de sete milhões de pessoas. Considerando-se a contínua 
chegada de brasileiros, devem existir muitos mais hoje na cidade. Quantos? Onde? 
Fazendo o quê? 
 
Mas a pergunta que ainda me incomoda, mesmo depois de rever toda a complexa 
questão de como um censo é feito é que, sejamos cem mil, duzentos, ou um milhão e 
meio de brasileiros nos Estados Unidos, por que não temos uma presença política e 
social mais pronunciada no país, e por que não nos juntamos mais em comunidade? Não 
estamos nem pensando em formar um grupo como os mexicanos americanos muitos dos 
quais, afinal, estão no território americano desde antes dos anglos, e são o resultado 
histórico de uma longa ocupação territorial. Mas pelo menos nós brasileiros poderíamos 
já ter deixado esclarecido aos americanos que em nosso país de origem não falamos 
espanhol, não fazemos sesta ao meio dia e que as tortillas não são parte da nossa 
cozinha. 
 
 
IV. AÍ É QUE SÃO ELAS... 
 
A questão, então, pode ser repartida em duas, que estão relacionadas: como os 
americanos nos percebem (ou, mais precisamente, não nos percebem), e como nos 
percebemos a nós mesmos. Como vimos com os relatos de viagem do século XIX, 
Caminha e Souzândrade ficaram praticamente de fora da sociedade americana, sempre 
admirando o progresso e a riqueza americana. Os demais, que vieram e voltaram ao 
Brasil, de lá escreveram e para lá publicaram seus relatos, para a diversão e/ou 
edificação de nossos compatriotas. É bem possível que nós brasileiros precisemos, de 
vez em quando, de mais um desses relatos que nos mostram como nos vemos/como nos 
vêem de fora, para que possamos compreender como e quem somos.  
 
Mas ainda permanece o problema da identidade e afirmação social, cultural e política 
dos brasileiros que moram, em grande número, nos Estados Unidos. Enquanto nós 
brasileiros não estivermos mais organizados como comunidade, os americanos 
continuarão nos juntando com todos os outros “hispânicos” e - apesar de saber que 
alguns vão dizer que isto é uma lenda urbana - achar que a capital do Brasil é  Buenos 
Aires. Mas então, por que não admitimos que somos hispânicos e aproveitamos os 
benefícios adquiridos pelos demais que vieram da América Latina? 
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Em seu artigo “Not all Latinos Are Hispanics,” Carla Andréa Leininger cita Alan P. 
Marcus, um brasileiro estudante de doutorado nos Estados Unidos, e sua apresentação 
muito pertinente na conferência “Embracing Diversity: Latino Immigration and the 
Transformation of American Society - An Interdisciplinary Graduate Student 
Conference” - “Abraçando a diversidade: a imigração latina e a transformação da 
sociedade americana – uma conferência interdisciplinar de estudantes de pós-
graduação,” que ocorreu na Harvard University 13 e 14 de outubro de 2006 e reuniu 
estudantes de várias universidades americanas, e também de algumas brasileiras.13 Na 
sua apresentação, Alan P. Marcus salienta vários aspectos importantes que separam os 
brasileiros desta categoria.14  
 
Tomando em consideração o problemático termo “pan-étnico,” Marcus cita outros 
estudiosos que chamaram a atenção para sua ambiguidade e, no caso da terminologia 
usada para as pessoas originárias da América Latina residindo nos Estados Unidos, para 
os termos “Hispanic” ou “Latino”. Como Marcus frisa: 

 
[A] clear binding component to the Hispanic/Latino panethnic group is the 
Spanish language.  Portuguese-speaking Brazilians become the outsiders in this 
case.  Thus, the omission of Portuguese-speaking Brazil and Brazilians among 
U.S.-based (so-called) Latinos or Latin Americanist intelligentsia, other than the 
superficial mentioning of Rio de Janeiro’s Carnaval and Brazilian samba, is 
widespread. 
[U]m componente que claramente conecta o grupo pan-étnico hispânico/latino é 
a língua espanhola. Os brasileiros falantes de português se tornam “outsiders” 
nesse caso. Assim, a omissão do Brasil e dos brasileiros falantes de português 
pelos membros da intelligentsia americana latinoamericanista que é 
(supostamente) especialista em latinos e América Latina - a não ser alguma 
menção superficial ao carnaval do Rio de Janeiro e ao samba brasileiro - é muito 
comum. 

 
Marcus escreve que, além da exclusão devida ao fato de não falarmos espanhol, há duas 
outras razões para a nossa “invisibilidade”: de uma perspectiva geopolítica, o Brasil está 
mais longe dos Estados Unidos que países tais como o México, Porto Rico ou Cuba, 
países que têm uma longa história e relação política com os Estados Unidos. Além 
disso, os brasileiros são dissimilares dos outros latino americanos em muitas maneiras 
(lingüisticamente, culturalmente, historicamente e etnicamente).15 Isto significa que, no 
                                                
13 Ver o programa completo em http://www.wjh.harvard.edu/soc/embracingdiversity/schedule.html  
14 Alan P. Marcus gentilmente me condeceu permissão para ler e citar seu trabalho, que foi submetido 
para ser publicado em uma revista especializada nos Estados Unidos. A versão da qual cito não tem 
número de páginas, e é a mesma que foi lida na Conferência na Harvard University em outubro de 2006. 
15  Ver também o texto de Carla Andréa Leininger no endereço 
http://www.arrepiabrasil.org/columns/carla1.pdf  Ela também discute a apresentação de Alan P. Marcus, e 
aponta para esta interessante situação: enquanto estamos nos Brasil, nós brasileiros nos identificamos 
como latino americanos, mas quando estamos nos Estados Unidos, queremos diferenciar-nos dos outro 
latino americanos, e consideramos “um insulto” acharem que falamos espanhol como os demais. 



BUENO / Passages de Paris 6 (2011) 167–185 

 

179

fim de todas as contas, somos diferentes. No entanto, mesmo tendo em mente todos os 
aspectos analisados por Alan Marcus, ainda precisamos considerar o nosso número 
(ainda que seja o mais baixo, que todos concordam quanto a que é inexato). Duzentas 
mil pessoas é um grande contingente de pessoas. Por que continuamos invisíveis? 
 
O problema do formulário confuso do censo é certamente um dos fatores de nossa 
invisibilidade. Outro, como aponta Maxine Margolis, é o fato de que muitos de nós 
chegamos aos Estados Unidos como “visitantes,” e não como ”imigrantes.” Além de 
muitos de nós não termos permissão para ficar - os ilegais – e de muitos virem mesmo 
só para ganhar um dinheiro, fazer o “pé-de-meia” e voltar ao Brasil. Pelo menos, isto é 
o que muitos dizem, mas acabam ficando, ficando, ficando. Outros, fazem o que 
Margolis chama de “yo-yo migration”: vêm e voltam, vêm e voltam. Os efeitos dessa 
prática são extremamente complicados, especialmente para os casais que têm filhos 
jovens, cuja vida escolar acaba sendo entravada com papelada, e que raramente 
conseguem cursar uma faculdade nos Estados Unidos devido ao preço e à falta de 
documentos.  
 
Segundo Margolis outro fator de nossa invisibilidade é o fato de a maioria dos 
brasileiros nos Estados Unidos não se encaixar no perfil do imigrante desesperadamente 
pobre. A maioria dos que se encontram em Nova York (pelo menos na época da sua 
pesquisa, na primeira metade dos anos 90), segundo a antropóloga, vem da classe média 
urbana brasileira, e muitos deles têm educação superior. Ao chegar aos Estados Unidos, 
porém, a grande maioria desses “exilados econômicos” acaba tendo que se submeter a 
trabalhos aos quais jamais se sujeitariam no Brasil. Assim, não só a pesquisa de 
Margolis, mas a informação anedótica recolhida por mim e outros brasileiros indica que 
muitos dos compatriotas com diplomas de advogado, administração de empresas ou 
filosofia trabalham como engraxates, frentistas, motoristas, enquanto que outras com 
diploma de psicóloga ou professora, trabalham como diaristas e babás ou cuidando de 
pessoas idosas. No livro Little Brazil, Margolis menciona também muitas brasileiras 
jovens que trabalham como dançarinas de boate. Como muitos desses brasileiros - a 
maioria absoluta - dizem que vieram para fazer o pé de meia e voltar ao Brasil, sua vida 
social é reduzidíssima e pode-se dizer que vivem do trabalho para casa e de casa para o 
trabalho.  
 
Apesar disto, há alguns sinais de permanência: nos últimos anos na Flórida aumentou o 
número de igrejas cristãs de várias denominações (principalmente evangélicas) 
dedicadas exclusivamente ao culto em português. E, na área da cidade de Newark, no 
estado de Nova Jersey, há dois jornais semanais que servem aos brasileiros, cobrindo 
eventos locais e notícias do Brasil. Também em Massachusetts parece que há algumas 
tentativas para organizar os brasileiros: encontrei a informação de uma associação de 
brasileiros -Brazilian American Association (BRAMAS) - baseada em Framingham, 
Massachusetts, e localizei seu site oficial: http://www.bramas.org/ Seu presidente, 
Carlos Antonio Ferreira da Silva apresentou um trabalho na universidade de Harvard em 
2005, na “National Conference on Brazilian Immigration to the US” - “Conferência 
nacional sobre a imigração brasileiro aos Estados Unidos.” Seu trabalho tinha como 
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título “Brasileiros naturalizados, criando uma voz política para nossa comunidade nos 
EUA.” A página de abertura do site diz que seu propósito é “organizar a comunidade 
Brasileira para se criar uma identidade na sociedade americana.”  Infelizmente, na data 
desta pesquisa, fevereiro de 2007, o site ainda se encontra em construção, e nenhum dos 
links funciona, indicando que, provavelmente, a “comunidade” não atendeu ao chamado 
da BRAMAS, e este projeto continua esperando participantes. 
 
Ao que parece, essas tentativas, todas louváveis, ainda não renderam os frutos 
desejados. Algumas coisas, porém, já começaram a acontecer. Por exemplo, a rua 46, 
em Nova York,  que sempre atraiu brasileiros que vinham fazer compras na cidade,  no 
dia 7 de setembro de 1995, recebeu o nome de “Little Brazil.” Mas os brasileiros que 
moram em Nova York não moram em Little Brazil, e nem mesmo em Manhattan. A 
maior concentração de brasileiros, na realidade, está no bairro de Queens, especialmente 
em uma secção chamada Astoria. Além do mais, convém ressaltar que Little Brazil 
também não é uma região exclusiva de brasileiros, porque ali se encontram lojas de 
imigrantes de vários outros países. 
 
Apesar de tudo, já temos um grande número de pessoas brasileiras nos Estados Unidos, 
já temos igrejas com cultos e missas em português, jornais que publicam em português. 
Por que não somos uma comunidade? Por que, por exemplo, quando algumas medidas 
são tomadas em favor de grupos estrangeiros que vivem nos Estados Unidos, jamais se 
houve o nome do Brasil, e jamais se ouve menção a brasileiros, a não ser quando são 
presos na fronteira do México, ou são apanhados pela imigração, já dentro dos Estados 
Unidos, e mandados de volta, em massa?16 As opiniões variam. Wilson Loria diz que 
“There’s no Brazilian community in New York, but there is a huge crowd from Brazil 
trying to make their own America”- “não há uma comunidade brasileira em Nova 
Iorque, mas há uma enorme multidão do Brasil tentando fazer sua própria América.” 
Embora Loria não explique muito bem o que quer dizer com a expressão “fazer a 
América,” ele opina, no fim de seu artigo, que “one possible answer for our lack or 
organization as a community would probably be that we are not united within our own 
country of 160 million inhabitants today”-“uma possível resposta para a nossa falta de 
organização como comunidade provavelmente seria que nós não estamos unidos dentro 
do nosso próprio país de 160 milhões de habitantes até hoje.”  
 
Então, revisando as possíveis explicações das razões pelas quais não constituimos ainda 
uma comunidade nos Estados Unidos: a transitoriedade de nossa presença, caracterizada 
pelos “planos de voltar ao Brasil”; o efeito da migração “yo-yo”; a falta de tempo 
devido ao ritmo de trabalho. Eu adicionaria a estas razões duas outras, que me parecem 
também importantes: o fato de os brasileiros virem de diferentes regiões que têm 
culturas diferentes, e, apesar de todas elas terem o mesmo português básico, as pequenas 
diferenças linguísticas, assim como as discriminações baseadas nessas diferenças são 

                                                
16 Cena vista em noticiário de televisão no Texas em fins de 2005 quando, provavelmente por influência 
de uma novela da Globo, milhares de brasileiros tentaram entrar no território americano sem serem vistos. 
As conseqüências da aventura da personagem da novela, que atravessa a fronteira do México para chegar 
aos Estados Unidos e construir o seu sonho americano, ainda se farão sentir em anos vindouros. 
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trazidas aos Estados Unidos. Mas a última razão talvez seja a mais importante: os 
brasileiros mais facilmente se relacionariam com americanos ou mesmo outros 
latinoamericanos porque, ao chegar aos Estados Unidos, eles sofrem um rebaixamento 
social.  
 
Ainda não fiz um levantamente estatístico sobre este assunto, mas minha observação 
direta de muitos brasileiros que tenho encontrado nos Estados Unidos (pelo menos umas 
150 pessoas), indica que, apesar de dizerem que estão aqui por pouco tempo, somente 
para conseguir dinheiro suficiente e voltar ao Brasil, eles se sentem embaraçados por 
estarem exercendo profissões consideradas “humildes” no Brasil. Um homem que eu 
conheci na Califórnia, militar aposentado, estava trabalhando como faxineiro em um 
clube, mas nunca me revelou tal fato, preferindo dizer que ia ao clube se encontrar com 
amigos. Uma mulher que era psicóloga em São Paulo, em Nova York trabalhava 
cuidando de uma senhora demente, mas me disse que era sua psicóloga particular. Nós 
brasileiros somos - em geral - obcecados pela questão da classe social. A perda da 
nossa, por qualquer razão que seja, é razão suficiente para que não queiramos nos reunir 
em um clube social, onde todas as histórias são conhecidas. Como a maioria diz que 
quer voltar ao Brasil, faz sentido manter a posição humilde em segredo, para não ter que 
se envergonhar mais tarde, no Brasil.  
 
Enquanto isto, muitos que dizem que vão ficar pouco tempo acabam ficando muito 
tempo, e uma boa parte acaba jamais voltando de vez ao Brasil. E, no fim das contas, se 
ainda não descobrimos o jeito de vencer estas barreiras e nos juntarmos aos demais 
brasileiros, talvez devêssemos aproveitar a simplificação americana e nos dizermos 
hispânicos. 
 
 
V. HIS-PÂNICOS? 
 
Por que deveríamos pular, de mala e cuia, no vagão dos hispânicos? Ou deveríamos 
simplesmente continuar no nosso vagãozinho fraturado, nossa ala cheia de blocos do 
“eu sozinho”? Ou deveríamos juntar forças já e já, nos concentrando no fato de que, por 
exemplo, existem brasileiros morando em 250 das 351 cidades de Massachusetts, e que 
em 48 destas cidades há um comércio brasileiro? 17 E que, provavelmente, com o 
aumento da imigração - legal, ilegal - a tendência é de existirem brasileiros em todas as 
partes dos Estados Unidos, e que portanto seremos uma presença marcante dentro de 
pouco tempo?  
 
Logicamente, estas perguntas são fúteis. Esses movimentos sociais não são resolvidos 
por acadêmicos, nem por jornalistas, nem por comentaristas políticos ou culturais. Essas 
mudanças, esses realinhamentos de grupos, são o resultado de forças e movimentos 
políticos e econômicos muito mais abrangentes que o que se pode gerar dentro da 
comunidade - ou grupo, ou banda - brasileira, seja ela de um milhão ou de cem mil 

                                                
17 Fabiano Maisonnave, “Evento debate imigração brasileira para EUA.” 
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pessoas. Assim como a famosa novela da Globo ocasionou um aumento na tentativa de 
entrada nos Estados Unidos através da fronteira do México, assim também fatores 
dentro dos próprios países - Brasil e Estados Unidos - influirão na situação e  na 
permanência dos brasileiros nos Estados Unidos.  
 
Outro ponto importante é que, mesmo que tudo pareça continuar como está, vai ficar 
diferente, porque esses realinhamentos não são inevitáveis. Por exemplo, já há estudos 
sobre a segunda geração, sobre os filhos dos brasileiros que chegaram aos Estados 
Unidos com planos de voltar ao Brasil, e nunca voltaram. Na mesma Conferência 
nacional sobre a imigração brasileira aos Estados Unidos já mencionada, a professora 
Clémence Jouet-Pastré afirmou que essa segunda geração de brasileiros é uma “bomba 
relógio,” porque muitos desses jovens não freqüentam a escola. Para qualquer pessoa 
que more nos Estados Unidos, a falta de escola e de trabalho, se traduz por uma situação 
perigosa, especialmente pela presença de gangues e de drogas. Esses jovens, se não 
receberem atenção, acabarão sendo cidadãos de país nenhum: nem brasileiros, nem 
americanos. E nem hispânicos. 
 
 
VI. QUE PÂNICO? 
 
Depois daquele dia em 1987 quando tive que me identificar como hispânica, muitas 
coisas me ajudaram a ver vários aspectos desta questão. Aprendi, por exemplo que, 
como dizem os mineiros, às vezes, por causa dos santos, se beijam as pedras. 
 
Um destes beijos que acabei dando foi aliar o espanhol ao português como língua 
profissional. Embora no início esta opção tenha-me parecido quase uma traição ao 
português, com o tempo acabei conhecendo melhor nossos irmãos latinoamericanos, sua 
cultura, sua literatura. Uma coisa é ler um livro traduzido; outra é ler o original, sentir as 
curvas dos sons, a música das vogais dançando com as consoantes, exatamente como o 
poeta quis que dançassem.  
 
Outro beijo foi reforçar a aliança com outras mulheres latinoamericanas, falantes de 
espanhol. A maioria delas não falava português. Mas isto não me impede de lhes falar 
do Brasil, da nossa cultura e nossa história. Através desse primeiro contato, muitas 
começaram a estudar nossa literatura. Algumas indicaram a seus alunos o estudo do 
português. Umas poucas tomaram a iniciativa de aprenderem português. É pouco, 
reconheço, mas é alguma coisa. Não podemos terminar com séculos e séculos de 
desconfiança de um dia para o outro. Não foi nossa idéia dividir o planeta entre 
espanhóis e portugueses, mas devemos sempre nos lembrar de que foram os portugueses 
que se aventuraram mata adentro e romperam o tratado de Tordesilhas (e destruíram 
muitas vidas indígenas no processo, diga-se de passagem).  
 
E, por fim, o último dos beijos na pedra foi de reconhecer que o velho ditado “a união 
faz a força” ainda vale. Em 2006, quando tantos latinoamericanos residentes nos 
Estados Unidos se manifestaram contra a cerca dividindo este país do México, embora 
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os discursos proferidos tenham sido ou em espanhol ou em inglês, o bem-estar de todos 
estava sendo discutido. Na multidão, na minha cidade de San Antonio, no Texas, vi não 
só mexicanos americanos, salvadorenhos, peruanos, bolivianos ou costariquenhos mas 
também alguns brasileiros. Eram ainda uma presença pequena, tímida. Mas estávamos 
lá, com a nossa mensagem, a nossa luta, que, no fim das contas, é a mesma de todos. 
 
Ao conhecer melhor os demais latinoamericanos, vamos ver que, embora eles 
teoricamente falem a língua espanhola, falam variantes muito diferentes. Vamos ver 
também que a composição étnica e a história dos países é muito diferente. A história de 
sua imigração aos Estados Unidos, a sua cultura, a sua comida, tudo é diferente. E, 
apesar disto, todos são colocados na mesma “salsa” hispânica; assim como nós 
brasileiros, foram embolados nesse rótulo simplificador. O que as pessoas que eu 
conheço que são de origem, digamos, salvadorenha, boliviana, argentina, mexicana, etc, 
fazem, é aceitar o rótulo quando se trata de questões de política interior dos Estados 
Unidos, mas quando se trata de questões latinoamericana, cada um carrega sua 
bandeira.18 A única comemoração “hispânica” que já vi nos Estados Unidos acontece no 
dia 12 de outubro, em que se comemora “o dia da raça,” e não o “dia de Colombo.” 
Embora eu ache que esta questão de “raça” é em si uma grande bobagem, entendo que é 
um momento de reivindicar a força conseguida de todos os latinoamericanos unidos. As 
demais festas são identificadas de acordo com os países de origem. Então, a plataforma 
hispânica pode nos ser útil, assim como nós também podemos ser úteis aos demais 
latinoamericanos, com os quais constituimos a maior minoria dentro dos Estados 
Unidos. Podemos e devemos manter nossas características nacionais, culturais, 
lingüísticas, enquanto usufruimos das vantagens da nossa “hispanidade.”  
 
Em inglês existe uma expressão interessante, que às vezes me vem à cabeça quando 
penso na situação do Brasil em relação aos demais latino americanos: “it is lonely at the 
top” - “é solitário para quem está no topo.” Acho que estamos no topo. Por isto somos 
solitários fora de nosso país. Vejamos os números: de cada 3 latino americanos, 1 fala 
português como língua nativa. Somos o país de maior extensão na América so Sul, e, 
como canso de explicar a meus alunos, maior que os Estados Unidos continental. Temos 
uma das maiores reservas aquáticas e de flora e de fauna do planeta. Temos tanta coisa 
boa, linda e maravilhosa, que é uma delícia falar delas. Como pode ser que nos Estados 
Unidos, um país que se quer tão informado do que realmente vale a pena no mundo, a 
maioria dos cidadãos não sabe nem onde estamos e até os que supostamente entendem 
de nosso continente não sabem mais de nós que o que aprenderam num livreto de 
turismo?  
 
It is lonely at the top. Os americanos também acham que estão no topo. A diferença 
entre eles e nós é o poderio econômico dos Estados Unidos comparado com a nossa 
economia instável, e daí o fato de tantos de nós brasileiros estarmos vindo tentar a vida 
neste outro país. Os Estados Unidos não têm que saber das especificidades do Brasil ou 
                                                
18 Ver o livro de José Antonio Gurpegui. Este livro tem, na capa, uma ilustração que indica o teor da 
discussão apresentada: “Yo soy chicano, not Hispanic. Get it Right” - “Eu sou chicano, não hispânico. Vê 
se aprende a forma certa.” 
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do Paraguay ou da Argentina, a não ser que esses países causem problemas sérios ao 
poderio americano. Enquanto formos um grupo de países “alinhados” aos Estados 
Unidos, o governo americano não tem muito interesse em nos conhecer melhor, em 
saber exatamente como somos, que língua falamos. Hoje em dia, por exemplo, é mais 
provável que os americanos saibam que a língua do Irã é o farsi, do que saibam que a 
língua do Haiti é o francês. E há mais interesse estratégico em fomentar o estudo do 
árabe e do farsi, neste momento, do que outras línguas européias. Houve tempos em que 
foi o russo, o alemão, ou o japonês. Agora, o governo se interessa mais por aqueles 
lugares para onde os conflitos e guerras se moveram.19 
 
Então talvez possamos calmamente admitir que a questão da nossa “hispanicidade” 
dentro dos Estados Unidos é simplesmente um reflexo dessas situações  políticas que 
estão muito além da questão de quem somos, e que repouse somente na questão de 
quem os Estados Unidos são, de  suas limitações e dificuldades com a função que têm, 
ou acham que têm, no mundo. O desinteresse em ver a especificidade dos brasileiros 
que moram no país está diretamente ligado ao descaso para com o Brasil.  
 
Por essas razões, a presença brasileira neste país, por mais que seja obscurecida pelos 
demais irmãos da América Latina, é extremamente importante. Temos uma grande 
contribuição a dar, apesar dos grandes sofrimentos e privações por que muitos 
passamos. Sentimos que os sabiás do Brasil gorgeiam diferente dos daqui, mas neste 
momento, temos o dever de dizer ao sabiá americano que existem outros sabiás além 
dele, e que sua canção não é a melhor e muito menos a única.  
 
Como faremos isto? Com o nosso jeitinho brasileiro? Devagar e sempre? A resposta, 
obviamente, será dada por cada um de nós a sua maneira e sempre sabendo que o que 
fizermos hoje, pessoalmente, se refletirá no nosso amanhã coletivo. 
 
 

                                                
19 Por outro lado, como qualquer brasileiro que já veio aos Estados Unidos para estudar pode constatar, às 
vezes nos supreendemos como alguns tipos de conhecimentos estão disponíveis para os americanos e não 
para nós, brasileiros.  Para não irmos muito longe, darei um exemplo que vi de perto: muitos lingüistas 
americanos têm acesso a grupos indígenas que os pesquisadores brasileiros não podem contactar. Isto é: o 
governo brasileiro sabota (ou sabotava, se as coisas mudaram últimamente)seus próprios pesquisadores! 
Outro aspecto que os economistas Sandra Teresinha da Silva e Mário Figueiredo levantam, e que 
incomoda muito aos técnicos brasileiros é o da Amazônia, cujo espaço aéreo é mais conhecido pelos 
americanos que pelos brasileiros. De acordo com Silva e Figueiredo, em apresentação feita recentemente 
a alunos de Economia e Administração de Empresas em San Antonio, Texas,  “com o Projeto SINVAN, 
voltado à pesquisa na Amazônia e controle de seu espaço, todas as informações vão primeiramente para 
os EU e depois de processadas, são encaminhadas ao Brasil.” Além disto, os pesquisadores brasileiros 
afirmam que  “é muito grande a pesquisa e a apresentação de dados que os pesquisadores brasileiros 
temos de fazer quando o Brasil realiza projetos com recursos do Banco Mundial, Banco Interamericano 
de Desenvolvimento e outras instituições financeiras dominadas pelos americanos. Se você entrar nos site 
dessas instituições, você verá coisas inimagináveis, com o destaque que nem tudo é publicado.”  Isto nos 
aponta, portanto, a uma divisão entre o que o povo americano sabe do Brasil, e o que o governo 
americano sabe. O interessante, então, é ver quando o governo “libera” esta informação ao seu povo, 
usando-a para manipular a opinião pública. 
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ESTUDOS BRASILEIROS NO CONTEXTO NORTE-AMERICANO 
 
 

Mark A. LOKENSGARD  
 
 
Resumo: A existência e a situação de estudos brasileiros nos EUA se devem a vários fatores: a estrutura e 
o papel das universidades norte-americanas e a diferenciação entre tipos de universidades e faculdades; o 
estudo de línguas estrangeiras nas escolas e universidades norte-americanas; a percepção e a perspectiva 
sobre o Brasil dos professores e estudantes norte-americanos; as prioridades e percepções do Brasil na 
parte de políticos e agências do governo norte-americano; e a divulgação da cultura brasileira, pelo 
governo e entidades privadas. Esboça-se a participação de organizações norte-americanas ligadas aos 
estudos brasileiros, com especial atenção ao Brazilian Studies Association (BRASA). 
 
Palavras-chave: estudos brasileiros; português com língua estrangeira (PLE); brasilianista; estudos 
latino-americanos; universidades norte-americanas. 
 
Abstract: The place of Brazilian Studies in the United States is due to several factors: the structure and 
role of American universities and the differentiation among types of universities, the study of languages 
other than English in the nation’s schools and universities, the perception of Brazil on the part of 
American students and faculty, the priorities and perceptions of Brazil on the part of politicians and 
government agencies, and the promotion of Brazilian culture, by both the government and non-
government agents. This article outlines the participation of American organizations linked to Brazilian 
Studies, with particular attention to the Brazilian Studies Association (BRASA). 
 
Key words: Brazilian Studies; Portuguese language; brazilianist; Latin American Studies; Area Studies. 
 
 
I. O PAPEL DOS DIFERENTES TIPOS DE UNIVERSIDADES E 
FACULDADES NORTE-AMERICANAS 
 
Não se pode entender o papel dos estudos brasileiros sem um conhecimento básico da 
educação universitária dos Estados Unidos e da interação entre as universidades e os 
governos federais e estaduais do país.  É na interação entre interesses particulares – 
empresas e indústrias, ex-alunos das universidades, fundações particulares – e órgãos 
públicos que os objetivos, práticas e processos das universidades são negociados, 
definidos, renegociados e redefinidos.    

                                                
 Professor Associado de Estudos Luso-Brasileiros em Saint Mary’s University, em San Antonio, Texas. 
Lecionou estudos norte-americanos como bolsista da Fulbright em São Paulo em 2010.  Foi Coordenador 
da Comissão Científica para o Décimo Congresso da Brazilian Studies Association (BRASA) em Brasília 
no mesmo ano. Suas traduções de poesia brasileira foram publicadas na antologia 500 Years of Latin 
American Poetry, da Oxford University Press, em 2008. Tem artigos publicados na Luso-Brazilian 
Review, Portuguese Studies, Letras de Hoje, Romance Notes, e Cadernos Literários. Doutorou-se em 
Estudos Luso-Brasileiros na Brown University em 1999. 



LOKENSGARD / Passages de Paris 6 (2011) 186–198 187

 
As quase quatro mil universidades e faculdades no país que se dividem em três 
categorias gerais: universidades, colleges, que conferem diploma de bacharelado, mas 
não de mestrado ou doutorado, e community colleges, que conferem um associate’s 
degree depois de dois anos, e que muitas vezes serve de primeiro passo para estudantes 
que se transferem para cursos de bacharelado em outra faculdade.  As faculdades e 
universidades particulares dos EUA são, na maioria, fruto das diferentes seitas cristãs: 
católicas, batistas, metodistas, presbiterianas, luteranas, mórmons, e outras.  Algumas 
universidades particulares que começaram com objetivos religiosos são hoje 
completamente seculares (Harvard, Dartmouth); outras mantém ligações fortes e 
explícitas com a seita de origem (Brigham Young University, dos mórmons, Baylor 
University, dos batistas), e outras mantém ligações religiosas mais para o lado simbólico 
(Georgetown University, católica, Pacific Lutheran University, luterana). As 
universidades públicas são, na sua incarnação mais antiga e mais visível, fruto de 
políticas de criação de universidades do século XIX.  Leis da época estipulavam terras e 
verbas para criar universidades estaduais, com a missão explícita de servir às 
populações de cada unidade federal; os governos das unidades federais fiscalizam o 
orçamento anual e a anuidade que é cobrada dos alunos. Normalmente essas 
universidades começaram com apenas um campus, mas hoje têm muitos mais, como por 
exemplo, a University of Texas, que começou em Austin e hoje tem campi em quase 
todo o estado do Texas. Além desse sistema principal, muitos estados criaram sistemas 
complementares de universidades, como a California State University, com campi em 
Northridge, Stanislaus, e outras cidades, para atender à demanda a que não respondia 
satisfatoriamente o sistema da University of California, com campi em Berkeley, Los 
Angeles, etc.. Além disso, as unidades federais e os municípios também criaram 
community colleges, para aumentar a capacidade total do sistema público universitário.   

 
 

II. A PRESENÇA DOS ESTUDOS BRASILEIROS NAS UNIVERSIDADES DA 
ELITE E VERBAS FEDERAIS DISPONÍVEIS 
 
De modo geral, só as universidades mais conhecidas têm matérias de português ou 
estudos brasileiros. Alguns community colleges ensinam a língua portuguesa, mas 
devido a seu objetivo de conferir um diploma menor depois de dois anos, não oferecem 
matérias avançadas de literatura ou cinema. Ou seja, para a maioria dos universitários 
norte-americanos, não existe a opção de estudar português, e quanto mais avançado o 
nível de estudo, para incluir literatura ou cinema, por exemplo, menos universidades se 
oferecem.  Os estudos brasileiros nos EUA têm sua atividade mais coordenada e visível 
nas universidades de mais prestígio, ou seja, aquelas particulares de mais recursos 
financeiros (Harvard, Stanford, Columbia, etc.) e as grandes universidades estaduais 
(University of Texas, University of Florida, University of California, etc.). São essas 
universidades que, além de ter mais recursos de fundos particulares, têm mais 
conhecimento e influência para se beneficiar de verbas distribuídas pelo governo 
federal, principalmente através do Department of Education. O papel do Department of 
Education difere muito daquele do Ministério de Educação do Brasil. Enquanto este 
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centraliza o poder em questões de educação no Brasil inteiro, aquele serve para 
promover pesquisa e melhoramentos no ensino universitário e influenciar, através de 
bolsas individuais ou institucionais, a direção geral na evolução de currículos 
acadêmicos e cursos, sem a autoridade de impor mudanças ou de credenciar cursos ou 
diplomas.   
 
No caso dos estudos brasileiros, vários programas do Department of Education se 
destacam na criação de cursos, formação de professores, e promoção de pesquisa.  No 
Brasil, provavelmente o mais conhecido é o programa da Fulbright, devido às bolsas 
para norte-americanos fazerem pesquisa e ensinar fora dos EUA e também para não-
norte-americanos fazerem as mesmas atividades como visitantes nos EUA, mas apenas 
uma parte das bolsas se destinam aos estudos brasileiros.  Programas mais importantes 
na formação de brasilianistas e no desenvolvimento de programas de estudos brasileiros 
se devem ao National Defense Education Act (NDEA – Ato de Defesa e Educação 
Nacional), de 1958, às vezes chamado de “Title VI.” Essa legislação criou centros de 
estudos em algumas universidades dedicados ao ensino de “línguas chaves,” critical 
languages, línguas que poucos estudam mas que o governo considera importantes para 
questões de segurança, seja econômica ou militar. A língua portuguesa consta na lista de 
seis línguas assim classificadas desde o início (Tesser, 77), facilitando a inclusão de 
ensino de português e estudos brasileiros em propostas de projetos, especialmente 
aquelas que abrangem estudos latinoamericanos.  Inicialmente, o espanhol não constava 
na lista, mas como resposta à Revolução Cubana de 1959, a Alliance for Progress 
(Aliança para o Progresso) abriu-lhe uma vaga e os dois centros de estudos brasileiros 
fundados naquele ano (na New York University e a University of Wisconsin) 
expandiram-se para incluir a América Espanhola, e abriram-se mais cinco centros de 
estudos latinoamericanos (University of Texas, University of Florida, UCLA, Tulane, e 
Columbia). Para incentivar os estudos de pós-graduação em estudos latinoamericanos, o 
Foreign Language and Area Studies Program (FLAS: Línguas Estrangeiras e Estudos 
Regionais) oferece bolsas de estudos e também salários para doutorandos lecionarem 
matérias de língua estrangeira no nível de graduação (Jackson, 98). Assim, para 
universidades que querem conseguir verbas oriundas de Title VI, o ensino de português 
é uma peça-chave (Tesser, 77). 
 
Cabe mencionar que, mesmo que a fonte das verbas seja o governo federal, uma vez 
distribuídas, o governo não tem como controlar a direção da pesquisa, nem as suas 
conclusões.  Como o historiador José Carlos Sebe Bom Meihy salienta na introdução de 
seu livro A Colônia Brasilianista, para muitos intelectuais brasileiros dos anos 60 e 70, a 
distinção entre agentes do governo federal norte-americano e pesquisadores norte-
americanos que dispunham de verbas federais se perdia no ambiente carregado da 
época, com as tentativas por parte da CIA (38) de minar ou derrubar governos 
latinoamericanos de esquerda.  Contudo, o governo federal não controla a nomeação de 
professores nas universidades, nem tem como revogar a estabilidade no emprego que os 
professores adquirem depois de alguns anos de carreira depois de passar por uma 
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avaliação.1 Os pesquisadores norte-americanos no Brasil nessas décadas não tinham 
como ignorar a repressão da época, e alguns chegavam a usar seu status de estrangeiro 
para falar abertamente da situação, como Joan Dassin e Ralph della Cava (Meihy, 40, 
51), e em vários casos, foram vigiados, presos, ou expulsos do Brasil por terem ligações 
com brasileiros de esquerda (Levine, 45). 
 
 
III. A ORGANIZAÇÃO DE ESTUDOS BRASILEIROS DENTRO DAS 
UNIVERSIDADES NORTE-AMERICANAS 
 
Os estudos brasileiros existem nas universidades norte-americanas de forma mais difusa 
há mais de um século, mas ganharam mais estrutura e visibilidade durante a Guerra Fria 
pela urgência que sentida pelo governo em criar um corpo de experts em diferentes 
regiões do mundo, inclusive a América Latina. O governo norte-americano dirigiu 
verbas para as universidades norte-americanas para a criação e desenvolvimento de 
professores e programas de pós-graduação em Area Studies, termo que se refere a 
especialistas de uma determinada região, em contraste com aqueles especializados em  
assuntos transnacionais, como por exemplo, economistas especializados em estudar as 
políticas do Fundo Monetário Internacional, em vez de concentrar-se nos efeitos e 
interações de determinados países ou regiões com o FMI.  Com essas verbas federais e 
em alguns casos com verbas particulares, criaram-se ou fortaleceram-se Centros de 
Estudos Latinoamericanos (ou Iberoamericanos) nas universidades de mais renome.2  
Esses centros incorporavam o corpo docente de vários departamentos, geralmente 
História, Sociologia, Ciência Política, Economia, Antropologia, e Letras, ou alguma 
combinação desses departamentos ou outros com pesquisadores interessados na 
América Latina.   
 
É importante salientar que em muitas disciplinas, é difícil estimar a população de 
pesquisadores que se concentram em estudos brasileiros, por ser sujeita a fluxos, 
conforme a mudanças na área de pesquisa.  Por exemplo, um economista que estuda o 
efeito de remessas de dekasseguis brasileiros pode ter emprego numa universidade que 
nem possui um centro de estudos latinoamericanos ou luso-brasileiros. É bem possível 
que nem se ensine língua portuguesa em sua universidade. Ele pode falar fluentemente 
português, mas por motivos profissionais, apresentar os trabalhos em inglês em 
congressos limitados a economistas, e publicá-los também em revistas de Economia e 
não de estudos latinoamericanos ou brasileiros. Durante a carreira, ele pode publicar 
exclusivamente sobre assuntos brasileiros, misturar assuntos brasileiros com outros 
assuntos (de dekasseguis no Peru, por exemplo), deixar de vez os estudos brasileiros, ou 
retomá-los mais tarde. De modo geral, a mutabilidade na área de pesquisa aumenta à 
medida que o profissional se aproxima das ciências “exatas” (Economia, Biologia, 
Demografia); por outro lado, os pesquisadores de  Ciências Humanas ou Sociais,  como 

                                                
1 Geralmente depois de cinco a sete anos de serviço. 
2 Um dos historiadores norte-americanos especializados em Brasil mais conhecidos, Thomas Skidmore, 
começou a carreira em história brasileira fazendo uma “conversão” da história européia aos estudos 
brasileiros com uma bolsa especial de três anos (Meihy, 258-9).    
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Antropologia, Sociologia, Ciência Política, História e Letras, uma vez concentrados em 
assuntos brasileiros, dificilmente saem deles. 
 
Na maioria das universidades norte-americanas, Letras se divide em Literatura Anglo-
Americana e em departamentos de tamanho variável para as demais línguas ensinadas.  
A língua portuguesa quando faz parte dos cursos da universidade geralmente é incluída 
ou em departamentos de espanhol e português, ou de línguas românicas, ou de estudos 
hispânicos.  Em alguns poucos casos, existem centros ou departamentos de estudos 
brasileiros ou estudos luso-brasileiros, e esses só em universidades cuja vizinhança tem 
uma população lusófona.3 Os departamentos nas universidades são as unidades 
administrativas e como, na maioria dos casos, o português divide recursos com o 
espanhol, vivendo a sua sombra, tem de lutar para conseguir uma parte dos recursos do 
departamento. 
 
 
IV. A HERANÇA DO SISTEMA EDUCACIONAL PÚBLICO E AS LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS 
 
A situação de português nas universidades é, desde sempre, precária. Hoje em dia tal 
precariedade se deve a dois a duas principais razões: 1) o nível de ensino de línguas 
estrangeiras nas escolas do país; 2) a distribuição de alunos de línguas estrangeiras nas 
escolas, especialmente nos high schools (colégios).  
 
Na maioria das escolas não existe ensino de língua estrangeira até a sétima ou nona 
série, quando os alunos já têm doze ou quatorze anos, e é raro que algum aluno adquira 
um mínimo de proficiência na língua estudada, mesmo que consiga a nota máxima 
possível.  Adquirir fluência numa língua estrangeira, para a maioria do público, ainda é 
considerada uma tarefa penosa, de utilidade duvidosa e de pouca recompensa no 
mercado de trabalho. Entre as classes econômicas mais altas, há uma tendência 
crescente a se reconhecer o valor de estudos de língua estrangeira nas escolas primárias, 
e depois dos ataques de setembro de 2001, o público parece reconhecer a necessidade de 
especialistas em outras línguas. Contudo, não parece existir nenhum esforço para 
aumentar a capacidade linguística do país, fora tentativas de estimular o estudo de 
algumas línguas de importância militar (Pashto, Persa, Árabe) entre as universidades 
por meio de bolsas individuais e institucionais, por exemplo, através do Department of 
Education.   
 
Um dos maiores obstáculos aos esforços para transformar o papel das línguas 
estrangeiras no currículo das escolas é que, de fato, não existe um currículo. 
Diferentemente do Brasil, não existe nenhum controle central, como o MEC, do 
currículo das escolas no nível nacional, e a autonomia local nos school districts é 
considerável.  Como as verbas para as escolas públicas vêm dos impostos sobre o valor 

                                                
3 Por exemplo, a Brown University, em Providence, Rhode Island, a University of California em Santa 
Barbara, e a University of Massachusetts em Dartmouth, no sudeste de Massachusetts. 
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de imóveis de cada cidade (ou bairro), as comunidades com mais recursos financeiros 
para as escolas têm mais possibilidade de tentar inovações e melhoramentos no 
currículo e na pedagogia, além da vantagem de mais professores. Em algumas 
comunidades mais ricas, os pais reclamam  mais ensino de línguas estrangeiras no nível 
primário, resultando na criação de programas bilíngües especiais, geralmente 
combinando inglês e espanhol. Mas mesmo nessas comunidades, a criação de tais 
programas requer que os pais exijam dos filhos algo que a maioria deles mesmos não 
fez: dominar uma língua estrangeira. Devido à tendência de cada geração reproduzir, 
inconscientemente, na geração seguinte, a educação que recebeu, a pressão para mudar 
fundamentalmente os objetivos de ensino de língua nas escolas é pouca. 
 
Outra razao da precariedade do português nas universidades advém da distribuição das 
línguas estrangeiras nas escolas. A grande maioria dos alunos tem até três opções: 
espanhol, francês, e alemão, com a vasta maioria escolhendo o espanhol (Siaya e 
Hayward, 22-23). As opções de estudo de língua estrangeira aumentam quando o aluno 
passa para a faculdade, mas a maior parte dos alunos, se tem a obrigação de estudar 
alguma língua estrangeira para se formar (um requisito de muitas universidades), 
continua na língua que primeiro estudou. Desses, poucos se formam com notáveis 
ganhos em fluência. Com o tempo, as tabelas de conjugações se apagam na memória, e 
entre a maioria dos norte-americanos, saber falar fluentemente uma língua estrangeira se 
torna, às vezes, uma meta que se sonha atingir depois da aposentadoria, como aprender 
a pintar ou a tocar piano. 
 
 
V. O ENSINO DO PORTUGUÊS NAS UNIVERSIDADES NORTE-
AMERICANAS 
 
A situação cultural-pedagógico-estrutural do ensino de línguas estrangeiras cria o que é 
chamado por administradores universitários de um “mercado” para línguas estrangeiras.  
E existem de fato mercados derivados da alta procura de aulas de espanhol por alunos 
cumprindo a obrigação de estudar uma língua estrangeira no nível universitário. O alto 
número de universitários estudando espanhol versus o número baixíssimo de alunos 
estudando português (864.986 e 11.371, respetivamente, em 2009) (Furman, 25) faz 
com que os departamentos de línguas estrangeiras tenham muitos professores de 
formação em literatura e cultura de língua espanhola e geralmente nenhum professor da 
área de estudos luso-brasileiros. Uma pesquisa estima que apenas 4,3% das 
universidades e faculdades do país ensinam português, uma porcentagem muito baixa 
quando se compara com outras línguas menos ensinadas, como árabe (7,2%), hebraico 
(7,5%), italiano (23,9%), latim (14%), e russo (15,9%) (Siaya e Hayward, 21). 

 
Quando há um professor, geralmente há apenas um, carregando sozinho a 
responsabilidade de promover os cursos, estimular os alunos a estudar tópicos luso-
brasileiros e estudar um semestre num país de língua portuguesa, e evitar que a 
matrícula nas aulas de língua portuguesa caia ao ponto de chamar a atenção de 
administradores que procuram sempre um caminho menos doloroso de economizar no 
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orçamento. Criam-se dois problemas, recorrentes. Em primeiro lugar, a pouca oferta de 
português como opção de língua faz com que haja poucos alunos, e administradores não 
querem comprometer os recursos para manter uma vaga de professor de português, sem 
saber se há procura suficiente mas sabendo que, se o professor da vaga conseguir 
estabilidade no emprego, a universidade efetivamente terá que pagar seu salário e 
despesas associadas até o fim de sua carreira, já que é quase impossível despedir um 
professor com estabilidade e não há idade obrigatória para a aposentadoria. Em segundo 
lugar, os cursos de português e estudos brasileiros estão sempre sob a ameaça de 
desaparecer, caso o geralmente único professor na área se aposente ou saia da 
universidade por outros motivos. Até nas universidades de mais tradição de estudos 
brasileiros, a pressão para que os professores de português se dediquem parcialmente 
aos estudos hispânicos é muito grande. 
 
O segundo mercado derivado das numerosas matrículas em cursos de espanhol é o 
mercado de textos e materiais para o estudo de línguas. A cada ano um professor de 
língua espanhola tem opção entre dezenas de textos prontos para o ensino da língua, 
além da oferta de programas de software, websites e materiais suplementares como 
‘telenovelas’ produzidas para fins pedagógicos. Mesmo os professores de francês e 
alemão têm mais opções na escolha de materiais didáticos que aqueles que lecionam 
português, que têm poucas opções de textos, pouquíssimas opções de software e 
nenhuma opção de websites.  Em parte, esse fato se deve ao pequeno mercado de livros 
e ao baixo número de estudantes de português, em comparação com os de outras 
línguas. Os textos produzidos no Brasil, apesar de apresentarem melhor qualidade nos 
últimos anos, ainda exigem adaptações por parte do professor para o contexto 
universitário norte-americano.  Isso se deve principalmente à necessidade de produzir 
livros para um mercado internacional.  Seus autores e editoras se vêem obrigados a criar 
livros que possam ser utilizados por alunos e professores de muitas línguas e muitos 
países, para ter chance de obter algum retorno.  Talvez mais importante seja a falta de 
recursos on-line para o ensino de português; hoje em dia a maioria dos textos de ensino 
de espanhol vêm acompanhada de exercícios suplementares apresentados através da 
internet, cujos resultados são imediatamente registrados num caderno virtual do 
instrutor.  Para o ensino de português, existe apenas um site assim, mas sem o cadastro 
virtual, obrigando o professor a registrar manualmente as mensagens confirmadoras dos 
exercícios feitos. Mesmo esse site, criado para uso conjunto com o livro-texto, só existe 
desde 2008. O mercado ainda favorece línguas com maior número de alunos. 
 
Outro motivo das poucas opções de textos para o ensino de português é a falta de apoio 
consistente de qualquer organização brasileira, seja pública ou particular. Existem 
algumas fundações para a promoção do ensino de português ou para promover os 
estudos portugueses nos EUA (Fundação Gulbenkian, Instituto Camões, Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvimento), mas os objetivos dessas fundações são 
principalmente dirigidos para a cultura portuguesa, o que é de se esperar. As 
contribuições de entidades brasileiras são esporádicas: em 1984, um congresso de 
aproximadamente 350 pessoas na Georgetown University tratou da língua portuguesa e 
da cultura luso-brasileira e teve o patrocínio das embaixadas portuguesa e brasileira, 
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além da TV Globo (Tesser, 85);  um conjunto de textos para o ensino de português 
brasileiro, Travessia (1988), fez-se com apoio do governo norte-americano e a 
Fundação Roberto Marinho (Tesser, 86). 
 
O efeito da falta de material adequado para o professor de português iniciante na 
carreira é a necessidade de trabalhar dobrado para adaptar os textos existentes no 
mercado e suplementá-los com materiais criados por ele mesmo e dar as aulas de língua 
portuguesa. Tal situação não só dificulta a justificativa que ele tem de fazer da 
existência de programas de português como o coloca em posição desvantajosa em sua 
própria carreira pois enquanto ele prepara as aulas de língua, os colegas de outras 
línguas pesquisam nas áreas de crítica e teoria literária e acumulam artigos e livros 
publicados, aumentando as chances para ganharem estabilidade no emprego, os 
materiais didáticos produzidos autonomamente pelo professor, sendo, de modo geral,  
pouco ou nada valorizados pelas universidades. 
 
 
VI. A LÍNGUA PORTUGUESA NO IMAGINÁRIO NORTE-AMERICANO: 
BRASIL VERSUS AMÉRICA LATINA 
 
Como mencionado anteriormente, os estudos brasileiros nas universidades norte-
americanas se encaixam, na maior parte, dentro de estudos latinoamericanos, e portanto, 
os professores, alunos de pós-graduação, projetos de pesquisa, e bolsas se dirigem para 
essa área mais geral. Apesar de o português estar classificado como uma língua-chave 
pelo Department of Education, muitas vezes a proposta de estudar-se um aspecto da 
cultura ou história brasileira é mal compreendida entre os avaliadores. Existe muita 
pressão para explicar-se o Brasil utilizando-se comparações diretas e frequentes com 
outros países da América Latina mais estudados pelos professores norte-americanos, 
tais como o México, a Argentina ou o Peru. Muitas vezes os projetos que se concentram 
em um país de língua espanhola encontram mais apoio do que aqueles que tratam do 
Brasil. 
 
Além da frequente necessidade que têm os estudos brasileiros de estabelecer ligações 
num contexto regional, outro obstáculo, muito maior, impede seu crescimento: a 
dificuldade de identificar-se o português como a língua oficial do Brasil. 
 
É claro que entre a maioria de professores norte-americanos, sabe-se que a língua do 
Brasil é o português.  Mas numa pesquisa por telefone encomendada pelo Ministério de 
Relações Exteriores, 39% do público respondeu que o país fala espanhol (Mendonça 2).  
Salienta-se que a questão era de múltipla escolha (National Opinion Research 
Center/University of Chicago 101). Mas não se pode culpar o público americano 
quando a própria CIA não acertou. Essa confusão se estende a uma das fontes mais 
utilizadas não só pelos norte-americanos, mas por internautas do mundo inteiro: a CIA 
Factbook.  No perfil do Brasil no site da Factbook, até 2009, afirmou-se que no Brasil 
se fala português, espanhol, francês e inglês, sem maiores explicações. Essa 
desinformação reproduziu-se como um vírus, pois o conteúdo da Factbook é 
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explicitamente de domínio público e muitas editoras publicam seus atlas e almanaques 
utilizando, às vezes ao pé da letra, esse mesmo texto (Lokensgard, 175-6).4 Mesmo com 
a mudança da entrada sobre o Brasil na Factbook efetuada em 2009, levará tempo para a 
antiga versão sumir dos livros de referência e dos sites que simplesmente a copiaram. 
 
Enquanto existir essa confusão, é difícil imaginar que os estudos brasileiros expandam-
se além das universidades nas quais se encontram hoje. Como muitos dos maiores 
programas de estudos brasileiros são das universidades públicas, que precisam justificar 
as suas atividades e orçamento aos congressos estaduais e, de forma indireta, ao 
eleitorado, a justificativa de criar e apoiar os estudos brasileiros encontra resistência 
pública por falta de um conhecimento básico da geolinguística. Um administrador de 
uma das universidades de um programa muito bem conceituado de estudos brasileiros 
conta que recebeu um telefonema do pai de uma aluna, reclamando da escolha da filha 
de estudar português e exigindo que o administrador a colocasse no programa de uma 
língua mais útil. 
 
 
VII. ESFORÇOS PARA PROMOVER OS ESTUDOS BRASILEIROS NOS EUA 
 
Como foi mencionado anteriormente, é muito comum que os brasilianistas norte-
americanos trabalhem em universidades nas quais eles são os únicos especialistas em 
Brasil. Seu desempenho e responsabilidades se encaixam dentro de uma disciplina 
maior. Por exemplo, dentro de uma universidade sem um curso de estudos brasileiros, 
um historiador especialista em Brasil pode ser responsável por uma matéria de história 
mundial, outra de história dos Estados Unidos, e outra da América Latina em geral, com 
apenas algumas aulas dedicadas a assuntos brasileiros. Quando ele é avaliado para 
ganhar estabilidade ou para ser promovido, sua produção acadêmica é julgada  muitas 
vezes por historiadores não brazilianistas. 
 
O frequente isolamento de brazilianistas aumenta a necessidade de associações e 
congressos acadêmicos. Muitas vezes os interessados em Brasil se encontram em seções 
de associações mais abrangentes, como a Latin American Studies Association (LASA).  
Os pesquisadores de Brasil e de língua portuguesa apresentam trabalhos nos congressos  
dessas associações como também nos da Modern Language Association ou, dependendo 
do patrocinador e da tradição, em outros congressos como o Kentucky Foreign 
Language Conference. 
 
De associações dedicadas aos estudos luso-brasileiros, destacam-se duas: a American 
Portuguese Studies Association (APSA) e a Brazilian Studies Association (BRASA).  
 
A American Portuguese Studies Association (APSA) dedica-se ao estudo dos países e 
culturas lusófonos. Fundada em 1996, a maioria dos temas dos congressos (sete desde 

                                                
4 O site do Department of State com informações parecidas ao Factbook afirma que a língua do Brasil é o 
português, e mais nada. 
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1998) e de artigos na revista da associação, Ellipsis, concentra-se na área de estudos 
literários e culturais, dividindo-se entre Portugal, Brasil, e os países da África lusófona, 
às vezes com discutindo a situação de imigrantes ou populações lusófonas nos Estados 
Unidos. 
 
A organização mais explicitamente ligada aos estudos brasileiros é a Brazilian Studies 
Association (BRASA), organização criada a partir da LASA em 1994. Desde então, a 
BRASA organizou dez congressos, comprometendo-se a organizá-los nos anos pares, 
alternadamente no Brasil e nos Estados Unidos. O último, com número recorde de 
participantes e patrocínio da Petrobrás, deu-se em Brasília em 2010. Apesar do enfoque 
da BRASA ser a promoção dos estudos brasileiros nos EUA, aproximadamente metade 
dos sócios mora permanentemente no Brasil, havendo ainda aqueles que habitam em 
outros países. A BRASA, como a APSA, é aberta a todos os pesquisadores que se 
interessam pelo Brasil, mas tem a maior parte de seus membros na área de estudos 
literários e culturais ou de ciências sociais, especialmente nas áreas de história e ciência 
política. Em 2005, a Brown University foi anfitriã de um congresso especial da BRASA 
dedicado ao futuro dos estudos brasileiros nos EUA, dele resultando um documento 
com suas conclusões. 
 
 
VIII. TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS DOS ESTUDOS BRASILEIROS NOS 
EUA 
 
Várias tendências na educação universitária e nos area studies deixam claro que não 
haverá uma repetição dos anos 60, que viram um aumento de quase quatro vezes o 
número de alunos universitários que estudavam português (Furman, 25), ou pelo menos, 
tal aumento não ocorrerá pelos mesmos motivos. As verbas abundantes da época, se 
voltarem, serão dedicadas mais ao problema de acesso da classe média às universidades, 
pois as anuidades de todas as universidades, particulares e públicas, há mais de  quinze 
anos aumentam muito mais que a inflação, colocando a educação universitária fora do 
alcance de muitos.  A política estrangeira do país dificilmente apoiaria um esforço para 
estudar o Brasil como fez durante a Guerra Fria. A ênfase nos estudos regionais em si 
tem diminuído na última década, mudando-se para uma ênfase em assuntos 
transnacionais (a transição à democracia em países em desenvolvimento, o uso de 
microcrédito para estimular a criação de microempresas, a urbanização e acesso a 
energia e água nas grandes cidades, etc.).  Mesmo nas áreas de estudos culturais, há uma 
tendência a considerar assuntos de representação cultural além de fronteiras nacionais, 
como nas áreas de estudos femininos, da situação de minorias étnicas ou linguísticas, ou 
até questões materiais de produção cultural, como o cinema ou programas de televisão.  
Tudo isso, por um lado, parece indicar que os estudos brasileiros em si enfrentam um 
declínio gradual.  Por outro lado, não faltam assuntos transnacionais interessantes no 
Brasil, que são áreas de grande interesse para pesquisadores norte-americanos, como a 
questão de identidade negra na diáspora africana, o papel da mídia, questões políticas 
desde a volta à democracia, assuntos relativos à urbanização, à questão da moradia, 
infraestrutura das cidades, etc. O fato de um relatório de 2003 de uma das empresas 
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mais visíveis da Wall Street, a Goldman Sachs, ter colocado o Brasil entre as quatro 
economias emergentes do mundo  estimulou a curiosidade de muitos pesquisadores e 
estudantes (Wilson e Purushothaman).  E há sinais de que o interesse pelo Brasil tem 
crescido – junto com a economia brasileira – desde 2003: o país conseguiu ser escolhido 
como o anfitrião  da Copa do Mundo de 2014  e  -  fato inédito na política do esporte -  
também das Olimpíadas  de 2016;  é considerado atualmente como um país de 
investimentos  diretos estrangeiros;   vem aumentando seu investimento no exterior.  A 
mídia norte-americana tem acompanhado tal movimento ascendente, produzindo mais 
matérias sobre o país, como por exemplo  a apresentada no  famosíssimo “60 Minutes,” 
da CBS e a série de artigos sobre a economia brasileira apresentada na rede CNBC e na 
National Public Radio, desde dezembro de 2010. Cabe mencionar também o ainda 
pequeno mas crescente interesse pelos países lusófonos da África devido ao 
amelhoramento das economias de Angola e Moçambique nos últimos anos.  
Especialmente a produção de energia de Angola tem provocado o aumento da procura 
por aulas de língua portuguesa, justificando o investimentos em seu ensino. 
 
Provavelmente se as verbas destinadas aos estudos regionais permanecerão mais ou 
menos estáveis,  as bolsas do futuro serão na área de estudos de assuntos ou problemas 
nos quais a inclusão do Brasil permitiria uma perspectiva interessante. 
 
Por outro lado, algumas tendências  possibilitam a expansão dos estudos brasileiros e de 
língua portuguesa nos Estados Unidos.   
 
A primeira delas é concernente à presença e ao aumento da população de origem 
latinoamericana no país, que hoje conta com mais ou menos 12 milhões de pessoas, 
numa população total de 300 milhões. A população de falantes de espanhol nas escolas 
e universidades do país cria a oportunidade de ensinar-se português a um público que 
pode dominá-lo, ou pelo menos entendê-lo sem grande esforço. Muitas universidades 
que oferecem matérias de língua portuguesa já têm matérias de português para falantes 
de espanhol, e a pesquisa nessa área, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, cresce 
todo ano. 
 
]A segunda diz respeito ao fato de  universidades brasileiras como a Unicamp e a PUC-
RJ, vêm abrindo programas e vagas de professor dedicados ao ensino de português 
como língua estrangeira (PLE), campo que até vinte anos atrás quase não existia.  
Pesquisadores e professores especializados poderão produzir uma nova geração de 
materiais de multimídia, e colocar os materiais didáticos de português no mesmo plano 
que o de outras línguas. 
 
Finalmente, parece haver uma consciência crescente no Brasil de que o país precisa 
dedicar recursos para promover sua cultura no exterior, aexemplo da série de eventos 
culturais brasileiros que precederam a Copa do Mundo em 2006.  Há mais consciência 
da necessidade de uma estratégia de promoção da cultura.  
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É provável que a atenção das universidades dos EUA continue centrada na língua 
espanhola e nos estudos sobre a América Espanhola. Para aqueles que promovem os 
estudos brasileiros, o importante é salientar a abundância de assuntos de interesse 
interdisciplinar, promover cursos de língua portuguesa para falantes de espanhol, e lutar 
para que governo e instituições culturais brasileiras ofereçam apoio, mesmo que 
pequeno, a esses esforços. O português nos EUA dificilmente aproximar-se-á do 
números de alunos e  de programas em espanhol, mas  pode, com o tempo e o esforço 
dos interessados, chegar a ser apreciado e compreendido como parte indispensável dos 
estudos internacionais. 
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JK, OS ANOS DOURADOS 
 
 

Maria Consuelo Cunha CAMPOS* 
 
 
Resumo: Releitura do quinquênio desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek (JK, 1956-1960), com 
foco no tripé democracia, crescimento econômico, efervescência cultural. 
 
Palavras-chave: Anos Dourados; JK; cultura brasileira. 
 
Résumé : Relecture du quinquennat  de Juscelino Kubitschek (JK, 1956-1960) à la lumière du « trépied » 
démocratie, croissance économique, effervescence culturelle. 
 
Mots-clés : Anos Dourados ; JK ; Culture brésilienne. 
 
 
I. INTELECTUAIS E LITERATURA 

 
Meio século depois de seu início, o quinquênio presidencial de Juscelino Kubitschek 
passa à história do Brasil ratificando seu lema, 50 anos em 5. 
 
Efetivamente, o país cresceu, então, em média, 8% ao ano. No ritmo em que vínhamos 
nos desenvolvendo até aquela época, seria necessário meio século, dez vezes mais para 
atingir as  metas que JK se fixou. Isto quer dizer que, noutra circunstância, somente 
agora, em 2006 estaríamos alcançando  o  que obtivemos  até  janeiro de 1961.  
 
A combinação de democracia com altos índices de desenvolvimento, num governo civil 
que completou seu mandato, tem sido a razão apresentada para isto. Uma terceira 
margem deste rio caudaloso não tem, todavia, recebido o mesmo holofote: o novo papel 
desempenhado no quinquênio por numerosos intelectuais de todo o porte e que não mais 
se repetiria na vida política brasileira: a república do escribas, como já foi chamada. 
 
É comum o paralelo entre o antecessor, Getúlio Vargas e JK: ambos queridos pelo povo, 
modernizadores, etc., como também é frequente, na enumeração das diferenças dos dois 
(JK sempre eleito, concluiu  seu único mandato presidencial, sempre dentro da 
normalidade democrática, sempre sorridente, etc), passar ao largo do trato de ambos os 
governantes com os intelectuais. 
 

                                                
* Doutora em Letras e Professora de Literatura Brasileira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). E-mail: consuelo@uerj.br  
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No primeiro governo Vargas, outro grupo mineiro ocupara o ministério da Educação e 
Saúde, sob a égide do titular da pasta, o também mineiro Gustavo Capanema, preterido 
anteriormente por Getúlio para o executivo mineiro e por este levado para o ministério. 
A geração nascida na primeira década do século XX, com o itabirano Carlos Drummond 
de Andrade na chefia do gabinete (geração a que pertenciam Juscelino e seu colega de 
medicina Pedro Nava, os três nascidos entre setembro de 1902 e junho de 1903), que 
fizera o modernismo, chegava, com Capanema, à ante-sala do poder. Com JK, ela 
chegaria, de fato, ao 3o andar do Catete. 
 
Interregno de prosperidade para as camadas médias da população, imprensado entre a 
crise desencadeada  pelo agosto de 54, que duraria até a posse, em janeiro de 56, e cujo 
feliz desfecho teria adiado por dez anos o golpe militar que eclodiria em 64, e o 
espoucar de nova crise, noutro agosto, o de 1961, o governo JK, superados os episódios 
de Jacareacanga e Aragarças, que tentaram desestabilizá-lo, dedicou-se, da primeira à 
ultima hora, ao cumprimento de algo também inédito no país, um plano governamental 
de metas, realizando-se com êxito nossa 1a experiência efetiva de planejamento no 
poder. 
 
Ao contrário do presidente mais intelectual que nossa república conheceu, o ex-
professor de sociologia da USP FHC, ou do escritor José Sarney, JK não era, ele 
próprio, um escritor, um scholar, um professor universitário com obra citada 
internacionalmente, embora fosse viajado, tivesse estudado no exterior e não fosse um 
monoglota. Mas, como herói épico, em sua Odisséia, em sua lenda pessoal, Juscelino 
conservou tapados seus ouvidos ao mavioso canto das sereias, soprando-lhe a reeleição 
que efetivamente seduziria FHC. 
 
Na trajetória política de Lula e de seu partido, o PT, desde sua fundação, em 1980, no 
início do processo de abertura política participaram intelectuais, desejosos de utopia, de 
um outro mundo mais justo, em aliança com os trabalhadores.Esta fatia da inteligência, 
entretanto, ou desembarcaria do governo mesmo antes que estourasse a crise de 2005 
ou, de fora dele, silenciaria sobre ela, como um ciclo de palestras aqui no Rio se propôs 
analisar.  
 
Diferentemente de Lula, ex-metalúrgico que, ao contrário de seu colega sindicalista 
Vicentinho, não voltou, adulto, aos bancos escolares nem cursou universidade quando já 
não era o retirante pobre na metrópole mas o líder sindical e o parlamentar, JK, também 
menino pobre e criado pela mãe, graduou-se em medicina, especializou-se em urologia 
no exterior e soube perceber a utilidade, para seu projeto de poder, de cercar-se de 
intelectuais, tendo vários deles, dentre os melhores de seu tempo, a serviço do seu 
governo. 
 
Não me refiro somente aos “ghost writers” mas à participação mais ampla de um 
apreciável segmento da intelectualidade nacional nos bastidores de seu governo.Com 
JK, ela deixou de ser a entourage ministerial que fora, com Capanema, na era Vargas e 
foi instalada no coração mesmo do governo, no núcleo central dele, no Rio de Janeiro. 
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Embora Vargas tivesse sido acadêmico, JK, que não o foi, tinha ambições literárias e 
memorialísticas. Ex-seminarista, foi leitor francófilo de Renan, Voltaire, Rousseau, 
Balzac mas também de Machado de Assis e dos clássicos da língua portuguesa, Vieira, 
Bernardes. A educação superior pública, de que ele e sua geração mineira são fruto, 
ainda não havia sido sucateada e sangrada como foi sendo, desde o ensino fundamental 
à pós-graduação, no país, com raras exceções, desde as décadas perdidas de 80, 90 até o 
presente. 
 
Pedro Nava, reumatologista e memorialista, poeta bissexto e desenhista contumaz, 
Carlos Drummond de Andrade são outros exemplos, contemporâneos de JK, desta 
escolaridade de boa qualidade, infelizmente perdida. 
 
A vida política de JK decorreu durante os anos de guerra fria, quando os EUA ainda 
disputavam com a URSS a hegemonia militar e geopolítica. A América Latina, neste 
momento em que a descolonização ainda estava em processo, pôde beneficiar-se – 
inclusive com investimento de capitais – do temor estadunidense relativamente ao 
avanço comunista sobre seu quintal (o quinquênio Kubitschek será, inclusive, 
contemporâneo da revolução cubana). 

 
Ainda durante a Era Vargas, Nelson Rockfeller, a partir de uma viagem que fez à Ásia 
(onde viu, horrorizado, a brutalidade colonial britânica), imagina a América Latina 
como laboratório neocolonial da convivência dos valores do “american way of life” com 
os valores locais, montando uma rede de aliados munidos de ferramentas 
contemporâneas para o desenvolvimento. 
 
Nos anos 40, governando um estado com potencial simultaneamente agrícola e mineral, 
o dinamismo do jovem JK faz dele uma figura interessante, como tocador de obras e 
dínamo da modernização, para este projeto norte-americano. 
 
Já na construção do mito JK, a efígie do ex-presidente, morto em circunstâncias trágicas 
em 1976, durante o período mais sombrio da ditadura militar, será colocada, em 1985, 
na volta à democracia e em tempos inflacionários, na nota de CR$ 100.000,00. 
Ladeiam-na imagens de uma estrada e de uma hidrelétrica, assim como de prédios 
(congresso nacional e palácio da Alvorada) de Brasília, que ele construiu. 
 
O escritor Autran Dourado, secretário de imprensa na presidência JK, e que o 
acompanhou desde o Palácio da Liberdade, menciona a “mania de escritor” de 
Juscelino. Desde o governo do estado, ele os teve à sua volta, a começar pelo seu chefe 
de gabinete, o contista Murilo Rubião. Alphonsus de Guimaraens Filho, Fábio Lucas, 
Afonso Ávila... Na presidência, o subchefe da casa civil será o romancista Cyro dos 
Anjos, redator das mensagens anuais. O crítico Álvaro Lins trará, como secretário, 
Francisco de Assis Barbosa. Vem também o então jovem professor universitário e 
crítico Eduardo Portella, futuro ministro da Educação do governo Figueiredo. O 
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romancista e acadêmico Josué Montello e o ghost writer predileto do presidente, o poeta 
Augusto Frederico Schmidt completam o elenco. 
 
Se, fundamentalmente, JK mantivera seu staff intelectual do Palácio da Liberdade - a 
relação completa de seus integrantes é encontrada no livro Juscelino. Uma história de 
amor, de João Pinheiro Neto - alguns nomes do então DF iriam se juntar ao grupo, como 
Álvaro Lins - até então editorialista do jornal Correio da Manhã, além de chefiar a Casa 
civil - que  passou a ajudar na elaboração de discursos e de mensagens. 

 
 
II. OS ANOS DOURADOS DA CULTURA E DO ESPORTE BRASILEIROS 

 
O espírito vanguardista do início do século, presente na gênese do Modernismo literário 
brasileiro, ressurge nos anos JK. Em 1958, Décio Pignatari e os irmãos Campos, 
Haroldo e Augusto, lançam o manifesto “Plano piloto para a poesia concreta” - óbvia 
alusão ao plano piloto da construção de Brasília. Projeto urbanístico e projeto literário 
encontram-se no construtivismo com que a poesia visual enfatiza a disposição das 
palavras ou das sílabas sobre o papel ou sobre qualquer outro suporte físico, como parte 
do significado do poema. 
 
O poema torna-se, com o Concretismo, um objeto artístico numa sociedade industrial. 
Intenso experimentalismo, bem como economia de meios, eis o tom da vanguarda. 
 
“Poesia concreta”, como designação dela remonta a 1955, tendo a Exposição Nacional 
de Arte Concreta acontecido em São Paulo, ao final de 1956, o ano em que JK tomou 
posse. Em 57, a exposição vem para o Rio, de onde repercute para todo o país. 
 
Além dos três paulistas, outros nomes como os de Ferreira Gullar, Ronaldo Azeredo, 
Wlademir Dias Pino, integram o movimento concretista, que também reúne escultores e 
pintores. 
 
Em 1959, surge uma dissidência, o Neoconcretismo, com Ferreira Gullar e Reynaldo 
Jardim recusando-se a considerar a criação como um mero objeto e rumando para uma 
arte mais conceitual. 
 
Paralelamente às vanguardas, gêneros tradicionais como a crônica floresciam. Nos 
jornais e nas grandes revistas da época, como O Cruzeiro, Manchete, cronistas como 
Rubem Braga, Fernando Sabino, Rachel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade  
pontificavam. Antônio Maria, Sérgio Porto, Nelson  Rodrigues, Henrique Pongetti, 
Paulo Mendes Campos consolidavam a crônica como gênero meio jornalístico meio 
literário e sempre brasileiro. 
 
1956 é um ano sem igual em lançamentos. Em janeiro, Guimarães Rosa, até então com 
um único título, publicado dez anos antes, Sagarana, lança Corpo de baile, monumental 
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livro de novelas que depois seria desdobrado em 3 volumes. Em maio, outro 
monumento, desta vez o romance Grande sertão: veredas.   
 
O poeta João Cabral de Melo Neto publica Duas águas. Fernando Sabino dá.nos o 
romance Encontro marcado. Outro mineiro, Mário Palmério, lança Vila dos confins. Em 
58, o já então sucesso Jorge Amado publica Gabriela, cravo e canela. 
 
No teatro, o Arena paulista renova a dramaturgia brasileira, montando, em 1958, “Eles 
não usam black tie”, de Gianfrancesco Guarnieri. O Arena realizou, desde então, até 
1961, seu seminário de dramaturgia, revelando novos valores como o dramaturgo 
Vianinha, Boal (que cursara dramaturgia nos EUA), bem como atores, como Nelson 
Xavier, Flávio Migliaccio, Milton Gonçalves, entre outros.  

 
 
III. LETES 

 
Candidatos a cargos eletivos majoritários enfrentam forças oponentes em pleitos. 
Juscelino Kubitschek, entretanto, para candidatar-se à sucessão de Vargas na 
presidência da república teve de lutar contra aqueles que queriam impedi-lo de 
candidatar-se. Tendo vencido, teve de lutar para tomar posse, pois as mesmas forças 
agora queriam impedi-lo. Empossado, para exercer até o fim seu mandato, enfrentou e 
venceu duas rebeliões que tinham por objetivo derrubá-lo. 
 
Com o golpe militar de 1964 - que inicialmente apoiou - veria não somente o fim da 
eleição presidencial direta, no ano seguinte, mas também a cassação de seus direitos 
políticos. Perseguições de toda espécie visavam não somente a constrangê-lo mas 
também a contribuir para apagar da memória popular a figura daquele ex-presidente 
civil que terminara seu quinquênio com aprovação popular superior à que tivera no 
início dele, conquistando adversários e não decepcionando eleitores. 
 
Vitorioso contra tais forças do oblivion, do esquecimento, o vulto de Juscelino emerge 
do Letes primeiro em 2002, por ocasião das comemorações do centenário de seu 
nascimento e, depois, no verão de 2006, em plena “juscelinomania”, transformado em 
Musa da estação ao se comemorarem os 50 anos de sua posse na presidência do Brasil. 
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PASSAGENS DE NÉLIDA PIÑON EM  
A REPÚBLICA DOS SONHOS E O PÃO DE CADA DIA 

 
 

Dalma NASCIMENTO*1 
 
 
Resumo: Partindo de uma visão sobre a obra de Nélida Piñon, este ensaio se propõe analisar, 
particularmente, dois de seus livros: A república dos sonhos e O pão de cada dia.  
 
Palavras chaves: mito; sagrado; memória; arte; feminino; estudos socioculturais. 
 
Résumé : En partant d’un survol de l’oeuvre complète de Nélida Piñon, cet essai se propose d’analyser 
particulièrement deux de ses livres : A república dos sonhos et O pão de cada dia. 
 
Mots-clés : Mythe ; sacré ; mémoire ; art ; féminin ; études culturelles. 
 
 
I. INTRODUÇÃO  
 
Eterna passageira pelos dramas humanos e por territórios socioculturais, Nélida Piñon é 
uma das mais celebradas escritoras brasileiras da atualidade.  Traduzida em inúmeras 
línguas, (inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, polonês, russo, etc.), foi agraciada 
com inúmeros prêmios em nosso país e no estrangeiro.  Entre eles, em 1995, no México, 
recebeu o Juan Rulfo de Literatura Latino-Americana e do Caribe, honraria nunca antes 
concedida a autor brasileiro, sendo a primeira mulher no mundo a merecê-la.  Em 2005, 
a Espanha laureou-a com o Príncipe de Astúrias das Letras, tornando-a igualmente 
pioneira em língua portuguesa com tal galardão pelo merecido reconhecimento de toda 
a sua obra. Ratifica-se, com isso, a enorme projeção de sua escrita, internacionalmente 
festejada, que a todos fascina e surpreende pelo constante desafio de aventurar-se em 
inusitadas rotas artísticas.  
 

                                                
* Doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada e Professora da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. A autora deste artigo está escrevendo um livro, breve a sair, cujo 
título provisório é: As estratégias narrativas e as rotas míticas e político-sociais nas metamorfoses da 
obra de Nélida Piñon. Este ensaio sintetiza textos seus já publicados em revistas, atas de congresso e 
jornais. Sobre A república dos sonhos transcreveu-se sua palestra “Galiza, fala da resistência na obra de 
Nélida Piñon”, publicada nas Actas do III Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na 
Galiza,. Faculdade de Humanidades, Vigo e Ourense, 1992. p.473-478. Quanto a O pão de cada dia, foi 
publicado na Tribuna da Imprensa. Rio de Janeiro.Tribuna Bis, em 07/12/1994, no dia do lançamento do 
livro. Republicado, acrescido, em Estudos Galegos, nº 1. Niterói: EDUFF, 1996. p 129- 135. 
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Até a presente data com 16 livros publicados e concluindo outro, Aprendizes de Ulisses, 
título ainda provisório, a vigorosa romancista novamente abre caminhos ao feminino 
por ter sido a primeira mulher a presidir à Academia Brasileira de Letras. Sedutora no 
falar e no escrever, apaixonada por tudo que faz, ela se considera um ser camaleônico, 
protéico. Igual ao velho Proteu da lenda grega, que se metamorfoseava em animal, 
vegetal e mineral, embora retornasse, enriquecido, ao estágio primitivo, sua obra 
continuamente em mutação mantém, contudo, fidelidade a seus temas básicos, 
remodulados com sempre outros atavios. 
 
Dentre seus assuntos recorrentes, citam-se alguns: a) a memória arcaica e político-
social; b) a utopia do paraíso e o mito do originário, conjugados ao sonho e à fantasia; c) 
o sagrado primacial, sem dualismos redutores, na visão panteísta e pansexual do mundo; 
d) a Idade Média e a Galícia, à busca das matrizes da escritora; e) a língua portuguesa e 
seu transplante ao Brasil; f) a força da mulher diante do poder masculino; g) a paixão e 
o erotismo, além  da paixão pela escrita; h) a arte, da erudita à popular,  embora  a 
ênfase resida nos narradores da oralidade. A metalinguagem; i) a velhice, com a 
decadência e o esmaecer das ilusões, mas, em contrapartida, valorizada pelo saber dos 
velhos. 
 
Além destas rotas, a partir dos contos de O calor das coisas (1980), seu texto volta-se 
com mais veemência para o social. Enfoca a questão da diferença, das culturas 
minoritárias, dos discursos interditos, dos humilhados e ofendidos, com freqüentes 
incursões, quer pelos meandros da realidade brasileira, quer pelos horizontes do mundo. 
Todavia, sem perdas de seus motivos, marcas e emblemas primeiros.  Ao contrário, 
estabelece com todos eles, perfeita integração, o que confere à sua arte maior polissemia 
e possibilidade de exegeses. 
 
Justamente por tais soluções narrativas de entrelaçamentos estéticos, míticos, históricos, 
sua obra  se abre a interlocuções com várias áreas do conhecimento: Estudos Culturais, 
Antropologia, História das Mentalidades, Sociologia, Critica Literária, Filosofia, 
Psicanálise. Tais saberes convivem, fecundos, em suas passagens literárias, 
estabelecendo a philia dialógica, ou seja, a amizade interativa da Literatura com 
diversas esferas da cultura numa autêntica epistemologia de confluências. Ao acolher o 
novo, o diverso, os desvios, sua extensa produção faculta diferentes leituras críticas, 
iluminando-lhe a ficção, inclusive com interpretações até pós-modernas.   
 
De fato, a romancista não se cristaliza na repetição dos modelos, recriando-se em cada 
obra. Isto porque sua letra é acionada pela energia propulsora do simulacro, entendido 
aqui não como cópia, estereótipo regido pelo racionalismo dos conceitos, pelas 
manobras do intelecto e pelas relações da identidade. Simulacro, pois, enquanto abertura 
do paradigma, mergulho no vigor da diferenciação, entrada no processo ininterrupto do 
devir criador, tema pensado por G. Deleuze no ensaio “Platão e o simulacro”12. 
Trazendo, pois, o selo da contemporaneidade, o simulacro rompe com o universo das 

                                                
1 DELEUZE,Giles. A lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 1977 
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categorias fixas, a fim de celebrar o aleatório, o intempestivo, a novidade.  E isto se lê 
nas estratégias criativas da ficcionista, a princípio impactantes a leitores desavisados, 
pelo inusitado de certas peripécias, sem perceberem que, em nudez seminal, ali já se vai 
forjando o novo. 
 
Embora a proposta do presente ensaio seja a de aprofundar a análise dos livros A 
república dos sonhos e O pão de cada dia, duas realizações diferentes, que se 
completam nas multifaces do pensamento da escritora, necessária se faz rápida incursão 
nas idéias básicas de seus livros,23de forma panorâmica, para comprovar tudo o que 
acima se afirmou  sobre seu processo inventivo. 
  
 
II. PASSAGEM PELOS PROCEDIMENTOS NARRATIVOS E POR ROTAS 
MÍTICAS E CULTURAIS  
 
Iniciando com Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo (1961), seguindo-se de Madeira feita 
cruz (1963), nestes dois romances o foco narrativo incide, sobretudo, na energia 
instauradora da linguagem, que se cristaliza na língua, no código cultural. De acordo 
com tendências ainda presentes na década de sessenta, há, nas suas pautas de estréia, 
violenta desconstrução do discurso tradicional com liberdades verbais em todos os 
níveis. Minam das regiões do inconsciente, num fluxo quase automático. Os textos se 
inscrevem em situações míticas de mundos em formação, nos quais Gabriel e Mariella, 
(Maria+ella), personagens do primeiro livro, e Pedro e Ana, do segundo, com nomes 
conotados por signos cristãos, no entanto, comungam com as forças elementares do 
cosmos. São protagonistas de um “novo evangelho” temático e estético, pois  o discurso 
católico se inverte e a pena poética caminha pelo sagrado dos começos, na consciência 
de que tudo são todos em latência, conforme pensavam os filósofos pré-socráticos. 
Desmistificando paradigmas, o relato promove mudanças na visão da mulher, que 
assume as rédeas de seu destino. Na construção da narrativa, Nélida lança propostas de 
novos universos ficcionais com uma escrita estilhaçada, quebras na sintaxe, ritmos 
diversificados, subvertendo totalmente o canônico.  
 
Os contos de Tempo de frutas (1966) estão igualmente impregnados de tonalidades 
sagradas, na acepção mais originária do velho paganismo. Portanto, situam-se além do 
bem e do mal. Marcam-se pelo sensório vitalismo, pela aventura da transgressão, pela 

                                                
2 Obras de Nélida Piñon, editadas até a presente data: 
Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo (romance) Rio de Janeiro: G.R.D., 1963; Madeira feita cruz (romance) 
Rio de Janeiro: Labor do Brasil, 1976; Tempo das frutas. (contos) Rio de Janeiro: José Álvaro,1960;  
Fundador. (romance) Rio de Janeiro :Labor do Brasil, 1976; A casa da paixão. (romance) Rio de Janeiro: 
Sabiá, 1972; Sala de armas. 3a ed. (contos) Rio de Janeiro: Francisco Alves 1989; Tebas do meu 
coração.(romance) Rio de Janeiro: José Olímpio, 1974. A força do destino.(romance) Rio de Janeiro: 
Record, 1977; O calor das coisas. (contos) Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980; A doce canção de 
Caetana. (romance) Rio de Janeiro: Guanabara, 1978; O pão de cada dia Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1994. A roda do vento. São Paulo: Ática, 1997. O presumível coração da América. Rio de Janeiro: 
Topbooks e ABL, 2002. Vozes do deserto. Rio de Janeiro: Record, 2004. 
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força da terra a reluzir em potência nos 18 contos da coletânea.  Neles, inexistem 
marcações temporais, o clima normalmente é paradisíaco. Novos reinos literários se 
fundam. O mito irrompe na argila da palavra não só como tematização, mas também 
como energia organizadora da estrutura. Sem peias e medo do pecado, explodem 
paixões. Em liberdade, a alma dos personagens se desnuda e dramas psicológicos, de 
grande verdade humana, vêm à luz. São seres geralmente sem nome, por estarem mais 
próximos das vibrações telúricas, co-participando do movimento da vida. Eles 
atravessam fronteiras, num universo selvagem, de inauguradora primitiva  idade e de 
correspondências naturais. A sexualidade é assumida com naturalidade e prazer, sendo 
uma forma, de acordo com povos mais antigos, de participar do sagrado primordial.  
 
Prosseguindo na linha infratora dos parâmetros, quer na construção da narrativa quer no 
arrojo iconoclasta dos temas, surge outro livro com fértil intertextualidade entre o 
passado primordial e as claves da modernidade. É aquele jogo interativo - tão presente 
em sua produção - do regresso, reingresso, reinterpretação do mais arcaico em diálogo 
com horizontes por vir.  Tem-se, então, Fundador, romance de 1969, utopia da origem, 
quando  o mito, o sagrado, o feminino e vários tempos  se entrançam na dinâmica  
textual em simbólica consonância. Através de três personagens que habitam três espaços 
e cronologias diferentes, chamados Fundador, Johanus e Joseph, mas, que, em 
radicalidade, são os mesmos, a trama parte ao encalço  da mítica Jerusalém, metáfora 
dos fundamentos da cultura cristã. 
 
A escrita do corpo se revela ainda mais liberta no romance A casa da paixão (1972). O 
enredo se articula entre as tensões do feminino, representado por Marta, ser solar 
resplandecente, e Antônia, a ama, em contraponto com os personagens masculinos, o 
Pai  e Jerônimo. Com o desejo em chamas, a protagonista tem impulsos eróticos junto a 
árvores, próxima ao rio e nos caminhos. No fulgor da natureza, com o sol iluminando-
lhe o corpo, apesar do nome bíblico, lembra uma sacerdotisa dos rituais da Antigüidade 
no culto das energias naturais. Vivendo na cândida amoralidade dos começos, por 
intermédio de Eros, explosiva força, na casa da paixão - alegoria da própria mulher - 
Marta  recobra o paraíso com Jerônimo em meio ao sagrado da natureza. 
 
Em Sala de armas, de 1973, flagram-se situações existenciais-limites nos 16 contos de 
fértil colheita literária. Entre eles, destaca-se “Ave do paraíso”, composição de 
extraordinária verdade humana. Centrado em situações cotidianas, com personagens 
comuns, grande é a carga de afeto e de esperança que perpassa pelo texto. Na 
rusticidade do cenário, em harmonia com preceitos que regem a grandeza das coisas 
simples, uma mulher está sempre à espera de seu homem com uma “torta de chocolate e 
licor de pêra, as frutas colhidas na horta” (p.7). E ele, indo e vindo em constantes 
viagens, algumas demoradas, sem aviso. Até que, um dia, chega definitivamente para 
ficar. Sem questionar, ela corre à cozinha e prepara a torta para celebrar o gozo 
dionisíaco da vida: “Não admitia o amor sem a torta os aguardar depois” (p.10). A 
história, em si mesma, é banal, mas com que densa leveza está escrita! Aliás, as relações 
entre a arte de cozinhar, o amor e a arte de narrar estão muito presentes na ficção da 
autora.  
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Tebas do meu coração, romance de 1974, assume uma perspectiva crítica do Brasil, 
intercambiando literatura e história, a par das subversões aos modelos literários. 
Procurando sempre outros modos de dizer seus temas fundamentais, o extenso livro, 
com incursões no discurso fantástico e até no maravilhoso latino-americano conforme a 
ótica em que for analisado, apresenta inversões de sentido, vários pontos de vista, jogos 
de tempos e espaços, galeria abundante de personagens insólitos com estranhas atitudes, 
instaurando o non-sens, doador de sentidos. A paródia torna-se enriquecedor expediente 
para questionar fatos nacionais, através de situações absurdas, convocando o leitor, 
sutilmente, a pensar os problemas brasileiros. 
 
 Em A força do destino, romance de 1977, intensifica-se o artifício parodístico, porém, 
com outra intenção. Não se propõe discutir a realidade nacional. Visa a carnavalizar a 
ópera homônima de Verdi, ridicularizando-lhe os episódios românticos melodramáticos. 
Na quebra dos paradigmas narrativos, a escritora, com o peculiar arrojo aventureiro, 
inclui-se na história com seu nome explícito, Nélida, também se tornando personagem. 
Dialoga com os companheiros da cena narrativa, muda o enredo, traz à baila 
acontecimentos reais do universo operístico e do contexto de várias épocas. O livro é 
um exercício de metalinguagem, sendo a arte a grande tônica. Em 2006, transformou-se 
em peça teatral, adaptado, com êxito, por Carla Faour, e levado ao palco pelo grupo 
“Quem são esses caras?”, com  a direção de Henrique Tavares.  
 
O calor das coisas (1980) compõe-se de 13 contos, nos quais os problemas nacionais e 
as histórias, com exceção de poucos textos, já não se atêm a personagens sem nome.  
Seus heróis, bem brasileiros e egressos de classes sociais menos favorecidas, são os Zés, 
de obscura tenacidade, o torturado e morto Antônio, do conto “O Jardim das Oliveiras”; 
são os Rubens, as Alices, os Colombos -  não o descobridor do Novo Mundo  -  mas o 
falido vendedor de amendoim das ruas cariocas de “As quatro penas brancas”, título que 
indicia  covardia, relembrando, parodisticamente, a demissão dos heróis nas lendárias 
lutas da América. São ainda, o ilustre Menezes, Conceição, Inácia, Nogueira, em 
diálogo temático-estrutural com “Missa de Galo”, do texto machadiano, e tantos outros 
que, na opacidade do cotidiano, se entrelaçam com galãs de cinema, carregando, pelo 
recurso da paródia, valentes marcas de momentos celebrados, colocados ao avesso.  
 
A realidade social em O calor das coisas funciona como suporte e metáfora de que a 
autora se serviu para pensar as mazelas brasileiras, conjugadas a questões humanas 
atemporais. Já o título do primeiro conto “O Jardim das Oliveiras” traz instigante 
riqueza semântica com ressonâncias místicas, e as cenas de torturados nas prisões 
políticas recordam trágicos episódios da conjuntura nacional. O angustiado narrador-
personagem, inominado, conta a um hipotético companheiro de luta política, o Zé, o seu 
calvário. Fala de sua prisão sem direito de defesa, da tirania dos algozes, do pavor 
vivenciado, da demissão do ideal, da terrível delação forçada ao amigo Antônio e de seu 
remorso asfixiante. Nesta coletânea, os assuntos explodem no calor das coisas sem, no 
entanto, obscurecerem a incandescência do mito. 
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A república dos sonhos, magistral romance de 1984, configura a saga de uma família de 
imigrantes. O tema do homem que deixa a pátria para aventurar-se em terras 
estrangeiras, por diferentes motivos, atravessa a literatura ocidental. Desde a Odisséia, 
com Ulisses, partindo e retornando à Ítaca dos seus sonhos, até a saudade  romântica 
dos poetas brasileiros com as “Canções do exílio” de Gonçalves Dias e Casimiro de 
Abreu,  e no Modernismo, com as recriações de Oswald de Andrade, Murilo Mendes, 
Mário Quintana, Vinicius de Moraes, Moacyr Félix, Drummond, Chico Buarque e 
outros, o tema  do exilado,  paralelo  ao do imigrante,  desliza com diferentes tons nas 
obras de grandes escritores. De igual modo, Nélida Piñon retira do território nativo de 
seus antepassados, a Galícia - região do noroeste da Espanha, constituída pelas 
províncias de La Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra -  um dos motivos centrais da sua 
ficção. Deste extraordinário painel narrativo o presente ensaio vai-se ocupar mais à 
frente.   
 
A doce canção de Caetana, romance de 1987, propõe também uma reflexão sobre o 
Brasil, a partir de um teatro-circo mambembe. A protagonista, Caetana, atriz de um 
grupo itinerante, sonha ser a imortal cantora lírica Maria Callas. Após vinte anos de 
ausência, retorna a Trindade, sua cidade natal, desmantelando completamente a ordem. 
Neste livro, como em outros de Nélida, a mulher derruba códigos, mexendo nos 
corações e impondo-se na história. Com agudeza psicológica, o narrador em terceira 
pessoa penetra na consciência e nas utopias de seus atores-personagens, entre eles, 
Polidoro, Virgílio e Ernesto. Discorre sobre seus conflitos domésticos e desencantos  em 
uma vila interiorana, antes pacata, depois transmutada pelo retorno da decadente diva.  
Analisa a arte em diferentes ângulos e a vida semelhante a um teatro, no qual todos, à 
maneira de Machado, representam papéis. 
 
O pão de cada dia (1994) reúne estilos e temas diferentes em minicontos, aforismos, 
cartas, relatos de viagem, experiências pessoais e sociais. Escritos com serena reflexão, 
nestes pães literários, Nélida celebra o seu cotidiano, conforme este estudo irá detalhar 
no item nº 4 deste estudo. Em 1996, nova aventura ocorre no itinerário da escritora: 
incursões na literatura infanto-juvenil. Aparece A roda do vento. Capturando, em signos 
poéticos, o mundo da infância, ela fabula uma trama em que a tia Gênia (Eugênia), 
genial inventora de relatos, convida os sobrinhos Tarzan, Beijinho, o amigo Baguinho e 
mais dois coleguinhas a “navegarem pelos fios invisíveis da imaginação”, “à busca de 
um sonho generoso”(p.8). Semelhante ao gênio da lâmpada, Gênia ilumina caminhos, 
fazendo as crianças viveram, com paixão, na cidadezinha de Catavento, a ventura de 
descobertas e o ato de narrar, para que as tradições se preservem e o destino se torne 
mais suave. Na entrevista-prefácio, a autora convoca também o leitor a “mergulhar nas 
águas barrentas das palavras, no redemoinho vertiginoso das emoções, nas trevas 
perturbadoras dos sentimentos prestes a ganhar nome” (p.4).  
 
Em 2002, vem a lume O presumível coração da América, coletânea de discursos 
proferidos em sua carreira literária até a data da publicação do livro. Escrito em 
linguagem vibrante, dele constam páginas antológicas, entre elas, a majestática fala que 
nomeia o compêndio, quando recebeu o prêmio de Literatura Latino-Americana e do 
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Caribe Juan Rulfo. Com metáforas exuberantes, este e os demais pronunciamentos ali 
contidos atestam ser esta a sua Suma Literária, o somatório de seu pensamento e o 
expressivo testemunho de sua participação política e social, tanto nas causas latino-
americanas, quanto nos destinos da humanidade. Entre os vinte e seis ensaios, ressalta-
se “Memória da viagem”, discurso de posse na Presidência da Academia Brasileira de 
Letras em 12 de dezembro de 1996.  
 
Vozes do deserto, prêmio Jabuti de melhor romance de 2004, é o título poético da última 
composição de Nélida, ambientada, agora, não mais nos primórdios do cosmos mítico 
de suas primeiras escritas, nem na Galícia e no Brasil. A história transcorre na capital do 
Iraque, a Bagdá dos califas, às margens do rio Tigre. É nesta atmosfera impregnada de 
lendas, memórias, rituais, mas também de opressões, preconceitos, intrigas e vinganças 
que a romancista cinzela sua inspiração na “pedra” do universo árabe, desabrochando 
imagens de rara inspiração. O romance narra a história da corajosa Scherezada, sem 
temer a morte, decidindo imolar-se em defesa do direito da mulher diante da opressão e 
dos desmandos do sultão. Tendo como mote a saga das Mil e uma noites, contudo, a 
trama não se restringe a repetir enredos orientais já conhecidos. A ênfase reside na ação 
de fabular e nas mutações psicológicas daí decorrentes no universo mental dos atores 
axiais da narrativa.   
 
Deu-se, assim, um passeio pelo discurso ficcional desta escritora, que desliza pelos 
mares da escrita com a mestria dos que manejam o verbo por grandes travessias e 
transporta os leitores ao mistério do homem de todas as eras e geografias.   

 
 
III. MEMÓRIAS GALEGAS E BRASILEIRAS ABRINDO-SE AO MUNDO 
 
A busca da identidade cultural e o poder de resistência do espírito galego emergem do 
romance A república dos sonhos (1984), décimo livro desta neta e filha de imigrantes. A 
obra discute, entre muitos outros aspectos, a força hegemônica das culturas majoritárias, 
soterrando minorias étnicas e segmentos ideológicos, tidos como marginais. Quase 
todos os discursos da diferença, da alteridade, sobretudo o som da tradição galega, 
denunciam-se neste amplo registro de memórias. Construído com 761 páginas, nelas, a 
Galícia representa a grande fala, evocada por dois narradores em 1ª pessoa (Madruga e 
sua neta brasileira Breta), por fragmentos de um diário parodístico do também 
imigrante, o historiador Venâncio, e por uma voz onisciente em 3ª pessoa que tudo 
reúne num extenso jogo temporal/ espacial de recordações pessoais e históricas, 
entretecidas entre o Brasil, a Península Ibérica e o mundo.  
 
Regimes opressores, ditaduras, golpes militares brasileiros e europeus, mesclados à 
psicologia de cinco gerações de uma família de galegos no Brasil, são dissecados na 
trama existencial e política de A república dos sonhos. O texto, de múltiplas leituras, 
analisa, principalmente, modelos culturais em confronto no surdo comércio de 
disfarçadas significações.  Faz a memória oficial e a memória oponente dialogarem em 
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torno dos mesmos objetos, apresentando várias versões da História, em intenso 
intercâmbio sociológico.   
 
Iluminam-se, assim, confidências, estertores, desvios dos fatos violados pelos 
dominantes. Tudo flutua, em força polêmica, no polissêmico tecido literário, em 
compasso com os pressupostos teóricos dos Estudos Culturais e da História das 
Mentalidades. Para esta Nova História das representações coletivas - embora não seja 
tão nova assim, já que seus pressupostos básicos se fincaram na década de vinte do 
século passado - todas as manifestações culturais são válidas. Qualquer documento, no 
caso, o literário, constitui valioso registro das expressões simbólicas, pois revela o que a 
História oficial esqueceu ou fez questão de esconder.  
 
Isso está explícito em inúmeros trechos de A república dos sonhos, a exemplo dos 
desabafos de Tobias, o polêmico filho do patriarca do clã dos Madruga ao proclamar: 
“Precisamos urgentemente gerar outras histórias, pondo à parte os discursos oficiais, as 
análises deformadas dos colonizadores. Há quinhentos anos que vimos forjando uma 
versão autoritária da realidade” (p. 677). Ou também, em determinado trecho, o próprio 
Madruga, em meio a outras discussões, exclama: “Onde está a verdadeira história? Qual 
dessas mentiras pode ser a verdade?” (p. 572). 
 
Inteirando-se das outras leituras do mundo que a verdadeira História privilegia, A 
república dos sonhos mapeia, com firmes traços, os bolsões de resistência, trabalha com 
o diverso, aprofunda raízes populares, analisa a questão das diferenças, com vários 
universos minoritários atravessando-lhe a escrita. O negro e o índio brasileiros aí são 
vistos sob a branca retina depreciadora do olhar colonizador, denunciada pela visão 
crítica da obra. Igualmente transitam os ciganos, já que Venâncio, o personagem 
historiador, é um deles. Banidos da Espanha pela Pragmática de Carlos III (1738), os 
ciganos, em contínuos itinerários pelo mundo pela ausência de morada, são colocados 
em situação, de certa forma, semelhante à dos exilados políticos do Brasil pelo AI 5 
(Ato Institucional nº 5), decretado em 1968 pela opressão militar. Além dos vários 
momentos políticos, circulam, igualmente, com realce, as tradições, os costumes, a 
língua, os mitos, magias e sortilégios do maravilhoso lendário de um território distante, 
de substrato céltico, sufocado pelas ordens de Castela.  
 
O livro -  orquestrado com três grandes temas conjugados, quais sejam: a memória, o 
sonho e a arte  -  relata a saga do clã dos Madruga, em ascensão econômica em terras 
brasileiras.  Tendo como pano de fundo episódios candentes dos problemas nacionais e 
estrangeiros  em oitenta anos do século XX, os fatos se entrelaçam  com a arqueologia 
cultural espanhola, especialmente galega. A narrativa garimpa remotíssimos 
fundamentos, indo até aos resíduos das mentalidades céltico-bretãs, já 
descaracterizadas, também, em épocas pretéritas pelo imperialismo romano.  
 
O patriarca da família, o camponês Madruga, jovenzinho ainda, saíra da sua 
montanhosa Sobreira nos começos do século (1913), impulsionado pela utopia de “fazer 
a América”. Seduzido pelo paraíso terreal de um Brasil edênico, anseio de muitos 
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imigrantes que aqui chegaram, Madruga assume o périplo da grande travessia. Afronta o 
Atlântico, madrugando no século e nas terras brasileiras. Funda, no Rio de Janeiro, seu 
império monetário, vivendo a ideologia capitalista da expansão.  
 
No navio que o trouxe ao Rio, num convés de terceira classe, conhece Venâncio, o 
misterioso garotinho de idade igual à sua. De personalidade diversa, Venâncio vem 
tangido pela melancolia.  Carrega consigo dolorosas memórias de seu povo cigano, só 
descobertas no desenrolar da trama.  Na ausência afetiva da pátria, Venâncio e Madruga 
se completam desde o encontro no navio, amizade alicerçada para sempre. Dez anos 
após chegar ao Brasil, o vitorioso Madruga retorna à terra natal para casar-se com 
Eulália, a piedosa filha de D. Miguel, orgulhoso fidalgo arruinado, guardião de 
nobiliárias tradições da História oficial, dos feitos exemplares de heróis e das gestas 
heráldicas da sua terra.  Eulália, sonhadora aristocrata, recolhe do pai as eloqüentes 
legendas de uma região altaneira, transmitindo à sua geração, os mitos a ela legados. 
Cultuando, cultivando memórias, a matriarca conserva preciosas caixas, verdadeiros 
escrínios, cada uma dedicada à história de um filho, preservando as marcas do tempo 
decorrido, que as mães mais antigas tradicionalmente guardavam.  
 
Através de duas cosmovisões, a de Madruga, de rústico montanhês, e a de Eulália, de 
fantasias gloriosas, já se delimitam espaços culturais em debate. O texto capta os hiatos, 
as rasuras entre horizontes tão próximos, mas paradoxalmente distantes. A nobreza 
falida, em arroubos místicos, aspira ao paraíso dos céus. A ancestralidade camponesa 
quer os frutos da terra. Madruga, enriquecido, constrói frente ao mar do Leblon, a casa 
grande, na qual lhe crescem os filhos, de tendências tão diversas: Bento, Miguel, 
Tobias, Antônia e Esperança. Bento é o executivo, modelado pelos esquemas 
pragmáticos do mundo. Excitado pelo poder, por títulos, medalhas, comendas, deseja 
ser deputado. Miguel, o insaciável D. Juan, dilapida o dinheiro do clã. Tobias, o 
guerrilheiro, é o advogado das causas falidas, dos deportados políticos, dos presos pelo 
AI 5, o questionador da História oficial. Antônia, invejosa e amorfa, casa-se com Luiz 
Filho, sonhando ambos com o dinheiro do patriarca. Esperança, a iconoclasta, é aquela 
que ousa dizer “não” ao sistema estabelecido. Liga-se a um homem casado e, banida do 
lar, assume sozinha a paixão pela vida e o nascimento de Breta.  Entretanto, Esperança 
morre em um desastre de carro. Sua morte alegoriza também, no contexto brasileiro, 
época de graves acontecimentos políticos, o simbólico falecer da esperança nos destinos 
da nossa pátria.  
 
Breta, a neta de Madruga, de personalidade fortíssima herdada de Esperança, torna-se 
escritora. Independente e corajosa, reanima os sonhos da mãe. Através de ambas, a fala 
da mulher esplende em reivindicações. Por gestos subversivos, desordens que pervertem 
o  código, ambas proclamaram o direito à diferença.  Afirmaram a tenacidade da 
mulher, quebrando o esquema androcrático do pater familias. Representam o ser 
feminino, em força de aurora, saindo das margens do código para as páginas da 
História. Em contraste com Eulália, etimologicamente a boa fala, conciliadora e 
submissa ao autoritarismo de Madruga, Esperança e Breta se arriscaram. Rompendo 
asfixiantes espartilhos, em atos libertadores, aprofundaram e reatualizaram, 
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simbolicamente, a tenacidade da mulher celta, hibernada nos guetos culturais de uma 
Galícia muito antiga.  
 
Mergulhadas no passado remoto, Esperança e Breta reacenderam, nos tempos 
modernos, o sacer, isto é, o sagrado primordial das sacerdotisas célticas, a potência das 
grandes mães ginecocráticas, donas dos mistérios pelos dons das profecias. Em Breta, a 
artista, vaticínios e mistérios se cumpriram pela criação literária. Guardiã da história 
familiar e coletiva, por meio da arte, ela se torna o arauto transfigurador da lembrança 
dos Madruga, do Brasil, da Galícia e da Europa. Seu nome, Breta, diminutivo de 
Bretanha, recorda uma das últimas colônias galegas, reduto de resistência à 
expropriação estrangeira. Antenada às pulsações da vida e da memória ancestral, ela 
concretizou, por meio da  escrita, os sonhos familiares.  
 
Pela arte, articuladora de todos os contrários, o livro recupera a palavra da mulher, a 
palavra do inconsciente coletivo, a palavra da História, esta em dupla vertente: a visão 
popular de Madruga e a posição elitista de Eulália. Devassando o Brasil, Breta chega à 
matéria da Galícia, navegando por afluentes, cada vez mais remotos, para onde 
confluíam os fundamentos da sabedoria anciã. Vai à arkhé, à arqueologia do ser galego 
perdido. Encharca-se no húmus aldeão, em prados, montanhas e lendas, para daí extrair 
o sumo da História, escorrendo em expressão criadora.  
 
Fascinado pela precocidade da neta, mas sempre em disputa com ela, pois ambos 
possuem o mesmo espírito tenaz, o mesmo daimon, Madruga fertilizou-lhe o imaginário 
com fortes presenças da terra. Apesar de seu temperamento imbatível e do afrontamento 
nos atos, ele conserva a lírica presença da origem, tatuada na alma. Do feudo da 
infância, pelo evocar da memória, chegam-lhe as encantadas história de Xan, o avô, 
com quem ele, ainda  garotinho, aprendeu a sonhar e a amar a tradição.  Xan é o chão 
existencial de Madruga, o  seu hierofante, o condutor do sagrado mistério para o 
caminho das sobras de sua Sobreira.  Conforme diz o narrador,  

 
A memória leva-o diretamente à Galícia, 
cenário de sua infância. Por onde se movia 
como um caçador de borboletas. Sem se 
esquecer porém de recorrer ao avô Xan. Era 
ele o primeiro a fazê-lo voar, a lhe propor a 
abertura (p. 8).  

 
Pelas cordas da oralidade e do afeto, Xan acorda-lhe o refulgente coração do passado. 
Porque Xan, igual aos primitivos druidas dos celtas, é um contador de coisas essenciais. 
E isto Madruga diz a Breta: “Só as palavras essenciais comovem de verdade. (...) 
Lembre-se sempre do meu avô Xan  (p.22).  De fato, o velho narrador  transita no 
território sem fronteiras, onde o milagre dos mirabilia, ou seja, os maravilhosos enredos 
da fantasia vão logotecendo, nas palavras puras da tribo, o imaginário dos relatos 
populares. Xan “contando histórias em pedaços”(p.122), lembra, também, os velhos 
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rapsodos, bordacosturando  fios que já vêm de muito longe, cintilando a ancestralidade  
que se arrasta pelos elos do tempo. 
 
Por sua vez , as histórias de Xan foram recebidas de Salvador, um contador mais antigo 
ainda, que percorria a Galícia, escavando-lhe a seiva, em consagradas andanças, 
montado no seu cavalo Pégaso.  Por meio dos onomásticos de Salvador e Pégaso, a 
ficção relembra míticas paisagens. Salvador recorda o soter, o salvador da tradição e o 
soldador dos fragmentos lendários dispersos. Pela fantasia criadora, Salvador, sobre o 
dorso de Pégaso,  voa nas asas do mítico cavalo alado,  da tradição dos gregos, gerador,  
no monte Parnaso,  da fonte de Hipocrene, de cujas águas, fruto de sua patada  -  diz  a 
lenda -  minava a inspiração   dos poetas.  
 
O ato e a arte de narrar de Salvador e Xan penetram nas fontes da origem, depois 
turvadas pelos seqüestros dos senhores de Castela. Mas, pelo compromisso com a terra, 
eles clareiam fossos escondidos, grotas submersas, fecundam núcleos sombrios, 
engolidos pela supremacia dos mais fortes.  Xan “deblaterava-se contra os castelhanos 
acusados de espoliar a Galícia” (p.84). E Breta, como narradora, rememora: “ ... Isabel, 
Fernando e sucessores, além de privá-los da autonomia, haviam-lhes roubado a língua, o 
acervo dos mitos. E muitas destas lendas passavam agora por invenção castelhana” 
(p.84). De igual modo, “Madruga também reagia, irritado ante o fausto de Castela que 
os desfalcara do imaginário mais poderoso da Espanha” (p.85). Do céu cultural daquela 
região, as lendas de Xan, “faiscando como pirilampos”, revitalizam-se na extasiada 
jovem, pois,  de acordo com o avô: “... desde menina Breta interessou-se por me ouvir. 
(...) Como se por mim falassem vozes anônimas. Especialmente aqueles velhos que me 
precederam em Sobreira” (p.221).  
 
Portanto, tudo flui por forças avoengas, “re-animando” o numen, o luminoso autóctone 
na “incandescência volátil” da oralidade. Assim, as histórias chegam à neta, 
mediatizadas pelo patriarca da família.  Imersa, portanto, nas origens, ela recolhe os 
símbolos de além-mar, “jóias faiscando de geração em geração”. Aos dez anos, o avô a 
leva à Espanha, entroniza-a na sólida matriz da aldeia, pressentindo-lhe a vocação de 
escritora. Ele queria “sobretudo afiar a memória e deixá-la de herança para Breta” (p.9), 
preparando-a para salvar recordações de Sobreira por meio da  escrita futura. “Porque só 
os artistas prorrogam a existência” (p.55), sentencia o narrador onisciente.  
 
No sagrado galego, a menina descobre sortilégios e bruxedos “de um povo cercado de 
pedras e entidades” (p.162), aí fazendo sua iniciação à narrativa por vir. Rebelde, 
transgride barreiras, aventura-se pelo universo primordial. Imerge no mito, também uma 
fala de resistência, desvelando-lhe as cicatrizes culturais, marcadas pelo afastamento das 
origens. Para tudo conhecer, a garota passeia pelas ruínas e fortificações romanas, pelos 
altares de pedras, nos quais, em tempos remotos, se celebravam sacrifícios druídicos. Na 
potência das antinomias do cosmos estrugindo, ela reativa atos inauguradores da época 
das cavernas, como no simbólico ritual de morte do bode Menelau.  Na alegórica morte 
do bode, de propriedade do madrileno Saavedra, inconscientemente se sacramentam 
signos de resistência.  Investindo contra o animal de Saavedra, Bretã -  relata o narrador 
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-  “luta contra o poder central, sediado em Madrid, que nos privara de autonomia” (p. 
171). 
 
Vale observar a importância dos nomes próprios na ficção de Nélida,  
intertextualizando-se  normalmente  com lembranças literárias.  Há pouco, falou-se em 
Salvador e no cavalo Pégaso. Agora, surge Saavedra, sobrenome do escritor Miguel de 
Cervantes, um símbolo da Espanha.  Menelau, por seu turno, remete ao rei de Esparta, 
cuja mulher, Helena, fora raptada por Páris. Segundo a versão oficial, o fato gerou a 
guerra de Tróia, embora fatores econômicos, políticos e a luta pelo poder pulsem, 
subjacentes, nos bastidores daquela fábula helênica. A escritora brasileira transformou 
Menelau em bode, um animal também ligado à tragédia e ao sacrifício. Nesta mistura de 
evocações, com signos altamente conotados, desmantelam-se estereótipos, instaurando a 
crítica aos regimes de domínio.  
 
“Re-encena-se”, pois, a velha disputa ideológica que perpassa no imo galego. Similar a 
uma sacerdotisa celta noviça, Breta recupera, com poder matricial, ritos de preservação, 
retirando da terra “a energia do próprio enigma, alimentando-se de sua face escura e 
indecifrável” (p.163). No convívio com o território ancestral, já vai falando o galego 
com fluência, degustando, com naturalidade, a comida local, absorvendo as lendas de 
Xan, misturadas ao aristocrático novelário de D. Miguel, o avô materno. Mais tarde, 
tecendo a palavra no bastidor das memórias, Breta, Penélope das reminiscências, com a 
navete dos sonhos, navegará pelos mares da escrita.  
 
Gravitando no húmus autóctone, outros sons da região se espraiam em A república dos 
sonhos.  São as gaitas de fole “sopradas por camponeses empenhados em exaltar as 
pedras e os tojos de suas aldeias longínquas” (p.171). Timbres distantes do grupo de 
Soutelo dos Montes: “Daqueles gaiteiros que conseguiram com suas gaitas discursar em 
nome do povo galego. (...) A mesma gaita de foles com que os escoceses sopraram sua 
furiosa nostalgia” (p. 171). São também as comunhões campesinas, onde “todo o campo 
é unha oración”, do poeta Eládio Rodrigues. São os movimentos nacionalistas de 1926. 
 
Em múltiplas maneiras, a terra dos ascendentes de Nélida comparece fortíssima no 
enorme afresco psíquico-sociológico, em que as gerações se interpenetram com 
histórias, fazendo a História em experiência viva. Entre tantos marcos de resistência, ela 
revive, através de Salvador e Xan, a fala da oralidade, sublinhando a importância do 
narrador da tradição, tema tão valorizado por Walter Benjamin, pela História das 
Mentalidades e atualmente pelos Estudos Culturais, na preservação dos contos 
originários. 
 
A proposta estética da ficcionista, fundamentada no arco da História e da Ontologia, é 
um encontro do homem consigo mesmo e com o mundo. Das vertentes erudita e popular 
do fabulário, recordando o antigo ato de contar histórias, a Scherezade brasileira dos 
tempos modernos conscientiza o leitor das estratégias de dominação e dos 
maquiavélicos dribles da dupla moralidade política, de onde emanam o poder e o saber.  
Indo às mentalidades sufocadas, clareia os processos internos da produção da alteridade. 
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Privilegiando as mudanças, descentra as verdades etnocêntica, falocêntrica, 
logocêntrica. Perscrutando as mazelas do corpo social, faz o strip-tease das grandes 
crises, acendendo o candeeiro da lembrança nas teias do sonho e nas malhas da História 
pela arte salvadora.  
 
 
IV. O OFERTÓRIO LITERÁRIO DE NÉLIDA PIÑON NOS PÃES DE SUAS 
MEMÓRIAS  
 
O pão de cada dia é um conjunto de fragmentos poéticos, verdadeiro mosaico de 
recordações. Porém, sempre criativa, ela desmonta os estilos memorialistas conhecidos, 
instaurando uma estrutura narrativa até em chaves pós-modernas, embora neste ensaio 
não se pretenda discutir o livro sob este ângulo de análise. Falar-se, aqui, mesmo em 
linhas gerais, em discurso pós-moderno, tentando depreender um conceito específico do 
que seja a pós-modernidade na obra de Nélida Piñon, objeto de outro trabalho em 
conclusão, torna-se, no momento, perigoso. É arriscar-se em territórios de armadilhas e 
em terrenos pantanosos pelo ainda difícil acordo entre as múltiplas significações que o 
termo pós-moderno implica. Para alguns críticos representa até um rótulo esvaziado, um 
nome entre as demais “imposturas intelectuais dos filósofos” do presente, segundo as 
reflexões de Alan Sokal e Jean Bricmont 3, em que pese, para vários outros teóricos, o 
tema  seja  bastante enaltecido.  
 
Sem que se entre, agora, aqui, em tais discussões polêmicas, na certeza de que “cada 
pós-modernidade é uma pós-modernidade”, como concluiu com agudeza Teixeira 
Coelho 44, apenas neste estudo se afirma que O pão de cada dia se constrói com 
estilhaços de variados motivos e formas, reunindo, em harmonia, aforismos, crônicas, 
micronarrativas, cartas, pedaços de entrevistas, ensaios teóricos. São ao todo 117 
fragmentos, alguns bem curtinhos, meros parágrafos, outros mais extensos, com até sete 
e oito páginas, sobretudo nos minicontos, aprofundando motivos básicos, que circulam 
no imaginário da escritora, já enfatizados: a memória, a Galícia, a Idade Média, a arte, a 
paixão, a utopia, a velhice, além da crítica social. Numa estética miniatural, cada 
pequeno escrito é jorro de vida, deslizando ritmos nos dribles do literário. 
 
Quase tudo surge pelas artimanhas de um “eu narrativo”, por vezes bem pessoal, onde 
emergem o diário íntimo da cidadã Nélida, as recordações do avô Daniel, o pai Lino, o 
ancestral território, as tradições familiares, as viagens, os congressos, os amigos. No 
entanto, já em outros passos, a subjetividade memorialista se transforma na 
ficcionalidade de um narrador onisciente em terceira pessoa, tão bem urdido, a ponto de 
não se saber classificar o livro quanto ao gênero narrativo. No apagamento das 
fronteiras entre os fatos da realidade e o fingir da ficção e pela interpenetração de 
estilos, de modalidades lingüísticas e de formas narrativas, em que tipologia enquadrá-
lo? Onde entra o testemunho e se inicia o ardil da fantasia? Desestabilizando modelos, 

                                                
4 COELHO, Teixeira. Dois traços da pós-modernidade. In: Moderno Pós-Moderno. Porto Alegre, L& 
PM, 1986. p..103 
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sempre em renovações proteiformes, os flashes de O pão de cada dia, verdadeiros 
poemas em prosa a lembrarem as criações de Baudelaire, seriam fragmentos de um 
discurso amoroso? Autobiografia poética? Agenda literária, embora sem datas? 
“Memórias do pensamento” inventa a autora sem saber rotular sua híbrida composição, 
em que, ao sabor da emotividade, fiapos de lembranças se espraiam em diferentes 
percursos. 
 
Por variados caminhos expressionais, mas sempre a partir de temas recorrentes 
reinscritos, vão-se assim multiplicando, como no bíblico milagre dos pães, pedaços de 
lembranças, imaginadas histórias, dúvidas teológicas, relatos de vida, questionamentos 
políticos, nesgas de sonhos, reflexões metafísicas, laivos de ironias, migalhas de ilusões. 
E tudo vem minando de um turbilhão de saudades, onde as coisas mais simples ganham 
luminosidade. O nome do livro, O pão de cada dia, relembra o alimento essencial do 
corpo e do espírito, o pão eucarístico da vida, e principalmente recorda um trecho do Pai 
Nosso. Porém, há aí a supressão do possessivo “nosso” da oração cristã, já 
dessublimatizando o discurso religioso canônico. Tal atitude é comum, conforme o 
início deste ensaio pontuou, pois vem desde Guia-mapa de Gabriel Arcanjo (1961), 
Madeira feita cruz (l969) e nos contos dos dois primeiros livros, quando se subvertem 
marcações bíblicas e se instauram novos reinos literários. 
 
Além do diálogo, apesar de infrator, com o cristianismo, pelo refinamento intelectual do 
texto de O pão de cada dia, ainda há outros sentidos mais profundos para a escolha do 
título. O pão, na Grécia arcaica, ligava-se aos mistérios órficos da criação. Por isso, 
simbolicamente, nas comemorações literárias, os antigos celebrantes dos rituais poéticos 
ofereciam aos assistentes este alimento do espírito, retirados dos seus cestos sagrados. 
Pão também faz pensar em trigo, um índice de fertilidade, acenando, subliminarmente, 
para a fecundidade dos pães, fragmentos literários repartidos pela autora no ofertório de 
cada página. Por intermédio do ritual da escrita, revivendo uma iniciada dos 
tempos/templos pagãos ou a cerimônia da eucaristia cristã, ela modela, na “massa das 
palavras”, com “o fermento da invenção”, cenas do seu cotidiano, distribuídas aos 
leitores em fatias. 
 
Talvez existam, igualmente, na opção pelo nome da obra, de tão ricas sugestões, 
reminiscências afetivas do saboroso pão caseiro das aldeias da Galícia  campesina, 
agora, tostado na fornalha das saudades. De fato, confluindo memórias, pessoais, 
ancestrais e de marcas psicológicas e políticas, aquela região do noroeste da Espanha 
comparece normalmente conjugada à paisagem rural, selvagem, salpicada de mitos 
avoengos. Ou mescla-se à Idade Média com suas igrejas, praças e vielas, com 
peregrinações a Compostela, com saltimbancos, jograis, menestréis e o universo 
lendário, que, desde cedo, fecundou a fantasia da futura fabuladora.   
 
Alquimizando literariamente espaços de sonho e de realidade, vários excertos, 
verdadeiras iluminuras verbais, recriam a vida aldeã. Em “Ternas criaturas”, a 
narradora, pequenina ainda, naquele montanhoso e frio território, em um mês de 
novembro, assiste ao sacrifício dos porcos domésticos. Impactada e curiosa pela 
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inusitada cena - e a descrição é primorosa em detalhes - ela vislumbra, por fim, a 
diferença entre dois mundos culturais: 

 
Havia naquelas terras uma cultura sem 
desperdícios. A migalha do pão que 
enfeitava o prato daquelas criaturas vencera 
milênios de pungentes peregrinações. 
Lutaram como lobos para chegarem vivos 
ao alvorecer (p.4). 

  
Nas incursões do eu ficcional à arqueologia das origens, a Idade Média comumente é 
tematizada. E, entre tantos exemplos textuais, eis “Antanho”, um pequeno flash do 
esplendor dos séculos XII-XIII, tempo criativo do gótico, quando todos os dias se 
construíam catedrais:  

 
Era a época dos prodígios. Lembro-me 
quando a Idade Média começou. A mãe 
levantara-se cedo para regar as flores e 
esquentar o leite. Foi quando ela anunciou 
para uma família ainda sonolenta. – 
Venham ver as catedrais nascendo. (p.7) 

 
Já em “O singelo românico”, Nélida reporta-se a uma Idade Média ainda mais antiga, 
um vale de igrejinhas românicas, realçando a simplicidade daquele estilo arquitetônico: 
“Contrário ao gótico, que pretendia chegar depressa a Deus, o românico não escondia a 
origem camponesa, austera, singela” (p.89). Em lírica efusão, mostra os hábitos dos 
vetustos monges que: “...com escassos bens terrenos, sonhavam eles em repartir com 
Deus, sobretudo nas manhãs escuras e frias, o pão assado no forno da casa”(p.89). 
Descreve-lhes as ilusões e sofrimentos, pois: “Movidos pela esperança arrastavam 
pedras e preces a mais de mil metros de altura, indiferentes às ventanias” (p.90). Por 
fim, lança o libelo conscientizador: “Como poderiam adivinhar que no futuro seriam 
sucedidos por uma raça de incrédulos, descrentes?” (p.90). 
 
O minúsculo texto “Homo faber”, de apenas duas linhas, traça também contundente 
paralelo entre os dias de hoje e aos da Idade Média. Realista é a descrição dos 
procedimentos vulgares daqueles homens medievos, quando também no texto se 
cotejam dois momentos temporais. Semelhante à escrita de “O singelo românico”, 
embora com outro nível de questionamento, a crítica à cultura atual se eleva em “Homo 
faber” pela percuciente pergunta, pairando no ar: “Eles arrotavam nas mesas e 
defecavam nas feiras públicas. Em compensação construíam catedrais. E nós?” (p.39). 
 
Ainda em clima medieval, o conto “Artes marciais” (p.10-14) ambienta-se numa praça 
de Avignon. Aí, a narradora “pela força da memória”, reconstitui as tramas da História e 
penetra no Palácio dos Papas. Misturando imaginação e realidade, rememora “as figuras 
dos pontífices revestidos com a púrpura paramental, a mitra, o báculo” (p.10). Sentindo-
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se “convidada de algum dos sete papas de Avignon” (p.11), talvez pelo próprio 
Clemente VI, ela assiste a cortejos, a banquetes, a assassinatos, “sucumbida às 
manobras destes soberanos que giravam em torno do altar e do cadafalso” (p.11). 
 
Mas, fora do Palácio dos Papas, o mundo, em contraponto, esplende em luz. Desenrola-
se outro tempo. Da mesa de um restaurante da praça, ela, então, divisa “o homem 
vestido com malha amarela, blusa negra de mangas bufantes, de barrete listrado” (p.11). 
É um prestidigitador, um funâmbulo das ruas, caminhando sobre cacos de vidro, 
representando peculiaridades da arte do povo: 

 
A intenção daquele itinerante era imolar-se 
ou alcançar a glória. Com os andrajos 
forrados de milagres e de mensagens de 
Deus, confiava caminhar incólume sobre os 
objetos. Como se os pés nus pudessem 
vencer a difícil travessia sem derramar uma 
única gota do seu sangue aventureiro (p.12). 

 
 E o relato se distende em meditações filosóficas e estéticas, estando a autora solidária 
ao teatro daquele anônimo circense “com seu percurso de trapezista, cujo salto mortal 
consuma-se na praça de Avignon” (p.14). Já no miniconto “Voyeur”, o eu do presente 
narrativo peregrina por outro quadro medievo, a que comparecem também artistas 
populares. Com imagens sinestésicas - visuais, gustativas, tácteis, auditivas - e ritmo 
deslizante estilisticamente trabalhado, o texto inicia-se com expressiva síntese: 

 
Ando pelas ruas estreitas e provo o sal das 
pedras de mil anos. Com a chuva ficam elas 
porosas e dóceis. Instalo-me na praça. Para 
ali converge a humanidade em trânsito. 
Perto da igreja românica, o pecado e a prece 
são cúmplices. (...)  
Chegam os palhaços a galope. Parecem 
voar, em vez de caminhar. A gorda 
saltimbanca torna-se alada, favorecida pelos 
véus de Salomé com os quais se 
enfeita...(p.25-26). 

 
Tangenciando sempre o filão estético, o livro não discrimina a arte popular diante da 
erudita. Valoriza tanto uma, quanto à outra, pois ambas representam faces 
complementares do grande movimento da cultura humana. Ao assistir àquele espetáculo 
de rua, a escritora sente-se igual aos “palhaços amigos”, todos eles companheiros 
comungantes do mesmo pão do ofício e do mesmo credo religador: 

  
Não sabem estes palhaços, companheiros 
do ofício, que há muito um espetáculo 
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iniciou-se em minha alma. Neste pantanoso 
território tenho a vida em três atos e 
obedeço às regras aristotélicas, que nunca 
me constrangem (p.36). 

 
Apesar de exaltar os palhaços, os ilusionistas, que, sem conhecerem os ditames 
aristotélicos, por intuição transfiguram, mimeticamente, a existência e dão alegria e 
beleza à vida, Nélida Piñon tem  predileção é pelos narradores orais. Ainda que, em 
outros relatos do livro, discorra também sobre escritores de renome internacional - os 
companheiros dos ritos literários: Clarice, Lygia, Rachel, Cortázar, Borges, Puig, 
Vargas Llosa -  o grande enlevo da ficcionista  vai para os anônimos vates galegos, nos 
quais, bem garota, “via florescer o límpido ato de narrar”. A crônica “Os velhos 
narradores” é disto memorialista  exemplo:  

 
Desde menina associava o ato de criar – 
este rompimento soberano com a própria 
realidade em prol da conquista do real – 
com os velhos que conheci (...) Enquanto 
eles falavam, eu lhes fazia companhia. Já 
percebendo que a narrativa oral, além de 
interminável, não tinha autoria.(...) E por 
que não haveriam de desejar que a criança a 
ouvi-los fosse o escritor indispensável à 
concretização de suas histórias? (p.32-33) 

 
Embora imantada pela oralidade, Nélida discute a arte em todas as gamas. Às vezes, 
tematiza-a pelo desempenho do escritor, ou pela recordação da lendária Scherezade, 
inventando mil e uma fantasias.  Em outros passos, teoriza o fazer artístico nas próprias 
crônicas ou nos minicontos, quando oferece as chaves de sua construção ou questiona os 
caminhos estéticos. Nesta obra, de tão multifacetadas direções, existem até ensaios 
teóricos de densidade filosófica e lingüística.  Dentre os muitos, “A seta da penúria” 
analisa a dificuldade do ato da escritura (p.29-30) e “Seres dispersos” fala da criação 
dos personagens (p.51).  
 
De forma poética -   entendendo-se aqui poesia, no sentido grego de poiesis, de “des-
velar”, de “pôr à luz”, de “re-velar” a essência das coisas  -   Nélida expõe em  “A seta 
da penúria” a impossibilidade de o escritor  tentar dizer o indizível na palavra: 

 
Atinjo a palavra com a seta do saber e da 
penúria. A escritura reage e prega o 
remorso. Delicado recurso da morbidez 
estética (p.29). (...) O paraíso com que se 
sonha está fadado ao fracasso. Portanto a 
palavra aniquila-se a cada ato de invenção. 
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Ela não deixa espaço senão para o projeto 
da sua própria morte (p.30). 

 
Com arrojadas metáforas, o trecho sugere que o artista, no fulgor da inspiração, 
vislumbra o mais além, “o paraíso com que se sonha”, mas, ao transformá-lo em letra, 
cai no aquém da letra, do código. Daí, ao realizar-se o fato literário, ele “já está fadado 
ao fracasso”. É experiência malograda.  Ao concretizar-se, a palavra  - que é tanto 
poder, quanto  morte - “aniquila-se a cada ato de invenção”. Simbolicamente, neste 
excerto, se condensa o jogo dialético do processo inventivo, quando a arte “re-vela” 
uma nova presença, ainda que por itinerários torturados e mortais. Tal questão é 
complexa, envolve interpretações de acordo com o ângulo e o instrumental focalizados. 
Teorias filosóficas, lingüísticas e religiosas já se debruçaram sobre o assunto. Ao 
convocar o tema, a autora, sem nada explicar -  de resto, isto não é obrigação do literário 
- instiga a pensar por que o gesto criador “não deixa espaço senão para o projeto de sua 
própria morte”.  
 
Sendo Nélida uma viajante dos territórios arcaicos, uma leitura na chave mítico-
simbólica vem a propósito. Os povos de antanho consideram o ato poético ligado ao 
sagrado, exercendo o poeta-vate a função profética, de características religiosas. A 
poesia religava o homem ao cosmos e a Deus. O poeta, ser privilegiado, vaticinador 
oracular dos enigmas, captava a dinâmica primeira dos sons e, nos seus cantos, “re-
citava” à tribo os relatos cosmogônicos e os feitos dos heróis ancestrais. Na palavra 
ainda úmida em nascedouro manifestava-se o sinal originário do nuo,55ou seja, de Deus. 
É o sagrado numinoso  plenificando-se no verbo criador dos inícios. Momento epifânico 
de rápido esplendor. Encharcado ainda do ser das coisas, o som pulsava, em sincrética 
coesão, no trânsito de luz e de sombra do universo primordial e na memória do poeta-
arauto.  
 
Historiadores das religiões e do mito aludem, com diferentes pressupostos, à 
possibilidade de ter havido tal ocorrência nos tempos mítico-sagrados6, apesar de 
Nietzsche e filósofos franceses posteriores não aceitarem origens e fundamentos. 
Porém, o pensamento do magistral alemão e de seus seguidores não está, agora, em 
discussão. Apenas fica consignada a ressalva. É tema de outro estudo, em que estão 
estabelecidas identidades e/ou diferenças entre os caminhos filosóficos da obra da 
autora. 
 

                                                
5 GRASSI, Ernesto. Arte e mito. Lisboa: Edições Livros do Brasil, s/d, p.130 - “Nuo = dar sinal. “Não é 
por acaso que a palavra Numen (Deus) deriva de “ nuo”. O sinal religioso refere-se a uma força 
omnispresente ...”p.130.  Daí a manifestação do numinoso. 
6- ELIADE, Mircea. Histoire des croyances et des idées réligieuses. Paris: Payot, 1981; ELIADE, 
Mircea. Le sacré et le profane. Paris: Payot, 1981; CAILLOIS, Roger. O homem e o sagrado. Lisboa: 
Martins Fontes, Edições 70, 1979; RIES, Jean; Les chemins du sacré dans l´histoire. Paris: Aubier. 1985.  
7- CRUZ E SOUSA. “Arte”. In: Obra completa. José Aguilar, 1961. p.333. 
8- LISPECTOR, Clarice. Água viva, Rio de Janeiro: Artenova, 1973.  
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Após a digressão, retoma-se o fragmento, há pouco mencionado, sobre aquele “saber” 
que é tanto “vigor” quanto “penúria”, claridade e eclipse, vida e morte, no ato criativo. 
O texto deixa entrever que, quando a obra aparece, no sentido de ad+ parere, ou seja, 
de “vir à luz” o numen vira nomen. A palavra torna-se, então, a “presença de uma 
ausência”, embora não seja totalmente “inessente”, pois a força manifestou-se no fugaz 
instante do “des-velamento”. Por isso, ainda que longínqua, ela preserva em si traços do 
arcaico poder. Cabe, pois, ao escritor retirar a pátina cultural nela sobreposta. Remover 
o palimpsesto empoeirado, a ferrugem do tempo, a fim de que o verbum  possa 
rebrilhar, “casto e puro”, limado de impurezas. 
 
Cruz e Sousa, no poema “Arte”, aconselha isto ao artista: “Busca também palavras 
velhas, busca, / limpa-as, dá-lhes brilho necessário / e então verás que cada qual corusca 
/ com dobrado fulgor extraordinário” 7 .Consciente do saber dos antigos - pois  o texto 
nelidiano  é um Janus bifronte, tanto mira o futuro,  quanto olha o passado  -  ela quer 
flagrar  o que está por trás do dito, do não-dito, do que não pode ser dito, mas que 
sustenta todo o dizer poético. Tenta encontrar a “não-palavra”, ou a “palavra-topázio”, à 
que se referiu Clarice Lispector em Água viva 8. Igual a esta escritora, Nélida aceita o 
risco da procura e não o já riscado pelos cânones. Experimentadora, lança mais e mais 
“sua seta de saber e de penúria”. Dribla obstáculos. Descobre interstícios, rasuras, ecos 
e elos placentários para achegar-se o mais possível ao segredo seminal da criação.  
 
No também sintético fragmento “Seres dispersos” (p.51), discorre sobre o processo de 
formação dos personagens. Expõe sua perplexidade diante do nascimento daquelas 
figuras de papel, “uma multidão de seres dispersos que sonham unicamente com o 
singular” (p. 51). Entretanto, pouco a pouco, eles ganham corpo, fugindo a seu controle. 
Quando “nomeados”, rebelam-se. Adquirem autonomia, autoridade. É a famosa questão 
de a criatura querer extrapolar seu criador, auto-afirmando-se, a ponto de manobrarem 
ou pensarem conduzir os cordéis de seu destino. De títeres viram titãs. Iguais aos 
homens...Malgrado o enfoque seja outro, lembra Pirandello com os seus personagens à 
procura de um autor.   
 
O universo da paixão, que se manifesta igualmente na paixão da escrita, constitui outro 
leitmotiv.  Todavia, apresenta-se em O pão de cada dia, sem os excessivos arroubos do  
erotismo dos livros anteriores, a exemplo de A casa da paixão. Sem dúvida, eram 
vigorosos tais efeitos amorosos. Porém, agora, nestes excertos, sente-se um doce 
equilíbrio nas linhas do discurso. Uma atmosfera de contida emoção suaviza os 
estilhaços de vida, construídos com soberana elegância e harmonia apolínea. Já não 
arrebenta dionisiacamente tanto a sintaxe, nem perfura a pele das palavras como nos 
romances e contos do início. Nítida mudança foi-se operando no modo de escrever, sem 
que, no entanto, seus antigos temas se percam. E, entre tantos outros, o fervor da 
divindade também se reinscreve. 
 
A velha discussão sobre o divino, sobre o livre arbítrio e dogmas reverbera em meio a 
pedras, vento, relva, riachos. O eu narrativo participa do panteísmo da natureza e ali 
descobre “o próprio rosto de Deus” (p.6). O mito, energia ligada ao sacer (sakro) na 
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linha do sagrado primordial, é reiterado em suas práticas textuais e análises teóricas. Em 
“A esperança do mito”, proclama: “A narrativa mítica tem o mérito de devolver-nos ao 
epicentro do sagrado. Àquele oco metafísico que existe resguardado em nossos corpos e 
que para subsistir exige alimento, luz, fogo eterno” (p.60).  
 
A velhice constitui forte marca, lembrando a corrosão, a fugacidade do tempo, a morte e 
“Legado”, texto-abertura do livro, é representativo: “Pela primeira vez em minha vida, 
sorvendo o rubro Côte de Rhône, pressinto que comecei a envelhecer. A mão invisível 
do tempo alvejou-me com sua seta de prata”.  E o segmento conclui com a pungente 
indagação de um presumível ritual de adeus: “Acaso é o começo da despedida?” (p.1). 
 
Além dos motivos essenciais, quase sempre com inflexões questionadoras, que 
lembram, em certa medida, ecos machadianos, autor de quem a ficcionista se confessa 
devedora, a sonoridade, em O pão de cada dia, é bastante trabalhada. As estruturas 
fônicas sutilmente deslizam sensíveis significações na musicalidade dos seus sintagmas. 
São frases esculpidas com ritmos feiticeiros, nos quais a linha melódica ascende, 
amplia-se e, similar a um arco ogival, quebra-se, declinando para tons mais baixos nos 
finais de cada bloco frasal. Tal efeito sonoro, conjuntamente com os demais 
procedimentos estilísticos, confere fantasia aos enredos. Há neles a rendilhada leveza de 
uma estrutura gótica, aspirando a transcendências, pelos mágicos timbres que se vão 
orquestrando. 
 
Ao tonalizar memórias e filosofar assim caminha o eu narrativo nas múltiplas passagens 
da narradora brasileira. Não raro, seu olhar, de consciente estoicismo, distende-se pelos 
movimentos do mundo, para melhor pensar a existência e tudo absorver com paixão. 
Suas meditações oferecem aguda sabedoria que lembra também os Essais86de 
Montaigne. Em verdade, os textos de O pão de cada dia, passeando do epicurismo ao 
ceticismo, recordam os encaminhamentos intelectuais do erudito francês do século XVI.  
 
Há, na proposta da romancista, o mesmo espírito curioso e perscrutador, a idêntica 
doutrina da dúvida e da observação, a análoga compreensão filosófica diante da morte, 
pois, “Filosofar é aprender a morrer”, segundo Montaigne. Em certa medida, os excertos 
de O pão de cada dia traduzem tal nível de suave resignação. Tal qual Montaigne, 
cônscio de ser ele próprio a matéria de seu livro, a narradora se debruça sobre os relatos 
do seu “eu ondulante” e profundo. Michel de Montaigne - em se descrevendo nos 
ensaios de artísticos passos sem compassos pré-marcados - assemelha-se, de fato,  à arte 
da escritura de Nélida quando disseca seu cotidiano sem modelos definidos, em 
demanda de sempre outras soluções.  
 
Elaborados ao sabor do imaginário, os fragmentos deste livro funcionam como um 
poético inventário pessoal. Mas falando de si mesma, ainda similar a Montaigne, ela 
pinta com palavras a humanidade, comunicando-se, em radical espaço, com questões 

                                                
8  MONTAIGNE, Michael de. Essais. Edición presentée par Pierre Michel. Paris: Gallimard, 1965.  
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atemporais. Por meio de seu eu pessoal, partindo de memórias galegas misturadas à vida 
e aos problemas atuais, ela atinge o universal. E clarifica, com fachos de percepção, os 
mistérios do ser no ofertório de pães literários.  
 
 
V. CONCLUSÃO 
 
Afirmou-se, na introdução deste ensaio, que o processo de criação de Nélida Piñon  é 
protéico, pois semelhante ao Proteu lendário, sua narrativa passa por metamorfoses e 
retorna reabastecida com inovadoras cintilações. Também igual a um camaleão, sua arte 
absorve inusitadas cores, viaja por desconhecidas trilhas, capta o que pulsa nos 
movimentos artísticos e culturais do mundo e estabelece o comércio interativo com 
áreas afins. Por tudo isto, complementa-se agora: sua escrita é mercurial. Tem a química 
fluida e fosforescente daquele elemento líquido e metálico, que forma criativos 
compostos e que se adapta, com mobilidade e ligeireza, a tantos envoltórios. No caso, 
desliza por diversificadas formulações estruturais e entre idéias por vir.    
 
O termo mercurial também logo recorda Mercúrio, o deus dos romanos, que os gregos 
chamam de Hermes, o responsável pelo comércio, pela eloqüência, pelas viagens, além 
de possuir o caduceu, a vara dos arautos e dos emissários. Com asas nos pés para as 
grandes travessias, o mensageiro dos deuses liga-se ao argentum vivum, que os 
alquimistas representavam com o mesmo símbolo do planeta, que gravita mais próximo 
do Sol. Implicitamente, todos estes emblemas reluzem na alquimia do verbo da 
escritora, construindo-se em philia dialógica com tantos saberes. 
 
Eis, aqui, portanto, o perfil literário e humano de Nélida Piñon, escritora que, acionada 
pela potência do simulacro, em cada obra se amplia e voa com asas nos pés e setas de 
prata a terras distantes no espaço e no tempo. Recentemente foi à secular Bagdá dos 
califas em Vozes do deserto e, muito breve, chegará  ao  Brasil o relato de sua  viagem  
ao coração da Grécia em companhia do rapsodo Homero,  revisitando, mais uma vez, 
com surpreendentes enfoques,  os alicerces do mito, do sagrado, da memória, da arte e 
dos movimentos culturais.  
 
Semelhante à Scherezade das Mil e uma noites, à Breta de A república dos sonhos, à tia 
Gênia, de A roda do vento -  seus alter-egos -  e aos amados narradores da oralidade,  
todos possuidores  de inventivos dons, ela igualmente vai doando ao seu público-leitor, 
histórias e mais histórias... E fornecendo-lhes, por processos metalingüísticos ou em 
depoimentos teóricos, suas rotas poéticas e mapas simbólicos, nos quais se registram o 
trajeto da humana condição e “o sentido teatral do mundo”.  
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A IMAGEM DO CINEMA BRASILEIRO DO SÉC. XXI:  O SIGNIFICADO DAS 
NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 
 

Vera BUNGARTEN* 
 
 

Resumo: O artigo propõe debater o uso das novas tecnologias digitais na geração e manipulação de 
imagem pela indústria cinematográfica e o efeito que a inclusão desses recursos acarreta sobre a 
concepção da linguagem visual dos filmes. A própria característica, completamente inédita, da imagem 
numérica sugere uma mudança de paradigma no significado e uso dos signos visuais. Os recursos 
proporcionados pelo uso deste instrumental ampliam de tal maneira as possibilidades de manipulação da 
imagem, que lançam um novo desafio ao diretor de fotografia: apoderar-se do potencial técnico-científico 
sem sucumbir a ele, utilizando-o com sensibilidade, com o propósito de criar uma nova estética. Ao 
mesmo tempo, a rapidez, a facilidade e o barateamento do custo possibilitam viabilizar projetos ousados e 
orçamentos reduzidos. Isso é de interesse especial para as produções brasileiras, particularmente 
marcadas pela exigüidade de recursos. Apesar da diversidade de opiniões, por parte dos fotógrafos 
brasileiros, sobre os resultados desta nova tecnologia, esta já está se incorporando, definitivamente, às 
produções nacionais contemporâneas. Dessa forma podemos tentar definir uma tendência da linguagem 
visual do cinema brasileiro dos últimos anos com a incorporação das novas tecnologias digitais.  
 
Palavras-chave: imagem digital; linguagem visual cinematográfica; cinema brasileiro contemporâneo. 
 
Abstract: This article intends to discuss the use of the new digital technology in the production and post-
production of images in cinematography and the consequences that the inclusion of that kind of means 
may produce on the visual expression of movies. The numeric image and its special features suggest a 
change of paradigm in the use and significance of the visual signs. The range of potential results that the 
use of these new tools can offer is wide. They increase the possibilities of manipulation of the image in 
such way, that they open a new questions: the DP is challenged to make use of all those techno-scientific 
resources taking care not being overwhelmed by them. He has to show great sensibility in this use, in 
order to create a new visual language. On the other side this kind of technology offers speed of results, 
easy handling and the low costs, and so helps to make possible low budget productions or audacious 
visual proposals.  Here we have a new possibility that is especially interesting for Brazilian productions, 
as they suffer a particular lack of resources. There are still divergences about the use and the results of 
these new means between the Brazilian DPs, but there is no doubt that this technology has definitely 
incorporate the contemporary Brazilian film production. At this time we may define a new tendency of 
the image in the Brazilian Cinema of the last years, due to the use of digital technology.   
 
Keywords:  digital image; visual style in cinematography; contemporary Brazilian Cinema. 
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I. INTRODUÇÃO 
 
Num momento em que a própria noção de “cinema” tornou-se bastante indefinida, em 
que o produto audiovisual de entretenimento se apresenta em diferentes suportes, numa 
mídia diversificada e com as mais variadas propostas formais, cabe fazer uma 
abordagem das novas tecnologias de produção e manipulação de imagem como agentes 
de transformação na criação da linguagem visual de um determinado tipo de cinema - 
aquele cinema convencionalmente definido como obra audiovisual que reúne a 
expressão de vários agentes-autores, afinados num trabalho de elaboração de um 
produto que conjuga arte e tecnologia, considera espectador e mercado, propõe um 
conteúdo narrativo, estético, simbólico, é ao mesmo tempo entretenimento e expressão 
de identidades culturais.  
  
A digitalização dos processos de captação e finalização das imagens fílmicas propôs 
novas questões na concepção da linguagem visual cinematográfica, abrindo um leque de 
diferentes opções e recursos, mas também de alterações e limitações nos resultados. A 
incorporação deste novo instrumental por parte dos profissionais ainda não é consensual 
e a mudança de paradigma que este representa para a construção da imagem fotográfica 
no cinema é motivo de debates intensos. Se existe, por um lado, a resistência de alguns 
fotógrafos em utilizar um ferramental que não lhes permite resultados semelhantes aos 
métodos tradicionais, outros usam as possibilidades diferenciadas para a criação de uma 
nova estética visual. 
 
Todas estas questões refletem-se na produção cinematográfica brasileira de forma muito 
particular: além das diferentes respostas e dos novos resultados possibilitados pelas 
inovações tecnológicas, estimulando uma reinvenção das linguagens visuais, temos que 
levar em consideração que as novas tecnologias representam uma importante alternativa 
de barateamento de custo numa indústria cinematográfica de recorrente instabilidade e 
descontinuidade, em constante dificuldade de recursos materiais, gerando um diálogo 
entre o experimental e o comercial no atual cinema brasileiro. 
 
 
II. O CONCEITO DE CINEMA NO ATUAL MOMENTO 
 
Diante das mudanças trazidas pelos novos meios de produção e comunicação, o próprio 
conceito de cinema (e também de filme) foi ficando com contornos menos 
determinados.   
 
Em 1982, preocupado com os caminhos pelos quais enveredava o cinema, Wim 
Wenders pediu o depoimento de alguns dos mais proeminentes realizadores 
cinematográficos sobre uma determinada questão por ele proposta.  Gravou estes 
depoimentos durante o Festival de Cannes, num quarto de hotel, com uma TV 
sintonizada em uma programação aleatória ao fundo. A questão estava numa folha de 
papel, que trazia o seguinte: 
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Investigação sobre o futuro do cinema - o contexto. 
Cada vez mais e mais filmes parecem ter sido feitos para a televisão, em 
termos de iluminação, enquadramento e formato.  Tudo leva a crer que, em 
grande parte do mundo, a estética da televisão está substituindo 
completamente a estética do cinema.  Um grande número de filmes se refere 
a outros filmes, em vez de se referir a alguma realidade fora deles mesmos; é 
como se a “vida” já não pudesse fornecer histórias.  Pouquíssimos filmes de 
cinema estão sendo feitos.  Há uma tendência em direção a superproduções 
grandiosas, em detrimento dos “pequenos” filmes. 
Muitos filmes encontram-se hoje disponíveis em vídeo.  Esse é um mercado 
em franca expansão.  As pessoas agora preferem ver os cassetes em casa, em 
vez de se dirigir a uma sala de exibição.1 

 
De todos os cineastas entrevistados por Wenders, apenas dois rejeitaram o tom de 
desencanto deste, e chamaram a atenção para um outro lado da questão: o da 
possibilidade de reinvenção do cinema com a incorporação da eletrônica  -  
Michelangelo Antonioni e Jean-Luc Godard.   

 
Não há dúvida que os novos recursos e meios estão introduzindo “uma grande 
desordem no interior da cinematografia, na sua maneira de olhar para o mundo, de 
contar histórias ou de pervertê-las, de combinar sons e imagens, de produzir e 
distribuir materiais audiovisuais, de assistir aos filmes”, como observa Arlindo 
Machado.2   

 
A palavra cinema (do grego ki-nema, ‘atos’ e kineín 'mover', 'pôr em movimento') 
refere-se à característica essencial das imagens em movimento.  Essa característica é 
hoje compartilhada por uma grande variedade de produtos audiovisuais. A palavra filme 
remete diretamente a película.  Mas o produto cinematográfico já não é mais vinculado 
exclusivamente a uma película, já que pode ser gerado por outros meios ou transferido 
para outros suportes.  Originalmente produzido para ser projetado por meio de uma 
aparelhagem específica em um espaço especialmente construído para a sua apreciação  -  
a sala escura, o cinema, esse produto hoje pode ser visto pelo público em outros espaços 
ou ambientes, através de variados meios: na programação das emissoras de televisão, 
em fita magnética (VHS) ou vídeo digital (DVD), no computador através de diversos 
softwares, pelo telefone celular.  Na maior parte das salas de exibição os filmes ainda 
são projetados em película, mas a projeção digital, programada em rede, já é uma 
realidade.  Em 2006 foi realizada, em Londres, a Conferência Européia do Cinema 
Digital, com o propósito de debater este novo ramo de negócios, com a presença de 
instituições ligadas ao cinema de toda Europa, além das grandes companhias produtoras 
e distribuidoras americanas.   
 
O que, então, podemos chamar de cinema, hoje em dia? 
Descrito como “escultura em movimento” (Vachel Lindsay), “música da luz” (Abel 
Gance), “pintura em movimento” (Elie Faure)3  - o cinema sempre foi definido como 
                                            
1 Wenders in Machado, 2002, p. 203 
2 Machado, 2002, p. 211 
3 In Stam, 2003, p. 49 
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expressão de arte. Segundo Arlindo Machado, podemos conceber um cinema lato sensu  
(kínema-ématos + graphein  =  escrita do movimento), como uma das mais antigas 
formas de expressão da humanidade. Machado entende que, nesse sentido expandido, o 
cinema estaria não apenas em plena vitalidade, como vivendo transformações 
substanciais que garantiriam a permanência de sua hegemonia perante as demais formas 
de cultura.  “O cinema, que já foi teatro de sombras, já foi a Caverna de Platão, já foi 
Lanterna Mágica, [...], e depois se tornou cinematografia (no sentido dado por 
Lumière), deverá sofrer agora um novo corte em sua história para se tornar cinema 
eletrônico.” 4 

 
 
III.  AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA PRODUÇÃO DAS IMAGENS 
 
Desde o Renascimento investe-se numa pesquisa quase obsessiva que visa à 
automatização dos processos de criação e reprodução da imagem. Os efeitos dessa 
evolução foram além dos campos pictóricos e se estenderam aos domínios das ciências 
e da tecnologia.   
 
A invenção da fotografia, no século XIX, foi saudada como um desenvolvimento dos 
processos de automatização das técnicas de figuração e deu início a uma série de 
estudos elaborados de decomposição da imagem em seus componentes mínimos.  Com 
a fotografia, foi possível centrar a origem da imagem na lente da máquina fotográfica.  
A reprodutibilidade foi conseguida graças aos processos químicos de fixação de pontos 
aleatórios em um substrato.  Mas ainda faltava o controle de cada um dos componentes 
da fotografia.   
 
O grande desafio de transmitir imagens estáticas a grandes distâncias foi superado na 
segunda metade do século XIX, com o pantelégrafo, uma máquina que permitia a 
decomposição de uma imagem em uma seqüência de elementos lineares, e 
possibilittando a transmissão experimental de imagens entre Paris e Lyon. 
 
Porém somente com o advento da televisão, na metade do século XX, foi possível criar 
uma “linguagem” imagética, no sentido de uma seqüência linear com características 
próprias, e conceito semelhante à escrita.  Decompondo através de uma varredura 
horizontal qualquer imagem em linhas, codificadas a partir de um determinado quantum 
informativo (vermelho, verde e azul), foi possível, por síntese aditiva à mesma 
varredura, reconstituir a imagem original, sob forma de um mosaico luminoso.  Esta 
unidade referencial de imagem, no entanto não podia ser modificada ou tratada.  Faltava 
também a esse mosaico eletrônico ser completamente ordenado e controlado, como diz 
Edmond Couchot, permitindo que a imagem fosse numerizada, isto é, localizada com 
exatidão na tela através de coordenadas especiais e cromáticas definidas por um cálculo 
automático.  O computador tornou possível essa ordenação, dominando o elemento 

                                            
4 Machado, 2002, p. 211 
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mínimo da imagem - o pixel, atribuindo-lhe um tratamento numérico de informação 
relativo à imagem.5   
 
Com o computador, o automatismo mecânico dá lugar ao automatismo digital, no qual o 
pixel é o componente elementar.  O pixel é a ponte entre dois mundos, a imagem e o 
número, a passagem do real para o virtual.  A partir do momento que uma imagem é 
pixelizada, ela perde completamente sua ligação com o real, tornando-se uma seqüência 
de números, aparentemente sem sentido se não for olhada com um programa-tradutor, 
que torna 
a seqüência numérica novamente visível para o campo da visão. 

 
Esse radical processo de mudança de patamar técnico vem alimentando considerações 
sobre as alterações no exercício de pensar e olhar que as técnicas de figuração numérica 
podem estar engendrando e nos leva a uma compreensão transdisciplinar dos vários 
aspectos da produção da imagem, em que estão envolvidos não só especialistas de áreas 
científicas, como físicos e matemáticos, mas também sociólogos e filósofos, artistas 
plásticos, cineastas e fotógrafos. 

 
O registro automático da fotografia, a conquista do movimento no cinema, a 
instantaneidade e a simultaneidade da geração e transmissão de imagem na televisão são 
técnicas que têm em comum os processos morfogênicos de formação de imagem a partir 
de uma emanação luminosa, que compartilham uma idêntica aderência ao real.  

 
Todas essas técnicas guardam uma similaridade no processo de formação da imagem: 
há uma aproximação entre imagem e real, seja na fixação de uma imagem fotográfica, 
gravação de um filme ou transmissão de um programa de televisão.  A morfogênese, 
característica da imagem analógica, em que cada ponto da imagem corresponde a um 
ponto do objeto real representado, implica sempre na presença de um objeto real 
preexistente à imagem.  Existe aí uma relação biunívoca entre o real e a sua imagem, em 
que a imagem se dá como representação do real.  Couchot diz que a imagem traz a 
marca do real, morfogeneticamente estável, com capacidade de perdurar no tempo e de 
ser re-apresentada.  A fotografia reúne num mesmo lugar o objeto a ser fotografado, sua 
imagem e o fotógrafo, estabelecendo assim uma relação imediata entre o objeto a ser 
representado, sua imagem e quem organiza o encontro de ambos.  E adere também ao tempo, 
na medida em que estabelece uma ligação entre dois instantes: o da captação e o da 
contemplação.  A foto nos remete permanentemente ao tempo presente da pose, “num ir 
e vir vertiginoso entre o presente-presente daquele que a contempla e o presente-
passado da pose”. 6  Também Roland Barthes chama a atenção para essa característica 
temporal da fotografia:  “Leio ao mesmo tempo: isso será e isso foi [...] tudo sob a 
instância da ‘realidade’.” 7  

 

                                            
5 Couchot, 2001, p. 37/38 
6 Couchot, 2001, p. 39 
7 Barthes, 1984, p. 143   
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Isso muda radicalmente com a imagem numérica, já que essa traz uma mudança total de 
parâmetros.  Essa imagem é reduzida a um esquema de números que podem ser 
modificados eternamente.  É permanentemente instável e mutável na medida em que o 
computador trabalha a partir de modelos realizados por operações ordenadas infinitas.  
A modelização permite, assim, que a imagem seja trabalhada em todos os ângulos, 
transcendendo o que o homem consegue visualizar. 

 
Com as tecnologias digitais a lógica figurativa e o modelo geral da figuração sofrem 
uma transformação radical.  Mesmo que a matriz tenha sido gerada através de uma 
projeção ótica, o domínio numerizado da imagem através do pixel muda a relação do 
objeto com a imagem.  Ao pixel não corresponde nenhum ponto de qualquer objeto real 
preexistente.  O pixel representa a materialização de um cálculo efetuado pelo 
computador, ou seja, uma linguagem numérica, matemática, e não mais o real.  Portanto 
a imagem numérica não representa o mundo real, mas o simula, reconstruindo-o através 
de fragmentos. 
Outra conseqüência das imagens numéricas é a possibilidade de transporte instantâneo 
entre diferentes meios.  Júlio Plaza diz que: “o meio já não é mais a mensagem, pois 
não existe mais meio, somente trânsito de informações entre suportes, interfaces, 
conceitos e modelos como meras matrizes numéricas”.8 A imagem numérica pode 
transformar-se através da escolha do meio de saída de dados. 

 
Se na imagem fotográfica analógica temos sempre uma dupla referência espaço-
temporal, como vimos acima, a fotografia digital tem uma relação com o tempo 
completamente diferente. As palavras-chave desse tipo de imagem são: instantaneidade, 
velocidade, quantidade. A fotografia amadora contemporânea concentra tudo em alguns 
poucos segundos: vivenciar, fotografar, ver, deletar, fotografar novamente. A fotografia 
digital se revela no presente, passa a fazer parte do instante, do evento fotografado.  

 
As inovações tecnológicas introduzidas nas produções e transmissões da imagem 
inserem-se em determinados espaços e momentos sociais, articulando sujeitos e 
universos.  É preciso relacionar as técnicas de produção de imagens aos respectivos 
contextos culturais nos quais a imagem é produzida.  As novas imagens não fazem parte 
de um domínio tecno-científico isolado, mas devem ser consideradas dentro da 
dinâmica das diversas configurações sociais, segundo Rogério Luz. 9  Dessa forma 
evitamos atribuir a essas imagens uma importância e uma novidade tão excepcionais, 
que elas não possam ser confrontadas com a história das imagens e seu papel na 
sociedade.  É preciso, portanto, determinar o contexto histórico e social em que é 
produzida cada manifestação de arte. “As técnicas figurativas não são apenas meios 
para criar imagens de um tipo específico, são também meios de perceber e de 
interpretar o mundo.” 10 

 
 

                                            
  8 Plaza, 2001, p. 75   
9 Luz, 2001, p. 52   
10 Couchot, 2003, p. 41 
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IV. A FOTOGRAFIA CINEMATOGRÁFICA DIANTE DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS 
 
Estamos assistindo ao fim do filme-película fotográfica, material fotossensível, como 
suporte e meio de captação das imagens fotográficas e cinematográficas. Edmond 
Couchot prevê que as técnicas de figuração numérica serão empregadas no controle de 
todas as imagens automáticas, quais sejam: fotografia, cinema e televisão, já que estas 
serão, a curto ou médio prazo, transmutadas em números para poderem ser registradas, 
tratadas, difundidas, conservadas, manipuladas, constatando que o destino das imagens, 
daqui para frente, é numérico. 11  

 
Os processos digitais de manipulação da imagem na pós-produção estão se sofisticando, 
oferecendo cada vez mais recursos. Com as possibilidades de geração e inclusão, 
supressão e alteração de imagens durante esse processo, grande parte da 
responsabilidade sobre o resultado imagético final ficou transferido para esta fase.  
Como observa Arlindo Machado, “uma vez que os recursos eletrônicos (digitais) de 
pós-produção são hoje quase infinitos, não é de se estranhar [...] que eles acabem se 
impondo como o coração da atividade cinematográfica lato sensu”. 12  Com isso abre-
se uma nova questão em relação à autoria da imagem final do filme: quem é o agente 
que opera estas manipulações e qual o seu papel? O fotógrafo deseja ou deve operar 
também estas ações de interferência na imagem? Ou passaria a existir um 
compartilhamento de autoria na estética da concepção visual do filme?  
Além disso os equipamentos de captação de imagem em digital ficaram cada vez mais 
desenvolvidos e acessíveis. Depois das tecnologias de captação híbridas, surgiram as 
câmeras de alta definição, em modelos cada vez menores, mais eficientes, mais leves, 
mais acessíveis e com maior qualidade. Isso proporcionou uma progressiva diminuição 
de custos de produção, colocando os recursos digitais ao alcance dos pequenos 
produtores, viabilizando produções independentes e estimulando um maior 
experimentalismo. 

 
Considerando estas questões, concluímos que a transformação por que passa hoje o 
cinema afeta todos os aspectos da sua manifestação, da elaboração da imagem aos 
modos de produção e distribuição, da semiose à economia.  

 
Porém, enquanto as imagens forem geradas por uma luz que atravessa uma lente e é 
captada por uma superfície fotossensível, continuará existindo essa coisa chamada 
fotografia - fixa ou cinematográfica. “O olho, com o seu cristalino e a sua retina, é o 
melhor, o mais perfeito e insuperável destes sistemas óticos. Enquanto houver olhos 
para olhar, a fotografia viverá.”13. Dessa forma, a fotografia cinematográfica captada e 
manipulada em tecnologia digital é uma hibridação da imagem numérica com a imagem 
ótica. A arte numérica é uma arte da hibridização - entre as imagens óticas, a pintura, o 

                                            
11 Couchot, 2001, p. 45 
12 Machado, 2002, p. 214 
13  Moura, 2001, p. 25 
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desenho, a foto, o cinema, a televisão, a partir do momento em que se encontram 
numerizadas. 

 
Essas transformações tão significativas dos meios e instrumentos na construção das 
imagens no cinema desencadearam um intenso debate em torno de uma nova postura, 
um novo olhar na fotografia. O universo da técnica e da tecnologia gera novos modos de 
pensamento e de visualidade. As respostas imagéticas diferentes, o aumento de 
possibilidades e recursos, e a facilidade de experimentar e inovar, tudo isso tende a 
engendrar uma reinvenção das linguagens visuais.  

 
O desafio para o diretor de fotografia como técnico/artista é submeter a tecnologia 
concebida pela ciência, transformando-a em ferramenta de sensibilidade e estética; ele 
terá que transcender os modelos tecno-científicos que estão colados ao seu imaginário, 
terá que transcender também a facilidade de suprir falta de criatividade ou de conteúdo 
através de efeitos técnicos banais. Para isso ele terá que ir além da acumulação 
tecnológica, evitando o uso abusivo das puras técnicas de modelização para não cair no 
formalismo puro, superficial e vazio. Deve, de acordo com Couchot, “...transformar as 
certezas das ciências em incertezas da sensibilidade, em gozo estético, e o excesso de 
clareza em sombras.” 14  

 
O fotógrafo traduz a proposta de conteúdo do filme em linguagem visual através da 
iluminação, dos enquadramentos e dos movimentos de câmera.  Ele apresenta a 
interpretação visual deste conceito, expressando-se através da parte mais “visível” do 
filme.  E a produção de uma imagem nunca é gratuita.  Em todas as sociedades a 
maioria das imagens foi produzida com uma finalidade determinada - de propaganda, de 
informação, religiosa, ideológica - mas, segundo Aumont, uma das razões essenciais da 
produção das imagens é a que provém da vinculação da imagem com o domínio do 
simbólico, possibilitando uma mediação entre o espectador e a realidade.15  A 
linguagem simbólica das imagens lida com o encontro subjetivo entre o autor e o 
espectador. Usada de forma intencional ou inconsciente, seus efeitos dependem do 
contexto sócio-cultural e histórico no qual se inserem as imagens simbólicas, e da 
identificação do espectador. Aumont afirma que o contexto simbólico revela-se 
necessariamente social, já que nem os símbolos nem a esfera do simbólico, em geral, 
existem no abstrato, mas são determinados pelos caracteres materiais das formações 
sociais que os engendram.16   
 
 
V. A REALIDADE BRASILEIRA 
 
As relações culturais que dominam o cenário mundial sofreram uma mudança 
considerável de uns 15 anos para cá.  Segundo observação de Nestor Canclini, até a 
queda do muro de Berlim as nações tinham culturas mais ou menos auto-contidas, com 
                                            
14  Couchot, 2001, p. 46 
15 Aumont, 1995, p. 78 
16 Aumont, 1995, p. 192 
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eixos ideológicos definidos e duradouros, que regiam a maior parte da organização 
econômica e dos costumes cotidianos. Os países tinham um intercâmbio comercial, 
através do qual recebiam objetos de consumo diário e mensagens audiovisuais cada vez 
mais variadas. No entanto, nestes últimos anos as economias dos paises grandes, médios 
e pequenos passaram a depender de um sistema transnacional no qual as fronteiras 
culturais e ideológicas se desvanecem. 17  De um mundo multicultural passamos a outro, 
intercultural e globalizado. No processo da globalização tecnológica passou a existir 
uma interconexão entre a maior parte dos países, criando novas diferenças e 
desigualdades entre as sociedades.   

 
Essa globalização cultural é centralizada, na realidade, em alguns poucos países.  
Segundo Canclini, a acumulação de capital simbólico e econômico através da cultura e 
da comunicação concentram nos EUA, em alguns países europeus e no Japão os lucros 
de quase todo o planeta e a capacidade de captar e redistribuir diversidade.  Não há 
lugar para o livre exercício artístico e intelectual, ao invés disso os interesses de 
algumas empresas dedicadas ao entretenimento e às comunicações é que determinam o 
que se edita, se filma ou se abriga nos museus.   

 
Dentro deste panorama o Brasil ocupa uma posição típica de país periférico. As trocas 
de bens culturais são na realidade vias de mão única: somos muito suscetíveis aos bens 
culturais que nos chegam de fora, porém pouco do que produzimos consegue colocação 
no mercado externo.  Acabamos absorvendo os valores estéticos e intelectuais dos 
países centrais, que nos são impostos através de uma rede de divulgação e distribuição 
que se imiscui através dos meios de comunicação mais variados.   

 
Sem domínio sobre esses meios, o produto brasileiro corre o risco de ficar à margem do 
mercado, restringindo a própria produção cultural em si. Após a assim chamada 
Retomada do Cinema Brasileiro, em 1995, assistimos a uma certa continuidade na 
produção de filmes, no Brasil, mas o número de filmes produzidos por ano em todo país 
ainda é bem baixo (40, aproximadamente). Entre 1995 e 2005 foram produzidos 260 
filmes segundo dados da Filme B.  O mercado produtor oscila bastante, não podemos 
falar de uma indústria cinematográfica brasileira estabelecida. A grande maioria das 
produções é de baixo orçamento (de 500 mil a 1 milhão de reais), de pequenos 
produtores / realizadores. Exceção são alguns produtores tradicionalmente estabelecidos 
no mercado, que conseguem captar recursos mais generosos, fazer parcerias de 
distribuição com grandes empresas estrangeiras, e manter uma certa constância e 
regularidade de produções. 

 
O sistema de distribuição e exibição é responsável pelo final infeliz em todo o processo 
do cinema brasileiro.  A não ser que tenha parcerias com empresas de distribuição, 
como Globo Filmes ou empresas americanas, o produtor brasileiro muitas vezes vê o 
produto de um trabalho de anos limitado a um circuito reservado a “filmes de arte”, 

                                            
17 Canclini, 2005, p. 19 
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onde fica de uma a duas semanas em cartaz.  A grande maioria dos filmes brasileiros 
não chega ao grande público brasileiro. 

 

Cabe então indagar como lida com esse cenário o diretor de fotografia brasileiro, e quais 
as suas respostas a esse novo potencial de criação que lhe é oferecido. 
No cotidiano profissional, a atual realidade das produções brasileiras apresenta uma 
série de desafios ao profissional da fotografia cinematográfica. As limitações de 
recursos materiais impõem restrições incontornáveis e é inegável a necessidade de 
adequação da fotografia às demandas de comercialização das produções. Os filmes de 
baixo orçamento tornam o tempo de filmagem cada vez mais reduzido. Na medida em 
que o fotógrafo dispõe de pouco tempo para a elaboração da fotografia precisa recorrer 
à sua competência e criatividade, sob pena de ver a iluminação tornar-se padronizada, 
apenas correta, pouco trabalhada. No aspecto formal, existe a maciça influência do 
modelo de fotografia americano, que o produtor deseja ver reproduzido nos seus filmes, 
muitas vezes em conflito com o desejo do fotógrafo de imprimir uma marca pessoal ao 
seu trabalho, na contra-mão de uma tendência de uniformização, e de sujeição a 
modelos. 

 
Dentro desse panorama, o uso de novas tecnologias na produção de imagens 
cinematográficas adquire uma importância fundamental. Alguns fatores podem resultar 
favoráveis especialmente à produção do cinema brasileiro contemporâneo.  O 
barateamento dos custos desse instrumental é apenas um dos aspectos. As infinitas 
possibilidades de criação e manipulação, e a rapidez da visualização dos resultados 
também são facilitadores dos projetos alternativos, de baixo orçamento. 
 
No campo da criação são consideráveis as vantagens proporcionadas pelas pequenas 
dimensões das câmeras, que facilitam o uso de câmera na mão, permitem uma relação 
mais íntima com o objeto, e proporcionam novas possibilidades para a colocação da 
câmera.  

 
Por conta da universalização e da acessibilidade dos processos tecnológicos de última 
geração, as produções nacionais rapidamente se apoderaram desse potencial. Porém os 
fotógrafos brasileiros estão reagindo de maneiras diversas às possibilidades de uso e aos 
resultados desta nova tecnologia: se, por um lado, os profissionais mais tradicionais 
ficam insatisfeitos com a imagem gerada por captação digital, cujo resultado, segundo 
eles, fica muito aquém da filmagem em película, outros utilizam exatamente esta 
diferente qualidade  de imagem para a criação de novos padrões de expressão visual. O 
meio propício para estes é o dos filmes com uma proposta menos comercial, criando 
assim um terreno fértil para o experimentalismo e a inovação formal.  

 
 

VI.  CONCLUSÃO 
 
As transformações trazidas pela incorporação dos recursos da tecnologia digital na 
estética da imagem do cinema brasileiro já são claramente perceptíveis. Paralelamente à 
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busca de repetição do modelo americano, incluindo o uso exagerado de “efeitos” 
proporcionados por estas ferramentas, percebemos que a potencial mudança de patamar 
que esse instrumental significa está definitivamente mudando a linguagem estética, a 
forma e o significado das imagens produzidas pelos diretores de fotografia brasileiros. 
Nesse momento em que os novos instrumentos oferecem uma maior viabilidade de 
produção dentro das condições do cinema brasileiro contemporâneo, abre-se uma nova 
possibilidade para a fotografia cinematográfica brasileira, de criação de uma linguagem 
imagética singular, aliando o uso deste novo instrumental à já conhecida capacidade de 
improvisação do profissional brasileiro. A reinvenção técnica como resposta à 
exigüidade de recursos destacou o cinema nacional em dois momentos significativos da 
sua história: o cinema mudo de Humberto Mauro, na década de 20, e o Cinema Novo 
nos anos 50-60. Nestes dois momentos os filmes não só referenciaram a identidade 
cultural brasileira através dos temas abordados, mas também criaram uma linguagem 
visual própria. Essa busca de brasilidade e a proposta de criar uma estética própria, 
desvinculada das regras norte-americanas vigentes, podem agora criar uma nova matriz 
de imagem para o cinema brasileiro, e ajudá-lo a redescobrir a vocação do signo estético 
para traduzir a multiplicidade de uma cultura terceiromundista. 

 
 “... nós aqui no Brasil poderíamos caminhar para uma nova modalidade de 
cinema. A nova modalidade seria exatamente pôr de lado toda e qualquer 
regra ou teoria de fotogenia até agora usadas. Ao invés de seguir a 
compreensão da beleza imposta pelas regras do cinema americano, 
poderíamos perfeitamente conseguir beleza, mas à nossa custa, pondo em 
atividade o nosso poder de criação, aplicando os nossos próprios recursos 
técnicos. Se a gente fizer isto sem outra preocupação senão a de fazer arte, 
estaremos, por certo, fazendo coisa nova... Nós aqui no Brasil devemos 
começar desde já a seguir um caminho melhor. Produzir com absoluta 
independência artística e técnica.” Humberto Mauro 
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Apesar da freqüência com que livros se transformam em filmes, transpor para a tela 
romances, contos, peças teatrais, poesias ou qualquer obra de arte não é tarefa tão fácil. 
Inúmeras têm sido as discussões sobre como passar o texto literário às lentes do 
cinema. O problema vem suscitando uma reflexão pluridisciplinar por parte de 
pesquisadores, romancistas, roteiristas, cineastas e sendo analisado em trabalhos 
teóricos, conferências, seminários e até levado às universidades e às escolas de 
segundo grau, sobretudo quando filmes transpostos de obras literárias se encontram  
nas telas da cidade ou na televisão. Este foi o caso da minissérie Os Maias, transposta 
à TV Globo, com roteiro de Adelaide Amaral, baseada no livro de Eça de Queiroz, que 
se tornou leitura obrigatória em inúmeras instituições de ensino. 
 
Uma das conseqüências da boa adaptação, sem dúvida, consiste em atrair o público 
para a leitura do texto. Isto se comprova pela preocupação dos livreiros em decorar as 
vitrines com obras que deram origem a filmes. Graças a películas inspiradas em 
narrativas ─ a exemplo da coletânea de  J. R. R. Tolkien O senhor dos anéis ,  a  de 
J.K. Rowling, Harry Potter , o livro de Dan Brown,  O código Da Vinci, e outros 
sucessos internacionais ─ milhões de espectadores, desejosos de ver sua 
correspondência no literário,  têm adquirido os romances  originais. O contrário 
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também é verdadeiro, na medida em que leitores aficionados de certas obras correm 
para assistir a adaptações cinematográficas ou televisivas.   
 
Conseqüentemente, lendo o livro e vendo a película, um texto reabastece 
dialeticamente o outro. O recíproco dialogismo se estabelece entre as duas construções 
no jogo da complementaridade. Revigora-se o original, assim como o filme, em 
virtude do que foi selecionado pela reprodução transfigurada e vice-versa. Em tal 
circunstância um adaptador se transforma em co-autor da obra. Pelo cinetismo das 
imagens, ao recriar o que fora escrito, ele participa, igualmente, da grandeza da 
criação. 
 
Antes  de mergulhar no complexo processo de adaptação, tem-se que  pensar sobre as 
identidades e as diferenças dos campos operatórios das duas artes. Sabe-se que a 
literatura constitui-se de uma  linguagem verbal. É o vigor da palavra a sugerir e 
despertar a imaginação do leitor. Enquanto que o cinema participa da semiótica 
sincrética - imagens, sons e também palavras -, que  se aglutinam para o efeito estético 
desejado. Eis, aí, o primeiro passo a ser lembrado, ao tentar compreender  o cerne do  
fenômeno da adaptação.  
 
Agora é necessário definir o que vem a ser propriamente  adaptação, bem como a sua 
tipologia. Em linhas gerais, adaptar é conferir uma forma cinematográfica a uma idéia, 
a um tema ou à determinada obra. Em outros termos : É uma proposta  cinematográfica 
de um texto literário ou uma proposta literária de um texto cinematográfico. A partir 
de uma leitura do texto original, surge a reescritura, uma espécie de tradução, isto é, a 
adaptação.Dentre as várias etapas do processo de adaptação destacam-se a elaboração 
da story-line, o fio condutor da história, o resumo de toda a história (6 linhas, no 
máximo), é a pré-sinopse. O argumento compreende  o começo, o meio e o fim da 
história e os personagens,  a sinopse, que contém a síntese da história. (10 páginas 
aproximadamente) e a escaleta, o tratamento propriamente cinematográfico, que vem a 
ser a narrativa desenvolvida da sinopse. Para tal processo, o cineasta deverá conhecer 
as regras da escrita cinematográfica, com suas peculiaridades. 
 
Segundo a fidelidade à obra original, Antoine Cucca, em L´écriture  du scénario. 
Étude des grands scénaristes 1 especifica três tipos de passagem do literário ao 
cinematográfico: 
 
1) adaptação propriamente dita, isto é, o processo de extrair do texto literário original 
chaves de leitura, adaptáveis à linguagem das imagens;  
 
2) adaptação livre ou simplesmente inspirada, na qual o autor cinematográfico possui 
importância primordial no nível criativo em relação à obra escolhida;  
 
3) transposição. Neste caso o material literário é transferido à tela, permanecendo 
íntegro em suas concepções gerais e evolutivas. Um roteirista escolhe tal caminho,  
ao julgar oportuno que a escrita literária possua intrinsecamente uma qualidade e um 
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aspecto em consonância com a expressão fílmica. Deste modo, a produção 
cinematográfica permanece fiel ao espírito do texto primeiro, introduzindo na 
película trechos reprodutores de passagens  literárias.   
 

Como já se depreende, adaptar não é mesmo tarefa para iniciantes. A passagem  da 
letra a imagens em movimento exige do cineasta experiência, olhar arguto, sutis 
percepções, leitura das entrelinhas do texto,  para detectar o que deve ou não ser 
mantido da trama romanesca, a fim de garantir a qualidade de seu produto. Precisa ter 
em mente que a literatura, por sua polissemia constitutiva, às vezes não pode ser 
submetida a técnicas em que o visual imagético domina. Aliás, segundo Walter 
Bernstein, citado no livro de David Howard2: “Os bons livros nem sempre dão bons 
filmes. Em geral, é um erro tentar conservar as qualidades da obra”. Igualmente, em 
sentido contrário, maus livros podem gerar bons filmes. Ilustrando a afirmação, conta-
se que, certa vez, Orson Welles teria dito ser capaz de transformar qualquer literatura 
medíocre em película de sucesso. Assim, retirou de uma estante um livro ao acaso e 
dele surgiu a adaptação A dama de Shangai, estrelado por Rita Hayworth. Grande 
êxito à época, tanto que a antológica cena da astista reproduzida ad infinitum em  
espelhos, tornou-se um dos emblemas expressivos de sua carreira. 
    

Heloísa Buarque de Hollanda, em Macunaíma da literatura ao cinema3, questionando 
o  conceito de adaptação, afirma: 

 
Geralmente, o cineasta sem idéias  ou procurando o 
aval da notariedade de um texto literário, utiliza apenas 
seu argumento num espetáculo já desvinculado da 
significação maior do texto. Há ainda casos em que 
com um cuidado maior procura a “transcrição” do texto 
original.  E há outros ainda, quando uma obra 
estabelece luta com: a distância entre a primeira 
interpretação e a segunda é justamente o elemento 
gerador da nova forma artística. (p.55)  

 
Ao elaborar seu roteiro, o cineasta depara-se sempre com opções, principalmente 
quando se trata de longas narrativas com vários núcleos temáticos, interligados em 
torno da trama central. Ele se vê, então, diante de escolhas de pontos-de-vista, 
autênticas encruzilhadas. É-lhe difícil estabelecer cortes e condensações, mantendo a 
equivalência com a história primeira, embora  o dado criativo também se coloque na 
reelaboração. Entretanto, sua liberdade  em recriar não raro suscita críticas por parte de 
alguns amantes da obra literária que, não compreendendo as dificuldades dos 
procedimentos da adaptação e a genialidade de seu autor instaurando liberdades 
criativas, exigem uma cópia fidedigna da  fábula matriz.   
 

Eles desconhecem que a simples reprodução do romance não garante a qualidade de 
uma película. O que é importante é intuir o sentido que o escritor imprimiu ao seu 
texto, ou seja, o espírito, a essência norteadora da construção estética. 
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Indiscutivelmente, adaptar exige também muito mais domínio das técnicas 
cinematográficas do que produzir um roteiro novo, sem as marcas de uma história, de 
uma intriga (plot) já existente.   
 
Outro elemento relevante a observar-se: o leitor, diante de certas passagens obscuras ─ 
portas fechadas ─ vê-se obrigado a convocar a sua imaginação,   para melhor clarificar 
o entendimento das imagens visual e sonora. Pelo fato de o cinema trabalhar com a 
concretude da visibilidade e do recurso acústico, o processo de adaptação, quando, de 
fato, é recriador,  possibilita vislumbrar-se atrás daquelas portas fechadas,  segundo  a 
assertiva de Jean-Loup  Dabadie, no livro de Luc Bernard, Le techinicien du filme et de 
la vidéo (n 197. octobre, 1972) 4: 
 

J’adore   adapter um livre parce que j´ai l´impression 
de le continuer. (...) Aussi, je trouve que dans chaque  
ouvrage que nous aimons il y a devant nous des portes 
qui sont fermées et l´on imagine qu´il y a des choses 
qui se passent. Eh bien, le cinéma nous permet d´aller 
regarder derrière ces portes!...  
 

A partir do depoimento acima, nota-se que o autêntico cineasta criador deverá saber 
continuá-la, descerrar a essência da obra, perceber o que se esconde e se revela  atrás 
das portas cerradas da literatura.  Urge, então, captar metáforas, figuras de linguagem, 
símbolos, silêncios. Enfim, a literariedade, termo que, no dizer do acadêmico Eduardo 
Portella, é “aquela propriedade abstrata que confere a especificidade ao ser do 
literário” 5. Somente assim, após uma exegese mais radical do texto é que o adaptador 
terá condições de imprimir a sua marca pessoal à nova produção, revigorada com a 
força do verdadeiro diálogo com o escritor.   
 
Existem, contudo, narrativas mais acessíveis que se adaptam com maior facilidade à 
releitura para a imagem cinética. Igualmente, há ficcionistas que se expressam 
diretamente em linguagem fílmica. Um exemplo marcante: o romance Corpo vivo, do 
baiano e acadêmico Adonias Filho, obra de grande sugestão plástica, na qual se 
percebem  os cortes à la Faulkner e o visualismo peculiar aos truques e  às montagens 
do  cinema.    
 

Em uma hierarquia de complexidade, traduzir os mistérios, os enigmas, e os segredos 
da alma,  cristalizados na tela, bem como as ambigüidades  do discurso artístico ─ um 
dos dados fundadores  da literariedade ─ torna-se bastante complexo  no processo de 
adaptação. Como transpor as turbulências psicológicas, os fluxos de consciência, as 
tensões dramáticas da cena mental dos personagens? De que maneira visualizar o 
intimismo dos romances de James Joyce, Virgínia Woolf, Clarice Lispector e outros 
mais produtores da literatura universal? Talvez as expressões faciais, a gestualidade 
cênica, os silêncios  e outros signos não sejam pistas suficientes para trazerem à luz as 
zonas obscuras e secretas da existência humana. A adaptação da obra de Marcel 
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Proust, À la recherche du temps perdu, foi considerada pelos críticos  uma tentativa 
malograda. 
 

Marcos Rey  expõe  a dificuldade de transpor certas situações que somente a pena 
pode captar os meandros da “singularidade do estilo”, conforme a citação 6: 
 

A câmara não tem a sutileza das palavras. Ela é capaz 
de produzir o ambiente, revelar o sentido de uma obra 
literária, suas intenções, mas não o recheio nem a 
beleza ou a singularidade do estilo.  Há escritos que 
valem pela forma, pela linguagem, pelo subtexto, não 
contam histórias. Esses não podem ser adaptados para a 
tela com êxito, pois sendo um veículo de 
entretenimento, mesmo quando pretende não ser, vive 
de ação de suspense e de espetáculos.    

 
Outro tipo de decisão que o cineasta-adaptador enfrenta consiste na escolha dos tipos e 
personagens. Às vezes, figuras menores são até mais  importantes para a compreensão 
do discurso fílmico. Em contrapartida, há casos em que, pelo excesso de personagens, 
necessário se faz enfatizar a história de apenas um deles determinado, porém que 
corporifique o núcleo da fábula, a exemplo de Pedro Arcanjo na película Tenda dos 
milagres, de Nelson Pereira dos Santos. Grande número de atores do romance 
homônimo teve que ser reduzido na adaptação, para sustentar o filão temático, de 
outros núcleos, que o cineasta  propõe-se  desenvolver.    
 
Vale lembrar que o adaptador, às vezes, prefere textos mais curtos. Narrativas menores 
tornaram-se, não raro, verdadeiras obras-primas da sétima arte. Ressalte-se Morte em 
Veneza, fruto da  magistral cinematografia de Eliseu Visconti, inspirada na obra 
homônima do igualmente admirável  Thomas Mann. Para Marcus Rey, “a medida é 
importante, um romance adaptado tem de caber confortavelmente dentro de um filme, 
minissérie, especial de tv ou novela” (p. 59).  
 
Existe ainda uma outra  distinção, de real importância, entre o cinema e a literatura.  O 
leitor diante de uma passagem obscura de um livro, pode tranqüilamente, reler o 
trecho, voltar páginas atrás para a melhor compreensão do que não lhe ficou claro. Já 
com o cinema, sobretudo sendo o filme exibido em salas de espetáculo e não nos 
vídeos e DVDs, não ocorre semelhante possibilidade. Assim, o cineasta deve entender 
que as cenas decorrem dentro de uma temporalidade seqüenciada, o que o  obriga a 
procurar ser inteligível. Por ter a duração aproximadamente de 100 minutos, o filme 
visa a condensar a  narrativa literária, reunindo  o máximo de seqüências  em um 
mínimo de tempo, por ele só dispor de  um  tempo limitado. Conseqüentemente, surge 
a necessidade de selecionar o essencial na ação, depreendendo o que há de mais 
significativo nos caracteres dos personagens. Em tal sentido, a escolha já se prefigura 
um ato de engenhosidade criativa,  a exemplo do filme Morro dos ventos uivantes, 
cujo diretor foi William Wyler.  
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Diante do exposto, ao passar o texto literário ao cinematográfico, haveria mesmo, às 
vezes, conforme proclamara Robert Escarpit, “uma traição criativa”?    
 

Após  tais reflexões,   reportemo-nos  às  adaptações de  narrativas brasileiras para a 
sétima arte. Entre elas, Vidas secas, de Graciliano Ramos, Tenda dos milagres, de 
Jorge Amado, Primeiras estórias, de Guimarães Rosa e O alienista, de Machado de 
Assis.Todavia, neste ensaio somente focalizaremos Vidas secas e Tenda dos milagres.  
Em entrevistas a jornais e em seus depoimentos, alguns deles  transcritos  no livro de 
Helena Salem, Nelson Pereira dos Santos, O sonho possível do cinema brasileiro7, 
o precursor do Cinema Novo, no Brasil, com linguagem simples e natural, forneceu 
as chaves de seu processo artístico e assim se expressou na Academia Brasileira de 
Letras, em um ciclo em sua homenagem: 

 
Na adaptação, busco guardar duas coisas: o pensamento 
do autor e a estrutura narrativa que ele usou, que eu 
tento transpor para o cinema numa linguagem 
equivalente. Transformar o livro em um filme, significa 
recriar, em outra forma de expressão, o universo do 
autor. 
  

De acordo com seus pressupostos, Nelson estabelece um diálogo com o texto matriz, 
realizando a cumplicidade  entre linguagens que se abraçam, mantendo, entretanto, 
o caráter da  original.  Talvez a dificuldade em transpor uma linguagem à outra  resida 
em o cineasta descobrir qual o ângulo de leitura mais profícuo para a adaptação 
condigna da obra original.  Neste aspecto, cabe salientar a competência e até mesmo a 
acuidade do roteirista, pois a escrita literária, por sua peculiar polissemia, favorece, 
conforme se sabe, várias interpretações. 
 

A Literatura entrelaça diferentes fios nos quais os signos ideológicos, sociais, 
históricos, metafísicos, psicológicos, míticos e outros mais formam uma tessitura 
dramática diante da qual o cineasta capta  um filão  ou apenas alguns deles. Então, o 
cineasta fará opções de abordagem. É o caso do filme Vidas secas, de Nelson Pereira 
dos Santos, ao privilegiar o enfoque mais voltado para o social.  Aliás, foi uma 
interpretação bem coerente com a proposta de Graciliano Ramos, escritor, muito 
ligado à realidade brasileira  em suas reivindicações políticas, embora muitas outras 
leituras possam ser feitas de seu livro, exatamente pela aludida polissemia pertinente 
ao fato literário.  
 

Tanto que o romance Vidas secas, apesar de, em uma primeira leitura em  nível 
referencial,  voltar-se para uma proposta sociológica de denúncia, possibilitou uma 
interpretação crítica filosófica, a partir dos conceitos heideggerianos, conforme mostra 
o livro de Dalma Nascimento, Fabiano, herói trágico na tentativa do Ser 8. Em linhas 
gerais, o ângulo de exegese da pesquisadora embasou-se em fundamentos mítico-
ontológicos, colocando o protagonista do romance na linha dos trágicos heróis gregos, 
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embora com as roupagens do sertão. Revive, em sua investigação teórica, também os 
mitos de Édipo pela busca do conhecimento oculto nas palavras que atraem o 
sertanejo.  Segundo a professora, a obra de Graciliano Ramos  relembra, pelo eterno 
recomeçar de Fabiano, o mito de Sísifo, com o herói na caatinga  arrastando não as 
pedras ao alto da montanha, mas caminhando,  circularmente, em sua solidão, à busca 
do Ser para ser mais.  E, assim, habitar, com a família, a pátria dos homens. Portanto, 
esta  é uma abordagem, entre as demais  que o  texto suscita por sua “leitura plural”, na 
terminologia de  Barthes, embora não tenha sido este o caminho feito pelas lentes do 
grande cineasta. 
 
Nelson Pereira dos Santos é um militante dos problemas sociais. Em 1958, tomou 
contacto com a desolação e escassez de água no Nordeste. Na ocasião, com o 
companheiro de fotografia  Hélio Silva fora a Bahia e a Pernambuco  documentar 
aquela atmosfera de dor e de miséria, demonstrando seu olhar arguto, acrescido de 
idéias experimentais. A seca  ecoou, por muito tempo,  em sua mente. Escreveu, então, 
uma história sobre aquele flagelo e suas conseqüências na alma do sertanejo. Porém, 
era apenas um relato para os jornais. Não havia condições para transpô-la ao cinema. 
Teve, então, um insight: Graciliano e  o seu velho sonho  de filmar Vidas secas. Já 
antes pensara adaptar São Bernardo, iniciando até o roteiro. E segundo conta  Helena 
Salem no livro mencionado “subitamente, no processo de adaptação surgiu um 
inesperado problema: ele se apaixonou pela personagem principal  da história, 
Madalena, e resolveu que não desejava matá-la, como fizera Graciliano” (p. 149). Sem 
dúvida, poder-se-ia considerar uma traição ao romance, como pensaria Robert 
Escarpit, o fato de mantê-la viva, ao contrário do texto original de São Bernardo? 
   

Entretanto, o desejo da montagem continuava. Tendo o amigo Ruy Ramos, ligado 
também ao escritor, resolveu, por carta,  consultá-lo  sobre as mudanças em seu texto, 
“pedindo a devida autorização para “salvar” Madalena de tão cruel destino”. A 
resposta fulminantemente negativa  levou-o a abandonar o projeto. Mais  tarde, em 
1973, o cineasta Leon Hirszman adaptou  São Bernardo, fiel à morte da personagem. 
De fato, se o autor não a matasse como ficaria a essência do filme de Nelson? Uma 
mutilação, sem dúvida. Graciliano teria que escrever um outro romance, pois o 
personagem central, Paulo Honório, rebuscando os fatos da memória, justamente 
escreve o livro após o  falecimento  da esposa. Escreve-o, a fim de  entender o porquê 
de tudo aquilo, ao passar a limpo a sua vida. Nesta obra, na técnica primorosa do mise-
en-abîme, a excelência de Graciliano conjuga o tempo psicológico com o tempo da 
escritura. Deste modo, como evitar a morte de Madalena, se ela exatamente fora o 
elemento desencadeador do enredo?     
 
Este e outros detalhes, em outras palavras, foram recontados também no fecundo 
encontro no ciclo da Academia Brasileira de Letras. (ABL)  A tônica daquele dia, 
porém, era Vidas secas. Prosseguindo o relato, Nelson, por fim, já em 1959  parte para 
Juazeiro, com vias a filmá-lo. Forma-se a equipe, procuram-se atores, Fabiano, a 
princípio Miguel Torres, substituído por Átila Iório, Sinha Vitória seria Maria Ribeiro, 
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os garotos,  Gilvan e Genival, dois irmãos, aproximadamente de cinco  a sete anos, 
cantadores de embolada, filhos de um pequenino hotel da região.   
 
Naquele encontro, o ciclo Literatura e cinema, Nelson Pereira dos Santos demonstrou 
as dificuldades da passagem  do texto literário para o cinema. O  filme Vidas secas foi 
exibido, sendo antes o discurso de Graciliano analisado  pela professora Ivana Bentes, 
Eco/UFRJ. Com as imagens das lentes cinematográficas, conscientizadoras cenas 
foram lembradas pela  assistência: o drama de Fabiano conduzindo Sinha Vitória, os 
dois filhos, sem nome, e a cachorra Baleia, a aridez da caatinga, os pés rachados dos 
retirantes, o sol abrasador, a inclemência da seca, o curral deserto, a estrada calcinada, 
o azul do céu que endoidecia, Baleia caçando preás, o bebedouro extinto, os grunhidos 
e  o doloroso silêncio entre eles, as aves de arribação voando à espera da futura presa, 
o  soldado amarelo e a cadeia. Além da longa caminhada com a família, “os filhos, 
miudinhos e enfezados”, Sinha Vitória imaginando ter uma cama igual à do seu Tomás 
da bolandeira. Todos eles, arrastando seus molambos indo para a  cidade, a utopia 
ansiada, o paraíso idealizado, conforme diz o texto do  genial escritor: 
 

Chegariam a uma terra distante, esqueceriam, a 
caatinga onde havia montes baixos, cascalho, rios 
secos, espinho, urubus, bichos morrendo, gente 
morrendo. Não voltariam nunca mais, resistiriam... ( p. 
175).  
 

O  livro e o filme traduzem, a consciência de que o sertanejo é mesmo um forte, 
segundo a propalada concepção de  Euclides da Cunha.  Em  contraponto, mostram a 
dor da  servidão humana daqueles seres sozinhos, bichificados, na alienação dos que 
não têm ninguém a recorrer. Situações estas, de dolorosa verdade,  adaptados  para a 
câmera de Nelson Pereira dos Santos,  ao recriar o traço seco, igual à seca, e brilhante, 
igual ao sol, do Mestre Graça. 
 
  
I. TENDA DOS MILAGRES NA TELA RECRIADA 

 
O romance de Jorge Amado, Tenda dos milagres, (1969) foi igualmente  transposto  
para  sétima arte  com igual título por Nelson Pereira dos Santos (1977). Apesar dos  
percalços peculiares às produções realizadas com escassa verba, a película foi 
premiada no Festival de Brasília e ganhou mundo, circulando reconhecidamente em 
vários festivais internacionais, entre eles, Berlim, Nova Iorque, Chicago, Sidney e 
Melbourne (Austrália), México, Los  Angeles, Veneza e outros mais.   
 
Assim, tanto  pela grande  força inventiva do livro   de timbres místicos e 
socioculturais onde o elemento negro é valorizado,  quanto pelo resultado positivo da 
adaptação ─ reelaborando a escrita   de um autor da  dimensão internacional de Jorge 
Amado ─  a obra e o filme  Tenda dos milagres vêm seduzindo os amantes das duas 
artes.   
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Aliás, o próprio sintagma  nomeando as produções ─  Tenda dos milagres ─ já é 
expressivo ao evocar  misticismo e mistério. Contém em si uma pluralidade de 
significantes convivendo neste sugestivo conjunto de sonoro significado. Tenda logo 
remete à idéia de alojamento primitivo, local de confluência de tendências, de 
conhecimentos ou de situações singulares. Conota também o sentido de abrigo, 
proteção, aconchego. Lembra igualmente um centro onde se realizam sessões espíritas 
ou reuniões umbandistas, nas quais o sobrenatural ou algo muito estranho acontece ou 
mesmo o maravilhoso mais arcaico pode aparecer. Aliás, não sem razão, na Feira 
Literária de Paraty, de projeção internacional,  muito a propósito reuniões culturais se 
realizaram em tendas. 
 

De fato, no sintagma do título, o determinado “Tenda” junto ao determinante “de 
milagres” oferece já chaves interpretativas para a leitura da história a ser narrada. O 
termo “Milagres”, vindo  do nominativo  singular  neutro  latino da segunda declinação 
miraculum ou do plural mirabilia tão presentes  nos relatos fantásticos do paganismo 
medieval, confirma a atmosfera de prodígios extraordinários da dicção  de Jorge  
Amado. 
 

Nesta direção de análise, pode-se aí pensar nas produções medievais denominadas 
especificamente “milagres”. Trata-se daqueles dramas edificantes sobre a vida dos 
santos que a Igreja de Roma divulgava, a fim de converter os infiéis.  Embora tais 
narrativas catequéticas,  ─ conservassem ainda  traços do maravilhoso pagão 
transpostos, porém, ao discurso cristão pelo clero ─ elas se mantiveram populares e 
bastante difundidas, confirmando   o  processo  das  miscigenações   culturais de outras 
épocas e  regiões no imaginário da  Plena  Idade Média.  Em vista dos caminhos para 
os quais o nome do livro e o do filme homônimo apontam, o leitor e o espectador já se 
encontram seduzidos a penetrar nas fabulosas criações das duas linguagens artísticas.  
São histórias colhidas em fontes  do povo que guardam parentesco com formas mais 
antigas  trabalhadas pela imaginação de Jorge, adaptadas   à  cinematografia  de 
Nelson.   
 

No ciclo Literatura e Cinema, em torno da obra de Nelson Pereira dos Santos, na  
Academia Brasileira de Letras do Brasil, após a exibição da película Tenda dos 
milagres, usou da palavra o professor de Comunicação e Cultura Brasileira da Eco/ 
UFRJ, e atual diretor da Fundação Biblioteca Nacional, o ensaísta  Muniz Sodré, autor 
de inúmeros  livros relativos ao tema.  Discorrendo sobre a obra de Jorge Amado, a 
princípio, reportou-se ao livro Terra do sem fim (1943). Mencionou a sua epígrafe, 
inspirada nos romances populares: “Vou contar uma história de espantar”. Tal intróito 
liga-se à maneira de os cordelistas nordestinos e de os contadores medievais 
começarem as suas ficções também denominadas rimances.  O dicionário de Houaiss 
ensina que rimances são narrativas em línguas vulgares, faladas na Idade Média em 
certas regiões européias que tiveram influência românica. 
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Dentro do espírito da oralidade  e da maneira de o narrador do povo  relatar “uma 
história de espantar” ─ de estrutura medieva, transliterada  para o nordeste brasileiro 
─  Moniz Sodré ressaltou  que  Jorge Amado sempre fez uma oratura,  termo que a 
pesquisa  ainda no Houaiss esclarece ser “um conjunto de saberes, fazeres e crenças 
retidos oral e mnemonicamente pelas sociedades primitivas, antes do advento das 
letras e das suas decorrências na história do homem”.  Através da sua oratura, o 
espanto expresso no  intróito do livro mencionado, e presente também em  outras obras 
do ficcionista baiano,  advém da natureza sexual em sua escrita por infringir a 
moralidade hipócrita, farisaica do Brasil, na qual há forte presença de erotismo. 
Segundo o palestrante, seus textos apóiam-se nos signos: sexualidade exacerbada e 
valentia. Porém, ao mesmo tempo, existem neles marcas do lirismo dos românticos, 
pois mesmo a libido poderosa dos senhores podia receber traços líricos. Além de 
conteúdos sentimentais, de fato, o escritor privilegia personagens valentes, a exemplo 
de José dos Santos, afirma Muniz Sodré.   
 
Nas libações exageradas da carne, Jorge Amado  se mostra lúdico e carnavalesco ─ e 
aqui o termo foi pelo palestrante, sem dúvida,   tomado na acepção de Bakhtin ─ sendo 
o povo brasileiro o grande protagonista carnavalizado na sua  obra, para a qual 
converge uma mistura de raças. Além de romancista, Jorge Amado pode ser 
considerado um pensador, espelhando a identidade nacional por este amálgama de 
etnias e saberes.   
 

Os cineastas Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha seguiram-lhe a lição, pois, na 
nossa literatura, Jorge Amado foi um dos primeiros escritores brancos a reconhecer, 
com ênfase, o estatuto do negro como pessoa dotada de qualidades sociais e morais, 
em contraste, por exemplo, a José de Alencar que apresenta a negritude através de 
outros processos literários. Baseado em outro ponto de vista, Amado cria Jubiabá, um 
pai-de-santo heróico que dá título a um dos seus romances.   
 

Afirmou, também, Sodré que, ao preocupar-se com a questão social, o escritor baiano  
construiu uma literatura socializada similar à de Balzac. No âmbito nacional, está em 
sintonia com Gilberto Freyre, o grande sociólogo, antropólogo e romancista, em cuja 
pena ocorre a hibridização dos gêneros. Os mitos baianos, através de Jorge, 
intensificaram as idéias do pensador pernambucano. Nas construções amadianas  
figuram os humildes, o povo de santo, os candomblés, os tipos populares, as baianas, 
os marginais ao código, os bordéis,  a espontaneidade das falas, “a voz  rouca das 
ruas”, a magia do cotidiano, enfim, a humanidade deserdada   desfila  com fraquezas, 
misérias, redenções, transvalorizada por sua  escritura/oratura  capaz de contribuir para 
a formação de um povo original. Alude o ensaísta à terceira raça e à transfiguração de 
Gilberto Freyre, já que  a grande causa de ambos reside na luta pelo reconhecimento da 
distinção racial.  Na trilha de Gilberto Freyre, a literatura do baiano se revela 
ligada às ambigüidades inerentes à alma humana e se cristaliza encantatória. 
 

Relativamente a Flaubert e a Machado de Assis ─ continua o conferencista  ─ há quem 
aponte desvios na obra de Amado. Certos críticos julgam seus textos uma 
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representação sentimental do personagem negro. Acham-no pitoresco, folclorizado, 
ingredientes de uma estilística carnavalizante, mas aqui sem a conotação da riqueza 
semântica que o conceito bakhitiniano confere à estruturação carnavalesca. Para a 
correta adequação dos seus relatos à vivência baiana, Amado consegue captar o espaço 
mítico da cidade de Salvador.   
 

Naquela apresentação, Moniz Sodré desenvolve o tema da cidade e suas relações com 
os acontecimentos que nela ocorrem.  Reporta-se ao livro As cidades invisíveis, de 
Italo Calvino, mais precisamente a um diálogo de Kublai Khan com o veneziano 
Marco Pólo, quando este descreve poeticamente suas viagens por terras distantes ao 
grande imperador dos tártaros. Desta obra repleta de símbolos e alegorias impregnadas 
de reflexões de vida ─ receptáculo de memórias  de uma  geografia fantástica ─ o 
conferencista  extraiu  para o público  um fragmento relevante. Nele, o imperador 
adverte, mais ou menos isto, a Marco Pólo: que a mentira não está no discurso, mas  
reside nas coisas. O discurso é ficcional, mas não necessariamente mentiroso, porque 
fala do espírito da cidade. O invisível é que faz a cidade sonhar, oferecendo matéria 
viva à criação dos artistas.   
 

Através de tais metáforas e imagens do texto de Calvino, Moniz Sodré demonstra que 
Jorge Amado traz à cena escrita  o verdadeiro “espírito da cidade”. É a cidade 
carregada de signos impregnados do passado, agregando-se à narrativa, com suas 
fofocas, lutas, ambições, misticismo, danças, ditos,  crendices, comidas, cheiros, 
ingenuidades, tristezas, mas com consolo e esperança, compondo quadros de 
significação universal. Salvador tanto no real histórico, quanto no livro, configura-se 
uma cidade jorgeamadiana, tornando-se um dos dialetos mitológicos da própria Bahia 
de todos os santos. De fato, Jorge Amado fixou com excelência tais emblemas e 
Nelson Pereira dos Santos os recolheu É nesta  cultura miscigenada, fecunda e 
carnavalizada  que o personagem  Levingston vai buscar nos terreiros de candomblé. 
 

Moniz Sodré expõe ainda que a obra de Jorge Amado passa por uma mudança do 
regionalismo em direção ao pitoresco urbano. É fruto do caldeamento, daquele 
hibridismo tão valioso como o cacau que lastreia a sua produção. Na diversidade 
cultural brasileira, em uma atmosfera de ludismo e de afeto, o autor desenvolve uma 
linha de força popular sentimental em que o já mencionado componente carnavalesco 
acompanha os lances do amor, do jogo e do sexo. Tanto no livro quanto no filme, o 
bonito─ segundo Sodré ─ é este filão que remonta a Gregório de Matos, pois “o amor 
é finalmente este embaraço de pernas”. Jorge Amado é um novo” Boca de Brasa” 
diante das definições raciais. Aliás, não existe mais a diferença racial, existe, sim ─ 
afirma Sodré ─ o incômodo das elites. Para o romancista, a mestiçagem é a festa.  E o 
grande valor de Nelson Pereira dos Santos está também em manter  este estatuto 
híbrido, colorido, fantástico e  carnavalizado.    
 
Presente ao encontro na Academia Brasileira de Letras, Nelson relembrou que, ao 
chegar ao Rio de Janeiro em 1952, todos os cineastas desejavam filmar um romance de 
Jorge Amado. Inclusive ele e afirmou à platéia: “Entrei na fila”. À época, Ruy Santos 
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era um fotógrafo ligado ao escritor. Em 1945-1946 e no começo dos anos 50, o escritor 
baiano vivia no Rio de Janeiro, já publicara, entre outros, o famoso Capitães da areia  
e estabelecia muitos contactos com o cinema. Fazia roteiro, tendo influência na então 
empresa cinematográfica Atlântida. Assim, tentou reproduzir no Rio o seu universo.   
 

Na década de  70, ou mais precisamente em 1974,  Nelson fez um filme sobre 
umbanda, O amuleto de Ogum, onde  revela o mundo místico da cidade do  Rio,  
impregnado das tradições afro-culturais brasileiras sobre orixás, Exu, a Pomba Gira, 
contadas na tela  por um cego acompanhado ao violão. Aliás, uma popular maneira de 
narrar, bem próxima aos cantadores nordestinos e medievais.    No início da 
montagem, ele só via classes sociais e não propriamente a religião. Porém, começa a 
voltar-se para este aspecto da cultura popular, pois, na ocasião, sua esposa, uma 
antropóloga, interessava-se pela religião. Neste ínterim,  ele ganhou o livro Tenda dos 
milagres - fascinou-se - e recebeu  uma boa contribuição monetária  de um banqueiro 
carioca, cujo nome se assemelhava a um dos personagens do livro, Levingston.  
 

Também, naquela época, vai a Bahia para lançar O amuleto de ogum.  Lá, acalentando 
o projeto de produzir um outro filme com temática de certa forma complementar à do 
Amuleto, resolve filmar Tenda dos milagres. Em um belo dia em pleno almoço na casa 
de Jorge Amado, ele demonstra o desejo de adaptar aquele romance. E o escritor, que 
já recebera altas somas para a filmagem de outros livros seus, a exemplo de Dona Flor 
e seus dois maridos,   prazerosamente, sem delongas,  lhe cede os direitos autorais  do  
livro por uma bagatela - um  verdadeiro “acordo entre amigos”.  
 

Porém, em 1955, ao produzir o seu primeiro filme, Rio, 40 graus, o cineasta lembrou-
se dos textos de Capitães de areia, de Jubiabá, dos menores de rua, das favelas, dos 
ofendidos por esse mundão afora e percebeu naquela  película a influência indireta de 
Jorge Amado. Por isso, disse ao escritor: “Já fiz um filme de seus livros”.  Em face de 
todos estes “milagres” e coincidências, foi então  um passo adaptar aquele livro 
fantástico, pois Nelson já dispunha do empresário financiador, que conhecia e 
apreciava  também aquela obra.  
 

O filme realizou-se  com a assessoria do próprio romancista. Nelson  transferiu-se para 
o Pelourinho com sua equipe, a fim de sentir o clima e  elaborar o roteiro, dando o 
texto a Amado antes de concluí-lo. Acolhendo as sugestões do autor, o trabalhoso 
roteiro freqüentemente era reescrito. Certa vez, discordando de certas passagens, o 
romancista exclamou, veemente: “Tem de começar tudo de novo”. Por fim, houve o 
beneplácito do autor que, inclusive, ia assistir às filmagens.   
 

Para dar maior veracidade às cenas, contextualizando-as, Nelson conviveu com tipos 
regionais, freqüentou bordéis, a zona (o Brega), fez amizade com malandros, 
mendigos, vendedores de rua. Foi um mergulho na colorida dinâmica baiana. A 
dificuldade residiu no fato de, em princípio, querer transpor o livro inteiro. Sendo uma 
obra de época, no começo quis que o filme transcorresse de 1904 à década de 40, 
quando o Brasil entrou em guerra. Porém, diante dos impasses para uma produção tão 
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multifacetada e dispondo de pouco dinheiro, optou por desenvolver a história de Pedro 
Arcanjo.   
 
O material era imenso e a cada esquema os personagens iam-se multiplicando. O livro 
com tantos personagens foi por ele reduzido para muito menos, mantendo os que 
tinham maior atuação na trama ou os portadores de uma tensão dramática. Aliás, foi 
difícil para ser traduzido em imagens. Ao invés de só atores profissionais, Nelson 
usou  figuras locais pitorescas, elementos expressivos de Salvador, convidando o 
melhor capoeirista, o Mestre Pastinha, Camafeu de Oxossi, Menininha do Gantois e 
seu terreiro, Mirinha do Portão, Mãe Ruinho de Bogum  e outras personalidades do 
candomblé,  até então uma  religião oprimida,  pois só em   1977 deixou de precisar de 
autorização  policial para se manter. Também, na tela está Jeovah de Carvalho, 
advogado dos pobres.   
 

Situações curiosas aconteceram em certas tomadas para a compor a produção. Àquela 
época a Bahia não dispunha de uma agência de figurantes para representar por 
exemplo, os professores da Faculdade de Medicina, de onde o protagonista Pedro 
Arcanjo era bedel. Jorge Amado, partícipe dos bastidores da filmagem, convocou seus 
amigos para entrarem na película. E aí figura também a elite cultural baiana: o grande 
antropólogo Dr. Thales de Azevedo, o professor de História da Universidade Federal 
da Bahia, Dr. Cid Teixeira, considerado a enciclopédia viva da cidade, os pintores 
Sante Scaldaferri, Caribé, Calazans Neto, além de Jenner Augusto, Mirabeau Sampaio 
e tantos mais.   
 

Todavia, a película manteve as relações necessárias com a História do Brasil, tentando 
ser também  o mais fidedigna com a obra,  embora o cineasta identifique a sua 
narrativa como caótica, talvez  pelas mudanças de planos e de tempos narrativos ou  de 
certas intromissões na trama, inclusive o  maior destaque conferido às mulheres.  
Quanto à sua  estrutura, ela começa com a âncora (a apresentadora de um programa 
televisivo), dizendo: “Estamos na Bahia” e termina com a antropóloga: ”Voltamos ao 
2 de julho, festa bem popular na Bahia”.  Na década de 70, ocorreu uma explosão nos 
meios de comunicação. O cineasta introduz tais artifícios midiáticos para demonstrar a 
manipulação do povo por estas técnicas formadoras de opinião.   
 

A história  se desenrola em cinco tempos diferentes, numa construção  não linear ─ 
similar à do livro. Os momentos temporais vão-se intercalando, os personagens 
fundindo-se e as cenas fluindo. Nelson não se prendeu às peripécias amorosas do 
personagem central, preferindo centralizar-se nos aspectos mais políticos e sociais do 
texto.  Assim, tem-se o protagonista  Pedro Arcanjo jovem, bedel e  freqüentador do 
candomblé, representado na cena por Jards Macalé, que precisou ausentar-se da 
filmagem; e o  Pedro  Arcanjo, adulto ─ um intelectual com sua participação política,  
com suas idéias sobre a mestiçagem cultural e a perseguição daquele culto  pelos 
mandatários do poder ─  representado  na tela  por Juarez Paraíso,  Há falas 
contundentes recolhidas integralmente do romance, a exemplo de quando o Arcanjo, 
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idoso, expressa que “os orixás são um bem do povo” ou que “ Um dia haverá uma 
cultura brasileira, nem de negros nem de brancos e com a ajuda dos orixás”.    
 

Existem também os tempos cronológicos marcados pela atualidade, com  o mulato 
Pedro Arcanjo já  morto e valorizado pela mídia. Para homenageá-lo, em seu 
centenário, foi feito um filme sobre ele dentro do próprio filme, utilizando-se, 
metalingüisticamente,  de uma construção em abismo, técnica nada comum nas telas 
na década de 70. O que demonstra a inventividade e a capacidade transfiguradora do 
grande cineasta, ao captar o novo  em sua época.  
 

Para concluir, o acadêmico Cícero Sandroni afirmou que Jorge Amado antecedeu o 
realismo mágico de Gabriel Garcia Marques no que foi complementado por Moniz 
Sodré, reafirmando que a Bahia forneceu ao escritor o imaginário da terra, vivenciado 
cotidianamente pelo povo. Ao recordar a sua própria chegada a Salvador em 1954, 
Sodré lembrou-se de que naquele tempo as pessoas do candomblé ficavam o dia todo 
com o santo. Tal indício significa que o realismo mágico é co-presente e real naquelas 
paragens. E Nelson interveio, dizendo: ”A cidade acompanha pelo som os delírios 
amorosos”.    
 

Deste modo, pela interlocução de um cineasta do porte de Nelson Pereira dos Santos 
com o conceituado professor de Comunicação Moniz Sodré, a obra de Jorge Amado 
foi mais uma vez celebrada na Academia Brasileira de Letras. E a exuberante Bahia 
suas vozes e cores, sua miscigenação étnica, seus saberes e odores reapresentou-se ali 
com o aval da intelectualidade brasileira através das linguagens ─ a literária e a 
cinematográfica.  
 

Com a genialidade dos que vêem além da referencialidade dos signos codificados nas 
letras, em sua extensa e premiada produção o cineasta brasileiro, também hoje imortal 
membro da Academia Brasileira de Letras soube abrir aquelas portas cerradas 
poeticamente mencionadas por Jean Loup Dabadie, a que, no começo deste ensaio, nos 
referimos. 
 

Bernanos, em uma carta dirigida ao jornal Samedi-Soir, de 8 de novembro de 1947, em 
face das polêmicas das adaptações nem sempre justas assim se posicionou: “O  
cineasta deve sonhar de novo o sonho do narrador”. 
 

Sem dúvida, Nelson Pereira do Santos em sua criação/ recriação também  sonhou  de 
novo o sonho do narrador. 
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A AMÉRICA LATINA NOS TEXTOS DE LITERATURA BRASILEIRA 
(A PARTIR DOS DADOS DA BASE PORTEXT) 

 
 

Carlos MACIEL* 
 
 
Resumo: Trata-se, no âmbito deste artigo e a partir dos dados da base PORTEXT, de apresentar e discutir 
a questão relativa à presença do termo ou expressão “América Latina” nos textos da literatura brasileira 
(de Gregório de Matos a Lima Barreto). Uma definição do termo impõe-se assim necessariamente, 
sobretudo através das relações que tem ele com o “ocidente” ou ainda com a Europa (e, muito 
particularmente, a França). Se estes últimos elementos aparecem como fundadores (no que se refere à 
nacionalidade brasileira – e na esteira de Oliveira Lima), o mesmo não acontece com a América Latina, 
cuja presença é mais do que modesta nos diferentes textos. 
 
Palavras-chave: América Latina; literatura brasileira; Portext; ocidente; França. 
 
Résumé : Il s’agit, dans le cadre de cette étude et à partir des données de la base PORTEXT, de présenter 
et développer la question relative à la présence du terme ou expression « Amérique Latine » dans les 
textes de la littérature brésilienne (de Gregório de Matos à Lima Barreto). Une définition du terme alors 
s’impose, bien entendu, notamment par les biais des rapports qu’il entretient avec « l’occident » ou 
encore avec l’Europe (tout particulièrement la France). Si ces derniers éléments sont inévitablement 
fondateurs (pour ce qui concerne la nationalité brésilienne – et dans le sillage d’Oliveira Lima), il n’en va 
pas de même pour l’Amérique Latine dont la présence dans les différents textes et particulièrement 
modeste. 
 
Mots-clés : Amérique Latine ; littérature brésilienne ; Portext ; occident ; France 
 
 
Afirma Oliveira Lima, na sua Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira, que 
não é certo que “a característica dos problemas históricos é ficarem insolúveis, mas é 
bem certo que se apóiam sobre suposições e discussões, pois que o papel do historiador 
é completar o do analista e tentar explicar os feitos da humanidade (…) pondo em 
evidência suas motivações e suas conseqüências, isto é, o espírito filosófico que 
encerram. A história seria então a realidade social, a atividade moral interpretada – 
exatamente como a arte é a interpretação da natureza” (p. 35). 
 
Podemos assim afirmar, na esteira de Oliveira Lima, que a história se constrói com 
fatos, com feitos, mas também com mitos, leituras e interpretações. Foi partindo desta 
afirmação, ou talvez postulado, que abordamos o tema aqui proposto. Trata-se de tentar 
interpretar alguns dos aspectos relacionados com a construção da “nacionalidade” – 
digamos talvez identidade – através das relações que tem esta com os vários elementos 
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que a definem, ao que parece, e em sincronia. E é nesta encruzilhada que encontramos a 
América Latina. 
 
Para tentar entrever os elementos desta relação específica (Brasil – América Latina), 
consultamos a base de dados textuais Portext. Esta base, com cerca de quatro milhões e 
quinhentas mil ocorrências de textos de literatura brasileira, em versão integral e 
normalizada do ponto de vista ortográfico, compreende obras em prosa, poesia e teatro, 
além de textos do campo da  história e/ou da política. Estão nela representados os 
principais autores, de Gregório de Matos e Vieira a Lima Barreto, passando por Basílio 
e Rita Durão, José de Alencar, Machado de Assis (romantismo e realismo, conto, 
romance e poesia), Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Bilac, Joaquim Nabuco, 
Coelho Neto, Aluízio de Azevedo, Rui Barbosa, Euclides da Cunha e ainda Cruz e 
Souza, entre outros. A base Portext é o fruto do trabalho que vem sendo feito no 
laboratório “Bases, corpus et langage”, UMR 6039 do CNRS. 
 
O enfoque será assim necessariamente comparativo. 
 

Quadro 1: Continentes 
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Constatamos, observando os dados relativos à presença formal dos diferentes 
continentes na base (África, América, Ásia, Europa e Oceania),  que temos um total de 
760 menções ou ocorrências. Destas (quadro 1), 201 cabem à América (26,6%); a 
“parte” da Europa, neste quadro e consideradas as suas 425 ocorrências, é de 56%. As 
demais ocorrências repartem-se essencialmente entre a África (84 ocorrências – 11,1%), 
e a Ásia (41 ocorrências – 5,1%); à Oceania cabe somente um total de 9 ocorrências (ou 
1,2%). Estes dados põem em relevo uma grande disparidade. Cabendo lembrar que a 
forma América – de que cada um poderia eventualmente esperar uma representação 
mais forte – é neste caso ambígua (temos com efeito muitas ocorrências em que a forma 
está com efeito associada à expressão “Estados Unidos da América” – e, cabe dizer, na 
matéria não será esta a única ambigüidade conceitual com que nos vamos deparar). 

 
Quadro 2: Europa 

 

 
 

 
Por outro lado, a presença constante da Europa compreende também um certo número 
de variáveis (quadro 2). Observa-se assim que ela está mais presente no Caramuru ou no 
Uraguai, que está longe de ser expressiva em Vieira (primeiro tomo dos Sermões) e está 
muito presente nos Suspiros Poéticos e Saudades, em Dom Casmurro, no Memorial de 
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Aires, em Minha Formação, no Livro de Uma Sogra, em Contrastes e Confrontos, nas 
Obras Seletas, ou ainda em Bruzundangas (isto é, podemos dizer, em obras do 
romantismo e do realismo, em obras mais propriamente de cunho histórico e/ou político 
– Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Rui Barbosa –, ou ainda em Lima Barreto, em 
obra que provavelmente escapa a estas rápidas categorizações). 
 
O país europeu que merece o maior número de menções é a França (323 ocorrências). 
Também no Caramuru, mas sobretudo, agora, em Vieira – que privilegia o espaço dito 
nacional ao espaço continental. Presente na poesia romântica, ela aparece com força nas 
obras dos historiadores e/ou políticos já mencionados (Joaquim Nabuco, Euclides da 
Cunha, Rui Barbosa) (quadro 3). Paris (quadro 4), tem um perfil semelhante, mas em 
parte somente: aparece com mais força nos românticos e, com exceção de Minha 
Formação, dilui-se visivelmente por trás da França nas obras de Euclides e de Rui. A 
Inglaterra, segundo país europeu mais mencionado, somente se sobressai em Minha 
Formação, Contrastes e Confrontos e nas Obras Seletas (quadro 5), e só Joaquim 
Nabuco menciona com força a capital, Londres (quadro 6). 

 
Quadro 3: França 
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Quadro 4: Paris 
 

 
 

Quadro 5: Inglaterra 
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Quadro 6: Londres 
 

 
 

 
Portugal é o terceiro país europeu mais mencionado. A sua presença é particularmente 
visível em Gregório de Matos e em Vieira; só volta o país a se manifestar com força 
mais tarde (em Girândola de Amores, por razões temáticas) e, mais uma vez, quando, 
com Euclides, se trata de história (Contrastes e Confrontos e Peru versus Bolívia) 
(quadro 7). 
 
É a Itália, quarto país mais mencionado, que apresenta a distribuição mais equilibrada 
(quadro 8), inspirando a todos por igual. Se Roma, por outro lado, é a cidade mais 
mencionada (é a única que tem uma freqüência superior a de Paris – quadro 9), isto 
deve-se sobretudo a Vieira e a Suspiros Poéticos e Saudades. 
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Quadro 7: Portugal 
 

 
 

Quadro 8: Itália 
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Quadro 9: Roma 

 

 
 
 
Num quadro geral de representação, mais abrangente, podemos distinguir claramente 
dois “pares”: a França e a Inglaterra se aproximam, enquanto referenciais fortes, 
particularmente no campo político, mas também cultural, apesar das diferenças que há 
entre os dois países em termos de distribuição, e apesar da notável dominante francesa. 
Portugal e Espanha constituem o segundo par, simbolizando o “outro” referencial. A 
Alemanha, quinto país mais mencionado (com 91 ocorrências), também aí aparece; 
aproximando-se do “par” França e Inglaterra, ela integra o espaço dos referenciais 
cronologicamente mais recentes. 
 
Na construção da “nação” ou, pelo menos, da nacionalidade, nas suas vertentes diversas 
(social, cultural e, sobretudo, jurídica), a matriz européia, como vimos, desponta com 
impressionante vitalidade dentro deste espaço. A nacionalidade, assim vista, e se 
acompanharmos ainda o que preceitua Oliveira Lima, declina-se assim de várias 
maneiras, inevitavelmente norteada pelo porto de que foi dada a partida: do ponto de 
vista formal, lexical, ela pertence assim ao campo de que a nação é o formante e a cujo 
universo pertencem também os vocábulos “nacional” e “nacionalismo”, aos quais a 
história reservou eventualmente um destino diverso. A “nação”, no processo político, 
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concorre com a “pátria”, sem no entanto responder aos mesmos critérios de distribuição 
ou de uso, como indica Damon Mayaffre em obra muito bem fundamentada. 

 
Quadro 10: Países europeus 

 

 
 
 
Utilizando a expressão já consagrada e presente em um conhecido e excelente artigo –  
De quoi parte-t-on?, de Jean Leca – lembramos o quanto são movediços os conceitos e 
quanto, em conseqüência, a história nos convida a revisar as formas e/ou valores com 
que trabalhamos. Para chegar à América Latina, passaremos então pela América. 
 
Buscando os países do continente sul-americano e, de forma mais abrangente, os países 
de língua espanhola do continente americano, encontramos um número de ocorrências 
expressivo para o Peru (229 ocorrências), para a Bolívia (144), e para o Paraguai (94). 
Depois disso, encontramos o Chile (51), a Argentina (46), o Equador (24), o Uruguai 
(16), o México (14), a Colômbia (6) e a Guatemala (3 ocorrências somente) (quadro 
11). 
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Quadro 11: Países hispano-americanos 

 

 
 

 
A observação dos gráficos de distribuição não deixa dúvidas no entanto sobre a natureza 
dos dados: todas as ocorrências do vocábulo Bolívia aparecem praticamente numa só 
obra, fundamentalmente histórica e de que constitui o tema central – isto é, Peru versus 
Bolívia, de Euclides da Cunha (quadro 12). E, inevitavelmente, o mesmo acontece com 
o Peru. E as poucas ocorrências do Uruguai, que segue o mesmo modelo, nem mesmo 
dependem, como se poderia eventualmente esperar, da obra de Simões Lopes Neto. As 
seis ocorrências que marcam a presença da Colômbia estão limitadas a Contrastes e 
Confrontos e Peru versus Bolívia (quadro 13). Não fosse Euclides – em cuja obra 
encontramos também a maior parte das referências feitas aos demais países citados – os 
vizinhos hispanohablantes do Brasil, mencionados já de forma simbólica, estariam 
todos praticamente ausentes. 
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Quadro 12: Bolívia 
 

 
 

Quadro 13: Colômbia 
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Temos aí talvez uma fronteira lingüística, dirão alguns. Sem dúvida. Convém no entanto 
voltar ao conceito de nação. 
 
A nação, o sentimento nacional, foram e são, como é sabido, fundadores do estado 
moderno (a partir do século XV). A língua integra este processo, mas Max Weber (que 
se dizia pessoalmente nacionalista) bem demonstrou – partindo do exemplo da 
Alemanha e da Áustria – que não era este senão um dos fatores de que se pode lançar 
mão para a construção da nacionalidade. No estado moderno (criação européia, s’il en 
est), a construção jurídica privilegiou o termo “estado”, expurgado este de toda e 
qualquer outra conotação. O estado não existe, dirão ainda alguns. Sem dúvida, o estado 
somente se materializa através de um certo número de práticas, de exercícios, que a lei 
mais do que outros simboliza. A “nacionalidade”, matéria agora jurídica, afirma-se 
como uma das prerrogativas do estado. E é este que com efeito define os critérios de 
atribuição daquela, sempre juridicamente falando, (normalmente falamos então do 
direito do solo, do direito do sangue ou ainda de uma combinação destes dois elementos 
– segundo o que resulta da aplicação de regras oriundas do direito romano). 
 
No estado moderno, e considerada a terminologia desde então adotada, a nacionalidade 
(na busca da sua razão de ser inicial) privilegiou, como ponto de partida, a parte mais 
visível daquilo a que se pode dar o nome de marcas culturais da nação”), a saber a 
língua (que Valéry chamou de “premier fruit intellectuel d’un peuple”). Assim, eu sou 
português e eu falo português, por exemplo. Foi assim na realidade européia; nas 
realidades americanas, reinterpretadas, no dizer dos sociólogos, a língua desvinculou-se 
da nacionalidade (eu sou brasileiro e eu falo português, por exemplo). 
 
Elementos culturais (a língua) participaram e participam assim com força na construção 
da nacionalidade (na sua perspectiva histórica – enquanto processo, respeitada a lógica 
da história dita “hegeliana”). E não só a língua, com certeza. Lembremos, para melhor 
marcar o que segue, que o estado supõe um território, uma população, um governo e, 
sobretudo, um reconhecimento internacional. A fronteira aparece conseqüentemente 
aqui : ela é uma resultante e faz parte destes marcadores existentes ou histórica e 
politicamente “construídos”. A fronteira será no entanto, por si só, capaz de produzir, no 
processo histórico, novas formas de marcadores sociais, de diferenciação entre povos e 
culturas, acentuando, aprofundando a “nacionalidade” (termo a que atribuímos agora 
um valor sociológico). 
 
Assim, constatar que a Europa é o continente mais freqüentemente mencionado nas 
obras da literatura brasileira não constitui sem dúvida nenhuma novidade, e isto não 
surpreenderá com efeito ninguém. O diferencial (sobretudo com relação ao continente 
americano), pode no entanto produzir alguma surpresa. Constatar que a França é (e de 
longe) o país mais freqüentemente mencionado não será também por si só um fator de 
surpresa. Mas essa constatação vai já merecer algumas explicações fundamentais. Isto 
aparecerá se nós constatarmos que, em contextualização, França e Europa se confundem 
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– a França aparecendo como o referencial mais forte capaz de simbolizar, enquanto 
país, a Europa no seu todo. Resulta daí que Paris, depois de Roma, é a cidade que 
merece o maior número de menções nos textos de literatura brasileira aqui estudados. A 
Europa – ou, melhor dizendo, o “ocidente” europeu, aparece como o principal 
referencial. O Brasil aparece assim como inevitavelmente europeu e ocidental. Dos 
autores, é provavelmente Joaquim Nabuco que melhor simboliza (em Minha 
Formação), esta “herança fundadora”. Lembremos que Franklin de Oliveira, em texto 
bem conhecido, afirma que nós somos filhos da contra-reforma enquanto que os 
americanos não latinos são filhos da reforma. O historiador português José Gentil da 
Silva diz que o ocidente é a França; e Eduardo Lourenço afirma que há um ocidente de 
matriz francesa e um ocidente de matriz britânica. Tudo dito, com poucas ou com outras 
palavras, por uns e por outros, mas o essencial aí está: Europa, ocidente, França, 
reforma e contra-reforma simbolizando, de uma certa forma, a constante dentro da qual 
se inserem as inevitáveis variáveis históricas. 
 
Observar por outro lado, e na seqüência destas constatações, que os países vizinhos do 
Brasil são pouco mencionados, evidencia um problema e força o questionamento. Ao 
constatar, como vimos, que as ocorrências de Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina ou 
Uruguai, ou ainda de Chile ou México, encontram-se praticamente todas em obras de 
historiadores e/ou políticos (Euclides da Cunha, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, por 
exemplo), que estão claramente “localizadas” – e muito particularmente, por exemplo, 
em Peru versus Bolívia e Contrastes e Confrontos, de Euclides da Cunha, somos 
forçados à reflexão sobre as razões que justificam esta quase ausência, sobretudo na 
perspectiva de uma etapa futura. Assim: 
A Europa e o “ocidente” aparecem assim como “fundadores”, como parte inevitável da 
matriz criadora. 
 
A Europa, geograficamente localizada, como ponto de partida histórico de um país que 
se construiu de fora para dentro, não exige definições. 
 
E o “ocidente”? Seria ele aquele ocidente de que fala Orlando Ribeiro – isto é, a ponta 
extrema ocidental do continental europeu, a partir da qual, e para leste, tudo é oriente? 
 
Hélio Jaguaribe, em artigo publicado em 2002, perguntava “o que é o ocidente”? 
(Política Externa, vol. 10, n° 4, março-abril-maio 2002, p. 108.). A pergunta, simples, 
somente em verdade anuncia a grande complexidade (cada vez por sinal mais atual) de 
um termo que se tem prestado às leituras e interpretações mais diversas. A sociologia 
alemã desenvolveu esta problemática (com Max Weber, por exemplo). A sociologia 
francesa distingue “ocidentes diversos”. Na Itália, Ângelo Bertolo em “L’Occidente 
com gli Occhi di Machiavelli” – Firenze Libri, 1987, faz uma tentativa de definição, 
com critérios por vezes não muito precisos, e, sobretudo, faz uma proposta de atribuição 
de contornos ou limites geográficos do ocidente. A “rivista italiana di geopolítica - 
Limes” distingue quatro diferentes ocidentes – e aponta a América Latina como o 
“terceiro ocidente”. O ocidente é cristão, lembra Ângelo Bertolo. E o Brasil, parte da 
América Latina, pertence assim ao que Alain Rouquié chama de “extremo-ocidente” 
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(Amérique Latine – Introduction à l’extrême occident, Points, Essais, Éditions du Seuil, 
1987-1998). No entanto, se a Europa e o “ocidente” aparecem efetivamente enquanto 
formantes na construção da nacionalidade brasileira, o mesmo não se pode dizer da 
América Latina – a julgar pelo número de referências ínfimo dos países que a compõem 
e pelo número mais limitado ainda da referência direta ao termo ou expressão: 
encontramos somente um pouco mais de dez referências à América Latina nos textos 
brasileiros estudados. 
 
A América Latina, como parte “invisível” do processo, seria então o “terceiro” ou o 
“extremo ocidente”. Mas, para além desta referência cultural e/ou ideológica, o que é a 
América Latina? 
 
Em O Brasil na América (1925 – p. 31), o sergipano Manoel Bomfim afirma que “nós 
outros – argentinos, peruanos, brasileiros, chilenos... – que somos dos chamados latino-
americanos, nunca pensamos em América Latina. Para os nossos conceitos de 
realidades, no simples positivo das relações comuns, ou como convergência de qualquer 
ação imediata, tal unidade não existe. Consideramos, apenas, cada um dos povos com 
que os dissertadores formaram o latinismo da América. O mesmo acontece a qualquer 
estrangeiro que aqui tenha feito vida conosco: falará de – Venezuela, Paraguai, México, 
Nicarágua... mas nunca sentirá a necessidade de concentrar o espírito nesse conceito – 
América Latina”. 
 
Mas, continua Manuel Bomfim, “a que se aplica este apelativo?” 
 
“Na substância dos fatos, afirma ele, existem diversas nações americanas, umas de 
origem inglesa (...), como existem nações provindas da colonização espanhola, ao lado 
do Brasil, formado por Portugal”. 
 
Pode-se dizer, a partir daí, que a noção, com efeito não integrou o processo de geração 
da nacionalidade, no que se refere ao Brasil. Isto alimentou muita polêmica e, 
sobretudo, deu argumentos àqueles que afirmam que a América Latina não existe. 
Deixemos de lado esta tese, que não se impõe nesta circunstância, e aceitemos – pois 
não cabe aqui voltar ao antigo debate – a definição segundo a qual a América Latina é o 
espaço que congrega os estados do continente americano que resultam da colonização 
espanhola e da colonização portuguesa (que encontramos hoje muitas vezes nos textos 
dos geógrafos e dos historiadores e cujos contornos são incertos). 
 
De onde vem no entanto o conceito? 
 
Em artigo publicado na revista Política Externa (vol. II, n° 4 – março-abril-maio 2003, 
pp. 103-110), que tem por título “A Invenção da América Latina”, Vamireh Chacon 
lembra que o conceito surge na “encruzilhada de tentativas de atração por órbitas 
internacionais mais fortes” e, muito particularmente, na segunda metade do século XIX, 
quando a “França e a Grã-Bretanha continuavam a sua competição”. Severo, Vamireh 
Chacon lembra que há então uma América anglo-saxônica e uma América que tinha 
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sido submetida ao “jugo embrutecedor dos portugueses e espanhóis” e que 
encontrávamos aí o “argumento preparatório para a defesa da hegemonia francesa” (p. 
104). De uma certa maneira, encontramos aqui novamente a tese de Franklin de Oliveira 
ou ainda a proposta de Eduardo Lourenço. 
 
Roberto Nocella, em artigo intitulado “Storia e geopolitica dell’America Latina” 
(Limes, 2003, pp. 17-43), lembra com efeito que “l’idea di una America latina, 
contrapposta ad una America anglosassone dominata dagli Stati Uniti nacque, infatti, in 
Francia tra gli anni Cinquanta e Sessanta del XIX secolo. Nel primo volume pubblicato 
nel 1857 della Revue espagnole et portugaise, in seguito significativamente ribattezzata 
Revue des races latines, venne tessuto l’elogio della latinità. In particolare, fu Michel 
Chevalier, un economista fautore del libero scambio, seguace di Saint-Simon, ad 
abbozzare un piano de natura geopolitica. Chevalier, nominato senatore da Napoleone 
III nel 1860, in una sua opera del 1844 intitolata L’Isthme de Panama, aveva fatto 
appello alla vocazione industriale, “tutelare” e “dominatrice” della “razza europea” 
affinché venisse costruito un canale (...). Nel 1862 Chevalier ripropose le sue 
argomentazioni sulle pagine della prestigiosa Revue des Deux Mondes.” Napoleão III, 
indica Roberto Nocella, pretendia submeter à vontade da França as nações latinas do sul 
e sonhou com um império latino. A resposta dos Estados Unidos foi a proposta de 
“panamericanismo” – ou o monroísmo, qualificado por Franklin de Oliveira de “camisa 
de vênus da penetração dos Estados Unidos na América do Sul” (em “Manoel Bomfim, 
o nascimento de uma nação” – prefácio escrito para o livro “A América Latina, Males 
da Origem”, de Manoel Bomfim). 
 
O conceito de América Latina, conseqüentemente, é historicamente tardio e construído 
de fora para dentro, mais propriamente da França para as Américas, e não tinha por 
vocação responder aos anseios dos povos a que faz referência. Daí a manifestação de 
Manoel Bomfim. Daí também a ausência do termo no debate, daí o pequeno número de 
ocorrências do termo nos textos brasileiros. 
 
João do Rio, no “Momento Literário” (quadro 14), cita o livro A América Latina, “do 
Doutor Manuel Bomfim, corajoso livro de crítica e doutrinamento, palpitante de 
atualidade”. Rui Barbosa (Obras Seletas), lembra o que “são as espúrias democracias da 
América Latina, onde impera o estado de sítio, a ditadura periódica e a melindrabilidade 
autocrática dos presidentes” e acrescenta que “o antigo desprezo europeu e 
particularmente americano pela América Latina acaba de assumir a sua expressão mais 
humilhante”. 
 
“Em compensação, afirma Manoel Bomfim, todos os que não nos conhecem, se 
fazedores de teorias, com língua em coisas sociais, históricas, ou políticas, não falham 
no repetir de enfáticos e pueris preconceitos acerca da irreal unidade – América Latina” 
(p. 31). 
 
O conceito, poder-se-ia dizer, continua hoje a padecer dos mesmos males. Com as 
mesmas causas que prevalecem. Teorias há, hoje como ontem, que globalizam, 
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extrapolando a partir de realizações localizadas. Mas, na época da globalização ou da 
interdependência, para utilizar um termo aqui proposto, no âmbito deste encontro, só 
nos é possível constatar a distância que é ainda temos que percorrer. 
 
Ou, em outras palavras, se admitirmos que a América Latina aparece hoje como uma 
realidade palpável – entendida enquanto espaço que congrega as antigas colônias de 
Portugal e Espanha nas Américas –, teremos também que constatar que, enquanto 
ambição política, enquanto realidade cultural, a América Latina continua a ser uma 
unidade a construir. 
 
Lembremos ainda que aquilo que aqui foi visto não está localizado no tempo, não é só 
passado. Buscando em outros textos da literatura brasileira, quase todos mais recentes, 
cujos autores são Rachel de Queirós (O Quinze), Graciliano Ramos (Vidas Secas e São 
Bernardo), Jorge Amado, Autran Dourado (Os Sinos da Agonia), Érico Veríssimo 
(Clarissa), e João Ubaldo Ribeiro (Viva o Povo Brasileiro), por exemplo, encontramos 
13 ocorrências para a França, 15 para Portugal (João Ubaldo) e 9 para a Inglaterra, mas 
somente 5 para a Argentina e 1 para o Uruguai (os demais países hispano-americanos 
não estão representados). A Espanha e a Alemanha são mencionadas cada uma duas 
vezes. A América Latina não é mencionada. E fica aqui uma hipótese: a de que, feita a 
experiência, não encontraremos, na literatura da Argentina, do Uruguai ou do Chile, por 
exemplo, uma realidade diversa. 
 
Quando falamos de América Latina e de interdependência temos que forçosamente ver 
duas vertentes que se congregam – o Brasil por um lado e os países hispano-americanos 
pelo outro. Ora, a constatação feita por Manoel Bomfim no início do século XX 
continua a ser ainda verdadeira – isto é, prevalece a irreal unidade. E a nacionalidade 
brasileira (mas não só esta), por exemplo, construiu-se, na esteira do que afirma Oliveira 
Lima, sem levar globalmente em consideração o parâmetro “América Latina”. Povos e 
culturas, podemos nós dizer, para encerrar. Em termos de América Latina, a unidade 
será o fruto de uma grande vontade política ou não será, no justo respeito dos diferentes 
povos e culturas que partilham o mesmo espaço. A questão, historicamente falando, não 
é por certo insolúvel (segundo a nossa citação de Oliveira Lima), mas a América Latina, 
para existir, precisa bem mais do que um discurso. O Mercosul – com as suas 
conseqüências, em matéria de economia como em matéria de cultura e de política 
lingüística – terá sido, nestes últimos anos, provavelmente o primeiro grande passo. 
Precisamos ainda de muitos outros – pois o conceito, naquilo que pode ter de mais 
profundo, ainda não integrou àquilo a que se pode dar o nome de “cultura de massa”. 
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Résumé : Au cours des dernières décennies de sa production philosophique, Jacques Derrida étudie 
l’idée, commune à d’autres auteurs, selon laquelle l’amour est le don de ce que l’on n’a pas. Loin des 
rapports sociaux fixés par les lois économiques, le don de l’amour s’approche de ce que les Grecs de l’âge 
archaïque entendaient par vérité (alétheia) : l’illusion d’un secret. 
 
Mots-clés : don ; calcul ; amour ; justice ; illusion ; vérité ; secret. 
 
Resumo : Nas duas últimas décadas de sua produção filosófica, Jacques Derrida investiga a idéia, comum 
a outros autores, de que o amor seria a doação daquilo que não se tem. Distante das relações sociais 
demarcadas pelas leis econômicas, o dom do amor aproxima-se daquilo que os gregos da idade arcaica 
compreendem por verdade (alétheia) : a ilusão de um segredo. 
 
Palavras-chave : dom ; cálculo ; amor ; justiça ; ilusão ; verdade ; segredo. 
 
 

« Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont ». 
(Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extra-moral,p. 282) 

 
 
« Les hommes, séduits par sa beauté, entoureront d’amour cette peste qui leur a été 
envoyée, qu’ils ne peuvent supporter, mais dont il ne sauraient se passer, leur contraire 
et leur compagne. Réplique à la ruse de Prométhée, Pandora est elle-même une ruse, un 
leurre, un dolos, la Tromperie faite femme, l’ Apaté sous le masque de la Philotès.  
Parée par Aphrodite d’une irrésistible cháris, dotée par Hermès d’un esprit menteur et 
d’une langue de fausseté, elle introduit dans le monde une sorte d’ambiguïté 
fondamentale ; elle livre la vie humaine au mélange et au contraste ». (Vernant, Mythe 
et pensée chez les Grecs, p. 51-2).  
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Dotée des qualités des plus grandes déesses, Pandora enserre dans son nom une 
impossibilité : pan dora – tous les dons. Quelle femme pourrait être ainsi faite ? Même 
une déesse ne possède pas  tous les dons. Pandora est un leurre, une illusion, une femme 
qui n’existe pas. Faite d’argile, c’est un cadeau de Zeus aux hommes qui calculent la 
valeur des choses, qui savent négocier. Mais Pandora ne peut être comparée à rien ; elle 
n’a pas de prix. Ou, mieux, Pandora a la valeur de toutes les choses ; elle est la valeur 
au-delà des échanges. Elle est la valeur des valeurs. D’une certaine façon, il y a un peu 
de Pandora dans tout ce qui a de la valeur. Les choses qui ont de la valeur sont des 
résidus de cette impossibilité d’avoir tous les dons. Par ruse, Zeus a transformé Pandora 
en une illusion. Si elle était simplement une personne comblée de qualités, nous 
saurions quelles femmes existantes lui ressemblent. Ce n’est pas le cas. Pandora 
représente l’impersonnel, quelque chose hors de l’homme, ou au-delà de lui, quelque 
chose de radicalement différent ; c’est la valeur en elle-même. Ce n’est que par méprise 
que l’on peut imaginer que quelqu’un puisse avoir tous les dons. Malgré cela, après être 
tombés amoureux d’elle, Epitémée et tous les hommes ne se lasseront jamais de la 
chercher. Son corps d’argile prend de nombreuses formes, son image semble être 
partout, on ne peut l’oublier. Les amoureux de Pandora sont en proie à une inépuisable 
nostalgie. Toutefois, si elle n’est qu’une illusion, la femme que l’homme cherche 
n’existe pas ; et les dons qu’elle pourrait lui offrir, elle ne les a jamais eus. En dépit de 
cela, comme le dit Jean-Pierre Vernant, entre erreurs et réussites, entre mensonges et 
vérités, entre illusions et réalités, l’humanité n’est pas heureuse sans la nostalgie de cet 
amour, qui, pour Jacques Derrida, signifie : donner ce que l’on n’a pas. 
 
Selon Derrida, une discrète lignée de philosophes adhère à cette idée de l’amour 
(Derrida, Politiques de l’amitié, p. 186). Parmi les plus connus : Plotin, Montaigne et 
Heidegger, et, par ailleurs, Lacan.1 Comme dans le mythe de Pandora, il s’agirait – en 
amour et en amitié – de la possibilité d’un impossible, d’une aporie, d’une 
contradiction : « Désirer, désirer penser l’impossible ; désirer, désirer donner 
l’impossible, c’est évidemment la folie ». (Derrida, Donner le temps, p. 52). 
 
En principe, tout ce qui peut être donné s’insère dans l’horizon de l’économie, de la 
oikos nomos, de la loi de la famille, de la maison, l’endroit où l’on reçoit la vie et un 
nom. Les pratiques économiques présupposent des règles d’échange, de circulation et de 
retour des dons (Derrida, Donner le temps, p.16). Celui qui reçoit quelque chose, 
même s’il s’agit d’un cadeau, s’engage à rendre la politesse, comme celui qui est invité 
à dîner se voit dans l’obligation d’inviter à son tour. Pour garder les proportions – ce qui 
est une façon d’assurer la justice – les échanges cherchent une équivalence de valeur. 
Pour que l’échange soit possible, toute chose doit avoir un prix. Une personne 
responsable n’accepte pas un cadeau dont il ne pourrait offrir l’équivalent en retour ; car 
ce serait accepter une dette sans avoir les conditions de l’honorer plus tard. Du point de 
vue des liens d’amitié, lorsqu’il accepte ce qu’il ne peut pas rendre, l’individu est lié par 

                                                             
1 « Ce n’est pas pour rien que, depuis toujours, je vous serine que l’amour, c’est de donner ce qu’on n’a 
pas ». (Lacan, Le séminaire X, p. 128). 
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des rapports dictés par le pouvoir tyrannique du créancier ; ce qui l’enfermera dans une 
dette qui ne pourra être honorée. 
 
Dans le calcul des échanges affectifs délinéés par le cercle de la dette, les dons 
n’échappent pas à la logique de la récompense narcissique (Derrida, Donner le temps, 
p. 38). Au nom de l’amour ou de l’amitié, une personne fait don de ce qu’elle possède et 
fait don de soi ; mais elle ne le fait que dans le but d’être reconnue comme généreuse et 
bienveillante, en même temps qu’elle se pose en miroir pour que d’autres trouvent la 
même récompense. Dans cette logique, faire don n’a évidemment pas de sens sans se 
savoir donateur ; ou, recevoir n’a pas de sens sans se savoir donataire. Cela empêcherait 
ce qui est le plus important dans le commerce : faire du rapport affectif une forme 
d’auto-reconnaissance. 
 
Cependant, ce qui est condition pour l’économie, est empêchement pour le don, qui, 
étant gratuit, n’admet pas de paiement, ni même de contre-don.2 La simple constatation 
de l’existence du don, de la part du donataire, l’anéanti. Dès lors que le donataire admet 
la nécessité de rendre la politesse, il transforme le don en un simple objet d’échange ; ce 
qui serait une négociation éthique et légitime du point de vue des rapports de marché, 
mais opposé à la signification du don. En suivant le même raisonnement, le donateur est 
dans l’impossibilité de reconnaître l’existence du don ; car cette reconnaissance 
l’amènerait à s’attendre à être payé en retour : « En tout cas, le don n’existe pas et ne se 
présente pas. S’il se présente, il ne se présente plus ». (Derrida, Donner le temps,             
p. 28). Ce serait une erreur que de supposer que Derrida cherche  à l’aide de ces 
arguments à nier le don ou l’amour. Sa stratégie consiste à opposer la logique du don à 
l’univers des échanges économiques, visant à rendre le don possible sans qu’il soit 
perverti par ces mêmes échanges : « le don doit rester anéconomique ». Derrida, 
Donner le temps, p.19). 
 
La possibilité du don est liée à une démesure, à une contravention, à une hubris qui 
s’oppose à la logique du marché et aux commandements de la moralité qui la soutient 
(Derrida, Apories, p. 38).3 Le don est l’envers, le négatif, de tout ce qui peut avoir une 
valeur aux yeux des autres. Et c’est pour cela aussi qu’il a une valeur illimitée et 
incalculable : « une expérience donatrice qui ne se livrerait pas a priori  à quelque 

                                                             
2 Dans le même sens, Lacan affirme : « Il n’y a en effet dans le don d’amour que quelque chose de donné 
pour rien, et qui ne peut être que rien. Autrement dit, c’est pour autant qu’un sujet donne quelque chose 
d’une façon gratuite ». (Lacan, Le séminaire IV, p. 110). 
3 Dans sa lecture de l’Œdipe roi, Bolzani souligne qu’il ne faut pas comprendre l’hubris comme quelque 
chose de mauvais, mais comme une attitude qui se manifeste, n’ayant, en principe, pas de valeur 
(traduction en français de l’auteur) : « L’hubris d’Œdipe, considéré maintenant comme trait positif, 
apparaît, par moments, en filigrane dans le texte. Lors de son altercation avec Tirésias, Œdipe invoque ce 
qui lui est cher : ‘la richesse, le pouvoir et l’art supérieur à l’art (tekhnè tekhnès hyperpherousa)’ (380-1). 
Cette tekhnè ne serait-elle pas, justement, sa ‘méthode’ pour résoudre des énigmes, sa capacité à chercher 
avec succès ? Dans le même sens, immédiatement après la constatation de la malheureuse condition 
d’Œdipe, le chœur, rappelant les jours de gloire, indique : ‘lui, après avoir lancé une flèche au point le 
plus haut (kath’ hyperbolan), a atteint tout le bonheur’ (1196-8) ». (Bolzani, « A hubris no Édipo rei »,               
p. 72). 



SILVEIRA / Passages de Paris 6 (2011) 271–280 
 

 
 

274

démesure, un don modéré, mesuré, ne serait un don ». (Derrida, Donner le temps,                   
p. 56). Du point de vue du marché, le don n’a aucune valeur, mais du point de vue de la 
personne qui le reçoit, il a toutes les valeurs : pan dora, ce pourquoi la personne 
renonce à tout le reste. 
 
L’importance du don étant déterminée par son opposition au marché, sa possibilité 
exige son impossibilité. Autrement dit, la possibilité – pour une chose – de prendre une 
valeur illimitée dépend de l’impossibilité de sa négociation. Quelle que soit la valeur 
d’une chose, si elle peut  être échangée, elle a un prix ; sa valeur peut être calculée. 
Dans ce sens, il faut que le marché existe pour qu’il soit possible d’envisager ce qui 
s’oppose à lui : le don. Si la possibilité du don implique de sacrifier l’économie, c’est-à-
dire de renoncer aux valeurs imposées par le marché, l’importance du sacrifice se trouve 
dans la juste mesure de l’importance qu’a le marché pour les personnes concernées. La 
valeur du don est en rapport avec le sacrifice, et sa possibilité est en rapport avec son 
impossibilité. De ce fait, pour que le sacrifice ait une valeur, il faut aussi que le marché 
garde sa propre valeur. Tout compte fait, il s’agit-là d’un commerce à l’aveuglette, dans 
lequel  il n’y a ni intention, ni intérêt, et où l’on échange tout contre rien ; c’est 
l’insertion dans le marché d’un don apparemment sans valeur. 
 
Qu’est-ce qu’un amant peut offrir de plus cher, outre sa vie et le temps qui lui reste ? 
Mais, comment donne-t-on le temps, ou la vie ? D’emblée, une idée saute aux yeux : ce 
sacrifice – préalable nécessaire au don d’amour  – ne peut venir que d’un mortel ; car 
« seul un mortel peut donner ». (Derrida, Donner la mort, p. 66). Selon ce 
raisonnement, un dieu n’aime pas ; car il n’a pas de corps à sacrifier. Un animal 
irrationnel n’aime pas non plus, de même que quelqu’un qui ne sait pas compter ses 
jours (Derrida, Apories, p. 70-1). Pour l’un comme pour les autres, sans la mesure de 
ce qui reste à vivre, il n’y a pas non plus la démesure de celui qui y renonce. 
 
Même si l’amour peut amener à envisager de donner sa vie pour quelqu’un, il n’est pas 
possible de lui céder les années qui nous restent. Même une mère ne pourrait mourir à la 
place d’un fils malade. On ne peut donner le temps, ni sa vie. Là encore, il faut chercher 
la possibilité d’une impossibilité. En fait, qu’est-ce que l’on donne, et qu’est-ce que l’on 
reçoit avec l’amour qui a la valeur de toute une vie ? D’après les règles de l’économie, 
un ouvrier sait, au préalable, ce qu’il touchera pour les heures qu’il vendra à son patron. 
Un don sans aucune valeur de marché ne permet pas de faire ce calcul. Le délai,                    
le retard et le temps nécessaires pour rendre ce don ne peuvent donc être déterminés.          
De ce fait, on donne le temps ; non pas une mesure précise de temps, mais une durée : 
« l’intervalle qui sépare la réception de la restitution ». (Derrida, Donner le temps,             
p. 58). Même s’il est indéterminé, ce temps s’épuise lorsque l’on reconnaît une valeur 
pour le don. 
 
Avec  un don à la valeur inconnue, on gagne le temps d’un secret. Tant qu’il ne sera pas 
possible de rendre la politesse ; ou, mieux, tant qu’il sera impossible de dévoiler le 
secret de la valeur du don, l’amour existera : « Toute ‘passion’ connote l’endurance 
d’une limite indéterminable ou indécidable ». (Derrida, Demeure : Maurice 
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Blanchot, p. 28). D’un côté, cette étrange passion pousse les amants dans l’incertitude ; 
d’un autre côté, elle les unit par le secret : « Dans les deux cas de cette même passion 
partagée, il est impossible de dissocier le plus grand bénéfice de la plus grande 
privation ». (Derrida, Passions, p. 33). Il s’agit – et il ne saurait en être autrement – 
d’un secret partagé entre deux personnes qui restent, d’une certaine façon, éloignées, 
séparées par un secret qui n’existe que pour ce couple d’amoureux. Ne proposant pas de 
réponse, l’amour «délaisse,  sans abandonner ». (Derrida, Sauf le nom, p. 91).  
 
Ce n’est pas parce que le donateur est celui-ci ou celui-là qu’il devient amoureux. En 
revanche, sa passion l’amène à renoncer à ce qui, jusqu’alors, lui paraissait possible : 
« Mais pourquoi ne pas y reconnaître l’amour même, à savoir ce renoncement infini qui, 
d’une certaine façon, se rend à l’impossible ». (Derrida, Sauf le mon, p. 91). C’est 
dans ce sens que l’amour offre la mort. En principe la mort du donateur. Mais, à 
l’horizon de l’économie, l’amour mène aussi à la mort du donataire. Quel est cet 
amour ? Cet ami qui tend vers le don ressemble à un ennemi, un adversaire : « Aimer 
d’amour ou d’amitié signifierait toujours : je peux te tuer, tu peux me tuer, nous 
pouvons nous tuer ». (Derrida, Politiques de l’amitié, p. 143). D’une certaine façon, 
il ne pourrait y avoir rien de plus cruel et injuste que de souhaiter la mort de la personne 
que nous aimons. L’amour serait-il du domaine de la barbarie ? Serait-il l’envers de la 
justice ? 
 
Dans les règles de l’économie, la réciprocité est un principe fondamental. Seulement 
quelqu’un de méchant ferait du mal à celui qui lui veut du bien. Aucun doute, un ami est 
un ami ; un ennemi est un ennemi. Nous devons aux amis la même bienveillance et 
générosité qu’ils nous accordent. Nous réservons aux ennemis la même hostilité qu’ils 
nous réservent. De même, il serait également injuste et illogique de trahir un ami, ou de 
pardonner un ennemi. Au fond, celui qui rend une faveur par une autre de la même 
valeur – et cela est clair lorsqu’on offre de l’argent – ne donne ni ne reçoit rien ; il s’agit 
là simplement de « réappropriation du propre ». (Derrida, Politique de l’amitié,                  
p. 83). La logique est donc de préserver ce qui existe déjà. Dans une société juste,                
les personnes bienveillantes subissent très peu de privations. Celui qui s’occupe bien de 
ses proches et de ses amis sait qu’il peut compter sur eux en cas de besoin. Pour les 
Grecs, l’amitié en famille (oikeiôtês), à l’intérieur de la maison (oikos), est régie par 
le calcul du l’utile : « Entre l’homme et la femme, la communauté concerne les biens 
utiles, c’est une communauté des services ». (Derrida, Politiques de l’amitié, p. 227). 
Le but de ces liens d’amitié est la gestion et l’entretien de la propriété. On ne cherche 
pas le perfectionnement des gens, leur bonheur, leur vertu ; ce qui importe, c’est 
l’utilité. C’est pourquoi la réciprocité est une règle indispensable pour cette justice. Elle 
soutient l’engagement des personnes à l‘égard de ce qui a été établi, à l’égard de ce qui 
est depuis longtemps connu. Dans cette économie, il y a très peu d’ouverture, voire 
aucune, vers le gratuit, vers l’imprévisible, vers l’avenir.4 

                                                             
4 Sur ce point, Derrida suit l’analyse de Heidegger concernant la philosophie de Nietzsche. A propos de la 
réciprocité, celui-ci écrit : « La justice, qui a commencé par le ‘tout peut être payé, tout doit se payer’, 
finit par fermer les yeux et par courir l’insolvable – elle finit, comme toute bonne chose sur terre, par « se 
détruire elle-même ». Cette autodestruction de la justice : on sait quel beau nom elle se donne – c’est la 
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Hors de cette logique économique, offrir sa mort à celui que l’on aime est un acte de 
justice, mais d’une justice étrangère au marché. Il s’agit de tuer le sujet plongé dans le 
monde répétitif de la réciprocité : « un possible sûrement et certainement possible, 
d’avance accessible, ce serait un mauvais possible, un possible sans avenir ». (Derrida, 
Politique de l’amitié, p. 46). La personne amoureuse voit l’autre personne là où elle 
n’est pas. 5 comme si elle l’aimait au-delà de ce que les autres peuvent voir. Ce regard la 
libère d’un destin dont les jours étaient comptés : « mourir pour l’autre, donc peut-
être donner sa vie en se donnant la mort ». (Derrida, Donner la mort, p. 26).                       
La passion et le secret apportent sûrement de l’élan à la vie. Dans ce cas, le secret habite 
la personne que nous regardons. Dans cette autre justice, il est donc bon et correct de 
duper la personne que nous aimons, lui faire croire qu’elle est ou qu’elle peut être ce qui 
n’existe pas.6 
 
Peut-on mentir par amour ? Peut-on duper ou leurrer la personne que l’on aime ?                  
Ne faudrait-il pas, au contraire, dire la vérité, seulement la vérité, à la personne aimée ? 
Duper n’est pas mentir : « On peut être dans l’erreur, on peut se tromper, on peut même 
dire le faux sans chercher à tromper et donc sans mentir ». (Derrida, Histoire du 
mensonge, p. 11). Mentir, c’est penser une chose et, sciemment, en dire une autre. 
Celui qui ment connaît la vérité, du moins la vérité qui n’est pas dite alors : « il sait la 
différence entre ce qu’il pense et ce qu’il dit : il sait qu’il ment ». (Derrida, Histoire du  
mensonge, p. 40). Pour duper, une personne n’a pas besoin de changer le vrai en faux. 
Ce serait le cas si un acteur voulait convaincre son public qu’il est, vraiment, le 
personnage qu’il joue. Quelqu’un qui va au théâtre sait qu’il s’agit bien d’ « une illusion 
ou un simulacre ». (Derrida, Le sacrifice, p. 154). L’art et la passion font illusion sans 
pour autant faillir à la vérité.7 Au contraire, sincères, l’art et la passion montrent la 

                                                                                                                                                                                   
« grâce » : elle reste, cela va de soi, la prérogative du plus puissant, mieux encore, son par-delà le droit ». 
(Nietzsche, La généalogie de la morale, p. 265). 
5 Sur une voie semblable, Safatle soutient (traduction en français de l’auteur) : « L’amour s’adresse alors 
à l’apparence et se heurte à l’impasse d’un objet qui résiste à la pensée fantasmatique du moi. Lacan nous 
dira que l’amour qui vise l’être exige le « courage » de soutenir le regard  devant l’impasse, de soutenir le 
regard devant l’angoissant sentiment d’étrangeté déclenché par ce corps non sous-mis à l’image et à sa 
sous-mission au signifiant ; ou, si l’on veut, comme le dit Hegel, le courage de regarder le négatif et de 
s’y arrêter ». (Safatle, A paixão do negativo, p. 211). 
6 C’est aussi la thèse de Gorgias concernant la justice : « La tragédie fleurit et fut célébrée, charme pour 
les yeux et pour les oreilles des hommes de son époque, offrant par les récits et par les passions une 
illusion, de manière à ce que, comme le dit Gorgias, celui qui trompe est plus juste que celui qui ne 
trompe pas, et celui qui se laisse tromper est plus intelligent que celui qui ne se laisse pas tromper. Celui 
qui trompe est plus juste, parce qu’il tient sa promesse, et celui qui se laisse tromper est plus intelligent, 
car l’être sensible se laisse capturer plus facilement par le plaisir des discours ». (Plutarque, De Gloria 
Atheniensium. 348, In. Kônik & Thouard (éds), La philologie au présent – pour Jean Bollack, p. 213). 
7 Tout au long de ses quarante dernières années, Bento Prado Junior a vaillamment soutenu les thèses 
selon lesquelles « vérité et illusion marchent ensemble, et que l’erreur possède sa vérité » (Prado Jr., 
Alguns ensaios, p. 240). Dans le répertoire des chansons brésiliennes, que Prado Junior connaissait par 
cœur, illusion et mensonge sont liés aux thèmes de l’amour et de la séparation. A l’exclusion de la 
chanson « Rien de plus », de Custodio Mesquita et Mario Lago (dont le refrain est repris pour le titre du 
présent article), il y en a beaucoup d’autres : « Pourquoi mentir si tu n’as pas encore / Ce don de savoir 
leurrer (…) Pourquoi mentir, si tu n’as pas encore / La malice de toutes les femmes ? » (Noël Rosa et 
Vadico, « Pourquoi mentir ? ») ; « Ne viens pas me parler / De la malice de toutes les femmes (…) La 
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vérité qu’il y a dans l’illusion : « les masques seraient exhibés comme masques, dans 
leur vérité de masques ». (Derrida, Poétique et politique du témoignage, p. 40).                 
A tout moment, le spectateur peut questionner, douter, reconnaître la fiction ; il suffit de 
regarder à côté, ou de détourner son attention vers autre chose. De même, en amour : 
une simple hésitation, et tout le charme s’épuise. Cependant, selon Derrida, telle est la 
vérité ; c’est cela faire justice, 8 c’est cela aimer : garder le secret qu’il y a derrière 
l’illusion avérée. 
 
Une telle justice, dont la vérité est une illusion, n’offre pas de garantie : le délai pour la 
restitution, la réciprocité, rien n’est certain. Quelle justice y a-t-il, en tout cela ? Oui, ce 
serait injuste et faux que de convaincre quelqu’un qu’une chose éphémère et illusoire 
peut être certaine. D’un autre côté, il y a vérité et amour chez quelqu’un  qui, même se 
rendant compte de l’illusion, parvient à garder le secret.9 Une impossibilité cale la 
possibilité de la vérité. Quand on aime une personne comme si cette personne était 
Pandora, on sait que c’est un leurre, et qu’aucune qualité visible ne mérite la perfection 
de celle qui n’existe pas. Ce n’est qu’en s’appuyant sur cette impossibilité, cette 
interdiction ou ce déni, qu’il est possible de la voir dans sa singularité absolue. Dans la 
perspective du marché, comparée à d’autres personnes, celle que l’on aime peut être 
meilleure ou pire, jamais singulière, unique, vraie. Voici l’expérience que cette justice 
procure : voir la personne que nous aimons comme si elle était la mesure de sa propre 
humanité. 
 
« Nous hésiterions toutefois au bord d’une fiction ». (Derrida, Politiques de l’amitié, 
p. 93). Pourquoi quelqu’un résisterait-il à l’amour ? Parce qu’il ne parviendrait pas à 
garder le secret ? L’incertitude de la justice effraie : « quelque chose peut arriver entre 
deux qui s’aimeraient, et s’aimeraient d’amour ». (Derrida, Politique de l’amitié,                   
p. 85). A cette fiction, il manque un auteur, un metteur en scène, un scénario. Les 
situations se présentent, les ruptures se produisent, les rapprochements rendent 
amoureux ; ce qui peut survenir surviendra certainement, comme un « peut-être ». Sans 
les attaches de l’obligation, sans la tyrannie de la dette, ce qui maintient le couple uni, 
c’est la complicité, le témoignage de cet amour : « La vérité de la vérité, c’est qu’elle 

                                                                                                                                                                                   
vérité, c’est son don de leurrer / Comment peux-tu vouloir / Qu’une femme vive sans mentir… » 
(Caetano Veloso, « Le don de leurrer ») ; « Je me disais / Que désormais / Enfin, je vivais / Un grand 
amour / Ce n’était pas vrai » (Chico Buarque, « Samba du grand amour ») ; « Après l’arrivée, il y a 
toujours le départ / Car il n’y a rien sans séparation / Est-ce que je sais ? Je ne sais pas. La vie est une 
grande illusion » (Toquinho et Vinicius de Morais, « Est-ce que je sais… la vie a toujours raison »). 
8 Pour les Grecs de la période archaïque, l’illusion (apaté) est liée à la justice (dikè) et à la vérité 
(alétheia). C’est ce que dit Marcel Détienne : «  De cette ambigüité fondamentale, deux conclusions se 
dégagent : d’une part, ‘le Maître de vérité’ est aussi un maître de tromperie. Posséder la vérité, c’est être 
capable de tromper ; d’autre part, les puissances antithétiques Alétheia et Léthè ne sont pas 
contradictoires : dans la pensée mythique, les contraires sont complémentaires ». (Détienne, Les maîtres 
de vérité dans la Grèce archaïque, p. 127). 
9 Ce curieux rapprochement entre la vérité et la femme est un thème récurrent chez Nietzsche : « Une 
belle femme a bien quelque chose de commun avec la vérité (quoi que puissent en dire les mauvaises 
langues !) : l’une et l’autre rendent plus heureux quand on les désire que quand on les possède ». 
(Nietzsche, Fragments posthumes (1876-1878), 18[52], p. 397-8). 
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est là pour protéger une amitié qui ne résisterait pas à la vérité de son illusion ». 
(Derrida, Politiques de l’amitié, p. 72). 
 
Une personne n’aime pas uniquement une image ; là oui, ce serait seulement une 
méprise. Une personne aime ce que l’image ne cache pas, ce qui lui manque, une 
différence, quelque chose qui se situe entre ce que l’on voit et ce que l’on désire.                  
La vérité de l’illusion ne s’épuise pas lorsque l’on se rend compte de sa méprise ;              
elle perdure dans le secret gardé par l’amitié : « Le garder comme tel – et la garde  de 
cette sauvegarde est le moment de la vérité (Veritas, verum, wahr, waheren,                  
qui veut dire garder ; Waharheit : la vérité) ». (Derrida, Poétique et politique du  
témoignage, p. 14).  En l’absence de vérité, on reste toujours ligoté à la même fiction ; 
en l’absence de secret, on vit sans la promesse d’une nouvelle illusion. Pour les Grecs, 
la vérité jaillit de la mémoire, et elle n’est oubliée que du fait du souvenir de son 
illusion. Une mémoire sans secrets et sans passion ne nous amène pas à nous souvenir, 
et ne nous permet pas d’oublier. Dans  ce même mouvement, deux qui s’aiment oublient 
ou se pardonnent les chagrins, au moment même où ils se charment à nouveau. 
 
A chaque illusion avérée, le secret est repris, ouvrant un chemin vers l’avenir,10 une 
entaille pour le hasard ; ce que les Grecs appellent tukhè. Bien que le hasard advienne 
des failles d’une fiction - puisque l’image de la personne que nous aimons ne recouvre 
pas la perfection que nous imaginons – la sauvegarde du secret et la quête de réponses 
dans l’avenir font partie de la nature, de la physis de l’homme. En tant que hasard, 
l’avenir peut se produire ou non ; en tant que capacité à aimer, à désirer et à créer, le 
hasard est un don présent depuis toujours dans chaque personne. Celui qui aime ne 
donne à l’autre « que ce qui appartient déjà à l’autre ». (Derrida, Politiques de l’amitié, 
p. 388). Ceux qui ne craignent pas l’amour ressentent la création comme un besoin 
naturel : « Mais le phuein de la physis, n’est-ce pas d’abord la donation de ce qui 
donne naissance, la productivité originaire qui engendre, fait pousser ou croître, porte au 
jour et à l’épanouissement ? ». (Derrida, Donner le temps, p. 163). 
 
Que peut-on dire sur le secret ? Rien ; sauf son nom propre, originel, né du hasard, sans 
aucune filiation. Peut-être pouvons-nous l’appeler amour, peut-être pouvons-nous 
l’appeler amitié, ou peut-être devons-nous l’appeler tout simplement vie. Un nom par 
lequel toutes les choses peuvent être dites tant que deux personnes s’aimeront à la folie : 
« La possibilité du secret, en tout cas, reste toujours ouverte et cette réserve 
inépuisable ». (Derrida, Poétique et politique du témoignage, p. 12). 
 

                                                             
10 Sur ce point, Derrida suit les analyses de Nietzsche concernant l’avenir et  le devenir. Pour ce dernier, 
rares sont ceux qui parviennent à faire face à la liberté de cette forme de vie qui ne suit aucun calcul, 
comme le souligne Zaterka (traduction en français de l’auteur) : « Nietzsche affirme que certaines formes 
de vie ne pourraient pas survivre dans le flux constant, dans le devenir ; à la limite, elles sont incapables 
d’accepter le côté effectif inhérent au monde ; par conséquent, elles organisent, schématisent, calculent, 
etc. Nous trouvons aussi des formes de vie – fortes – qui, effectivement, expérimentent, vivent, 
augmentent leur puissance, et, à la rigueur, savent que ‘tout n’est que devenir’ ». (Zaterka, Nietzsche e a 
Perspectiva dos Afetos - uma visão fisiológica do conhecimento, p. 67). 



SILVEIRA / Passages de Paris 6 (2011) 271–280 
 

 
 

279

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
  
BOLZANI, Roberto. « A hubris no Édipo rei », in. Revista Rapsódia, v. 3. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2006. 
DERRIDA, Jacques. Apories – mourir – s’attendre aux « limites de la vérité ». Paris: 
Galilée, 1996. 
DERRIDA, Jacques. Demeure: Maurice Blanchot. Paris: Galilée, 1998. 
DERRIDA, Jacques. Donner la mort. Paris: Galilée, 1999. 
DERRIDA, Jacques. Donner le temps – la fausse monnaie. Paris: Galilée, 1991. 
DERRIDA, Jacques. Histoire du mensonge – prolégomènes. Paris: L’Herne, 2005. 
DERRIDA, Jacques. Le parjure, peut-être – brusques sautes de syntaxe. Paris: L’Herne, 
2005. 
DERRIDA, Jacques. « Le sacrifice », in. MESGUICH, Daniel, L'éternel éphémère, 
Paris: Verdier, 2006. 
DERRIDA, Jacques. Marges de la philosophie. Paris: Las Éditions de Minuit, 1972. 
DERRIDA, Jacques. Passions. Paris: Galilée, 1993. 
DERRIDA, Jacques. Poétique et politique du témoignage. Paris: L’Herne, 2005. 
DERRIDA, Jacques. Polítiques de l’amitié – suivi de l’oreille de Heidegger. Paris: 
Galilée, 1994. 
DERRIDA, Jacques. Sauf le nom. Paris: Galilée, 1993. 
DETIENNE, Marcel. Les maîtres de vérité dan la Grèce archaïque. Paris: Agora, 1994. 
HEIDEGGER, Martin. Nietzsche - II. (trad. Pierre Klossowski), Paris: Gallimard, 1971. 
HESÍODO. Works and Days. (trad. M. West), Cambridge: Harvard University Press, 
2006. 
KÔNIK, Christoph & THOUARD, Denis (éds), La philologie au présent - pour Jean 
Bollack. Paris: Presses Universitaires du Septentrion, 2010. 
LACAN, Jacques. Le séminaire X – L’angoisse. Paris: Seuil, 2004. 
LACAN, Jacques. Le séminaire IV. La relation d'objet. Paris: Seuil, 1998. 
NIETZSCHE, Friedrich. Fragments posthumes (1876-1878) (textes et variantes établis 
par Giorgio Colli et Mazzino Montanari; trad. Robert Rovini, édition revue par Marc B. 
de Launay). Oeuvres philosophiques complètes, Tome III, Paris: Gallimard, 1988. 
NIETZSCHE, Friedrich. La généalogie de la morale (textes et varientes établis par 
Giorgio Colli et Mazzino Montanari; trad. Cornélius Heim, Isabelle Hildenbrand et Jean 
Gratien). Oeuvres philosophiques complètes, Tome VII, Paris: Gallimard, 1998.  
NIETZSCHE, Friedrich. Vérité et mensonge au sens extra-moral (textes et varientes 
établis par Giorgio Colli et Mazzino Montanari; trad. Jean-Louis Backes, Michel Haar 
et Marc B. De Launnay). Oeuvres philosophiques complètes, Tome I, Paris: Gallimard, 
1973. 
PRADO JÚNIOR, Bento. Alguns ensaios – filosofia, literatura e psicanálise. São 
Paulo: Max Limonad, 1985. 
PRADO JÚNIOR, Bento. Erro, ilusão, loucura – ensaios. São Paulo: Editora 34, 2004. 
SAFATLE, Vladimir. A paixão do negativo – Lacan e a dialética. São Paulo: Unesp. 
2006. 



SILVEIRA / Passages de Paris 6 (2011) 271–280 
 

 
 

280

SAFATLE, Vladimir. « O amor é mais frio que a morte: negatividade, infinitude              
e indeterminação na teoria hegeliana do desejo », in. Revista Kriterion, v. 49. Belo 
Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2008. 
VERNANT, Jean-Pierre. Mythe et pensée chez les Grecs – études de psychologie 
historique 1. Paris: Librairie François Maspero, 1971. 
ZATERKA, Luciana. Nietzsche e a Perspectiva dos Afetos - uma visão fisiológica do 
conhecimento. Dissertação de mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1998 
(mimeo). 
ZATERKA, Luciana. « Nietzsche: a ‘verdade’ como ficção », in. Revista Cadernos 
Nietzsche, v. 1. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1995.  
 



Passages de Paris 6 (2011) 281–292 

www.apebfr.org/passagesdeparis 

 

MÚSICA, SUBJETIVAÇÃO E CULTURA: EM TRINTA SEGUNDOS DE 
INDETERMINAÇÃO, O ADEUS A TREZENTOS ANOS DE CERTEZAS 

 
 

Álvaro NEDER 
 
 
Resumo : Como contribuição ao estudo das relações entre música, significação e subjetividade, proponho 
que a dialética entre o semiótico e o simbólico, elaborada por Julia Kristeva, seja eficiente para a 
compreensão da experiência musical e de sua participação nos processos de construção de sentido e 
subjetividade, com relativa autonomia em relação à linguagem. A libertação da escuta estrutural, sintática, 
conceitual, realizada pela música de Webern (o semiótico), produziu uma ruptura radical com as 
estruturas hierárquicas da tonalidade. Este novo modo de ouvir remete o ouvinte sensorialmente à 
superfície auditiva, material, liberando o processo de signifiance, que, ao penetrar no interior de um 
código de comunicação social - a música -, fabrica novos sujeitos, novas práticas de dizer.  
 
Palavras-chaves : Música ; Subjetividade; Cultura. 
 
Abstract : As a contribution to the study of the relationships between music, signification, and 
subjectivity, I propose that the dialectic of the semiotic and the symbolic, as developed by Julia Kristeva, 
is efficient for the understanding of the musical experience and its participation in the production of 
meaning and subjectivity, while retaining a relative autonomy in relation to language. The liberation from 
structural listening, as effected by Webern’s music (the semiotic), has produced a radical rupture with the 
hierarchical structures of tonality. This new way of listening remits the listener, sensorially, to the aural, 
material surface, freeing the process of signifiance, which, as it penetrates into a code of social 
communication – music - fabricates new subjects, new practices of speaking.   
 
Keywords : Music ; Subjectivity ; Culture. 
 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
Neste ensaio, pretendo examinar algumas conseqüências da organização do discurso 
musical, notadamente a sintaxe, para a subjetividade. Um destaque especial será dado à 

                                                
  Este artigo é uma versão da comunicação “Novos modos de ouvir, novos modos de ser: a música de 
Webern, a escuta de Kristeva e uma outra prática do dizer”, apresentada no X Congresso da Associação 
Brasileira de Literatura Comparada, Rio de Janeiro, 2006. 
 Alvaro Neder é musicólogo e atua na graduação e pós-graduação do IFRJ (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro). Possui Doutorado em Letras pela PUC-Rio (2007) e 
em Música pela UNIRIO (2011). Foi Teacher Assistant na Universidade Brown, ministrando o curso 
Introduction to Ethnomusicology. Publicou o livro Creativity in Education: Can Schools Learn with the 
Jazz Experience? Como crítico musical, publicou em várias coletâneas de referência lançadas nos EUA. 
Sua tese foi selecionada pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC-Rio para representá-lo no 
Grande Prêmio Nacional Capes 2008. 
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sintaxe tonal, como um poderoso modelo de condicionamento, e à sua dissolução pelas 
experiências atonais do início do século XX, especialmente a experiência tão pioneira 
quanto insólita representada pelas Seis Bagatelas para Quarteto de Cordas Op. 9, de 
Anton Webern. O conceito de chora semiótico, desenvolvido pela psicanalista e crítica 
literária Julia Kristeva, tornará possível teorizar o vínculo entre música e subjetividade, 
possibilitando compreender o papel da música na manutenção ou transformação da 
ordem simbólica.  
 
As relações entre música, significação e subjetividade vêm ocupando críticos, teóricos e 
produtores ocidentais desde a Antigüidade Clássica. Entre os gregos, diferentes 
seqüências de alturas de som (escalas) já eram organizadas em um sistema (modal), que 
dotava de sentido as organizações sonoras, chamadas modos. Segundo a Política de 
Aristóteles, e a República de Platão, os modos podiam ser viris (dório), tristes e graves 
(mixolídio), entusiasmantes (frígio), enlanguescedores e dionisíacos. A música era 
entendida como imitação dos estados da alma, e, como conseqüência, constituiria 
poderoso indutor dos mesmos estados em quem a ouvisse (Aristóteles, 1988, p. 467). 
Conseqüentemente, a música podia tanto ser útil à polis, auxiliando no trabalho 
pedagógico do cidadão e fortalecendo o tecido social, quanto poderia ser sua ruína e 
esfacelamento. Como decorrência, estabeleceu-se uma cisão entre a música cívica e a 
música dionisíaca. Música cívica era aquela que privilegiava as alturas musicais, 
entendidas como tendo valor cognitivo mais alto e conducentes à ordem e à razão. 
Música dionisíaca era a música rítmica, ligada ao transe. Esta dicotomia, uma vez 
estabelecida, percorreria toda a história da civilização ocidental.  
 
 
II. SINTAXE TONAL E SUBJETIVAÇÃO 
  
O sistema modal dá lugar ao sistema tonal na passagem do feudalismo para o 
capitalismo. Uma das maneiras possíveis de definir o sistema tonal é dizer que, neste 
sistema, a sintaxe musical — uma estrutura que organiza o tempo e o “espaço” musicais 
(a organização sintagmática dos elementos do discurso musical e a disposição das notas 
no espectro das freqüências) — adquiriu uma força jamais imaginada pelo modal. Com 
isto quero dizer que o sistema virtual de relações, que rege a expectativa por sons que se 
sucedem na dimensão temporal, adquiriu uma maior autonomia em relação aos sons em 
sua concretude. A atenção do ouvinte foi ainda mais desviada da superfície sensual do 
som para as estruturas profundas da música, para sua forma: a mútua atração relativa 
dos elementos musicais, chamados de funções, passou a ser o foco da escuta; e a música 
passou a ser um sistema de expectativas confirmadas, suspensas ou negadas. Enquanto 
na música modal a tônica permanece, no mais das vezes, constante, e os outros graus se 
sucedem sem determinar a direção do movimento harmônico, na música tonal a situação 
se inverte. Agora, a tônica é continuamente substituída por outras tônicas através do 
processo de modulação, e para que isso fosse possível tornou-se necessário que certas 
estruturas (função dominante), feitas de elementos sonoros em tensão (dissonância), 
resolvessem-se em outras estruturas (funções tônica ou subdominante). Com isso, os 
sons perderam sua autonomia; nossa escuta, socializada segundo as regras do sistema 
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tonal, tornou-se relacional, ao invés de concreta1. Uma nota /b/, executada no tom de 
/C/, provoca uma forte tensão e a expectativa de sua resolução na nota /c/. Já no tom de 
/B/, a mesma nota /b/ produz a sensação do mais absoluto repouso e estabilidade. 
Quaisquer modificações nos componentes acústicos não produzirão qualquer alteração 
no sentido tonal desta nota. Podemos executá-la com instrumentos de diferentes ataques 
(um trompete ou uma flauta), intensidades (um piano ou um violão), timbres (uma 
flauta ou um violino), que o sentido será o mesmo. O mesmo processo que ocorre com 
uma nota musical também ocorre com unidades estruturais maiores: acordes, motivos, 
frases, seções.  
 
Mais intrigante ainda: uma peça composta para um instrumento dotado de grande poder 
de sustentação de som, como um violino, pode ser transcrita para um instrumento de 
pouquíssimo sustain, como um violão, sem que deixemos de compreendê-la. Uma nota 
concebida para durar quatro tempos recebe uma execução em que dura um tempo 
apenas (o restante de seu valor sendo preenchido pelo silêncio), e isto não impede que 
reconheçamos a peça: seu sentido é mantido intacto. A razão para isto é que o sistema 
métrico (que é complementar ao sistema tonal) também é relacional: instituindo uma 
fôrma rígida em que um número invariável de pulsos delimita uma unidade de medida 
denominada de compasso, o sistema métrico limita nossa percepção temporal de uma 
nota à sua posição no compasso. Portanto, desde que o ataque da nota se dê no ponto 
preciso onde deve ocorrer, no âmbito do compasso, o seu release (a terminação do som, 
afetando sua duração) não importa para a formação do sentido. Não se deve minimizar a 
importância deste fato, que anula a tremenda diferença entre um som — qualquer som 
— e o silêncio, duas instâncias a rigor irredutíveis uma à outra. Percebemos então que 
existe uma simetria e um mútuo reforço entre as hierarquias freqüenciais e temporais da 
música tonal. Com isto, pode-se dizer que, com o sistema tonal, a escuta tornou-se 
semiótica (relacional), e não acústica. Esta estrutura rígida, representada pelo conjunto 
das alturas e da métrica, determina nossa percepção do sentido musical. No entanto, 
como elemento virtual, ela está oculta. Esta estrutura é a sintaxe musical. “Com cada 
nota roubada de seu ‘peso’ temporal [e acústico], o tempo [e o som são] 
experienciado[s] racionalmente, isto é, em termos de um código ideologicamente 
determinado, puramente conceitual” (Grauer, 2006).  
  
Existe uma evidente relação entre a sintaxe musical e a sintaxe verbal. Tanto a música 
quanto a linguagem utilizam o meio sonoro, e ambas possuem sistemas de notação, de 
onde se abstraem seus elementos e relações. Muitas músicas apresentam certas relações 
estruturais que assemelham-se à linguagem, o que originou a metalinguagem da análise 
musical, e suas descrições tomadas da linguística: “períodos” ou “sentenças”, “membros 
de frase”, “frases”, que são delimitadas por “respirações” ou “cadências” (que atuam 

                                                
1 A idéia de considerar a autonomização das dimensões temporais e freqüenciais do sistema tonal através 
da sintaxe é tomada de Grauer, 2006. No entanto, este ensaio se singulariza radicalmente em relação ao 
pensamento de Grauer na medida em que este autor é estruturalista (compreendendo uma estrutura 
antagonista à sintaxe que ele denomina de antax), enquanto que a tese aqui exposta orienta-se pelo pós-
estruturalismo de Julia Kristeva. 
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como vírgulas e pontos finais) e assim por diante. Segundo Bent e Pople (2006), a 
definição desta metalinguagem deu-se a partir de 1782, com o trabalho do teórico H. C. 
Koch, Versuch einer Anleitung zur Composition (1782–93), que 

 
establishes a hierarchical framework in which two-bar ‘segments’ or ‘incises’ 
(vollkommene Einschnitte) combine in pairs to form four-bar ‘phrases’ (Sätze) 
which in turn combine to make ‘periods’ (Perioden). 

 
A música tradicional é, portanto, organizada de acordo com princípios bastante 
similares aos da linguagem verbal tradicional, apenas faltando-lhe a primeira articulação 
(organização de fonemas em, p. ex., morfemas), isto é, o nível semântico. No entanto, a 
música tradicional opera ao nível da segunda articulação (fonemas) e da sintaxe, tal 
como a linguagem. E também é organizada hierarquicamente. As relações entre a 
linguagem verbal e a musical trazem, portanto, a ordem simbólica para o primeiro 
plano. Estes três elementos são inseparáveis: a sintaxe musical, associada desde o início 
à sintaxe verbal, está também subordinada à ordem simbólica, tornando-se assim 
guardiã desta ordem. Esta é a razão, argutamente intuída, das preocupações de Platão 
em relação à integridade das formas musicais tradicionais: 
 

. . . nunca se abalam os gêneros musicais sem abalar as leis mais altas da cidade  . . 

. Logo, o posto de guarda deve-se erigi-lo neste lugar: na música. . . . [É] por aí que 
a inobservância das leis facilmente se infiltra, passando desapercebida. . . . e como 
quem não faz nada de mal. Nada mais faz . . . do que se introduzir aos poucos, 
deslizando mansamente pelo meio dos costumes e usanças. Daí deriva, já maior, 
para as convenções sociais; das convenções passa às leis e às constituições com 
toda a insolência . . . até que, por último, subverte todas as coisas na ordem pública 
e na particular”. (Platão, 1980, p. 169-70) 

  
 
III. SINTAXE MUSICAL E O SEMIÓTICO 
 
É singular a correlação existente entre os efeitos e conseqüências da sintaxe verbal e 
musical. Ambas estão ligadas ao recalque de um movimento que, no entanto, luta 
permanentemente para ver-se livre destas amarras. A propósito deste movimento diz 
Mallarmé, citado por Kristeva:  
 

indifférent au langage, énigmatique et féminin, cet espace sous-jacent à l'écrit est 
rythmique, déchaîné, irréductible à sa traduction verbale intelligible; il est musical, 
antérieur au juger, mais retenu par une seule garantie — la syntaxe. (Mallarmé 
apud Kristeva, 1974, p. 29) 

 
A este espaço rítmico, musical, anterior ao julgamento, mas reprimido pela sintaxe, 
Kristeva denomina de o semiótico (que não deve ser confundido com a ciência dos 
signos, a semiótica). O que Kristeva entende por semiótico é a atuação das pulsões 
sobre o corpo.   
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As pulsões, segundo Freud, são basicamente representantes, na psique, de cargas 
energéticas ou fatores de motricidade originados no corpo. Desta maneira, o aparelho 
psíquico, e com ele o corpo, tem o seu funcionamento propelido. As pulsões sexuais se 
opõem às pulsões de autoconservação (pois a dissolução no sexual é equivalente à 
morte, como demonstram relatos sobre os rituais dionisíacos na Antigüidade, onde 
ocorriam amputações de membros e até mortes). Segundo Freud, aí se instala um 
conflito psíquico, pois “o ego encontra na pulsão de autoconservação o essencial da 
energia necessária à defesa contra a sexualidade” (apud Laplanche e Pontalis, 2000, p. 
396). Em outras palavras, no ser humano, energias sexuais em busca de realização são 
constantemente contrapostas por energias que buscam a autoconservação do organismo. 
Este embate interno está sempre em conexão com o mundo social, pois sociedades mais 
rígidas e intolerantes para com a vida sexual dos indivíduos provocarão conflitos 
psíquicos tanto mais intensos, podendo levar a patologias específicas dependendo da 
complexa especificidade de cada sujeito.  
  
Em Além do princípio do prazer [1920], Freud introduz o dualismo entre pulsões de 
vida e pulsões de morte. Esta oposição é fundamental para o trabalho de Kristeva. 
Inicialmente porque este trabalho proporcionaria a fundamentação para a tese de Lacan, 
ao permitir-lhe propor toda uma teoria com base na liqüidação da idéia de ego. Mas, 
mais especificamente em relação à teoria de Kristeva, a oposição entre pulsões de vida e 
pulsões de morte servirão a ela para elaborar um pensamento que busca examinar o 
funcionamento das pulsões descarregando-se no texto, desorganizando a sintaxe, a 
semântica e a retórica através, de um lado, do gozo sexual, jouissance (pulsões de vida), 
e, de outro, das pulsões de morte, agressividade, destruição, que ela descreve como 
predominantes no ser humano. Esta é a ação do semiótico — as pulsões — no texto. 
Como o texto inscreve-se obrigatoriamente em um contexto sócio-histórico e simbólico, 
e como as pessoas identificam-se com as organizações psíquicas inscritas no texto, esta 
invasão e desorganização do texto (portanto das categorias que sustentam o aparato 
simbólico e a vida social) remeteria à desestruturação do modo de produção e da 
organização social, levando à sua reconstrução em bases possivelmente mais justas e 
menos rígidas e autoritárias.  
 
Partindo de uma definição cognitivista piagetiana que descreve as chamadas “operações 
concretas”, um espaço pré-verbal organizado de acordo com categorias lógicas que 
precede ou transcende a linguagem, Kristeva retém daí o que lhe permite argumentar a 
respeito da irredutibilidade do semiótico à linguagem (RPL, p. 27). Este passo é 
fundamental, pois, a meu ver, nos permite perceber o papel da música na produção do 
sujeito em um espaço igualmente irredutível à linguagem, o que é uma preocupação 
central da musicologia, etnomusicologia e popular music studies contemporâneos que, 
segundo penso, até o momento não haviam proposto uma teorização satisfatória  para o 
problema.  
 
As pulsões — já ambiguamente opostas, simultaneamente assimiladoras e agressivas, 
porém predominantemente destrutivas — envolvem as funções semióticas pré-edipianas 
e as descargas energéticas que conectam e orientam o corpo do bebê em direção ao da 
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mãe. O corpo da mãe é, portanto, aquilo que medeia a lei simbólica que organiza as 
relações sociais, e se torna o princípio ordenador do chora semiótico. Retidas por 
limitações impostas pelas estruturas sociais e biológicas, as pulsões sofrem estases, 
produzindo descontinuidades nos vários suportes materiais suscetíveis de semiotização: 
voz, gestos, cores. Unidades e diferenças fônicas (mais tarde fonêmicas), cinéticas e 
cromáticas são as marcas destas estases. Estas marcas são organizadas, de acordo com 
sua semelhança ou oposição, por meio de deslocamentos ou condensações. Ao mesmo 
tempo, partes do corpo do bebê (os esfíncteres glotal e anal, por exemplo) são 
articuladas entre si ou entre si e os protagonistas familiares, por exemplo, em 
modulações vocais rítmicas e intonacionais. Assim, o semiótico é entendido como uma 
modalidade psicossomática, não simbólica, do processo significante, anterior ao signo e 
à sintaxe, que articula as pulsões aos objetos e, mais tarde, à ordem simbólica. Em razão 
deste estatuto, Kristeva pode estudar a relação motivada (pelas pulsões) entre 
significante e significado no texto poético, e a destruição da sintaxe verbal pelo 
semiótico.  
  
Quanto à categoria lacaniana do simbólico (que engloba a sintaxe e todas as categorias 
lingüísticas), é descrito por Kristeva como “un produit social du rapport à l'autre, à 
travers les contraintes objectives constituées par les différences biologiques, entre autres 
sexuelles, et par les structures familiales concrètement et historiquement données” 
(Kristeva, 1974, p. 29). Toda atividade humana coloca em andamento uma dialética 
entre o simbólico e o semiótico. Nenhum sistema significante (nem mesmo a música, 
como estamos vendo) é livre do simbólico: a ocorrência excepcional da anulação do 
simbólico implica em psicose. Portanto, existe uma relação necessária entre o simbólico 
e o sujeito capacitado à relação intersubjetiva, social. Kristeva explora esta relação 
através da fenomenologia husserliana, que a autora postula estar na base da linguística, 
da semiótica e do estruturalismo. A separação entre sujeito e objeto, fundamental para 
estas ciências e método, tal como descrita por Husserl, implica em um Ego 
transcendental2, uma consciência sempre presente a si mesma. A sintaxe, para Husserl, 
portanto, é um produto do Ego transcendental consciente ou intencional, “que julga ou 
fala, e, simultaneamente, coloca como espúrio tudo o que é heterogêneo à sua 
consciência” (Kristeva, 1974, pp. 30-1). Assim, o semiótico não é o Sentido (Sinn [ale.], 
meaning [ing.], sens [fr.]) husserliano; é anterior a ele, e não é cognitivo, no sentido de 
um sujeito constituído, cognoscente. Ao contrário, o sujeito husserliano está sempre 
presente a si, e não perde de vista o objeto desde sempre já destacado dele, pois que 
apóia-se sobre leis transcendentais, que pertencem ao plano da natureza. Esta é a “tese 
geral da perspectiva natural” (general thesis of the natural standpoint): 

 
                                                
2 “ . . . I now also become aware that my own phenomenologically self-contained essence can be posited 
in an absolute sense, as I am the Ego who invests the being of the world which I so constantly speak 
about with existential validity, as an existence (Sein) which wins for me from my own life's pure essence 
meaning and substantiated validity. I myself as this individual essence, posited absolutely, as the open 
infinite field of pure phenomenological data and their inseparable unity, am the ‘transcendental Ego’” 
(Husserl, 1962, p. 11). 
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The General Thesis according to which the real world about me is at all times 
known not merely in a general way as something apprehended, but as a fact-world 
that has its being out there, does not consist of course in an act proper, in an 
articulated judgment about existence. It is and remains something all the time the 
standpoint is adopted, that is, it endures persistently during the whole course of our 
life of natural endeavour. (Husserl, p. 96) 

  
Da idéia da Tese Geral deriva o conceito de tético (thetic, thétique): trata-se de uma 
ruptura, no processo significante, que estabelece uma identificação entre o sujeito e o 
objeto como condições da proposicionalidade:  
 

Toute énonciation est thétique, qu'elle soit énonciation de mot ou de phrase: toute 
énonciation exige une identification, c'est-à-dire une séparation du sujet de et dans 
son image, en même temps que de et dans ses objets; elle exige au préalable leur 
position dans un espace devenu désormais symbolique, du fait qu'il relie les deux 
positions ainsi séparées pour les enregistrer ou les redistribuer dans une 
combinatoire de positions désormais ouvertes. (Kristeva, 1974, pp. 41-2, minha 
ênfase) 
 

Portanto, o simbólico conecta as imagens virtuais do sujeito e do objeto. Dizendo de 
outra maneira, a relação entre um Ego transcendental, e os objetos apreendidos pela 
consciência, é postulada (posée, posited) através da representação (signo) e do 
julgamento (sintaxe). O Sentido (a postulação do sujeito enunciante) é, então, a projeção 
da Significação (Bedeutung [ale.], signification [ing.], signification [fr.]) tal como 
presentificada pelo julgamento (Kristeva, 1974, p. 34). Em outras palavras, a 
Significação é a fala de um sujeito postulado (tético) em relação a um objeto. É 
evidente, portanto, que o sujeito husserliano depende, para sua existência, da 
estabilidade da sintaxe: o Sentido é a postulação do sujeito enunciante, e é sempre 
sintático (“ . . . [le] sens [est] toujours grammatical voire plus précisément syntaxique”, 
p. 58).  
  
A fase tética é descrita pela psicanálise lacaniana, segundo Kristeva, através do estágio 
do espelho e da “descoberta” da castração (p. 46). De acordo com Lacan, a imagem 
especular é o “paradigma” do “mundo de objetos” (Lacan, 2002, p. 295).  Ao projetar 
sua voz, nomeando um objeto ou sua imagem através do signo, a criança efetua a 
separação entre si e o objeto. A castração finaliza o processo de separação da mãe 
através do qual o sujeito torna-se significável, por meio de sua imago no espelho 
(significado) e do processo semiótico (significante). Assim, a fase tética é o lugar do 
Outro, a precondição da significação, portanto da linguagem (Kristeva, 1974, p. 48), e 
assim fica configurada a inseparabilidade entre a fase tética e a sintaxe.  
  
Embora seja o portador da sintaxe, o sujeito falante está ausente dela. Quando este 
sujeito — o chora semiótico — reemerge, a postulação tética, o objeto denotado e a 
relação sintática entre eles são abalados. Isto foi o que ocorreu com a música “erudita” 
ocidental, a partir da virada do século XIX para o XX. Enquanto o Ego transcendental 
suprime o chora semiótico, o sujeito falante produzido pela reaparição do chora  eleva 
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este chora à posição de significante. Esta materialidade, que se opõe à virtualidade das 
regras sintáticas, destrói este sistema de relações abstratas e faz o significante (sem 
significado) musical emergir em sua concretude. No entanto, há uma diferença entre a 
destruição da sintaxe musical para que este som possa emergir, e o uso idiossincrático 
do ruído, comparável ao delírio psicótico, na medida em que é solipsista e incapaz de se 
comunicar intersubjetivamente. A destruição da sintaxe tonal, sob a influência do 
semiótico, foi um processo socializado que desenvolveu-se progressivamente ao longo 
da história, e foi reabsorvido na sintaxe musical sob a forma do serialismo, conforme 
veremos a seguir. 
  
As possibilidades do sistema tonal, desde sua instituição em inícios do século XVII até 
o final do XIX, foram exaustivamente exploradas pelos compositores. O recurso da 
modulação foi utilizado em todo o seu potencial de proporcionar surpresa e excitação: 
iniciando-se com modulações aos tons vizinhos, chegou até os tons mais afastados. A 
função dominante, ponto de cruzamento e acúmulo de dissonâncias, destacava-se por 
sua força expressiva e colorido. Esta estrutura funcionou como “ponte” ou “pivô” entre 
os eixos tonais (original e modulante) até que, em função de seu potencial expressivo 
claramente superior, em comparação às outras estruturas do sistema, gradualmente 
passou a tornar-se independente do sistema de relações. O foco na função dominante, 
com seu forte poder de atração sobre um novo centro tonal, implicava em modulações 
cada vez mais freqüentes, e para tons cada vez mais afastados. Passagens em que se 
perdia a referência à tônica tornavam-se mais e mais estendidas, por volta da passagem 
do século XIX para o XX. Simultaneamente, os compositores passaram a romper 
também com a métrica, através do uso do rubato, uma maneira de flexibilizar o ritmo 
que foi levada às últimas conseqüências, não raro acompanhada de síncopas e 
poliritmia. Percebe-se, através destas alterações na linguagem socializada da música 
através da história, a motilidade do chora semiótico em sua irrupção sobre a sintaxe 
musical, desorganizando-a. Com estes desenvolvimentos, o tecido tonal foi-se 
esgarçando. Libertos do sistema relacional que os subordinava às outras funções tanto 
metricamente quanto freqüencialmente, os acordes dissonantes puderam emergir para o 
primeiro plano e ser apreciados pelo seu som concreto. O compositor Anton Webern 
(1883-1945) marcou com sua obra as mais radicais, fascinantes e influentes 
experiências de recusa à tonalidade e à métrica desta fase de ruptura. 
  
Webern foi discípulo de Schöenberg, como também Alban Berg o foi. Os três são 
considerados a “segunda escola vienense” (a primeira tendo sido formada por Haydn, 
Mozart e Beethoven), por terem revolucionado a escrita musical através do serialismo 
(método de composição através do uso não-hierárquico das doze notas musicais, 
apresentado publicamente por Schöenberg em 1923). Apesar de o criador do serialismo 
haver sido Schöenberg, uma figura reverenciada por Webern até às raias da idolatria, o 
mais consistente proponente da nova ordem musical foi Webern, que a intuiu anos antes 
de Schöenberg. Enquanto as composições de Schöenberg mostram fragmentos da antiga 
sintaxe (motivos, temas, etc.), indicando sua incapacidade de imaginar música 
exclusivamente livre das convenções tonais; e enquanto Berg também foi incapaz de 
criar exclusivamente dentro dos parâmetros da nova música, Webern demonstrou-se à 
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vontade no novo território. Como conseqüência, é o mais influente dos três, sendo uma 
marcante presença nos estilos de compositores avant-garde, como, p. ex., Boulez, 
Stockhausen e Dallapiccola.  
  
Desde antes do ano de 1908, a música de Webern já vinha sendo crescentemente atonal; 
neste ano, no entanto, o compositor começou a escrever a música para catorze poemas 
de Stefan George, que marcou o abandono definitivo da tonalidade. As Seis Bagatelas 
para Quarteto de Cordas, Op. 9, escritas a partir de 1911, são portanto já inteiramente 
atonais, mas ainda não completamente seriais. Que Webern prenunciou a idéia do 
serialismo nesta obra, no entanto, não resta dúvida, de acordo com o escrito que deixou 
a respeito das Bagatelas:  
 

While working on them I had the feeling that once the twelve tones had run out, the 
piece was finished. Much later I realized that this was all part of the necessary 
evolution. I wrote down the chromatic scale in my sketchbook and struck out single 
tones from it  . . . In a work, a lawfulness came into being: no tone may re-occur 
until all twelve tones had occurred. The most important thing is that one 
appearance of the twelve tones gives the piece, the idea, the theme, a formal 
caesura. (Webern, 1963, p. 51)  

  
No entanto, segundo o musicólogo Richard Chrisman, “analysis of the music, at the 
outset at least, reveals that Webern does not seem to be ordering the notes in any 
fashion that resembles later serial composition” (Chrisman, 1979, p. 82). Esta música 
colocou dificuldades consideráveis para os analistas, considerando a quantidade 
considerável de artigos escritos sobre ela — e em especial sobre a Bagatela no. 1 — tal 
como comenta outro renomado musicólogo, Allen Forte: “ . . . this first piece of 
Webern's Opus 9 is probably the most complex of the set, and not many authors have 
risen to meet the challenges it offers” (Forte, 1994, p. 172). Os desafios encontrados 
pelos analistas dizem respeito às dificuldades em encontrar uma ordem lógica que 
explique as decisões de Webern a respeito dos muitos elementos desta música que 
escapam tanto à sintaxe tonal quanto à sintaxe serial. Trata-se de um momento em que a 
irrupção do semiótico sobre a linguagem já havia desorganizado a tonalidade, mas não 
havia ainda sido absorvida pela nova linguagem dodecafônica.   
  
A respeito da Bagatela no. 1, Forte observa  
 

. . . the absence of obvious repetition of longer pitch formations and, 
correspondingly, the scrupulous avoidance of traditional themes and motives, the 
extraordinary attention accorded [to] dynamics, mode of attack, and rhythmic 
articulation, and the carefully notated expressive changes of tempo — for example, 
the instruction heftig at the dynamic climax of the movement in m. 7. In addition, 
and of special relevance to the present article, are the registral extremes — notably, 
the c#4 in violin I at the beginning of m. 8 (p47) and the cello's low C at the end of 
m. 6 (p36) . . . (Forte, p. 174)  
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Esta peça apresenta-se, portanto, como alta compressão de eventos em apenas dez 
compassos. Uma quantidade expressiva de efeitos instrumentais — pizzicato, spiccato, 
col legno, am Griffbrett, am Steg, harmônicos, uso extensivo de Dämpfer, ou surdina — 
, juntamente com a grande variedade de registros, alterações no andamento e drásticas 
mudanças de dinâmica (de pp a fff entre apenas dois compassos, 5-7) faz com que as 
características timbrais ganhem uma relevância inédita. Com isso, as notas como que se 
descolam do plano chapado de uma escuta linear aprisionada em um sistema de 
expectativas e previsibilidade, e atraiam irresistivelmente a atenção do ouvinte para sua 
superfície, para sua sensualidade. Quanto ao aspecto rítmico, inexiste pulso ou definição 
métrica. Fragmentos de melodia são delimitados por silêncios, dissolvendo qualquer 
expectativa teleológica produzida por relações sintáticas.  
  
Ao ser incorporada à ordem simbólica (o que é inevitável a toda produção significante, 
e necessário se se espera que a obra exerça efeitos sobre a cultura), a partir da 
formalização da linguagem serial, esta nova prática reencontra o sujeito e o plano social. 
Tendo a sintaxe sido profundamente subvertida, o sujeito produzido por ela é colocado 
em processo, é desconstruído. A identidade — garantida pela sintaxe — entra em crise, 
na proposição de Kristeva:  
 

this heterogeneousness to signification operates through, despite, and in excess of it 
and produces in poetic language "musical" but also nonsense effects that destroy 
not only accepted beliefs and significations, but, in radical experiments, syntax 
itself, that  guarantee of thetic consciousness (of the signified object and ego). 
(Kristeva, 1980, p. 133) 

 
A música, agora transformada em texto — uma rede aberta de conexões indiciais, um 
lugar virtual onde o processo significante pode ser visto em ação — passa a ser também 
uma prática significante intertextual. A multiplicação de posições, neste tipo de 
produção intertextual, existe simetricamente a um destinatário capaz de identificar-se 
com elas. 
 

Bien qu'il soit axial, [la matrice d’énonciation] est mobile — il occupe tous les 
rôles possibles dans les relations interpersonnelles qui sont intra et inter-familiales. 
Le mécanisme du masque représente le mieux cette mobilité. Corrélativement, ce 
point axial suppose en face de lui un destinataire qui est appelé à se reconnaître 
dans la pluralité des “je” de l'auteur. On pourra dire que la matrice de l'énonciation 
structure un espace subjectal dans lequel il n'y a pas de sujet unique et fixé à 
proprement parler, mais où le procès de la signifiance est agencé, c'est-à-dire 
pourvu de sens, dès lors qu'il rencontre les deux bouts de la chaîne communicative 
et, dans l'intervalle, des cristallisations de “masques”, de “protagonistes”, 
correspondant aux butées du procès de la signifiance contre les structures 
parentales-sociales. (Kristeva, 1974, p. 87) 

 
O ponto crucial deste movimento é a relação entre a intertextualidade — produzida por 
tipos de produções musicais que possibilitam o entrelaçamento, a tessitura, o texto de 
diferentes posições enunciativas — e as subjetivações do destinatário:  
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[i]f we are readers of intertextuality, we must be capable of the same putting-into-
process of our identities, capable of identifying with the different types of texts, 
voices, and semantic, syntactic, and phonic systems at play in a given text. We also 
must be able to be reduced to zero, to the state of crisis that is perhaps the 
necessary precondition of aesthetic pleasure, to the point of speechlessness as 
Freud says, of the loss of meaning, before we can enter into a process of free 
association, reconstitution of diverse meanings, or kinds of connotations that are 
almost undefinable — a process that is a re-creation of the poetic text. (Kristeva 
apud Guberman, 1996, p. 190) 

 
 
IV. CONCLUSÃO  
 
Em 1911, quando Schöenberg escreveu suas Six Little Piano Pieces, Op. 19, havia já 
cinco anos em que Webern acompanhava seu mestre com devoção filial, emulando-o a 
ponto de correr o risco de tornar-se um imitador. Escutando a nova peça, Webern notou 
que alguns movimentos careciam de maior contraste. Naquele momento, a atonalidade 
era um terreno descoberto palmo a palmo, sem que se soubesse onde chegaria. 
Schöenberg deu pouca importância ao seu novo trabalho, enquanto Webern debruçou-se 
sobre o problema do contraste, escrevendo, mais tarde no mesmo ano, alguns 
movimentos da Op. 9, que considerou seu segundo quarteto de cordas, e que viria a ser 
as Seis Bagatelas. Este trabalho significou a superação do mestre, no sentido de 
estabelecer uma ruptura ainda mais rigorosa com o sistema tonal, em relação àquela 
produzida por Schöenberg. Foi um trabalho de transformação pessoal, e que também foi 
seguido por uma transformação radical da linguagem musical que vigorava havia 300 
anos. Depois das Bagatelas, Webern caminhava resolutamente para suas experiências 
de formalização da linguagem serial, tal como já se podia notar através do seu escrito 
citado acima, e que prenunciava a nova técnica 12 anos antes de Schöenberg fazer seu 
anúncio público. As Bagatelas podem ser consideradas, portanto, como este elo que liga 
e separa duas linguagens radicalmente diferentes. Pura motilidade pulsional ainda não 
absorvida pela ordem simbólica, que ainda esperaria os anos 1920 para ver a 
codificação da nova linguagem através do dodecafonismo, as Bagatelas demonstram 
poderosamente como a concretude da superfície sonora, escutada pela primeira vez na 
música ocidental, provocou duradouros efeitos subjetivantes. Observamos portanto, já 
na Bagatela no. 1 de Webern, elementos de uma nova música, que produzia um novo 
modo de ouvir e um novo modo de ser: uma outra prática do dizer. 
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Résumé : L’échec des politiques et des reformes néolibérales, qu’on appelle ici « orthodoxie 
conventionnelle », dans la promotion de la stabilité macroéconomique et de la croissance économique en 
Amérique Latine a ouvert la voie dans chaque pays à l’essor d’une stratégie nationale de croissance que 
nous appelons le « nouveau développementisme ». Contrairement au développementisme des années 80, 
le nouveau développementisme est orienté vers les exportations, rejetant le protectionnisme. Du fait qu’il 
souhaite un marché et un Etat forts, il soutient une discipline fiscale visant des ressources publiques non-
déficitaires. Il est nationaliste parce qu’il vise l’intérêt national et rejette les pressions du Nord, mais il 
s’agit d’un nationalisme libéral, social et républicain. Il est cependant très différent de l’orthodoxie 
conventionnelle, en ce sens qu’il rejette la stratégie de croissance comprenant des capitaux étrangers et 
l’ouverture de comptes, affirme que les taux de change peuvent et doivent être administrés et pense qu’au 
Brésil une stratégie spéciale est nécessaire pour surmonter les taux d’intérêt élevés/devise appréciée qui 
rendent instable l’économie brésilienne. 
 
Mots-clés : Développementisme, orthodoxie, stratégie nationale, croissance, stabilité macroéconomique.   
 
Abstract. The failure of the neo-liberal policies and reforms, here called ‘conventional orthodoxy’ in 
promoting macroeconomic stabilization and economic growth in Latin America opened room in each 
country for the rise of national strategy of growth which we call ‘new developmentalism’. Contrary to the 
old developmentalism of the 1980s, new developmentalism is export oriented, rejecting protectionism. 
Since it wants a strong market and a strong state, it supports fiscal discipline aiming at positive public 
savings. It is nationalist, because it is oriented to the national interest, and rejects pressures from the 
North, but it is a liberal, social and republican nationalism. It differs strongly, however, from 
conventional orthodoxy because rejects the growth strategy with foreign savings and the opening of 
capital accounts, says that the exchange rate can and should be administered, and believes that in Brazil a 
special strategy is required to overcome the high interest rate/appreciated currency which maintains the 
Brazilian economy unstable. 
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Face à l’échec des politiques néolibérales préconisées par les pays riches pour 
promouvoir la stabilité macroéconomique et le développement, il y a aujourd’hui en 
Amérique Latine un net mouvement de rejet de l’“orthodoxie conventionnelle”. Cela 
veut dire que les pays plus développés, les démocraties plus solides, retourneront au 
national-développementisme des années 50 - qui a eu beaucoup de succès dans la 
promotion du développement, mais qui a fini par subir des distorsions et par aboutir à 
une impasse -, ou bien pouvons-nous penser en termes d’un “nouveau 
développementisme”? Dans ce travail, après l’analyse de la crise de la stratégie 
nationale de développement qu’a été l’ancien développementisme, je ferai la 
comparaison entre le nouveau développementisme émergeant avec sa version 
antérieure, et avec l’ensemble de diagnostics et de politiques préconisées, voire 
imposées par les pays riches aux pays en voie de développement, depuis que la vague 
idéologique néolibérale est devenue dominante dans le monde : l’orthodoxie 
conventionnelle. Dans la première partie, je discuterai l’ancien développementisme, sa 
réussite initiale, son dépassement par une série de faits nouveaux et de distorsions, et 
son remplacement par l’orthodoxie conventionnelle à partir de la fin des années 80. 
Dans la deuxième partie, je discuterai le nouveau développementisme comme un 
“troisième discours”, situé entre le populisme de la gauche bureaucratique et le 
néolibéralisme de l’orthodoxie conventionnelle, et dans un troisième moment, 
l’importance de l’idée de nation et de l’institution “stratégie nationale de 
développement”. Dans la quatrième partie, je ferai la comparaison entre le nouveau 
développementisme et l’ancien. Dans la cinquième, il sera question de la comparaison 
entre le nouveau développementisme et l’orthodoxie conventionnelle. Dans la sixième, 
j’apporterai des compléments, présentant le trépied de la politique de développement et 
le développementisme, et le trépied de politique macroéconomique conventionnelle et 
développementiste. 
 
 
I. L’ANCIEN DEVELOPPEMENTISME ET SA CRISE 
 
Entre les années 30 et 70 le Brésil et les autres pays d’Amérique Latine ont eu des taux 
de croissance extraordinairement élevés. Ils ont profité de l’affaiblissement du centre 
pour formuler des stratégies nationales de développement qui, fondamentalement, 
impliquaient la protection de l’industrie nationale naissante et la promotion de l’épargne 
forcée par l’Etat. Cette stratégie a reçu le nom de “développementisme” ou “national-
développementisme”. Par ce nom on tenait à souligner, tout d’abord, que le but 
fondamental de la politique économique était de promouvoir le développement 
économique et ensuite que pour cela il était nécessaire que la nation, autrement dit les 
entrepreneurs, la bureaucratie d’Etat, les classes moyennes et les travailleurs, associés 
face à la concurrence internationale, définissent les moyens pour atteindre ce but dans le 
cadre du système capitaliste, ayant l’Etat comme instrument principal de l’action 
collective. Les remarquables économistes qui ont alors étudié le développement et ont 
fait des propositions de politique économique, ainsi que les politiciens, les techniciens 
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du gouvernement et les entrepreneurs plus directement impliqués dans ce processus ont 
été appelés les “développementistes”, parce que le développement était placé comme 
étant le but de leur analyse économique et de leur action politique. Les économistes 
latino-américains qui ont participé, avec un important groupe d’économistes 
internationaux, à la formulation de la “théorie économique du développement” 
(development economics), étaient liés à trois courants qui se rejoignaient : la théorie 
économique classique de Smith et Marx, la macroéconomie keynesienne, et la théorie 
structuraliste latino-américaine.

1
 Le développementisme n’était pas une théorie 

économique, mais une stratégie nationale de développement. Il utilisait des théories 
économiques disponibles pour formuler, pour chaque pays en développement de la 
périphérie capitaliste, la stratégie permettant d’atteindre graduellement le niveau de 
développement des pays centraux. Théories basées sur le marché, parce qu’il n’y a pas 
de théorie économique qui n’y trouve pas son point de départ, mais aussi des théories 
d’économie politique qui attribuaient à l’Etat et à ses institutions un rôle central dans la 
coordination de l’économie. Au développementisme, s’opposaient les économistes 
néoclassiques qui pratiquaient l’“orthodoxie conventionnelle” – c’est-à-dire, l’ensemble 
des diagnostics et des politiques économiques et reformes institutionnelles que les pays 
riches ou du Nord préconisaient aux pays en développement ou du Sud. On les appelait 
alors les “monétaristes”, à cause de l’accent mis sur le contrôle de l’offre de monnaie 
pour contrôler l’inflation.  
 
Comme le Brésil était un pays périphérique ou dépendant, dont la révolution industrielle 
avait eu lieu 150 ans après la révolution anglaise et plus de 100 ans après l’américaine, 
son extraordinaire développement entre les années 30 et 70 n’a été possible que dans la 
mesure où la nation brésilienne a été capable d’utiliser son Etat comme instrument pour 
définir et établir une stratégie nationale de développement, où l’intervention de l’Etat a 
été significative. Il ne s’agissait pas de remplacer le marché par l’Etat, mais de renforcer 
ce dernier afin qu’il puisse créer les conditions nécessaires pour que les entreprises en 
compétition sur le marché puissent investir et pour que leurs dirigeants puissent innover. 
Tous les pays, à commencer par l’Angleterre elle-même, ont eu besoin d’une stratégie 
nationale de développement pour réaliser leur révolution industrielle et poursuivre leur 
développement. L’utilisation d’une stratégie nationale de développement a été 
particulièrement évidente parmi les pays aujourd’hui développés qui étaient en retard, 
mais n’ont jamais été des colonies, comme l’Allemagne et le Japon et donc ne se sont 
jamais caractérisés par la dépendance. Par contre les pays périphériques, comme le 
Brésil et les autres pays d’Amérique Latine ayant vécu l’expérience coloniale, sont 

                                                
1
 Au Brésil, les deux principaux économistes de la théorie économique du développement courant étaient 

Celso Furtado et Ignácio Rangel. Vu la projection internationale du premier, il a aussi fait partie du 
groupe fondateur de la théorie économique du développement, dont on retient en particulier les noms de 
Ronsentein-Rodan, Arthur Lewis, Ragnar Nurkse, Gunnar Myrdal, Raúl Prebisch, Hans Singer et Albert 
Hirschman. En anglais, quand on parle de “development economics”, on sait très bien de quoi on parle; 
en portugais ou espagnol, “théorie économique du développement” semble une expression générique, 
mais je l’utiliserai ici dans le sens de development economics et donc d’un ensemble de théories sur le 
développement économique apparues dans les années 40, à partir du travail des économistes cités plus 
haut.  
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restés idéologiquement dépendants du centre, même après leur indépendance d’un point 
de vue formel. Aussi bien les pays centraux avec un retard de développement que les 
ex-colonies ont eu besoin de formuler des stratégies nationales de développement, mais 
cette tâche a été plus facile pour les premiers. Pour les pays périphériques, il y avait la 
difficulté supplémentaire d’affronter leur propre “dépendance”, c’est-à-dire, la 
soumission des élites locales aux élites des pays centraux, qui n’avaient d’autre intérêt 
que leur propre développement. Développementisme est le nom donné à la stratégie 
nationale des pays dépendants, qui ne déclenchèrent leur industrialisation qu’à partir des 
années 1930, ou alors à partir de la Deuxième Guerre Mondiale. Leur 
développementisme était nationaliste parce que, pour s’industrialiser, il leur était 
nécessaire de former leur Etat national. Le nationalisme présent dans le 
développementisme était l’idéologie de la formation de l’Etat national, l’affirmation 
que, pour se développer, les pays doivent développer eux-mêmes leurs politiques et 
leurs institutions, leur stratégie nationale de développement.

2
 Même sans utiliser cette 

dénomination, les pays centraux en retard ont aussi eu recours à des stratégies 
développementistes, parce qu’ils avaient été nationalistes, utilisant toujours leurs 
propres critères et non ceux de leurs concurrents pour formuler leurs politiques, utilisant 
leurs Etats de façon délibérée pour promouvoir leur développement. 
 
Dans les années 40, 50 et 60, les développementistes et les keynesiens constituaient la 
tendance dominante en Amérique Latine, le ‘mainstream’. Les gouvernements 
adoptaient en particulier leurs théories pour fonder leur politique économique. A partir 
des années 70, cependant, dans le cadre de la grande vague idéologique néolibérale et 
conservatrice qui débutait, la théorie keynesienne, la théorie économique du 
développement et le structuralisme latino-américain ont commencé à être défiés avec 
succès par les économistes néoclassiques, qui commençaient, pour la plupart, à adopter 
une idéologie néolibérale. A partir des années 80, dans le cadre de la grande crise de la 
dette extérieure qui renforce politiquement les pays riches, ces économistes réussissent 
à redéfinir, en des termes néolibéraux, leurs préceptes concernant les pays en 
développement. L’idéologie néolibérale concernant ces pays devient hégémonique et 
s’exprime à travers ce qu’on appelle le Consensus de Washington, mais que je préfère 
appeler “orthodoxie conventionnelle”. Autrement dit, pendant les années 80, la stratégie 
nationale de développement qu’était le développementisme entre en crise et est 
remplacée par une stratégie extérieure : l’orthodoxie conventionnelle.  
 
Plusieurs facteurs expliquent ce fait. Dans la mesure où l’ancien développementisme se 
fondait sur la substitution des importations, il impliquait lui-même les raisons de son 
propre dépassement. La protection de l’industrie nationale, l’orientation vers le marché 
et la réduction de l’indice d’ouverture d’une économie, même si elle est relativement 

                                                
2
 Le nationalisme peut être aussi défini, comme l’a fait Gellner, comme l’idéologie qui cherche à doter 

chaque nation d’un Etat. Celle-ci est une bonne définition, mais caractéristique de l’Europe Centrale. En 
Amérique Latine, les nations n’étaient pas encore pleinement formées et pourtant ont été dotées d’Etats. 
Elles étaient cependant incomplètes et leur régime était semi-colonial: avec l’indépendance, la puissance 
dominante a changé, passant de l’Espagne ou du Portugal à l’Angleterre et à d’autres pays centraux.   
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importante comme l’économie brésilienne, sont fortement limités par les économies 
d’échelle. Pour certains secteurs, la protection devient absurde. De ce fait, le maintien 
du modèle de substitution des importations pendant les années 70 menait les économies 
latino-américaines à une distorsion profonde. D’autre part, après la phase initiale de 
substitution des importations dans l’industrie des biens de consommation, la poursuite 
de l’industrialisation implique une augmentation substantielle de la relation capital - 
travail, avec deux conséquences : la concentration des ressources dans les mains de 
quelques-uns et la diminution de la productivité du capital ou de la relation produit-
capital. La réponse à la concentration des ressources sera l’expansion de la production 
de produits de consommation de luxe, configurant ce que j’ai appelé “modèle de sous-
développement industrialisé” qui, en plus d’être pervers, porte en lui l’embryon de la 
rupture de l’alliance nationale pro-développement.  
 
La deuxième raison concerne la rupture, pendant les années 60, de l’alliance nationale 
qui constituait la base politique du développementisme. L’approche national-
développementiste avait comme présupposé la constitution de nations dans chaque pays 
latino-américain. Ce présupposé était raisonnable car, après une longue période de forte 
dépendance, suite aux mouvements d’indépendance du début du XIXème siècle, ces 
pays profitent à partir de 1930 de la crise du Nord pour commencer leurs révolutions 
industrielles.  Fondé sur ce fait, le développementisme proposait que les nouveaux 
dirigeants industriels se constituent en chaque pays en tant que bourgeoisie nationale, 
comme cela avait été le cas dans les pays développés et que celle-ci s’associe aux 
techniciens du gouvernement et aux travailleurs urbains dans la réalisation de la 
révolution nationale et industrielle. De cette façon, dans chaque pays se constituait ou se 
renforçait la nation, la société nationale et il lui devenait possible de définir et mettre en 
place une stratégie nationale de développement ( le développementisme) utilisant l’Etat 
comme son instrument d’action collective. Cette stratégie était à la fois une proposition 
et une analyse de la réalité représentée par le processus accéléré d’industrialisation qui 
avait alors lieu en Amérique Latine. Cependant, la révolution de Cuba de 1959, qui 
provoque la radicalisation de la gauche, et la crise économique du début des années 60 
mènent à la rupture de l’alliance nationale et créent les conditions pour la mise en place 
de régimes militaires au Brésil, en Argentine, Uruguay et Chili, avec le soutien des 
entrepreneurs de chaque pays et des Etats-Unis. En conséquence, cette alliance, 
essentielle pour la constitution de la nation, est rompue et la gauche modérée 
d’Amérique Latine adhère aux thèses de la “théorie de la dépendance associée”, qui 
rejetait la possibilité d’une “bourgeoisie nationale”. Ce faisant, elle rejetait l’idée même 
de nation et de stratégie nationale de développement, fondement du national-
développementisme. La grande crise des années 80 – la crise définitive du modèle de 
substitution des importations, que le développementisme soutenait depuis les années 40 
– l’affaiblit encore plus. A partir de là, le développementisme, encore soutenu par la 
gauche bureaucratique-populiste qui s’était formée à l’ombre de l’Etat à partir des 
distorsions subies par cette stratégie de développement, mais sans le soutien des 
entrepreneurs, de la gauche moderne et d’une partie importante de la bureaucratie d’Etat 
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elle-même, se trouve peu à peu dans l’impossibilité de faire face à la vague idéologique 
issue du Nord.

3
  

 
La troisième raison pour le remplacement du développementisme par l’orthodoxie 
conventionnelle est la force de cette vague idéologique. Au début des années 80, en 
réponse à la crise de la dette extérieure, l’orthodoxie conventionnelle se constitue peu à 
peu. Le Plan Baker (1985), ainsi nommé à cause du Secrétaire du Trésor américain, 
James Baker, complète la définition de nouvelles idées ajoutant à la correction 
macroéconomique orthodoxe les reformes institutionnelles tournées vers le marché. Le 
développementisme devient alors la cible d’attaques systématiques. Profitant de la crise 
économique, résultant en partie du dépassement du modèle de développement et de ses 
distorsions dans les mains des politiques et des classes moyennes populistes, 
l’orthodoxie conventionnelle associe au développementisme un terme disqualifié : elle 
l’identifie au populisme et à l’irresponsabilité en matière de politique économique. A sa 
place, elle propose des politiques économiques orthodoxes et des reformes 
institutionnelles néolibérales censées résoudre tous les problèmes. Elle propose aussi 
que les pays en développement abandonnent le concept obsolète de “nation”, adopté par 
le national-développementisme et acceptent la thèse globaliste selon laquelle, à l’époque 
de la globalisation, les Etats-nations auraient perdu en autonomie et importance : des 
marchés libres au niveau mondial, y compris financiers, se chargeraient de promouvoir 
le développement économique pour tous.  
 
Vingt ans plus tard, nous observons l’échec de l’orthodoxie conventionnelle en ce qui 
concerne la diffusion du développement économique de l’Amérique Latine. Tandis que, 
dans la période où le développementisme était dominant, entre 1950 et 1980, la rente 
per capita au Brésil augmentait de presque 4% par an, elle a à partir de là augmenté à 
un taux quatre fois moins élevé! La performance d’autres pays latino-américains n’a pas 
été très différente, à l’exception du Chili. Pour la même période, cependant, les pays 
asiatiques dynamiques, dont la Chine à partir des années 80 et l’Inde à partir des années 
90, conservaient ou atteignaient des taux de croissance extraordinaires.  
 
Pourquoi une différence si grande par rapport au taux de croissance? Au niveau plus 
immédiat des politiques économiques, le problème fondamental concernait la perte de 
contrôle du prix macroéconomique le plus stratégique dans une économie ouverte : les 
taux de change. Tandis que les pays latino-américains perdaient ce contrôle par 
l’ouverture de comptes financiers et voyaient leurs taux de change se valoriser lors de 
leur acceptation, à partir du début des années 90, de la stratégie de croissance avec 
épargne extérieure proposée par Washington et New York, les pays asiatiques 
maintenaient des superavits dans les comptes la plupart du temps, ainsi que le contrôle 
de leurs taux de change. Au niveau des reformes, tandis que les pays latino-américains 
acceptaient sans discrimination toutes les reformes libéralisantes, réalisant de façon 
irresponsable des privatisations de monopoles d’Etat et ouvrant leur compte capital, les 
                                                
3
 J’ai analysé cette crise, qui a été plus largement une crise d’Etat, en Bresser-Pereira (1992) A Crise do 

Estado (La crise de l’Etat). 
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asiatiques ont été plus prudents. Cependant, il m’est devenu de plus en plus évident que 
la différence principale concernait un fait nouveau fondamental : les pays latino-
américains ont interrompu leurs révolutions nationales, leurs nations se sont 
désorganisées, ont perdu leur cohésion et leur autonomie et sont restées, par conséquent, 
sans une stratégie nationale de développement. Le développementisme a été la stratégie 
nationale adoptée par les pays d’Amérique Latine, le Brésil en particulier, entre 1930 et 
1980. Pendant cette période, surtout entre 1930 et 1960, plusieurs pays latino-
américains construisaient fermement leurs nations, ils dotaient enfin leurs Etats 
formellement indépendants de sociétés nationales capables d’une solidarité 
fondamentale face à la concurrence internationale. Cependant, l’affaiblissement 
provoqué par la grande crise des années 80, combiné à la force hégémonique de la 
vague idéologique commencée aux Etats-Unis dans les années 70, provoque une 
interruption et une régression de la constitution des nations latino-américaines. Les 
élites locales ne pensent plus de façon autonome, acceptent les conseils et les pressions 
du Nord et les pays, sans stratégie nationale de développement, voient leur 
développement s’arrêter. L’orthodoxie conventionnelle qui remplace alors le national-
développementisme n’avait pas été élaborée sur place, ne représentait pas les 
préoccupations et les intérêts nationaux, mais les visions et les buts des pays riches. Par 
ailleurs, c’était une proposition négative, caractéristique de l’idéologie libérale, qui 
supposait la possibilité pour les marchés de tout coordonner de façon automatique et 
proposait que l’Etat ne joue plus le rôle économique qu’il a toujours joué dans les pays 
développés : celui de compléter la coordination du marché pour promouvoir le 
développement économique et l’équité.  
  
Je critique l’orthodoxie conventionnelle depuis qu’elle est devenue dominante en 
Amérique Latine. J’ai été probablement le premier économiste latino-américain à faire 
la critique du Consensus de Washington, lors de ma conférence d’ouverture au congrès 
annuel de l’Association Nationale des Cours de Post-graduation en Economie, en 1990.

4
 

Ma critique, cependant, a pris une nouvelle dimension à partir du premier semestre de 
1999, après quatre ans et demi de participation au gouvernement Cardoso. J’écris alors à 
Oxford “Incompétence et confidence building derrière 20 ans de quasi-stagnation de 
l’Amérique Latine”.

5
 Et juste après, renouvelant mon association avec Yoshiaki 

Nakano, qui revenait aussi d’une expérience de gouvernement, nous avons écrit 
ensemble “Une stratégie de développement avec stabilité” et “Croissance économique 
avec épargne extérieure?”.

6
 Fidèles à l’esprit original du développementisme et à notre 

formation keynesienne et structuraliste, à travers ces travaux nous avons commencé à 
faire une critique systématique et radicalement non populiste de l’orthodoxie 
conventionnelle devenue dominante en Amérique Latine, et à présenter une alternative 

                                                
4
 Bresser-Pereira (1990 [1991]) "A crise da América Latina: Consenso de Washington ou crise fiscal? (La 

crise de l’Amérique Latine: Consensus de Washington ou crise fiscale?)". 
5
 Bresser-Pereira (1999[2001]). 

6
 Bresser Pereira et Nakano (2002 et 2002 [2003]) 
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de politique économique.
7
 Notre critique montrait que la proposition conventionnelle, 

bien qu’incluant quelques politiques et reformes nécessaires, n’amorçait pas réellement 
le développement du pays, mais fixait celui-ci dans une mi-stagnation, incapable de 
concourir avec les pays plus riches. Et il se trouvait  facilement victime de l’une des 
formes du populisme économique : le populisme cambial.  
 
L’alternative de stratégie économique, présente dans ces travaux de façon implicite ou 
explicite, ainsi que dans ceux que nous avons écrits ensuite, en plus de ne pas tomber 
dans les distorsions que le développementisme avait subies dans les mains de ses 
épigones, ranimait dans la mesure où elle reconnaissait une série de faits historiques 
nouveaux, qui impliquaient le besoin de réviser la stratégie nationale de développement. 
Quel nom donner à cette alternative? En début 2003, discutant la question avec Nakano, 
celui-ci a suggéré l’expression “nouveau développementisme”, que j’ai tout de suite 
acceptée.

8
 Je finissais en ce moment l’écriture de la cinquième édition de mon livre 

Desenvolvimento e Crise no Brasil (Développement et crise au Brésil), et, en plus 
d’inclure les nouvelles idées, dans le dernier chapitre, “Reprise de la révolution 
nationale et nouveau développementisme”, j’ai utilisé cette expression pour la première 
fois dans un texte.

9
 En 2004, j’ai publié un article avec ce titre dans le journal Folha de 

S. Paulo.
10

 Cette même année, João Sicsú, Luiz Fernando de Paula et Renaut Michel 
organisent le livre Novo-desenvolvimentismo: Um Projeto Nacional de Crescimento 
com Eqüidade Social (Nouveau-développementisme : Un projet national de croissance 
avec équité sociale) – qui réunit quelques-uns des meilleurs macroéconomistes de la 
nouvelle génération. De cette façon, le nouveau développementisme n’était plus une 
proposition isolée, mais se constituait en un projet plus général.

11
 

 
En quoi consiste le nouveau développementisme? J’en ferai la présentation dans ce 
travail. Dans la première partie, je le définirai comme un “troisième discours” et une 
stratégie nationale de développement; dans la deuxième partie, je poserai ses différences 
par rapport au développementisme des années 50; et dans la troisième, je montrerai 

                                                
7
 En réalité, nous avions déjà initié ce travail dans la pratique, lors de notre passage par le Ministère de 

Finances (1987), moi en tant que Ministre, lui en tant que Sécretaire de Politique Economique. Nous 
avons alors mené bataille contre les populistes à l’intérieur du PMDB, en même temps que nous rejetions 
la simple adoption de l’orthodoxie conventionnelle que le FMI et la Banque Mondiale proposaient au 
Brésil. 
8
 On a soulevé aussi la possibilité d’utiliser l’expression ‘orthodoxie développementiste’, étant donné que 

le nouveau développementisme est aussi rigoureux, sinon plus, que l’orthodoxie conventionnelle en 
matière de discipline fiscale. L’expression orthodoxie suggère cependant un manque de flexibilité et donc 
de pragmatisme, incompatible avec une stratégie nationale de développement. 
9
 Bresser-Pereira (2003: Chapitre 20) “Retomada da revolução nacional  e novo desenvolvimentismo” 

(Reprise de la révolution nationale et nouveau développementisme). 
10

 Bresser-Pereira (2004) “O novo desenvolvimentismo” (Le nouveau développementisme). 
11

 En ce moment où j’écris (début 2006), Sicsú et de Paula ont soumis à la Revue d’Economie Politique 
un article dont le titre est “Novo Desenvolvimentismo” (Nouveau développementisme), qui doit encore 
être examiné par des rapporteurs. Un séminaire dirigé par José Luís Oreiro et Luiz Fernando de Paula 
aura lieu à l’Université Fédérale du Paraná en 2006, dont le thème sera le nouveau développementisme. 
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comment il représente une critique et une alternative à l’orthodoxie conventionnelle, 
c’est-à-dire, aux diagnostics, politiques et reformes élaborés en particulier à Washington 
pour être utilisés dans les pays en développement. 
 
 
II. NATION ET NATIONALISME 
 
Le nouveau développementisme, comme le national-développementisme des années 50, 
suppose en même temps l’existence et met en jeu la formation d’une vraie nation, 
capable de formuler une stratégie national de développement informelle, ouverte, 
caractéristique des sociétés démocratiques dont les économies sont régies par le marché. 
La nation est une société de personnes ou de familles qui, partageant un destin commun, 
réussit à s’organiser sous la forme d’un Etat souverain dans un territoire déterminé. La 
nation donc, comme l’Etat moderne, n’a de sens que dans le cadre de l’Etat-nation surgi 
avec le capitalisme. Pour que la nation puisse partager un destin commun, elle doit avoir 
des objectifs communs, parmi lesquels le développement est historiquement le plus 
important. D’autres objectifs comme la liberté et la justice sociale sont aussi 
fondamentaux pour les nations, mais leur surgissement, de même que celui de l’état et 
du capitalisme, comprennent le développement économique comme partie de leur 
logique et de leur forme intrinsèque. Nations, états-nations, capitalisme et 
développement économique sont des phénomènes historiques contemporains et en 
corrélation de façon intrinsèque. Dans sa forme la plus développée – celle de la 
globalisation de nos jours – le capitalisme n’a pas comme unités économiques 
constitutives que les entreprises qui opèrent à niveau international, mais aussi, voire 
surtout, les états-nations ou états nationaux. Ce ne sont pas les entreprises qui sont en 
compétition à niveau mondial dans les marchés, comme l’entend la théorie économique 
conventionnelle : les états-nations sont aussi des concurrents fondamentaux. Le 
principal critère de réussite des dirigeants politiques de tous les états nationaux 
modernes est la comparaison de leur croissance économique à celle des autres pays. Un 
dirigeant a bien réussi du point de vue de son peuple et du point de vue international s’il 
obtient des taux de croissance meilleurs que les pays considérés comme ses concurrents 
directs. La globalisation est le stade du capitalisme où, pour la première fois, les états-
nations occupent toute la planète et sont en compétition économique entre eux à travers 
leurs entreprises.  
 
La nation implique une solidarité basique entre les classes quand il s’agit de compétition 
internationale. Entrepreneurs, travailleurs, fonctionnaires, professionnels de la classe 
moyenne et intellectuels peuvent être en conflit les uns avec les autres, mais ils savent 
qu’ils ont un destin commun et que ce destin dépend de la réussite de leur participation 
à la compétition dans le monde des états-nations. La nation implique donc un accord 
national. L’accord national est le contrat social de base qui est à l’origine de la nation et 
lui donne sa force ou cohésion; le grand accord entre les classes sociales d’une société 
moderne est ce qui lui permet de devenir une vraie nation, c’est-à-dire, une société 
dotée d’un Etat capable de formuler une stratégie nationale de développement. Le grand 
accord ou pacte national mis en place au Brésil à partir de 1930 unissait la bourgeoisie 
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industrielle naissante à la nouvelle bureaucratie ou aux nouveaux techniciens de l’Etat; 
s’ajoutaient à ceux-ci les travailleurs urbains et des secteurs de l’ancienne oligarchie, 
mais tournés vers le marché intérieur, comme les éleveurs d’où provenait Vargas. Les 
adversaires étaient l’impérialisme, représenté en particulier par les intérêts anglais et 
américains et leur associée, l’oligarchie agraire qui exportait. L’accord plus stratégique 
dans un Etat-nation moderne est celui qui s’établit entre les entrepreneurs industriels et 
la bureaucratie d’Etat, où s’incluent les politiques les plus significatifs, mais aussi les 
travailleurs et les classes moyennes. Il y aura toujours des adversaires intérieurs, 
identifiés en quelque sorte à l’impérialisme, ou au neo-impérialisme actuel sans 
colonies et aux groupes locaux collaborationnistes ou globalistes. Dans le cas du Brésil, 
ce sont les rentiers qui profitent des taux d’intérêts élevés et le secteur financier, qui en 
reçoit des commissions. 
 
Une nation est toujours nationaliste, dans la mesure où le nationalisme est l’idéologie de 
la formation de l’Etat national et de sa réaffirmation et consolidation permanentes. Une 
autre façon de définir le nationalisme consiste à affirmer, comme Ernest Gellner, qu’il 
est l’idéologie qui cherche la correspondance entre nation et Etat, qui prône l’existence 
d’un Etat pour chaque nation.

12
 Celle-ci est aussi une bonne définition, mais elle est 

caractéristique d’un penseur originaire de l’Europe Centrale et s’épuise dès le moment 
où l’Etat-nation se forme – moment où nation et Etat coïncident dans un territoire 
déterminé et où s’établit formellement un “Etat souverain”. Elle ne prend pas en compte 
alors la phrase célèbre d’Ernest Renan dans sa conférence de 1882 : “L’existence d’une 
nation est un plébiscite de tous les jours”.

13
 Elle n’explique pas comment un Etat-

nation peut avoir une existence formelle sans qu’il y ait une véritable nation, comme 
c’est le cas des pays latino-américains qui, au début du XIXème siècle, ont été dotés 
d’Etats, non seulement grâce à l’effort patriotique des groupes nationalistes, mais aussi 
grâce à l’aide de l’Angleterre, qui cherchait à éloigner l’Espagne et le Portugal de la 
région. De cette façon, ces pays ont été dotés d’un Etat sans posséder de vraies nations, 
dans la mesure où ils n’étaient plus des colonies mais devenaient dépendants de 
l’Angleterre, de la France et, plus tard, des Etats-Unis. Pour qu’une nation existe 
effectivement il est nécessaire que les diverses classes sociales, malgré les conflits qui 
les séparent, soient solidaires quand il s’agit de concourir à niveau international et 
utilisent des critères nationaux pour décider de leurs politiques, principalement de leur 
politique économique et de la reforme de leurs institutions. En d’autres termes, il faut 
que leurs dirigeants pensent avec leur propre tête au lieu de se consacrer au confidence 
building, et que toute la société soit capable de formuler une stratégie nationale de 
développement.   
 

                                                
12

 Gellner, philosophe tchèque refugié du communisme en Angleterre, a été probablement l’analyste le 
plus perspicace du nationalisme de la deuxième moitié du XXème siècle: Gellner (1983, 1993). 
13

 Ernest Renan (1882 [1992]: 55. Juste avant, Renan affirme: “Une nation est donc une grande 
solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire 
encore. Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le 
consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune”. 
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Le nouveau développementisme deviendra une réalité quand la société nationale sera 
une véritable nation. C’est ce qui s’est passé au Brésil entre 1930 e 1980, surtout entre 
1930 e 1960. Sous le leadership de Getulio Vargas, l’homme d’Etat que le Brésil a eu 
au XXème siècle, le pays s’est octroyé les décisions nationales et a formulé une 
stratégie nationale de développement réussie. Pendant ces trente années (ou 50, si on 
inclut le régime militaire qui est resté nationaliste, bien qu’ayant établi une alliance 
politique avec les Etats-Unis contre le communisme), le Brésil est passé de pays agraire 
à pays industriel, d’une formation sociale mercantiliste à une formation pleinement 
capitaliste, d’une condition mi-coloniale à celle de nation. La stratégie nationale de 
développement et l’idéologie qui l’orientait ont reçu le nom de développementisme. 
Ainsi le processus de définition du nouveau développementisme est aussi celui de la 
reprise de l’idée de nation au Brésil et dans les autres pays d’Amérique Latine. Il 
implique donc une perspective nationaliste dans le sens de politiques économiques et 
d’institutions formulées et mises en place selon le critère principal de l’intérêt national, 
les auteurs en étant les citoyens de chaque pays. Ce nationalisme ne prétend pas doter la 
nation d’un Etat, mais rendre cet Etat déjà existant un instrument effectif de l’action 
collective de la nation, instrument qui permette aux nations modernes, au début du 
XXIème siècle, de poursuivre de façon solide leurs buts politiques de développement 
économique, justice sociale et liberté, dans un cadre international de compétition, mais 
aussi de paix et de collaboration entre les nations. Il implique donc que ce nationalisme 
soit libéral, social et républicain, c’est-à-dire, qu’il incorpore les valeurs des sociétés 
industrielles modernes. 
 
 
III. LE “TROISIEME DISCOURS” ET LA STRATEGIE NATIONALE DE 
DEVELOPPEMENT 
 
Le nouveau développementisme est, en même temps, un “troisième discours”, entre le 
discours populiste et le discours de l’orthodoxie conventionnelle, et l’ensemble de 
diagnostics et des idées qui servent de base à la formulation, pour chaque Etat-nation, 
de sa stratégie nationale de développement. C’est l’ensemble des propositions de 
reformes institutionnelles et des politiques économiques à travers lesquelles les nations 
de développement moyen cherchent, au début du XXIème siècle, à atteindre le niveau 
des pays développés. Comme l’ancien développementisme, il n’est pas une théorie 
économique : il est fondé essentiellement sur la macroéconomie keynesienne et la 
théorie économique du développement, mais il est surtout une stratégie nationale de 
développement. C’est la façon par laquelle des pays comme le Brésil peuvent réussir 
dans la compétition avec les pays riches et atteindre leur niveau de façon graduelle. 
C’est l’ensemble d’idées qui permet aux nations en développement de rejeter les 
propositions et les pressions des pays riches concernant la reforme et la politique 
économique, telles que l’ouverture totale du compte-capital et la croissance avec 
épargne extérieure, dans la mesure où ces propositions représentent la tentative de 
neutralisation néo-impérialiste de leur développement – la pratique de “pousser 
l’escalier”. C’est la forme par laquelle des entrepreneurs, des techniciens du 
gouvernement, des travailleurs et des intellectuels peuvent se constituer en une nation 
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réelle pour promouvoir le développement économique. Je n’inclut pas les pays pauvres 
dans le nouveau développementisme, non parce qu’ils n’ont pas besoin d’une stratégie 
nationale de développement, mais parce que les défis qu’ils affrontent et les stratégies 
qu’ils doivent adopter sont différents, dans la mesure où il leur faut encore réaliser leur 
accumulation primitive et leur révolution industrielle.   
 
En termes de discours ou d’idéologie, nous avons d’une part le discours dominant, 
impérial et globalisant, dont l’origine est Washington et qui est adopté en Amérique 
Latine par la droite néolibérale et cosmopolite, formée en particulier par la classe 
rentière et le secteur financier.

14
 C’est l’orthodoxie conventionnelle : une idéologie 

exportée vers les pays en développement, une anti-stratégie nationale qui, tout en se 
proposant de promouvoir généreusement la prospérité des pays de développement 
moyen, répond en réalité aux intérêts des pays riches de neutraliser la capacité 
compétitive de ces pays. Ce discours, tel qu’il a été appliqué au Brésil depuis les années 
90, comporte quatre affirmations : premièrement, le plus important problème du pays 
est l’absence de reformes microéconomiques qui permettent le libre fonctionnement du 
marché ; deuxièmement, même après la fin de la haute inflation inertielle, en 1994, le 
contrôle de l’inflation demeure le principal objectif de la politique économique; 
troisièmement, pour réaliser ce contrôle, les taux d’intérêt seront inévitablement élevés 
en raison du risque-pays et des problèmes fiscaux; quatrièmement, “le développement 
est une grande compétition entre les pays afin d’obtenir de l’épargne extérieure”, les 
déficits en comptes impliqués et la valorisation des taux de change provoquée par les 
afflux de capital ne devant pas être une source de préoccupation. Il est aujourd’hui bien 
connu le désastre représenté par ce discours en termes de crise dans la balance des 
paiements et de baisse de croissance, pour les pays latino-américains qui l’ont adopté à 
partir de la fin des années 80.

15
  

 
Le discours opposé était celui de la gauche bureaucratique-populiste. Selon cette 
perspective, les maux du Brésil provenaient de la globalisation et du capital financier, 
qui imposaient au pays un endettement extérieur et public élevé. La solution était de 
renégocier la dette extérieure et la dette publique du pays exigeant une grande 
réduction. Le deuxième mal était l’insuffisance de la demande, qui pouvait être résolue 
avec une augmentation des dépenses publiques. Le mal le plus important – la 
distribution inégale de la rente – serait résolu par l’ampliation du système de sécurité 
sociale de l’Etat brésilien. Cette alternative a été mise en place, par exemple, au Pérou 
d’Alan Garcia. Au Brésil, elle n’a jamais vraiment été mise en pratique.   
 
Le premier discours répondait aux intérêts du Nord et faisait part de son hégémonie 
idéologique sur les pays latino-américains. Au niveau local, il provenait en particulier 

                                                
14

 On entend ici par “classe rentière” non plus la classe des grands propriétaires terriens, mais celle des 
capitalistes inactifs qui vivent de rentes, en particulier des taux d’intérêt. Le “secteur financier”, à son 
tour, en plus de rentiers, est aussi constitué par des entrepreneurs et des cadres qui reçoivent des 
comissions des rentiers. 
15

 Voir Frenkel (2003). 
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de la classe des rentiers brésiliens, qui vivent essentiellement des intérêts, ainsi que des 
économistes associés au secteur financier, et était partagé par une large classe moyenne 
supérieure confuse et désorientée. Le deuxième discours provenait de la classe moyenne 
inférieure et de secteurs syndicalistes et exprimait la perspective de la vieille gauche 
bureaucratique. Ni l’un ni l’autre n’avait la possibilité d’atteindre un consensus 
significatif dans la société brésilienne, vu leur irrationalité et leur caractère partial. 
Aucune de ces idéologies ne correspondait à l’intérêt national. Y aurait-il un troisième 
discours capable de parvenir à un consensus important? Sans aucun doute, ce troisième 
discours est possible et il est en train de se formuler peu à peu : le discours du nouveau 
développementisme. Ce dernier serait lui aussi une idéologie comme l’orthodoxie 
conventionnelle et le discours bureaucratique-populiste? Oui et non. Oui, parce que 
toute stratégie nationale implique une idéologie – un ensemble d’idées et de valeurs 
orientées vers l’action politique. Non, parce que, contrairement à l’orthodoxie 
conventionnelle, qui est une simple proposition extérieure, le nouveau 
développementisme n’a de sens que s’il est fondé sur un consensus intérieur et s’il se 
constitue ainsi en véritable stratégie nationale de développement. Un consensus total est 
impossible, mais un consensus qui réunit des entrepreneurs du secteur productif, des 
travailleurs, des techniciens du gouvernement et des classes moyennes professionnelles 
– un accord national, donc – se trouve aujourd’hui dans un processus de formation, 
grâce à l’échec de l’orthodoxie conventionnelle. Ce consensus en formation ne 
considère la globalisation ni comme une bénédiction, ni comme une malédiction, mais 
plutôt comme un système de compétition intense entre des Etats nationaux à travers 
leurs entreprises. Il comprend que dans cette compétition il est fondamental de renforcer 
l’Etat du point de vue fiscal, administratif et politique, tout en assurant des conditions 
aux entreprises nationales pour être compétitives au niveau international. Ce consensus 
reconnaît, comme l’a déjà fait l’Argentine après la crise de 2001, qu’au Brésil, dans le 
court terme, un taux d’intérêts de court terme extrêmement élevé, décidé par la Banque 
Centrale, qui pousse vers le haut le taux d’intérêts de long terme en le dissociant du 
risque-Brésil, représente un obstacle au développement. Il suppose que, pour atteindre 
le développement, il est fondamental d’augmenter les taux d’investissement, l’Etat 
devant y contribuer à travers une épargne publique positive, fruit de la contention des 
dépenses. Enfin, sur un plan plus général, le nouveau développementisme, qui se 
dessine en tant que stratégie nationale de développement, part de la conviction que le 
développement, qui trouve un obstacle dans le manque de nation, souffre en outre de la 
concentration de rente qui, en plus d’être injuste, sert de bouillon de culture à toutes les 
formes de populisme. 
 
Qu’est-ce qu’une stratégie nationale de développement? Elle est plus qu’une simple 
idéologie, comme l’orthodoxie conventionnelle, car il s’agit d’un ensemble 
d’institutions et de politiques orientées vers le développement économique. Elle est 
moins qu’un projet ou un plan national de développement, parce qu’elle n’est pas 
formalisée et ne dispose pas d’un document avec une définition précise de buts et des 
politiques destinées à les atteindre; l’accord entre les classes sociales qu’elle implique 
n’a ni texte ni signatures. Elle est bien plus parce qu’elle concerne de façon informelle 
le tout ou une grande partie de la société et montre à tous une voie à être suivie et 
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certaines orientations très générales à être observées. Malgré le fait de ne pas 
présupposer une société sans conflits, elle comprend une union raisonnable de tous 
quand il s’agit de compétition internationale. Elle est plus flexible qu’un projet et prend 
toujours en compte les actions des adversaires ou des concurrents. Car le facteur qui 
motive le comportement individuel n’est pas que l’intérêt propre, mais aussi la 
compétition avec les autres nations. La stratégie nationale de développement concerne 
tout cela. Le gouvernement et les membres plus actifs de la société civile en sont les 
meneurs. Son instrument fondamental est l’Etat lui-même, avec ses normes, ses 
politiques et son organisation. Son résultat, quand un accord large est mis en place, 
quand la stratégie devient vraiment nationale et la société commence à partager, de 
façon souple mais effective, des méthodes et des objectifs, c’est l’accélération du 
développement – une longue période où le pays fait l’expérience de taux élevés de 
croissance de la rente per capita et des standards de vie. 
 
Une stratégie nationale de développement implique un ensemble de variables 
fondamentales pour le développement économique, réelles et institutionnelles. 
L’augmentation de la capacité d’épargne et d’investissement de la nation, la façon dont 
le progrès technique dans la production y est incorporé, le développement du capital 
humain, le renforcement de la cohésion  nationale qui débouche sur un capital social ou 
une société civile plus forte et démocratique, une politique macroéconomique qui 
garantit la santé monétaire de l’Etat et de l’Etat-nation, conduisant à des indices 
d’endettement intérieur et extérieur dans des limites conservatrices, tout cela ce sont des 
éléments constituant une stratégie nationale de développement. Dans ce processus, les 
institutions, au lieu d’être de simples abstractions valables pour n’importe quelle 
situation, sont vues et pensées de façon concrète, historique. La stratégie nationale de 
développement gagnera en sens et en force quand ses institutions – celles de court 
terme, que j’appellerai politiques ou politiques publiques, ou celles relativement 
permanentes (les institutions stricto sensu) – répondront aux besoins de la société, 
lorsqu’elles seront compatibles avec la dotation de facteurs de production de 
l’économie, ou de façon plus large, avec les éléments qui composent l’instance 
structurelle de la société. 
 
 
IV. L’ANCIEN ET LE NOUVEAU DEVELOPPEMENTISME 
 
Le développementisme des années 50 et le nouveau développementisme se distinguent 
par rapport à deux variables intervenues au cours de ce demi-siècle : d’une part, des 
faits historiques nouveaux qui ont changé le cadre du capitalisme mondial, des “trente 
glorieuses” à la phase de la “globalisation”; de l’autre, les pays de développement 
moyen, comme le Brésil, ont modifié leur propre stade de développement, ne se 
caractérisant plus par des industries.  
 
Le changement principal à niveau international a été le passage d’un capitalisme des 
années d’or ou glorieuses (1945-1975) - où se constituait l’Etat de bien-être et le 
keynesiannisme dominait sur le plan macroéconomique, tandis que la “théorie 
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économique du développement” (de Lewis, Nurkse, Furtado, Prebisch et Myrdal) 
dominait sur le plan du développement économique -, à un capitalisme de la 
globalisation, néolibéral - où les taux de croissance sont moins importants et la 
compétition entre les Etats-nations est beaucoup plus acharnée. Pendant les “trente 
glorieuses”, les pays de développement moyen ne représentaient pas encore une 
quelconque menace pour les pays riches. Depuis les années 70, cependant, avec les 
NICs et depuis les années 90, avec la Chine, la compétition qu’ils représentaient est 
devenue bien plus importante : la menace de leur main-d’œuvre bon marché pour les 
pays riches est devenue plus évidente que jamais. A cette époque les pays riches, en 
particulier les Etats-Unis, qui avaient besoin d’alliés pendant la Guerre Froide, étaient 
plus généreux; aujourd’hui, seulement des pays très pauvres d’Afrique peuvent 
s’attendre à une certaine générosité – et même ceux-là doivent faire attention, parce que 
la façon dont les pays riches et la Banque Mondiale s’en occupent et orientent leur aide, 
ou ce qu’ils prétendent être de l’aide, est souvent perverse.  
 
La différence principale à niveau national concerne le fait que l’industrie à cette 
époque-là était immature ; aujourd’hui elle est déjà une industrie mûre. Le modèle de 
remplacement des importations a été efficace entre les années 30 et 60 en établir les 
bases industrielles des pays de l’Amérique Latine. Toutefois, à partir de la crise des 
années 60, ces pays auraient déjà dû commencer à réduire le protectionnisme et à 
s’orienter vers un modèle d’exportation, où le pays se montre capable d’exporter des 
produits manufacturés de façon compétitive. Ils ne l’ont fait pourtant qu’au moment où 
la crise des années 80 les y a obligés, souvent de façon pressée et mal planifiée. Ce 
retard de 20 ans a été une des plus grandes distorsions subies par le développementisme 
des années 50.  
 
Le nouveau développementisme n’est pas protectionniste. Il suppose que les pays de 
développement moyen ont déjà surmonté la phase de l’industrie immature et exige des 
entreprises qu’elles soient compétitives dans tous les secteurs industriels auxquels elles 
se consacrent, et que, pour certains, elles soient particulièrement compétitives pour 
pouvoir exporter. Contrairement à l’ancien développementisme, qui a adopté le 
pessimisme exportateur de la théorie économique du développement, le nouveau ne 
souffre pas de cette maladie. Comme n’importe quelle autre stratégie de développement, 
il ne veut pas fonder sa croissance dans l’exportation de produits primaires de basse 
valeur ajoutée, mais parie au contraire sur la possibilité, pour les pays en 
développement, d’exporter des produits manufacturés ou des produits primaires de 
haute valeur ajoutée et définit cette stratégie comme centrale. L’expérience des 30 
dernières années a montré de façon évidente que ce pessimisme a été l’un des grands 
leurres théoriques de la théorie économique du développement. Dès la fin des années 
60, les pays d’Amérique Latine auraient dû commencer une transition du modèle de 
substitution à celui d’exportation, comme l’ont fait la Corée et Taiwan. En Amérique 
Latine, le Chili a été le premier pays à réaliser ce changement et pour cette raison son 
développement est fréquemment montré comme un exemple de réussite d’une stratégie 
néolibérale. En réalité, le néolibéralisme n’a été appliqué pleinement au Chili qu’entre 
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1973 et 1981, et s’est terminé par une grande crise de balance des payements en 1982.
16

 
Le modèle exportateur n’est pas spécifiquement néolibéral, entre autres raisons parce 
qu’à la rigueur la théorie économique néoclassique, qui est derrière cette idéologie, ne 
fait pas de place aux stratégies de développement. Les pays asiatiques dynamiques, qui 
ont adopté une stratégie développementiste depuis les années 50, l’ont doté déjà dans 
les années 60 d’un caractère exportateur de produits manufacturés et, au moins depuis 
les années 70, peuvent être considérés comme des pays nouveaux-développementistes. 
Le modèle exportateur présente deux grands avantages par rapport au modèle de 
substitution des importations. La première est que le marché pour les industries ne se 
limite pas au marché interne. Cela est important pour les petits pays, mais il est aussi 
fondamental pour un pays avec un marché interne relativement grand comme le Brésil. 
Quant à la deuxième, si le pays adopte cette stratégie, les autorités économiques qui 
suivent une politique industrielle favorisant leurs entreprises disposent alors d’un critère 
d’efficacité pour s’orienter : seulement les entreprises suffisamment efficaces pour 
exporter seront bénéficiées par la politique industrielle. Dans le cas du modèle de 
substitution des importations, des entreprises très inefficaces peuvent être protégées; 
dans le cas du modèle exportateur, cette possibilité diminue de façon substantielle.  
 
Le fait que la stratégie du  nouveau développementisme n’est pas protectionniste, ne 
signifie pas que les pays doivent se disposer à une ouverture indiscriminée. Il leur faut 
négocier des ouvertures en contrepartie, de façon pragmatique, dans le cadre de 
l’Organisation Mondiale du Commerce et des accords régionaux. En particulier, cela ne 
signifie pas que le pays doit renoncer à des politiques industrielles. La place de ces 
politiques a été réduite par les accords très défavorables de la rencontre de l’OMC à 
l’Uruguay, mais il y a encore de la place pour ce genre de politiques, pensées de façon 
stratégique, prenant en considération des avantages comparatifs futurs qui peuvent se 
confirmer dans la mesure où les entreprises soutenues réussissent. 
 
Le nouveau développementisme rejette les idées équivoquées selon lesquelles la 
croissance est basée fondamentalement sur la demande et le déficit public, idées 
devenues populaires dans les années 60 en Amérique Latine. Il s’agit ici d’une des plus 
graves distorsions subies par le développementisme dans les mains de ses épigones 
populistes. Les bases théoriques de cette stratégie nationale de développement se 
trouvent dans la théorie macroéconomique keynesienne et dans la théorie économique 
du développement, qui à son tour se fonde en particulier sur la théorie économique 
classique. Keynes a signalé l’importance de la demande ajoutée et a légitimé le recours 
à des déficits fiscaux en des moments de récession. Il n’a jamais, cependant, soutenu les 
déficits publics chroniques. Son présupposé a toujours été qu’une économie nationale 
équilibrée du point de vue fiscal pourrait, pendant une courte période, sortir de 
l’équilibre pour rétablir le niveau de l’emploi.

17
 Des économistes remarquables, comme 

Furtado, Presbisch et Rangel, qui ont formulé la stratégie développementiste, étaient 

                                                
16

 Voir Dias-Alejandro (1981); Ffrench-Davis (2003). 
17

 Voir Bresser-Pereira et Dall’Acqua (1991). 



BRESSER-PEREIRA / Passages de Paris 6 (2011) 293–320 309

keynesians et considéraient l’administration de la demande ajoutée comme un outil 
important dans la promotion du développement. Mais ils n’ont jamais soutenu le 
populisme économique des déficits chroniques. Leurs épigones, cependant, l’ont fait.  
Quand Celso Furtado, face à la grave crise du début des années 60, a proposé le Plan 
Triannuel (1963), il a été considéré par ces suiveurs de deuxième catégorie comme 
quelqu’un atteint d’une “rechute orthodoxe”. En réalité ce que Furtado pensait déjà, et 
que le nouveau développementisme défend fermement, c’est l’équilibre fiscal. Il le 
défend non par “orthodoxie”, mais parce qu’il sait que l’Etat est l’instrument de l’action 
collective par excellence de la nation. Or, si l’Etat a un rôle si stratégique, l’appareil 
d’Etat doit être fort, solide, capable et, de ce fait, ses finances ont besoin d’être 
équilibrées. Encore plus, il faut que sa dette soit réduite et ses délais longs. Le pire qui 
puisse arriver à un Etat en tant qu’organisation (l’Etat est aussi un ordre juridique) c’est 
d’être dans les mains des créanciers, intérieurs ou extérieurs. Les créanciers extérieurs 
sont particulièrement dangereux, parce qu’ils peuvent à tout moment se retirer du pays 
avec leurs capitaux. Toutefois, les créanciers intérieurs devenus rentiers, avec l’appui du 
système financier, peuvent imposer au pays des politiques économiques désastreuses, 
comme c’est le cas du Brésil. 
 

Table 1 : Ancien et nouveau développementisme comparés 
 

Ancien Développementisme Nouveau développementisme 
L’Etat a un rôle central dans l’épargne 

forcée et l’investissement en des 
entreprises 

L’Etat a un rôle subsidiaire, mais 
important dans les deux activités 

Protectionniste et pessimiste Exportateur et réaliste 
Un certain laisser-aller fiscal Discipline fiscale 

Une certaine complaisance à l’égard 
de l’inflation 

Aucune complaisance à l’égard de 
l’inflation 

 
La troisième et dernière différence entre le développementisme des années 50 et le 
nouveau développementisme concerne le rôle attribué à l’Etat dans la promotion de 
l’épargne forcée et dans la réalisation d’investissements dans l’infrastructure 
économique. Les deux formes historiques du développementisme attribuent un rôle 
économique fondamental à l’Etat pour assurer le bon fonctionnement du marché ainsi 
que les conditions générales de l’accumulation de capital, comme l’éducation, la santé 
et l’infrastructure des transports, des communications et de l’énergie. Par ailleurs, dans 
le développementisme des années 50, l’Etat avait un rôle fondamental dans la 
promotion de l’épargne forcée, contribuant ainsi à ce que les pays complètent leur 
processus d’accumulation primitive. L’Etat avait aussi le rôle d’investir directement 
dans les domaines d’infrastructure et d’industrie lourde, où les investissements 
nécessaires étaient très élevés, le secteur privé ne disposant pas d’une épargne 
suffisante.  
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Ce tableau a changé depuis les années 80. Pour le nouveau développementisme, l’Etat 
peut encore, voire doit promouvoir l’épargne forcée et investir dans certains secteurs 
stratégiques, mais le secteur privé national a maintenant des ressources suffisantes aussi 
bien que la capacité de réaliser en bonne partie les investissements nécessaires. Le 
nouveau développementisme rejette la thèse néolibérale selon laquelle “l’Etat n’a plus 
de ressources”, parce que cela dépend de la forme par laquelle les finances de l’appareil 
de l’Etat sont administrées. Mais il entend que, dans tous les secteurs où il y a une 
certaine compétition, l’Etat n’a pas à être l’investisseur, mais plutôt à essayer de 
défendre et d’assurer la concurrence. Ces investissements étant exclus, il reste encore 
beaucoup d’autres à être réalisés par l’Etat, financés par l’épargne publique et non par 
l’endettement.  
 
Pour faire une synthèse, prenant en compte le stade particulier où se trouvent les pays 
de développement moyen, le nouveau développementisme, par rapport à l’ancien, voit 
le marché comme une institution plus efficace, plus à même de coordonner le système 
économique, tout en restant très éloigné de la foi irrationnelle dans le marché de 
l’orthodoxie conventionnelle. 
 
 
V. NOUVEAU DEVELOPPEMENTISME ET ORTHODOXIE 
CONVENTIONNELLE 
 
Examinons maintenant les différences entre le nouveau développementisme et 
l’orthodoxie conventionnelle. L’orthodoxie économique conventionnelle, ou savoir 
économique conventionnel, est constituée par l’ensemble des théories, diagnostics et 
propositions de politiques que les pays riches offrent aux pays en développement. Son 
fondement est la théorie économique néoclassique, mais l’orthodoxie conventionnelle 
ne s’y confond pas parce qu’elle n’est pas théorique, mais plutôt ouvertement 
idéologique et dirigée vers des propositions de reformes institutionnelles et de politiques 
économiques. Tandis que la théorie économique néoclassique dominante possède ses 
bases dans les universités, en particulier les universités américaines, l’orthodoxie 
conventionnelle provient de Washington, où se trouvent le Trésor des Etats-Unis et les 
deux agences censées être internationales, mais de fait subordonnées au Trésor : le 
Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale, le premier s’occupant de la 
politique macroéconomique et la deuxième du développement. Secondairement, elle 
provient de “New York”, c’est-à-dire, du siège ou du centre de convergence de grandes 
banques internationales et des entreprises multinationales. Par conséquent, nous 
pouvons dire que l’orthodoxie conventionnelle est l’ensemble de diagnostics et de 
politiques dont la source se trouve à Washington et à New York. L’orthodoxie 
conventionnelle change avec le temps. A partir des années 80, elle s’identifie au 
“Consensus de Washington”, qui ne peut pas être compris comme la simple liste des 10 
reformes ou ajustements rassemblés par John Williamson dans le paper qui a donné 
origine à l’expression. Dans cette liste il y avait aussi des reformes et ajustements 
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nécessaires.
18

 Le Consensus de Washington est en réalité la forme effectivement 
assumée par l’idéologie néolibérale et globaliste sur le plan des politiques économiques 
conseillées aux pays en développement. Dans quelques-uns de mes travaux, j’ai 
distingué le Premier et le Deuxième Consensus de Washington, pour faire remarquer 
que dans le premier la préoccupation fondamentale concerne l’ajustement 
macroéconomique rendu nécessaire par la grande crise de la dette extérieure des années 
80, tandis que le deuxième, dominant à partir des années 90, prétend être aussi une 
stratégie de développement fondée sur l’ouverture du compte-capital et sur la croissance 
avec épargne extérieure, mais les deux forment un seul consensus – celui des pays 
riches par rapport à leurs concurrents, les pays de développement moyen.  L’expression 
Consensus de Washington peut être utile, mais je lui préfère le terme d’orthodoxie 
conventionnelle, parce que c’est une expression plus générale, qui présente comme 
simplement conventionnelle une certaine “orthodoxie”.

19
 L’orthodoxie conventionnelle 

est la forme par laquelle les Etats-Unis, sur le plan des politiques et des institutions 
économiques, expriment leur hégémonie idéologique sur le reste du monde, en 
particulier sur les pays en développement dépendants, qui ne disposent pas d’une nation 
suffisamment forte pour faire face à cette hégémonie, comme les pays latino-américains 
l’ont été traditionnellement. Cette hégémonie se veut “bienveillante”, mais elle est en 
réalité le bras et la parole du néo-impérialisme – c’est-à-dire, de l’impérialisme sans 
colonies (formelles), établi sous l’égide des Etats-Unis et des autres pays riches après la 
fin du système colonial classique, juste après la Deuxième Guerre Mondiale.  
 
Dans la mesure où l’orthodoxie conventionnelle est l’expression pratique de l’idéologie 
néolibérale, elle est l’idéologie du marché contre l’Etat. Tandis que le nouveau 
développementisme veut un Etat et un marché forts et ne voit pas de contradiction entre 
les deux, l’orthodoxie conventionnelle veut renforcer le marché à travers 
l’affaiblissement de l’Etat, comme si ces deux institutions devaient s’annuler entre elles. 
L’orthodoxie conventionnelle est donc, à partir de la deuxième moitié du XXème siècle, 
la nouvelle version du laissez faire dominant le siècle antérieur. Ignorant que la taille de 
l’Etat s’est agrandie en termes de charges et d’impositions, aussi bien que du degré de 
régulation exercé sur le marché, en conséquence de l’augmentation des dimensions et de 
la complexité des sociétés modernes, ignorant aussi qu’un Etat fort et relativement 
grand est la condition d’un marché fort et compétitif, l’orthodoxie conventionnelle est la 
réaction pratique contre cette croissance de l’appareil de l’Etat. Il est vrai que l’Etat a 
aussi grandi par simple bureaucratisme, pour créer des postes et des emplois pour la 
bureaucratie, mais l’orthodoxie conventionnelle ne s’intéresse pas à distinguer la 
croissance légitime de la croissance illégitime de l’Etat. Cette idéologie est celle de 
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 Williamson (1990). 
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 Je ne ressent pas de la sympathie à l’égard des orthodoxies, qui sont des formes de renoncement à la 
pensée, aussi bien que je n’ai pas d’intérêt pour les hétérodoxies quand l’économiste, en s’identifiant en 
tant qu’hétérodoxe, renonce à voir ses idées et politiques appliquées et se réserve le rôle d’éternelle 
opposition minoritaire. Le bon économiste n’est pas orthodoxe ni hétérodoxe, mais pragmatique: il sait 
faire de la bonne politique économique fondée sur une théorie économique ouverte et modeste, qui 
l’oblige en permanence à penser et à décider en situation d’incertitude.  
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l’Etat minimal, de l’Etat police, de l’Etat qui ne se préoccupe que de la sécurité interne 
et externe, laissant au marché la coordination économique, les investissements dans 
l’infrastructure, voire dans les services sociaux de santé et d’éducation. C’est l’idéologie 
individualiste qui suppose que tous sont également capables de défendre leurs intérêts. 
C’est alors une idéologie de droite, des puissants, des plus riches, des mieux élevés – 
celle de la grande bourgeoisie et de la haute technobureaucratie. Son but est de baisser 
les salaires réels directs et indirects à travers le manque de protection et la précarité du 
travail et rendre ainsi les entreprises plus compétitives dans un marché international de 
pays en développement avec de la main-d’oeuvre bon marché.  
 
La première et la plus générale des différences entre le nouveau développementisme et 
l’orthodoxie conventionnelle a été présentée dans le dernier paragraphe de la section 
antérieure. L’orthodoxie conventionnelle est fondamentaliste de marché, elle croit 
qu’“au principe était le marché”, une entité qui coordonne tout de façon optimale si elle 
est libre; le nouveau développementisme ne l’est pas. Ce dernier considère le marché 
comme une institution extraordinairement efficace pour coordonner les systèmes 
économiques, mais reconnaît ses limitations. La distribution des facteurs est la tâche 
qu’il accomplit le mieux, mais là aussi on trouve des problèmes. L’encouragement des 
investissements et de l’innovation laisse beaucoup à désirer. Et sur le plan de la 
distribution de la rente, le mécanisme est en définitif insatisfaisant, parce que les 
marchés récompensent les plus forts et les plus capables. Tandis que l’orthodoxie 
conventionnelle reconnaît les failles du marché, mais affirme que les failles de l’Etat, 
quand celui-ci essaie de les compenser, sont encore pires, le nouveau 
développementisme rejette ce pessimisme sur la capacité de l’action collective et veut 
un Etat fort, non aux dépenses du marché, mais pour que ce dernier soit fort. Si les 
hommes sont capables de construire des institutions pour réglementer les actions 
humaines, y compris le marché lui-même, il n’y a pas de raison pour qu’ils ne soient pas 
capables de renforcer l’Etat en tant qu’appareil ou organisation, rendant son 
gouvernement plus légitime, ses finances plus solides et son administration plus 
efficace; les hommes devraient être capables aussi de renforcer l’Etat en tant qu’ordre 
juridique, rendant ses institutions de plus en plus adéquates aux besoins sociaux. La 
politique et la démocratie existent exactement pour cela.  
 
Comme une des bases du nouveau développementisme est l’économie politique 
classique, fondamentalement une théorie de la “richesse des nations”, de Smith, ou de 
l’“accumulation de capital”, de Marx, les structures sociales et les institutions sont pour 
lui d’une importance fondamentale. Par ailleurs, comme le nouveau développementisme 
adopte une perspective historique du développement, les enseignements 
institutionnalistes de l’école historique allemande et de l’institutionnalisme américain 
du début du XXème siècle sont une partie fondamentale de sa vision du 
développement.

20
 Les institutions sont donc d’une importance fondamentale et leur 
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 L’école historique allemande est représentée par Gustav Schmoller, Otto Rank, Max Weber et, dans 
une voie différente, par Friedrich List; l’école institucionaliste américaine est celle de Thorstein Veblen, 
Wesley Mitchell et John R. Commons. 
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reforme est un besoin permanent, dans la mesure où, dans les sociétés complexes et 
dynamiques où nous vivons, il faut que les activités économiques et le marché soient 
constamment régulés. Le nouveau développementisme est donc réformiste. De son côté, 
l’orthodoxie conventionnelle, fondée sur la théorie économique néoclassique, ne s’est 
rendue compte que récemment de l’importance des institutions, lors de l’apparition du 
“nouveau institutionnalisme”. A l’opposé de l’institutionnalisme historique qui, sur le 
plan du développement économique, voit dans les institutions pré-capitalistes et dans les 
distorsions du capitalisme des obstacles au développement et qui cherche à développer 
des institutions qui le promeuvent de façon active, le nouveau institutionnalisme a une 
proposition simpliste : il suffit que les institutions garantissent la propriété et les 
contrats ou, de façon plus large, le bon fonctionnement des marchés, que ceux-ci 
promouvront le développement de façon automatique. Dans le jargon néolibéral 
pratiqué, par exemple, par The Economist, un gouvernement est bon du point de vue 
économique s’il est “réformiste” – et être réformiste signifie faire des reformes 
orientées ver le marché. Pour le nouveau développementisme, un gouvernement sera 
bon sur le plan économique s’il est “développementiste” – s’il promeut le 
développement et la distribution de la rente à travers l’adoption de politiques 
économiques et de reformes institutionnelles orientées, autant que possible, vers le 
marché, mas corrigeant souvent l’action automatique de ces marchés. En d’autres 
termes, il est bon s’il dispose d’une stratégie nationale de développement, parce que 
celle-ci n’est autre chose que cet ensemble d’institutions et de politiques économiques 
tournées vers le bon fonctionnement des marchés et vers le développement. Pour 
l’orthodoxie conventionnelle, les institutions doivent se limiter presque exclusivement 
aux normes constitutionnelles, pour le nouveau développementisme les politiques 
économiques et, de façon plus large, les régimes de politiques économiques et 
monétaires sont des institutions qui doivent être reformées, corrigées de façon 
permanente, dans le cadre d’une stratégie plus générale. En plus des institutions 
relativement permanentes, des politiques industrielles sont aussi nécessaires. Ce ne sont 
pas elles qui distinguent fondamentalement le nouveau développementisme de 
l’orthodoxie conventionnelle, parce que le premier utilise la politique industrielle de 
façon modérée, il agit de façon simplement stratégique, quand l’entreprise qui a besoin 
de soutien montre qu’elle a ou qu’elle aura la capacité de concourir à niveau 
international : une politique industrielle qui finit par se confondre avec le 
protectionnisme n’est pas acceptable.  
 
Beaucoup de reformes institutionnelles sont communes au nouveau développementisme 
et à l’orthodoxie conventionnelle. Cependant, les buts sont souvent différents. Prenons 
par exemple la reforme de la gestion publique. Le nouveau développementisme la 
favorise, parce qu’il veut un Etat plus capable et plus efficace; l’orthodoxie 
conventionnelle le fait parce qu’elle voit dans cette reforme l’occasion de diminuer les 
charges des impôts. Pour le nouveau développementisme, cette conséquence peut être 
souhaitable, mais il s’agit d’une toute autre question. La charge des impôts est une 
question politique qui dépend principalement des fonctions que les sociétés 
démocratiques attribuent à l’Etat et ne dépend que de façon secondaire de l’efficacité 
des services publics. Dans certains cas, il s’agit d’un problème de mesure. Le nouveau 
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développementisme est favorable à une économie ouverte du point de vue commercial, 
compétitive, mais il ne radicalise pas cette idée et sait utiliser les négociations 
internationales pour obtenir des contreparties, vu que les marchés mondiaux sont loin 
d’être libres. Dans d’autres cas, la différence est dans l’emphase : aussi bien le nouveau 
développementisme que l’orthodoxie conventionnelle sont favorables à une plus grande 
flexibilité des marchés de travail, mais le nouveau développementisme, appuyé sur des 
expériences en particulier du Nord de l’Europe, ne confond pas flexibilité et absence de 
protection, tandis que l’orthodoxie conventionnelle rend flexible le travail pour que la 
force de travail devienne précaire, viabilisant la baisse des salaires.  
 
 
VI. DEUX TRIPIEDS COMPARES 
 
Pour comparer le nouveau développementisme et l’orthodoxie conventionnelle, 
examinons les deux pairs de “trépieds” sur lesquels ils s’appuient : une pair de trépieds 
contradictoires concernant la politique plus générale de développement et deux paires 
de trépieds concernant la politique macroéconomique. 
 
Le trépied du développement de l’orthodoxie conventionnelle peut être énoncé de la 
façon suivante : “Un pays se développera sous l’impulsion des forces du marché si : (1) 
il maintien l’inflation et les comptes publiques sous contrôle; (2) il réalise des reformes 
microéconomiques orientées vers le marché; et (3) il obtient de l’épargne extérieure 
pour financer son développement, étant donné le manque d’épargne intérieure”. Comme 
alternative, le trépied nouveau-développementiste affirme que : “Un pays se 
développera en profitant des forces du marché si : (1) il maintien la stabilité 
macroéconomique; (2) il compte sur des institutions générales qui renforcent l’Etat et le 
marché, ainsi qu’un ensemble de politiques économiques constituant une stratégie 
nationale de développement; et (3) il est capable de promouvoir l’épargne intérieure, 
l’investissement et l’innovation chez les entrepreneurs”.  
 

Table 2 : Trépieds du développement comparés 
 

Orthodoxie Nouveau Développementisme 
Contrôler l’inflation et les comptes 

publiques 
Maintenir la stabilité 
macroéconomique 

Reformer pour renforcer le marché Reformer pour renforcer le marché et 
l’Etat et avoir une politique industrielle

Obtenir de l’épargne extérieure Promouvoir l’épargne intérieure et 
l’innovation 

 
J’ai déjà discuté l’item (2) des deux trépieds : pour l’orthodoxie conventionnelle les 
institutions sont statiques, pour le nouveau développementisme elles sont dynamiques, 
constituant une stratégie nationale de développement. Analysons maintenant l’item (3), 
parce qu’il conditionne la politique macroéconomique présente dans l’item (1). 
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Pour l’orthodoxie conventionnelle, le besoin d’une épargne extérieure constitue un point 
central. Selon Washington et New York, les pays en développement n’arriveront à 
croître que s’ils comptent sur le capital des pays riches. Ceci est un point central et 
indiscutable pour l’orthodoxie conventionnelle, c’est un présupposé. Cette orthodoxie 
affirme : “il est naturel que les pays riches en capital transfèrent leurs capitaux vers les 
pays pauvres en capital”. Cette vision a toujours été dominante parmi les économistes et 
ceux qui formulent des politiques économiques dans les pays riches. Dans les années 
70, pour la première fois, l’épargne extérieure est devenue disponible de façon 
abondante pour les pays en développement. Les pays en développement ont profité de 
cette “opportunité” et le résultat a été la grande crise de la dette extérieure des années 
80. Au début des années 90, quand la crise de la dette extérieure a enfin été relativement 
formulée, une nouvelle vague de fluxes de capital vers les pays en développement a 
commencé, cette fois-ci dans le cadre de la globalisation néolibérale et de l’ouverture, 
non seulement commerciale, mais aussi du compte-capital. Dans ce contexte, 
Washington et New York n’ont pas tardé à annoncer la nouvelle vérité : “le 
développement économique est une grande compétition entre les pays en 
développement pour savoir qui réussira le plus grand accès à l’épargne extérieure”. Les 
pays qui se sont consacrés de la façon plus active et fidèle au confidence building, à la 
pratique de la construction de la confiance auprès des créanciers de New York et des 
autorités de Washington, ceux qui suivront au mieux leurs orientations, seront les pays 
qui se développeront parce qu’ils bénéficieront le plus des ressources extérieures de prêt 
et d’investissement direct.  
 
Le nouveau développementisme rejette l’idée selon laquelle les pays de développement 
moyen ont besoin d’épargne extérieure pour leur croissance. Il va même au-delà : il 
pense que la stratégie de croissance avec épargne extérieure est le substitut idéologique 
de la loi des avantages comparatives dans le processus de neutralisation du 
développement des pays de développement moyen. Ce que l’histoire nous apprend est 
que les pays se développent presque exclusivement avec des ressources internes. A 
certains moments, quand les opportunités d’investissement sont très grandes, des 
déficits en compte peuvent accélérer le développement de façon bénéfique, mais ce sont 
des situations exceptionnelles. Dans des situations normales, le recours à l’épargne 
extérieure, c’est-à-dire, à des déficits en compte, doit être très limité pour deux raisons. 
La première est une raison évidente : l’endettement extérieur excessif mène facilement à 
des crises désastreuses de la balance des paiements. La deuxième est une raison plus 
sophistiquée, dont l’analyse a été l’objet de mon attention pendant les deux dernières 
années : les déficits en compte bancaire sont compatibles avec des taux de change 
appréciés, qui augmentent de façon artificielle les salaires et la consommation et 
diminuent l’épargne intérieure, de telle façon que, dans des situations normales, où le 
taux de profit prévu n’est pas particulièrement élevé, l’afflux d’épargne extérieure 
implique un remplacement important de l’épargne intérieure par l’épargne extérieure. 
Par conséquent, le pays se développe peu ou rien de tout à court terme en raison de 
l’afflux de capitaux, tandis qu’il crée une charge en termes de dette et d’obligations 
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d’envoi de profits et d’intérêts pour les années à venir, ce qui sans doute réduira sa 
croissance.

21
 

 
Pour l’orthodoxie conventionnelle, la situation des déficits en compte chroniques, à 
l’endettement extérieur élevé, serait “naturel” pour les pays en développement; pour le 
nouveau développementisme, cette situation double n’a rien de naturel ou de nécessaire 
et les pays qui se développent le plus – les pays asiatiques – ont recours de façon très 
parcimonieuse à l’épargne extérieure. Ils se développent en général avec une “dés-
épargne” extérieure, c’est-à-dire, avec des superavits en compte. Ils reçoivent des 
investissements directs, comme par ailleurs le font aussi les pays riches, non pour 
financer des déficits en compte, mais comme une contrepartie des investissements à 
l’extérieur ou de l’augmentation des réserves. 
 
La politique macroéconomique se fonde aussi sur deux trépieds conflictuels. Le trépied 
conventionnel affirme que : “La stabilité macroéconomique, comprise 
fondamentalement comme contrôle de l’inflation, sera assurée si : (1) le gouvernement 
contrôle ses dépenses, atteignant le nécessaire “superavit primaire”; (2) la Banque 
Centrale a comme seule mission contrôler l’inflation et comme seul instrument le taux 
d’intérêts, dont le niveau n’est pas important; et (3) le taux de change fluctue dans un 
cadre d’ouverture de compte-capital”. A son tour, le trépied macroéconomique 
nouveau-développementiste affirme que la stabilité macroéconomique, comprise 
comme taux d’inflation contrôlée et un bon niveau de plein emploi, sera atteinte si : (1) 
le gouvernement contrôle ses dépenses et le déficit public et réussit une épargne 
publique positive pour financer ses investissements; (2) la Banque Centrale a une 
double mission : le contrôle de l’inflation et l’équilibre de la balance des paiements, 
ainsi que deux instruments, le taux d’intérêts et le change; et (3) le taux de change est 
administré pour rester compétitif, utilisant pour cela les contrôles de capital, si 
nécessaire et le taux d’intérêts reste le plus bas possible, compatible avec la stabilité des 
prix. 
 

Table 3 : Trépieds macroéconomiques comparés 
 

Orthodoxie Nouveau Développementisme 
Obtenir superavit primaire Obtenir épargne publique 

Attribuer à la Banque Centrale  
une seule mission et un seul instrument 

Attribuer à la Banque Centrale une 
double mission et un double instrument 

Ouvrir des comptes-capital et faire flotter 
le change  

Administrer le change utilisant des 
contrôles de capital si nécessaire 
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 Je fais la critique de la stratégie de croissance avec de l’épargne extérieure depuis le début de cette 
décennie. Voir en particulier Bresser-Pereira (2002, 2004), Bresser-Pereira et Nakano (2002 [2003]), et 
Bresser-Pereira et Gala (2005). 



BRESSER-PEREIRA / Passages de Paris 6 (2011) 293–320 317

Pour les deux approches, la stabilité macroéconomique est fondamentale pour le 
développement et la discipline fiscale est fondamentale pour cette stabilité, mais la 
divergence commence par le concept de stabilité. Le niveau d’emploi est un élément 
fondamental de la vraie stabilité macroéconomique. La loi américaine qui régule la 
Federal Reserve Bank, établit comme buts non seulement le contrôle de l’inflation et le 
maintien d’un niveau d’emploi satisfaisant, mais encore une troisième variable : le taux 
d’intérêts “modéré”. Aussi bien le nouveau développementisme que l’orthodoxie 
conventionnelle veulent le contrôle ferme des comptes publiques, mais dans le cas de 
l’orthodoxie conventionnelle la mesure fondamentale est le superavit primaire. Elle 
cherche à garantir par ce moyen que la relation dette/PIB n’augmente pas et que les 
créanciers soient rassurés. Le nouveau développementisme est plus ambitieux : il veut 
contrôler le déficit public et en plus réussir à constituer une épargne publique positive, 
qui finance, sinon complètement, au moins une bonne partie des investissements publics 
nécessaires.  
 
Tandis que l’orthodoxie conventionnelle ne prône qu’une seule mission pour la Banque 
Centrale – le contrôle de l’inflation –, le nouveau développementisme affirme la 
nécessité de deux missions : inflation et emploi. Tandis que l’orthodoxie 
conventionnelle n’envisage pas des limites pour le taux d’intérêts, le nouveau 
développementisme veut que les autorités monétaires fassent les plus grands efforts 
pour qu’il reste bas. Enfin, il y a une différence fondamentale concernant le taux de 
change. Pour l’orthodoxie conventionnelle, le marché se chargera du taux de change, 
donc chercher à l’administrer, dans le cadre d’un change flottant, est contradictoire et 
contreproductifs; pour le nouveau développementisme, ceci est le prix 
macroéconomique le plus stratégique et, avec des restrictions ou dans des limites 
raisonnables, il doit et peut être administré. Pour administrer le change, il faut que le 
taux d’intérêts interne soit modéré, de façon à permettre l’achat de réserves quand les 
afflux de capitaux sont très élevés. A certains moments, il peut se montrer nécessaire de 
recourir aux contrôles de capital. Le nouveau développementisme est favorable à ces 
contrôles dans de tels cas, dans la ligne de ce qu’a fait le Chili dans les années 90.  
 
Chacun de ces points mériterait une longue analyse, mais cela dépasse le cadre de cet 
article. Je me limite alors à observer que le trépied macroéconomique conventionnel est 
fortement influencé par la stratégie de croissance avec épargne extérieure, devenue 
dominante dans les années 90. Auparavant, le FMI se préoccupait pour le taux de 
change et lors de crises de balance de paiements, en plus d’exiger des ajustements 
fiscaux, il exigeait toujours la dévalorisation du change. A partir des années 90, 
cependant, le FMI a oublié les déficits en compte (enfin, c’était de l’épargne 
extérieure...) et les dépréciations de change. L’hypothèse des déficits jumeaux le 
dispensait de s’inquiéter pour le déficit en compte : il suffisait de se préoccuper  pour le 
superavit primaire. Pendant un certain temps, le FMI préférait parler d’ancres de change 
et de dollarisation; après l’échec de cette stratégie au Mexique, au Brésil et surtout en 
Argentine, le FMI s’est tourné vers la pleine fluctuation du change pour résoudre tous 
les problèmes externes. Le nouveau développementisme critique fortement cette 
perspective et souhaite un contrôle non seulement des comptes publiques de l’Etat 
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(déficit public), mais aussi des comptes totales de la nation (compte bancaire); il veut 
non seulement que l’Etat soit peu endetté et présente une épargne publique positive, 
mais aussi que l’Etat-nation possède des comptes extérieures qui assurent sa sécurité et 
son autonomie nationale. Il veut non seulement l’administration du taux d’intérêts, mais 
aussi celle du taux de change, même dans le cadre d’un régime de change flottant, qu’il 
n’appelle pas “sale”, comme le fait l’orthodoxie conventionnelle, mais “administré”. 
 
 
VII. CONCLUSION  
 
Quels sont les résultats des deux politiques? Les résultats de l’orthodoxie 
conventionnelle en Amérique Latine sont bien connus. Au moins depuis 1990, la vérité 
provenant de Washington et de New York est devenue hégémonique dans cette région 
caractérisée par la dépendance. Des reformes et des ajustements de toute sorte ont été 
réalisés, mais il n’y a pas eu de développement. De leur côté, les résultats du nouveau 
développementisme en Amérique Latine ne peuvent pas être mesurés. Le Chili le 
pratique, mais il s’agit d’un petit pays et les politiques qu’il adopte sont a mi-chemin 
entre l’une et l’autre de ces stratégies. L’Argentine de Kirschner et de l’ex-ministre de 
l’économie Roberto Lavagna est la seule expérience concrète, mais elle est trop récente 
pour faire l’objet d’une évaluation définitive. Le nouveau développementisme, pourtant, 
a largement fait ses preuves, parce que c’est  bien ce nom qui convient à la stratégie 
utilisée par les pays dynamiques de l’Asie. 
 
Le nouveau développementisme, aura-t-il des conditions de devenir hégémonique en 
Amérique Latine, comme l’a été dans le passé le développementisme? L’échec du projet 
conventionnel me donne la conviction que la réponse est positive. La crise de 
l’Argentine de 2001 a été un turning point : c’était le requiem de l’orthodoxie 
conventionnelle. Aucun pays n’a adopté de façon plus fidèle ses préceptes, aucun 
président d’un pays ne s’est autant consacré au confidence building que Menen. On en a 
vu les résultats. D’un autre côté, la pensée du nouveau développementisme se 
renouvelle. Elle compte avec une nouvelle génération (par rapport à la mienne ou même 
celle de Nakano) d’économistes de grande qualité qui se forment en particulier au 
Brésil. En Argentine ou au Chili il y a aussi des économistes éminents qui s’identifient à 
cette stratégie, comme Osvaldo Sunkel, Aldo Ferrer, Ricardo Ffrench-Davis et Roberto 
Frenkel. Toutefois, il y a ici un problème d’hégémonie idéologique à résoudre. Les pays 
d’Amérique Latine ne reprendront le développement viable que si leurs économistes, 
leurs entrepreneurs et leur bureaucratie d’Etat se souviennent de l’expérience réussie 
qu’a été l’ancien développementisme et s’ils sont capables de faire un pas en avant. Ils 
ont déjà fait la critique des erreurs commises et se sont rendu compte des faits 
historiques nouveaux qui l’ont rendu obsolète. Il leur faut maintenant reconnaître que la 
révolution nationale qui se réalisait alors, ayant cet ancien développementisme pour 
stratégie, a été interrompue par la grande crise des années 80 et par la vague idéologique 
néolibérale provenant du Nord. Il leur faut approfondir le diagnostic de la quasi 
stagnation provoquée par l’orthodoxie conventionnelle. Il leur faut observer 
attentivement la stratégie nationale de développement des pays asiatiques dynamiques. 
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Il leur faut prendre partie à la grande oeuvre collective nationale qu’est la formulation 
du nouveau développementisme – de la nouvelle stratégie nationale de développement 
pour leurs pays. Mon avis consiste à dire que cette prise de conscience est en processus. 
Le développement de l’Amérique Latine a toujours été un développement “national-
dépendant”, parce que ses élites ont toujours été conflictuelles et ambiguës, tantôt 
s’affirmant comme nation, tantôt cédant à l’hégémonie idéologique extérieure. Ce 
processus, cependant, a un élément cyclique et tout indique que le néolibéralisme et 
l’orthodoxie conventionnelle ont fait leur temps et que de nouvelles perspectives 
s’ouvrent pour la région. 
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CO - OPERATION AND CONFLICT BETWEEN FIRMS, COMMUNITIES, 
NEW SOCIAL MOVEMENTS AND THE ROLE OF GOVERNMENT:  

THE CERRO DE SAN PEDRO CASE 
 
 

José G. VARGAS-HERNÁNDEZ* 
 
 
Abstract: The aim of this paper is to analyze relationships of cooperation and conflict between a mining 
company and the involved communities, New Social Movements and the three levels of government. The 
mining company begun operations for an open pit mine of gold and silver supported by officials from the 
local, state and federal government. The inhabitants of these communities supported by environmental 
groups and NGOs argue that the project will pollute sources of fresh water besides of perturbing the 
environment and the ecology of the region. 
 
Keywords: Cerro de San Pedro; community; government; conflict; environment. 
 
Resumo: O objetivo desse trabalho é analisar as relações de cooperação e conflito entre uma companhia 
de mineração e as comunidades, os novos movimentos sociais e os três níveis de governo envolvidos. A 
companhia de mineração iniciou operações para uma mina a céu aberto de ouro e prata na localidade de 
Cerro de San Pedro, no México, com apoio oficial dos governos local, estadual e federal. Os habitantes 
apoiados por grupos ambientalistas e organizações não-governamentais argumentam que o projeto 
contaminará as fontes de água potável além de perturbar o meio ambiente e o equilíbrio ecológico da 
região. 
 
Palavras-chave: Cerro de San Pedro; comunidade; governo; conflito; meio ambiente. 
 
 
I. GEOGRAPHICAL LOCALIZATION 
 
Cerro de San Pedro is a semi-abandoned historic mining town located in the center of 
Mexico, the State of San Luis Potosi. Cerro de San Pedro is a small village 10 miles east 
of the City of San Luis Potosi, the Capital of the State of San Luis Potosi. Cerro de San 
Pedro is located in the mountains above the valley of San Luis Potosi and is part of the 
watershed area for the valley and its major cities. The valley is the source of 73% of the 
water for the area. 
 
It is a ghost town containing the ruins of shops, churches, estates and a hospital. Today 
there are only about 100 people living in the Cerro. The Real hamlet covers the hills on 
both sides of the canyon; large and small houses flank the narrow streets (Cordero de 
Enciso, 1997). The remains of the 400 year old town are still there, along with an active 
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church and municipal office. Cerro de San Pedro sits in the high desert in the heart of 
Mexico, the kind of place with lots of road runners and big cacti. 400 years of mining 
did not alter the original appearance of Real, which is irregular and whose center is the 
parish of San Pedro. The artistic and urban development that started in the 17th century 
is represented in Cerro de San Pedro. There are two structures particularly important 
from the historical heritage perspective. The Church of San Nicolas dates from XVII 
Century and San Pedro Apostle which dates from the Century XVIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1: Cerro San Pedro located in Mexico 
 
 
Tarascan Indians settled around the church and they adopted San Nicolás as their patron 
saint; the avenue in front of the church was used as an exchange and socializing place 
(Cordero de Enciso, 1997). Two churches were built in Cerro de San Pedro attended by 
the secular clergy helped by the Franciscan monks, and later by the Augustines who 
were able to speak Tarascan. The two churches built in the first half of the 17th century 
being identical, though the San Pedro church was later modified. The church of San 
Pedro is a rare example of a 17th century church; and its coloring is in aesthetic harmony 
with the hill behind it. The San Nicolás de Tolentino church is built on one side of the 
canyon and has become an urban area The San Nicolás church kept its primitive 
appearance of only one nave and barrel vault. 
 
There are several diverse historical monuments protected by the National Institute of 
Anthropology and History (Instituto Nacional de Antropología e Historia-INAH) 
 
The section of town known as "La Colonia de los Gringos" contains what once were 
company offices and living quarters of the American Smelting and Refining Co.  
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Figure 2: Panoramic view of Cerro San Pedro 
 
 
II. LEGAL BACKGROUND 
 
Since the Prehispanic times in México, mining has played an important role in 
economic and political history. From 1986 to 1990 The World Bank granted credits to 
support the structural adjustment economic policies. The credit 3359 supported 
structural adjustment of the mining sector categorized as B to eliminate environmental 
requirements and public hearings (Border Ecology Project, 1994). Under a neoliberal 
economic policy, amendments to constitutional Article 27, a new Agrarian Law, a 
Mining Law (1993) and a Foreign Investment Law during the nineties, allow the 
ejidatarios, originally limited owners of land rights, to change the ownership. Investors 
now could associate with ejidatarios, exploit land resources without buying it. The 
North American Free Trade Agreement (NAFTA) offer advantages and opportunities 
for investors.  
 
The Mining Law (1993) and the Regulation to the Mining Law (1999) opened to foreign 
capital areas that were reserved for national investors and defined new rules for the 
development of national and foreign investments in exploration and exploitation of 
minerals as activities of public utility. The granting process of mining concessions does 
not require public hearings and most of the times the affected communities are the last 
ones to know about the project. There are some references about considering this and 
others “competitive advantages that offer Mexico compared to their partners in NAFTA 
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(Bardake, 1993). A mining concession can not be cancelled for polluting the 
environment and only can be fined. 
 
 
III. HISTORICAL ANTECEDENTS 
 
The Guachichiles inhabited the area of Cerro de San Pedro hills before the Spanish 
came. The first original urban plan of Cerro de San Pedro dates from 1412. A couple of 
missionaries visited the area in the 1570s, but silver was found in the Cerro de San 
Pedro hills. Cerro de San Pedro used to be one of the biggest mining towns of the 
Colonial New Spain Five hundred years ago, Spanish conquistadors carved up the earth 
as they plundered the town's riches, sending most of the treasure back to Europe. In 
March 1592, Don Miguel Caldera, a mestizo and Commander of the Spanish army sent 
a group of miners to reconnoiter the land in the hills of the valley of San Luis Mexquitic 
and register the mines of the gold that called it Real de San Potosí.  
 
Some 60 discoveries were registered with metals rich in lead.. The richest minerals lay 
near the surface. After 40 years of struggle with the Guachichiles during the last decade 
of the 16th century, the Conquistadores convinced the Indians that planting crops and to 
have a sedentary life. Real de Minas de Cerro de San Pedro was founded in 1583 after 
several mines in the vicinity began operations, although is established that was in 1592, 
before that the capital of San Luis Potosi., discovered in the XVI Century, due to its 
wealth was baptized by the Spanish as the Potosi. Martín Pérez was one of the 
discoverers of the mines of el Cerro de San Pedro (S. L .P.), on March 4, 1592, was 
(P.F.V.: Col. Doc., Vol. I, p. 254, cited by Del Hoyo, 1979). 
 
Cerro de San Pedro dates back to the sixteenth century and was the original location of 
the state capital of San Luis Potosi..But at the San Pedro Hill there wasn't enough water 
to support the town and for washing the metals, so they ended up moving. the Spaniards 
founded the village San Luis Potosi in the valley. The San Luis Potosi city’s Coat-of-
Arms had the Cerro de San Pedro on a blue and gold background with two silver and 
two gold cross bands, over which is lying Saint Lous King of France, testimony to its 
mining origins. The mountain is the symbol of their heritage. 
 
Some Spanish families mestizos, mulattos and Indians founded Real de Cerro de San 
Pedro further up in the sierra which had their own governors and unions. Tlaxcalans, 
Tarascans ad Otomies were brought in to work in the mines and the cattle ranches. The 
mining district Cerro de San Pedro has supported various periods of significant mining 
activity and has seen many production mining campaigns since its discovery over the 
past 500 years. There are no records of production during the period (1575 to 1660) of 
mining activity in the Cerro de San Pedro. The mines produced wealth in the first thirty 
years and some 62 million pesos were paid in rights alone during its first 60 years of 
existence; that is, some 10 million pesos per year (Cordero de Enciso, 1997). 
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In 1613, the mayor, Pedro de Salazar had the famous Socavón del Rey built; a 
horizontal tunnel that gave access to deeper veins which produced around thirty tons of 
silver mixed with gold in a year. After 15 years of mining the amount of precious metals 
reduced although there was a “gold affair” that stirred greed among a group of men, 
who colluded in an enormous fraud and the owners of the Briones mine lost their 
property ad finally in 1628 the houses in San Luis Potosí’s main square were vacated. 
The last rich mine, the San Cristóbal was closed down in 1656 although there were 
some bonanzas on El Cerro.  
 
In 1690, the Mayor, Alonso Muñóz Castilblanque, opened the  San Cristóbal mountain 
pass with the help of a loan made to him by the Viceroy, the Count of Galvez  and 
production increased to one fifth of what it was in 1620. In 1740 one hundred furnaces 
and sixty mineral crushers still existed in the region.  
 
In the 18th century the area had a reputation for maltreatment of indigenous people and 
anger The poverty of the inhabitants of the Hill and its surroundings increased and 
became worst in 1767. The donations of silver given towards the reparation of the 
church were lost. The expulsion of the Jesuits resulted in an uprising in 1767. Cerro de 
San Pedro in 1767 was the focal point of a popular insurrection against the excess of 
Borbonic reforms. The serranos had demands and opposed the removal of the Jesuits 
but have to surrender. Viceroy Marquis de Croix sent Don José Galvez with 400 
soldiers to punish the rebels and their families cruelly, but the serranos managed to have 
their taxes reduced and the church was repaired and improved.  
 
By the mid 18th century, after two hundred years of mining industry, it was 
underdeveloped and had low of productivity due to a lack of capital, technological 
insufficiency, the limited capacity of the specialized workers, and a shortage of supplies 
and labor, among other things (Villalba, 200).. A few years later, Don Joseph de Castilla 
y Loaeza, a knight of Santiago founded the Compañía Patriótica that invested 20,000 
pesos and used old-fashioned techniques. In 1773, San Luis Potosí had around twenty 
mining communities in deplorable state of unproductiveness. By 1774, Cerro de San 
Pedro had to continue to struggle to restore exploitation of the local mines (Lopez 
Miramontes y Urrutia, 1980). 
 
In 1816 a horizontal tunnel was built in the Pópulo hill and the Socavón Aventurero de 
la Victoria, the tunnel of adventure and victory, restarted 60 years later. Compañía 
Metalúrgica Mexicana owned the railway that extended towards Río Verde that to 
transport the minerals from San Pedro to San Luis Potosi. A major period of mining 
activity began in 1870 and continued through the early 1950's. In 1930, the American 
Smelting Company (ASARCO) worked the horizontal tunnel and the work continued 
until 1948 when the miners’ strike broke out and the mine closed down.  
 
By the late 1940s, the gold, lead, iron, manganese and mercury deposits finally began to 
give out. By the early 1950's it is estimated that approximately 2.5 million ounces of 
gold and 40 million ounces of silver had been produced from the Cerro San Pedro 
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district. In 1993, the region of Cerro de San Pedro was declared ecologically protected 
area. Local firms continue to extract limited quantities of minerals from the mines. 
Visitors can enter La Descubridora, the town's first mine. Guide service is available 
 
 
IV. MINERA SAN XAVIER PROJECT DEVELOPMENT IN CERRO DE SAN 
PEDRO 
 
Renewed interest in the Cerro San Pedro district began in the 1970's with evaluations by 
various companies to determine the district's potential as a large tonnage, low-grade, 
bulk mineable deposit. In 1971, Las Cuevas mining company was unable to revitalize 
the mines. When the North American Free Trade Agreement (NAFTA) was enforced in 
1994, the Canadian Company Metallica Resources Inc. started to explore the old mining 
town with the intentions to exploit its resources in gold and silver. In 1995, Metallica 
acquired an option to purchase Cerro San Pedro project and began an exploration 
program to expand the work of recent exploration programs conducted by other 
companies. Minera San Xavier (MSX) at Cerro de San Pedro is developing a gold 
mining project.  
 
Also, orpiment is reported from very few Mexican localities, among which, it has been 
found sparingly in the gold deposits of Cerro de San Pedro. The colors in this miniature 
from Juarez, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, Mexico go very well together - green 
pyromorphite, yellow wulfenite, gray galena, and white barite - it's really a beautiful 
piece! (Bob Winfree's auction on eBay). 
 
The February 1997 feasibility study included a proven and probable reserve estimate of 
77.3 million tons averaging 0.60 g/t gold and 24.8 g/t silver, with an overall waste to ore 
ratio of 1.51:1. The reserve estimate was prepared by Mine Reserve Associates, Inc. and 
was calculated using a gold price of $400/ounce and a silver price of $5.00/ounce.  
Metallica elected to seek a joint venture partner to develop the property in late 1997, 
and in January 1998 entered into an agreement with Cambior, Inc. to acquire a 50% 
interest in MSX. The agreement resulted in the issuance of additional MSX shares to 
Cambior such that it would own 50% of the issued and outstanding shares of MSX. 
Cambior's ability to retain its 50% interest in MSX was contingent upon it spending $20 
million on project development by December 31, 2000. (Metallica Resources Inc, 
2005). 
 
The Cambior feasibility study included a proven and probable reserve estimate of 63.5 
million tons grading 0.62 g/t gold and 24.5 g/t silver, with an overall waste to ore ratio 
of 1.57:1. The reserve estimate was prepared by Cambior, Inc. and was calculated using 
a gold price of $300/ounce and a silver price of $5.50/ounce. Mine development, 
working capital and mine equipment costs were estimated at $68 million. (Metallica 
Resources Inc, 2005). 
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Figure 3: Cerro San Pedro project: proposed site plan 
 
 
In May 2000, Cambior sold its 50% interest in the Cerro San Pedro project to Glamis 
Gold Ltd. In November 2000, Glamis published a revised feasibility study for the 
project.that included a proven and probable reserve estimate of 49.2 million tons 
grading 0.57 g/t gold and 23.0 g/t silver, with an overall waste to ore ratio of 1.45:1. The 
reserve estimate was prepared by Mine Reserve Associates, Inc. and was calculated 
using a gold price of $275/ounce and a silver price of $5.25/ounce. Mine development, 
working capital and mine equipment costs were estimated at $45 million. (Metallica 
Resources Inc, 2005). 
 
On February 4, 2003, WLR Consulting, Inc. ("WLR") prepared a technical report on the 
Cerro San Pedro project that included a proven and probable reserve estimate of 61.1 
million tonnes grading 0.59 g/t gold and 24.0 g/t silver, with an overall waste to ore 
ratio of 1.21:1. The reserve estimate was prepared by William L. Rose of WLR and was 
calculated using a gold price of $325/ounce and a silver price of $4.62/ounce. Mr. Rose 
is a Qualified Person, as that term is defined in Canada National Instrument 43-101. On 
February 12, 2003, Metallica purchased Glamis' 50% interest in the Cerro San Pedro 
project for $18 million plus a sliding scale net smelter returns royalty. (Metallica 
Resources Inc, 2005). (Metallica Resources Inc, 2005). 
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Figure 4: Cerro San Pedro project: gold equivalent production 
 
 
In February 2003, Metallica updated the Glamis' feasibility study run-of-mine 
development plan to provide for contract mining. The use of contract mining will reduce 
the project's capital cost to approximately $25 million, a result of eliminating the need 
to purchase the mining fleet. Metallica also updated the mineral reserve estimate using a 
higher gold price due to the strengthening of the gold market. Based on a $325 per 
ounce gold price and a $4.62 per ounce silver price, the mineral reserves stand at 61.1 
million tonnes grading 0.59 grams per tonne gold and 24.0 grams per tonne silver 
representing 1.8 million ounces of gold equivalent. The gold equivalent reserves 
increase to 2.1 million ounces at a $350 per ounce gold price and a $5.00 per ounce 
silver price. (Metallica Resources Inc, 2005). 
 
Annual production was projected at 90,400 ounces of gold and 2.1 million ounces of 
silver, which equates to approximately 120,000 ounces of gold equivalent per year over 
a mine life of approximately 8.5 years. Cash operating costs, net of silver credits, are 
estimated to be $177 per ounce. 
 
In September 2003, an updated capital and operating cost study was completed for the 
Cerro San Pedro project. Metallica Resources (MR), pretended to build what she 
announced in Wall Street, one of the greatest open pit mine of gold and silver of the 
world.  
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V. ACTORS 
 
 
V.1. The mining company 
 
Minera san Xavier (MSX) is the Mexican subsidiary of the Canadian company is 
Metallica Resources involved in developing the San Xavier Mine in the municipality of 
Cerro San Pedro, San Luis Potosi, Mexico. The mining project of Minera San Xavier 
(MSX) is located 20 kilometers northeast of the city of San Luis Potosi, the state capital 
with a population of approximately one million people.  
 
 
V.2. Community and social movements involved 
 
The affected community is the small village of Cerro de San Pedro. 
 
In Cerro de San Pedro it has been formed an alliance among diverse civil groups, 
organizations and political parties in a coalition called Alianza Ciudadana Opositora a 
Minera San Xavier. Alliance in Opposition to the San Xavier Mine is formed by social 
movements.   
 
Among the groups, the most involved are: 
 
Educación y Defensa Ambiental A.C., Environmental Education and Defense.  
Pro San Luis Ecológico A.C., Pro San Luis Ecology, 
Patronato Pro-Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico de Cerro San Pedro, A.C.,  
Patronato in Defense of the Cultural and Historical National Patrimony of Cerro San 
Pedro. and 
Asociación de Vecinos de Cerro San Pedro, the Neighbors’ Association of Cerro San 
Pedro 
 
Other members of the alliance are: 
 
Central Independiente de Obreros Libres y Campesinos 
Frente Cívico Potosino 
Frente Cívico de Soledad de Graciano Hernández 
Signo y Tierra 
ICOMOS de México 
Escuela de Capacitación Cívica 
Parlamento Indígena 
Comerciantes de la Central de Abastos 
Vecinos de la Colonia La Florida 
Frente Zapatista de Liberación Nacional, the Zapatista Front for National Liberation 
Tangamanga Branco 
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Frente Cívico de Teotihuacan 
Frente Popular Zacatecas 
Greenpeace 
Hermano Hombre 
Movimiento Huasteco democrático 
Movimiento Pueblo Libre 
Partido Verde Ecologista de México, Consejo Estatal 
Partido de la Revolución Democrática, Consejo Estatal 
Red Todos los Derechos para Todos 
Revolucionarte 
Nava Partido Político 
UCD 
UNTA 
Colectivo Azul the Blue Collective, and 
The Blue Lilly, etc. 
 
The alliance also counted with the support from the Catholic Church and its Archbishop 
 
The citizen’s group opposed to the project, the Ample Oppositional Front (Frente 
Amplio Opositor) is the citizens’ movement that has a long-running struggle to prevent 
the destruction of the village of Cerro de San Pedro by a Canadian company that is 
planning to operate an open-pit gold mine. 
 
University of San Luis Potosi has conducted an independent review of the 
environmental impact study. 
 
Compas, this is one of the resistance movements of the San Luis Potosí civil society  
 
V.3. Government 
 
Municipal President of Cerro de San Pedro opposed the mining project and had not 
given his town’s permission to the state government, The Governor of the State of San 
Luis Potosi and the President of Mexico. 
 
 
VI. THE CONFLIT 
 
According to the company MSX, the 100%-owned Cerro San Pedro gold and silver 
heap leach project is located in the historic Cerro San Pedro mining district in the State 
of San Luis Potosi, Mexico. The presence of MSX in Cerro de San Pedro has caused a 
severe social conflict among the inhabitants of San Pedro, Soledad y San Luis and has 
called the attention of all who are concerned by historic heritage, cultural and 
environmental issues. 
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MSX argued that its operations would have some benefits: 40 millions of pesos in taxes 
will be paid to the federation in eight years and would by materials and provisions to 
local suppliers which would be the minimum because most of these suppliers would be 
foreign. Never the company referred the mining operations as an ecocide, contamination 
of watersheds, pollution of air and destruction of the historical heritage. The inhabitants 
of these communities supported by environmental .groups and NGOs argue that the 
project will pollute sources of fresh water besides of perturbing the environment and the 
ecology of the region. 
  
At the center of the controversy is the cheap and efficient technology. It is alarming the 
use of cyanide and its impact on watersheds, the environment and human health. 
Lixiviation consists in pile up mineral mixed with cyanide over a platform in such a 
way that gold will be residual. Cyanide is used for the extraction of metals since 1887 as 
a chemical reactive to solve gold in water (Logsdon et al, 2003). 20 percent of global 
production is used in a process of lixiviation to get gold. Almost 99% of gold is 
separated from a rock and it is profitable to spend one ton of cyanide to extract 6 kilos 
of gold (Ronco, 2002)  
 
Studies done by Minera San Xavier to evaluate pollution risk to the watershed of the 
valley of San Luis and to quantify the use of millions of cubic meters of water and its 
evaporation are insufficient and with a tendency. The hydrological card of INEGI the 
subterranean waters of San Luis Potosí and Cerro de San Pedro are the same in the geo 
hydrological zone. The daily use of 16 tons of cyanide and 32, 000 tons of rock material 
that would require one million of cubic meters of water per year would have residuals of 
cyanide, heavy metals, toxic material and mercury stem can contaminate the watershed 
favored by inclination of land and put at risk population 
 
The process implies daily 16 tons of cyanide mixed with 32 millions of litters of water. 
According to the Environmental Impact Manifestation presented by MSX, should be 
erosion by deforestation, alteration of drainage patterns, cancellation of productive 
activities, pollution caused by deposits of toxic residuals and severe, irreversible and 
permanent damages. The Manifestation of the Environmental Impact of the company 
considers that “the impact is significant and adverse for the extraction of water” (Page 
16) 90% of water consumption comes from the valley of San Luis which can be 
contaminated by the cyanide used in the lixiviation process (Martínez Ramos, 2004).  
 
In the last 25 years, the major causes of cyanide spill over have been 76% due to 
imperfections in the lixiviation yard, 18% due to pipes an 6% due to transportation 
accidents. (State Environmental Resource Center, 2004). Mining Companies have 
caused ecological catastrophes that have provoked reactions of civil society groups and 
governments around the World. Governments of many countries have prohibited open 
pit mining exploitation using cyanide. (Governor’s office, 2003; Friends of the Earth y 
Oxfam America, with support from Mineral Policy Center, 2003)  
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The company had bought up buildings in the village to be used for offices. The open-pit 
silver and gold mine planned for the area would have a dramatic effect and is being 
challenged in court by environmentalists. Environmentalists have a long battle against 
the company Minera San Xavier (MSX), a subsidiary of Canada's Metallica Resources 
that plans to build an open-pit silver and gold mine that would decapitate the mountain 
that looms behind the town Cerro de San Pedro. In a postproduction model developed 
by the company, the area looks like a lunar landscape. The ore-processing plant, where 
the toxins would be used, sits just 20 minutes from San Luis Potosí, the capital of the 
state and home of about one million people.  
 
Excavation for the mine will take place in an area of 67.7 hectares, digging a crater 
1,150 ft. deep and a half-mile wide to gain access to the 90,500 oz. of gold and 2.1 
million oz. of silver the mountain could yield each year for the next decade.  The 
mountain will be demolished and in its place will be large deep pits filled with the 
residue of the mining process. Soil cover will be lost in an area of approximately 500 
hectares. 
 
The pit is only about 600 meters from the town square and the tunnels from the old 
town go under the church and the square. If the mine project goes forward, a 1,150-ft., 
half-mile crater would be blasted in the top of mountain that sits behind the town of 
Cerro de San Pedro, Mexico. The proposed mine would destroy the historic remains of 
the old town and destroy the environment because of the cyanide leaching and 
potentially poison the water of San Luis Potosi. Greenpeace says cyanide high risk in 
mining plans by a Canadian firm in the Mexican district of Cerro de San Pedro. The 
firm Cambior has been involved in two most disastrous cyanide spills in mining history. 
Millions of liters of water contaminated.  
 
The project would entail moving part of the town and its historic buildings, but the 
people don't want to move. To avoid damage of the buildings, the company plans would 
move the municipal buildings and the centuries old church another 600 meters away. 
The company would destroy the environment for a yield that would last only 6-8 years. 
MSX only vaguely outlined on the environmental-impact report. how it would restore 
the mountaintop, clean up the massive piles of bulldozed waste, protect rare plants and 
wildlife like the biznaga cactus and the desert tortoise, and safeguard the town's 16th-
century structures. Actual profit from the exploitation would be low in comparison to 
the amount of destruction and permanent ecological damage that would result.  
 
Most troubling was the company's unclear plan for the management and disposal of the 
toxins, including cyanide, that are used in gold mining. The daily use of 13 tons of 
explosives composed of nitrate “Anful” will produce great quantities of dust which can 
cause irreversible ills. 640 millions of m3 of cyanide materials would be residuals 
covering a surface of 178 hectares which will not allow agricultural or cattle activities 
for generations. The potential poisoning of the watershed lands alone would have 
dramatic consequences for the inhabitants of San Luis Potosi. (Campbell, 2004) 
However, MSX argues that it has clarified its plans and is implementing the 100 
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changes suggested by a group of Mexican academics who studied the environmental-
impact report.  
 
In spite of he fact that permits have been cancelled, the company have huge trucks, big 
tanks and workers on site, and the land has been cleared for future use in an 
environmentally protected area, so the clearing is obviously illegal. A test drill resulted 
in the street collapsing because of the tunnels under the street and the company had 
"repaired the damage" by dumping a load of gravel. If the project goes forward, MSX 
would add about 170 jobs to its existing staff of 34 to work on the mine, but the new 
jobs will require education and training that people from Cerro de San Pedro often lack. 
Some qualified residents would receive temporary housing a few miles from town. 
Other villagers could choose to stay here and receive a monthly payment based on the 
typical wage here, from MSX that could be used to strengthen their houses to protect 
them from the blasts. 
 
The Company violated federal and state laws. Among federal laws: 
 

- Presidential Decree of June 2, 1961 which forbids extraction of water in the 
valley of San Luis Potosi. 

- Article 35 of Federal Law of fire arms and explosives. Store and consumption of  
      explosives is only 50 meters from town instead of at least one kilometer. 
- The Agrarian Law establishes the obligation of the agrarian authority to staff and 

protect the ejidtarios. The Company leased ejidal lands from fake ejidatarios. 
 
State Laws violated are  
 

- Article 7 of the Environmental Law of San Luis Potosí which does not give 
faculty to the governor to authorize licenses of land use. The Governor exceeded 
his authority to grant authorization of land use in may 2000.  

- Article 15 of the State Constitution of San Luis establishes the right of citizens 
to enjoy a healthy environment and to prevent and combat environmental 
pollution. 

 
 
VII. COOPERATION AND CONFLICT RELATIONSHIPS BETWEEN THE 
ACTORS 
 
A decree of September 1993 protects the area of the municipalities of Cerro de San 
Pedro, Soledad and San Luis Potosi of any type of aggression against the natural 
environment. A Reordering Plan of San Luis Potosí and surroundings (Plan de 
Ordenación de San Luis Potosí y sus alrededores, launched by Government in 1993 
included Cerro de San Pedro and previewed and ecological restoration during the 
following 20 years. On September 1993, the government of San Luis Potosi granted the 
plan, establishing that 3 fourths of the municipality territory should be oriented toward 
development of wild life, signaling the lack of water as a fundamental problem and the 
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need to have recharging watersheds and giving priority to industries with low 
consumption of water and not polluted (Periódico Oficial del estado de San Luis 
Potosí,1993).. 
. 
In 1994 MSX conceived the mining Project to exploit Cerro de San Pedro in an open pit 
process at only 50 meters from the town. Since 1995, information and letters have been 
sent to many officials.The citizen’s group opposed to the project, the Frente Amplio 
Opositor (Broad Opposition Front), has won a number of legal battles. However, some 
people favor the project arguing that mining is part of this town's history and it's 
economic legacy. On May 5, 1996 was founded the Patronato Pro Defensa del 
Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio de Cerro de San Pedro, AC 
 
The mining Project was born in 1997, when MSX received authorizations from local 
authorities. The company argue that the Project Cerro de San Pedro would generate 
almost 2, 000 millions of pesos in investments, jobs positions for locals and 74% of 
buying al local suppliers (Europa Press, 2004). With the announcement of the Project 
was born also the opposition formed by environmental and architectonical conservation  
MSX subscribed the leasing contract of land in March 1997 for a period of 15 years by 
fake ejidatarios that did not have land rights on the Ejido. The Environmental Impact 
Statement for the Cerro San Pedro project was submitted to the Mexican Federal 
authorities in October 1997.  
 
Since that time the permitting process has included a public hearing in March 1998 and 
a technical review of the permit documents by the University of San Luis Potosí as 
mandated by the State government. In 1998, a technical scientific opinion from the 
Commission to Review the Project Cerro de San Pedro and Minera San Javier from the 
Autonomous University of San Luis Potosi established over the environmental 
components that only prevents monitoring of water but not air and soil where the 
cyanide could harm (Comisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para la 
Revisión del Proyecto Cerro de San Pedro de Minera San Xavier (1998). Researchers 
accepted the invitation under the condition that the results of the study should be 
published before should be shown to the Company and to SEMARNAT. The 
environmental study done by researchers of the Autonomous University of San Luis 
Potosi has not been considered as serious, complete and professional but it was 
considered as an instrument of expression of company’s interests.  
 
On March 20, 1998, the Municipal President was found dead by a bullet in his head. 
The motive would be that he requested an audit and wanted penal action against former 
municipal president that had sold illegally abandoned fincas to MSX. One day before of 
his assassination, official of he company gave a presentation of the project at the Hotel 
Westin and after the lunch at El Saucito he argued with William Copeland Dodge, the 
manager of MSX. A portfolio with documents was lost and the Governor recommended 
the interested persons to about motivations, to take care of themselves because the 
officers of the company would do anything to get what they want. Other employed of 
the company was accused of robbing a painting of XVII Century  
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An official from the International Council of monuments and sites (ICOMOS), an 
organization of UNESCO declared that if the Minera de San Xavier project destroys the 
cultural heritage of Cerro de San Pedro, the Governor of San Luis Potosi will be 
remembered in history as responsible (La Jornada San Luis, 20 de Febrero, 1999). 
Conservationist and environmentalist groups have asked stated government and federal 
government not to authorize the project. Government should find equilibrium between 
conservation of cultural values and exploitation of material resources in such a way that 
the solution should guarantee the integrity of historical monuments. 
 
In 1999 The Secretary of the Environment and natural Resources (SEMARNAT) 
authorized the project and its environmental impact in spite of serious violations to the 
General Law of Ecological equilibrium and Environmental Protection. In February 1999 
The National Institute of Ecology (INE) granted environmental permit to operations of 
MSX against the existing plan of 1993 but establishing 100 conditionings, among 
which, the number 12 established relocations of the communities Cerro de San Pedro 
and La Zapatilla. Conditioning 68 established that the company should consider a 
proposal for limiting the use of water through treatment and other alternatives (Instituto 
Nacional de Ecologia, 1999)... 
 
On the 26 of February, 1999, the National Institute of ecology granted authorization to 
change land use in Cerro de San Pedro. On the year 2000, the civic platform Pro San 
Luis Ecological presented an appeal against authorization of mining exploitation 
granted on 1999 to Minera San Xavier by the National Institute of ecology. On May 5, 
2000, the government of San Luis Potosi and the municipal of Cerro de San Pedro 
granted conditional authorization f land use for mining exploitation. 
 
Since 2001, The social Justice Committee of Montreal, Mining Watch Canada and the 
Mexican NGO FUNDAR Center for analysis and research, funded by IDRC, are 
involved in a project to establish the impact of Canadian mining operations in Mexico, 
and to provide support to the affected Mexican communities. Field research was carried 
in Cerro de San Pedro. Relationships between Canadian and Mexican partners are 
maintained, nurtured and deepened linking communities and NGOs up with similar 
groups. A seminar on the impact of mining activities in Mexican communities took 
place as well as case studies (Mining Watch Canada, 2002). 
 
In April 2002, according to information from the company, the last of the amendments 
to the federal and state mining permits that had previously been issued was received by 
MSX. MSX acquired of irregular form water rights of ejidatarios and small land owners 
who have suit the company. The company obtained illegally and against conditioning 
68, 992, 000 cubic meters of water from intermediaries of six concessions. An order of 
apprehension of MSX’s officials was granted (La Jornada San Luis, 2002).  
 
On August 2002, the Tribunal of the Intenational Center for Dispuite Resolution on 
Investments established a laud in favor of the United States Enterprise Metalclad, 
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imposing a fine of 16 Millions Dollars to the Mexican Government for discriminatory 
treatment after the authorities closed a land field for residuals and trash in Guadalcázar 
(San Luis Potosí, México). This was a dangerous antecedent that the commercial and 
business logic is above the health and welfare of communities 
   
In October 2003, Mexican state and federal agencies, and Catholic Archdioceses of San 
Luis Potosi, authorized the structural stabilization and installation of blast monitoring 
equipment at the Cerro San Pedro Apostle Church. Metallica Resources Inc, was 
pleased to announce it on October 23 (OTC Bulletin Board, 2003). On November 24, 
2003, the Agrarian Unitary Tribunal (Tribunal Unitario Agrario) emitted an agreement 
to stop operations of the transnational company, requested by the real ejidatarios to 
maintain the integrity of the land in conflict.  
 
Approximately $2.0 million was spent on initial project development during 2003. 
Construction of the mine begun in the first quarter of 2004 with commissioning 
scheduled for the fourth quarter of 2004. The exploitation unit started to build on 
February 2004 with the withdrawal and re plantation of 21.000 protected cactus while 
MSX affirmed being in process of ISO 14001 certification.The topography report 
includes plans of geoposition of the National Institute of Geograpfy and Statistics 
(Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, INEGI) stating that the 
mining exploitation is on the area of the hill and in the town. On February 11, five years 
later, the company submitted the impact on health issues and the company has not given 
any information regarding the areas of conservation of five species of cactus to the 
SEMARNAT. Besides the historic architecture, there are five species of flora included 
in the norm 059 at the risk of extinction. 
 
Earlier 20004 a group of nearly 20 environmental and civic groups charged Mexico's 
Ministry for Environment and Natural Resources of illegally rubberstamping in 1999 
MSX's environmental-impact report. Cruz Camarena (2004) reports a confrontation 
early in March between 60 local environmental and community activists and 
representatives of the San Xavier Mine, the head of the State Unit of Civil Protection, 
Investigators from the Autonomous University of San Luis Potosí (UASLP) and the 
Secretary of Ecology and Environmental Organization. 
 
On the 17 of March, 2004, the Unitary Agrarian Tribunal rejected the rental contracts 
between the MSX and false ejidatarios. The Governor of the State of san San Luis 
pressured the President of Municipal Government of Cerro de San Pedro to grant the 
corresponding agrarian permits. He also pretended to cancel the decree that protects the 
ecological zone. The Secretary of the State Government also pressured and wanted to 
corrupt the Municipal President of Cerro de San Pedro to grant permits of land use and 
to give support for authorization of SEDENA’S permit to use explosives for bastings. 
The Secretary of Economic Development of the State of San Luis has land properties 
neighboring MSX and ceded 65% of water rights. The President of the Mining Chamber 
of Mexico in a conflict of interests supported the blasting of MSX even knowing that 
the were against judicial decisions 
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MSX has established programs dedicated to the conservation of the environment. MSX 
has formed a non-profit foundation to supervise and administer the funds that Metallica 
donate to preserve the village of Cerro de San Pedro and assist the surrounding 
communities. April 12, 2004, a protest mining at Cerro de San Pedro was organized by 
FZLN. 
 
On May 11, 2004, Fred H. Lightner, General Director of Minera San Xavier, sent a 
letter to Herrera Muñoz insisting on the permit to use explosives, warning that Metallica 
Resources would announce publicly in United Status that the company is found without 
any possibilities to continue with the construction of the mine due that it has no count 
with the general permit to use the corresponding explosives. He continued on saying 
that their investors and potential investors in other projects in Mexico would begin to 
question regarding the risks to invest in Mexico (Cruz Martinez, 2004).  
 
On the 18 of May, 2004, The Second District Court granted a suspension as part of the 
appeal 564/2004 promoted by inhabitants of Cerro de San Pedro to halt granting of 
construction and functioning of MSX. However, this permit was liberated on the 7 of 
August at Cabildo session. 
  
In June 2004, the antimine coalition, Pro San Luis Ecológico won a federal court sided 
with environmentalists in effectively nullifying MSX's environmental permit, which 
halted the company's work. 23 of June, the Supreme Tribunal of Fiscal and 
Administrative Justice cancelled the environmental permit granted by the Secretary of 
Environment and Natural Resources (SEMARNAT) in February 1999. On June 23, the 
9th Collegiate Tribunal in Administrative Issues of the First Circuit of the nation 
Supreme Court of Justice (SCJN), declared that the license of change of land use and 
open pit mining project granted to MSX by the National Institute of Ecology violated 
the the General law of Ecological and Environmental Equilibrium and the Decree of 
Planning in the State of san Luis Potosi 
 
On July 22, the Municipal Presidency was taken over by MSX One week before an 
entrepreneur intended to bribe the President. The Secretary of Economy of Mexico 
declared in August hat MSX was a win-win project and authorized the 28 of July a 
temporal occupancy of land against article 20 of the Mining Law that forbids a mining 
exploitation when there are population or an ecological reserve The environmental 
permit to operations of MSX was cancelled the 28 of July, 2004 the same that was 
granted by The National Institute o Ecology (INE). For more than one year, Fox visited 
the State once per month and promotes MNX. President Fox visiting Canada questioned 
the judicial decisions affecting operations of the mining company.  
 
On the 29 of July when visiting San Luis met the President Municipal of Cerro de San 
Pedro and recommended the approval of the municipal permits even against resolutions 
of the judicial power. According to Loredo, Fox told him that he was worried to achieve 
the mining project and that he (The President of Mexico) recommended its approval (La 
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Jornada San Luis, 30.08.04). The argument used by government to support operation of 
the open pit mining company is the generation of 300 low wages employments, for only 
8 years. It was criticized that President Fax for having a double moral. While he 
promotes disobedience to the law of the Municipal President of Cerro de San Pedro, he 
has accused the Mayor of Mexico City for the same fault. The Municipal President 
recognized that he authorized the operations of the open pit mining because he was 
afraid of his life and the life of his family. In 1999, the Municipal President, the father 
of Loredo, was murdered because his opposition  
 
Marcelo de los Santos Governor of the State o San Luis, Oscar Loredo, Municipal 
President of San Pedro and Vicente Fox, the 29 of July, 2004. Fotografía: La Jornada 
San Luis 
 
On the 7 of August the Municipal President of Cerro de San Pedro approved the permits 
to build the mine and conformity regarding safety and location against a previous 
agreement of no approval done on may 28, based on the appeal 564/2004 and agrarian 
and environmental resolutions forbidden these permits. Loredo recognized that the 
permits were illegal; there was not other way to face the pressure. However, the session 
was tape recorded, where the Municipal President declares that he was under pressure 
by President Fox and the Governor of the State The Municipal President declared that it 
was known beforehand that the federal government and the state government are in 
agreement and they are potent that one can not be against them; they have the hand over 
our neck and there were some advertencies. When this decision was questioned, he 
responded asking if his life was not important. 
 
On August 9, the Second District Court admitted other appeal presented by ejidatarios 
and next day declared suspension in order that SEDENA could not authorize buying and 
using of explosives. On the 10th of August, the same Court granted other suspension as 
part of the appeal 909/2004, to halt Sedena’s actions to deliver to the company permit to 
buy and use explosives, but license was issued the 12 of October by the Secretary of 
Defense. On August 18, a congresswoman Eliana García, presented to the Permanent 
Commission of Congress a point of agreement to request the Judicial Power to 
investigate federal and state officials involved in disobedience to the law. 
 
On August 21, opponents to the MSX’s project closured the offices and demanded 
immediate exit of the company from Cerro de San Pedro. Among these opponents were  
Movimiento Pro-Cerro de San Pedro, Frente Cívico Potosino, Greenpeace, Frente 
Zapatista de Liberación Nacional y del Movimiento "Ya Basta", inhabitants from Cerro 
de San Pedro, San Luis Potosí and Soledad, and a patrol of public security. 
 
September 1, 2004, a decision of the Mexican Federal Superior of Fiscal and 
Administrative Justice Court (Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, TFJFA) has called for the mining company’s permit granted on 
February 1999 to conditionally operate the mining to be revoked because of its failure to 
comply with proper procedures with respect to their environmental impact study. The 
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resolution states that because biodiversity is at danger, the Project should not be 
authorized. Commencement of mine operations was anticipated to begin in the fourth 
quarter of 2004, subject to project financing.  
 
In a resolution dated September 1st, the TFJFA substantiated a case brought in 2000 by 
the civic union Pro San Luis Ecológico, opposing the authorization granted to the 
company the previous year by the National Institute of Ecology (INE). The Delegate of 
the SEMARNAT in San Luis Potosí (2002-2004) created and presided Foundation of 
Potosi under the purpose declared by Minera San Xavier to fulfill the conditions 
established by National Institute of Ecology to authorize the Manifest of Environmental 
Impact and to provide the compensations of ecological costs. The firm needs more than 
three years to fulfill only 32 of 100 conditions imposed by SEMARNAT while this 
Secretary only needed one Month to accept them 
  
The Court halted operations at the San Luis de Potosí Gold Project, owned by Minera 
San Xavier (MSX), a subsidiary of the Canadian company Metallica Resources. The 
Federal Court's resolution was based on the necessity of ecological preservation of San 
Pedro Hill, where some animal species are in danger of extinction, as well as risks 
derived from cyanide use in mining, which would put in danger the biodiversity of the 
area. In addition to this point, the TFJFA recalls that the responsibility for preservation 
and regeneration of the environment lies with the federal authority. It concludes that the 
permit granted for the concession did not conform to "applicable laws".  
 
The opponents to La Minera San Xavier consider that "the project is dead", since any 
action that could undermine the federal justice decision "would imply disrespect and 
transgression of the law". The company has retorted that the decision lacks a scientific 
base and that it will harm Canadian investments in the country. Second District Judge of 
the Federal Judicial Power dictated suspension of plan as part of the appeal 909/2004, 
promoted by ejidatarios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, to suspend permit of 
buying and using explosives by the company.  
 
MSX appealed the ruling and, in September, lost again. Because the company's latest 
appeal was rejected, they are threatening to use NAFTA's Chapter 11 to sue the 
Mexican government for potential lost profits.On September 27, the Broad Opposition 
Front asked to the Sub direction of Mining Rights to order cancellation of concession to 
Minera San Xavier  
 
On October 7, personnel of the Secretary of Economy asked the ejidatarios to withdraw 
the land but a judge suspended the action. Against the owners of the land, during the 
first period of the project, more than 100 hectares of protected areas were illegally 
naked of protected species cutting the flora and expulsing the fauna The municipal 
President who under pressure granted the permit, confronts a suit for not obeying the 
law because the municipal permit was suspended on March 16, 2004. On February 6 
2004, MSX did not acknowledge some of the environmental commitments acquired and 
underestimating obligations to fulfill conditionings.  
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The company also committed fraud against the three levels of government who granted 
respective permits for the mining project under the assumption that land tenure was not 
viscid. With a fake contract, MSX took possession of land causing destruction on old 
buildings and protected flora and fauna, a loss to the ecosystem. 
 
The company also closed neighborhood roads that had been used by inhabitants of La 
Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, without any permit. 
Invaded land of national property where was the old track of the train Potosí-Rioverde 
and installed a fence of several kilometers to avoid access to inhabitants to municipal 
land.(Montemayor, 2004). 
 
On October 26, the Federal Tribunal of Fiscal and Administrative Justice determined 
that authorization of conditioned land use granted in 1999 to the project of MSX was 
against federal norms and not considered the existence of a protected area plan for the 
Cerro de San Pedro and surroundings. In public speech the 28 of October, the Minister 
of Environment and Natural Resources evaluated the resolutions of tribunals as the 
worst and spoke on favor of the company as having fulfilled all the requirements and 
considered as absurd the opposition of the inhabitants.  
 
After SEDENA granted permits for use of explosives, on November 18, an incident of 
violation of suspension granted to the appeal promoted by ejidatarios on August 9, was 
promoted. On the 22 of November, Semarnat promoted a revision against the resolution 
that cancels the permit of conditioned operation of the open pit mining to MSX and 
SEDENA authorized to MSX the use of explosives.  
  
The 29 of November, 2004 the Director of Mining in the State of San Luis Potosí 
declared that in the following days the Company would have the first blasts to prepare 
operations. 30 of November, 2004, The Senate Chamber passed an “obvious and urgent 
resolution” to stop programmed operations of MNX   
 
On Dec. 1, an Agrarian Unitary Tribunal defended its claim that MSX's lease excludes a 
group of land owners. The Agrarian Unitary Tribunal ordered to obey the sentence 
derived of an appeal 807/202 which determined the illegality of the leasing contract of 
land subscribed in March 1997 for a period of 15 years by fake ejidatarios that did not 
have land rights on the Ejido. (Cruz Martínez, 2004).  The Court cancelled rental 
contracts subscribed between the company and false ejidatarios. The ruling freezes 
MSX's land rights although the company constructed barbed wired fences around land 
that the company doesn’t own.  
 
The Agrarian Tribunal (Tribunal Unitario Agrario) has nullified the rental contracts for 
the land where important parts of the mine are located – on the grounds that the persons 
renting the ejidal (socially-owned) land to the company were not in fact members of the 
ejido, that is to say that their actions were fraudulent. About the land use, the company 
declared that the ejido leased is Cerro de San Pedro when belongs to the municipality of 
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Soledad de Graciano Sanchez. The intention is to avoid permits in area that is legally 
environmentally protected. Also, Ejidatarios of Palma de la Cruz leased 136 hectares to 
Minera San Xavier to be used as shops but the company was using it as disposal of 
sulfurous material that is not lixiviable. 
 
On the 13 and 14 of December, the company blasted the area of La Zapatilla 
incrementing tension among the inhabitants of the region. On December 14th, it began 
excavating the mountain. Inhabitants of the town La Zapatilla were relocated alter the 
company initiated operations. When the INAH knew about the blasting, requested the 
company to stop of such activities arguing the defense of around 115 buildings dated 
from XVII to XIX Centuries. Since 1998, INAH had warned over the danger for the 
historic heritage that would represent to activate the mining. With the opposition of the 
National Institute of Anthropology and History (INAH), and the reluctant permission 
for using explosives for blasting the mountain, of the Secretary of Defence (SEDENA) 
the company has begun its operations. The company appealed but the judge did not 
grant suspension against INAH decision. 
 
On December 18, intellectuals, artists and around 50 civil, environmental and Human 
Righst organizations strongly requested President Fox to respect and enforce the law at 
Cerro de San Pedro and to order Minera San Xavier to suspend activities based on 
judicial resolutions and verdicts. The arguments of the organizations, among others, 
Frente Amplio Opositor, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista 
(Maiz), were in favor to defend the environmental, cultural and historic heritage and the 
imminent health risks of more than one million people Ejidatarios continued with a 
safety line in front of the entrance to the mine although it was announce that the 
Secretary of Economy of Mexico will grant a permit of temporal land occupancy in the 
agrarian nucleus of Cerro de San Pedro in response to an application done by MSX  the 
28th of June, 2004 (Cruz Martinez 2004a). Thus, the Company and government were 
looking for other options of land ownership such as Expropriation or temporal 
occupancy. But expropriation is only by cause of public utility. 
 
On the 20 of December, The Third District Court received the appeal presented by the 
company against the decision of the INAH. The Canadian firm Metallica Resources 
Incorporated suffered a second decrease in the year of 16 percent in value of shares on 
December 21, after informing shareholders over the resolutions of Unitary Agrarian 
Tribunal which nulls the contract of leasing of 300 hectares in Cerro de San Pedro. 
Metallica Resources responded with an appeal and skating that would look for other 
option of land tenancy to have access to mineral resources The first decrease in a year, 
of around 20% occurred in mid 2004.    
 
Members of Christian Science Monitor, were the first Canadians to come and witness 
the damage that has already happened, and the potential for more harm. On December 
22, 2004 under strategic action, Mexico citizen’s group sought halt in the Canadian-
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owned mine, in responds to an urgent request for Canadian support to challenge legality 
and operations. 
 
Sedena admitted participation in control and surveillance of blast that the company 
realized, confirming violation of suspension dictated by the judge in August, 2004 
ordaining not liberation of permit to use explosives (Cruz Martinez, 2004). Another 
round of blasting was scheduled for December 31st. On December 18, the Municipal 
President of Cerro de San Pedro announced next detonation 
 
On the 15 of November, 2003, The Commander of the 12 Militar Zone of San Luis 
Potosí considered that authorization of the permit could affect negatively to SEDENA. 
The Secretary of National Defense, the 30 of November 2003, agreed to suspend the 
permit to use explosives granted to the mining company, but on October 12, 2004, 
against resolutions of judged, signed and granted permits of use of explosives. The 
Commander of the military zone that had opposed was removed from his position. On 
November 22, SEDENA authorized to MSX the use of explosives. 
 
However, the 24 of December when authorizations were public already, the permits 
were suspended but not cancelled. The Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
suspended the permit 3762-San Luis Potosí granted to MSX to buy and consume 
explosive material under the argument that the license to the company was altering the 
peace, tranquility and public order among people living in the region of Cerro de San 
Pedro, although the inhabitants have denied alteration of public order (Cruz Martinez, 
and Balboa, 2004). 

 
The National Institute of Anthropology and History (INAH) suited against directives of 
the Transnational for destruction and demolition of Finca Guadalupe, that dated since 
the XVIII Century.. The Broad Opposition Front sent a letter to the Canadian Embassy 
requesting intervention to halt operations of the Canadian company who is blackmailing 
and pressing inhabitants of Cerro de San Pedro using as arguments the NAFTA’s 
framework (Roman, Jose Antonio, 2004).   
 
The last two days of December 2004, the lawyer of the company MSX got signatures 
among fake ejidatarios  from Cerro de San Pedro and La Zapatilla, who would agree to 
use TNT (La Jornada, January 2, 2005).. 
 
The Ministry of the Environment has taken legal steps to have the previous court rulings 
against the company overturned.SEMARNAT had promoted an appeal of revision to the 
resolution of cancelled permit but had obtained in its favor a suspension to avoid 
cancellation of the permit. The Commission of Governance, Constitutional Issues and 
Justice of the Permanent Union Congress approved an agreement to request information 
to SEMARNAT about the legal status of Minera San Xavier and to accept the resolution 
of the Court that cancels the permit of operation of the open pit mining. A plural 
commission traveled to Cerro de San Pedro (La Jornada, January 12). 
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The destruction of a historic building catalogued as a heritage monument of the XVIII 
Century in the town of Cerro de San Pedro by Minera San Xavier was reported by La 
Jornada San Luis and Triunfo Elizalde (2005). The Finca o Casa de Guadalupe is 
included in the National Catalog of Historical Monuments. Access to the Finca was n 
the area. On the 17 of January, protesters of AOF demanded INAH for information 
(Enciso, 2005e). 
 
The owners of Casa Guadalupe, a historic real state demolished by MNX suited the 
company for dispossession and damages. The building is in the catalog of historic 
constructions of the Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Personnel 
from INAH ordered to stop demolition on January 15. The Patronato Pro Defensa del 
Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio Cerro San Pedro, demanded cancellation 
of concessions to MNX for not fulfillment of the Mining Law (Enciso, 2005d) 
 
According to the Secretary of Environment and Natural Resources (SEMARNAT) 
Minera San Xavier has fulfilled with 180 conditions established to favor sustainable 
development (Enciso, 2005c). The 20 of January, 2005, the Broad Opposition Front 
(AOF) Frente de Oposición Amplia (FOA) to the Minera San Xavier addressed an open 
letter to the Constitutional Governor of the State of San Luis to denounce damages 
caused by the blasts and the dangers and risks of planned mining operations. The 
argument of the governor stating that it was “an issue between particulars” is severely 
criticized (Annex C.).  
 
Minera San Xavier suit for defamation  to members of the Broad Opposition Front  two 
ejidatarios of Cerro de San Pedro and the leader of a civil organization Pro Defensa de 
Cerro de San Pedro (Cruz Martines, 2005a for the publication of an article in La Jornada 
(Masiosare, 29 de Agosto de 2004). The National Network of Civil Organizations of 
Human Rights, All the Rights for All (la Red Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos) started to circulate a setter of 
support to the three accused, as an Urgent Action. Minera San Xavier lost other judicial 
process when the Third Court of District from State denied an appeal against the 
National Institute of Anthropology and History (Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, INAH), who requested last December suspension of blast explosions that 
damaged the historic heritage (Enciso, 2005b). 
 
In a public message, AOF sustained that in a shameful act of cynicism and impunity, 
Cardenas Jimenez has recommended the Minera to go to the Tribunals without 
knowledge of the coursed legal process (La Jornada, February 13). The Broad 
Opposition Front to the MNX announced in mid February 2005 that would promote a 
demand of political suit for negligence against the Minister of the Environment and 
Natural Resources who have supported the company in a public hearing on the 11 of 
February (La Jornada, February 14)..The Senate approved an agreement requesting 
SEMARNAT and SEDENA to explain their involvement in the Minera San Xavier case 
(Cruz Martinez 2005) 
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On March 4, 2005 a conference/forum Cuarto Concierto Cultural por la Defensa de 
Cerro de San Pedro took place for the defense of the environment the village and the 
rights in Cerro de San Pedro, sponsored by Patronato Pro Defensa Cerro de San Pedro, 
marking the 413 anniversary of its foundation, the 4 of march of 1592.  
 
On March 17, a KAIROS delegation formed by seven Anglican, Lutheran, Presbyterian, 
Roman Catholic and United church leaders went to Cerro de San Pedro to investigate  a 
mining operation owned by Metallica Resources, a Canadian company based on Ottawa 
that stands accused of illegal gold mining in Mexico. The company threatens to destroy 
both the historic town and the surrounding fragile ecology. The Canadians met with 
KAIROS’ Mexican partners and local people to bear witness to their struggle and 
brought details home to Canada, including video and other documentation. “Foreign 
mining in Mexico is another by-product of NAFTA and the trade liberalization policies 
that affect the poor,” said Lutheran National Bishop Ray Schultz, a delegate with the 
KAIROS program. “When our Mexican partners raised concerns about this Canadian-
owned mine, we felt we had to investigate.” (Kairos, 2004).  
 
Representants of Kairos, formed by a group of Canadian religious institutions expressed 
concerns over the conflict of the Community of Cerro de San Pedro and the Canadian 
company considering that the practices of MNX violates Canadian Laws in Mexican 
territory (Munoz, 2005). Previously, a member of the Broad Opposition Front had 
toured and campaigned in Canada lobbying leaders of opinion and legislators. On 
March 18, 2004, the Auxiliary Bishop Daniel Bohan of Toronto called on a Canadian 
company to abandon a Mexican gold and silver mining operation using cyanide that 
locals fear will poison their water. With a surge in gold prices, MSX executives want to 
move forward and are searching for a legal breakthrough that will allow MSX to begin 
excavation and resume operations by mid-2005 (Campbell, 2004). 
 
Under an irregular procedure, the Canadian Company promoted two appeals, but was 
denounced by the Pro Ecology Group. On 6 of April, 2005, a Tribunal in Administrative 
matters of First Circuit informed to MNX that had lost the appeal. Canadian legislators 
and Human and Parliamentary Rights Canadian Organizations formed a follow up and 
analysis committee to investigate actions of Metallica Resources, owner of the project 
Minera San Xavier. The Human Rights Canadian organization had visited previously 
the community of Cerro de San Pedro (Enciso, 2005a). 
 
The Canadian Ambassador in Mexico met with the Broad Opposition Front to the MSX 
on the 4 of May and expressed the concerns of the Canadian Government for the 
conflict between the company and the Community of Cerro de San Pedro. A group of 
30 environmentalist organizations accused the Minister of the Environment and Natural 
Resources to benefit transnational corporations approving projects such as the open pit 
mining at Cerro de San Pedro against the will of the community and demanded a change 
in the environmental policy (Enciso, 2005). The protestors also denounced that the 
Minister has prosecuted environmental activists. 
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Oppositional groups win the judicial controversy against MNX after the First Court of 
District (Juzgado Primero de Distrito) has dismissed the appeal 503/2005, which was 
the last resource of the Company’s defense. (La Jornada, 9 de mayo, del 2005). The 
Governor of the State of San Luis Potosí ordered to highjack a complete edition of the 
newspaper La Jornada San Luis to avoid to be know the publication of his official 
maneuvering for pressure the decision to install the mining company Minera San Xavier 
(Hernandez Lopez, 2005). 
 
13 of May 2005 is reported that after Metallica Resources presented looses in its first 
report of the year, the owners of MNX plan to withdraw Cerro de San Pedro’s project 
and will suit the NAFTA’s panel of controversies Cruz Martínez, Angeles (2005a). 
 
 
VIII. FINAL REMARKS AND CONCLUSIONS 
 
Mining activities are perceived as the main factor of marginal regions and depressed 
zones. Mining concessions granted by Mexican government is centralized, brief and 
against public hearings, in such a way that affected groups and communities can not 
react immediately and mobilize against potential risks and dangers or to negotiate rights 
and interests. 
 
The Canadian firm Metallica Resource Incorporated was at the point to destroy part of 
the environmental, cultural and historic heritage of the country, although there were 
three judicial resolutions to halt operations granted by different authorities upon request 
of the. Ejidatarios who have rights to own the land had been dispossessed. It was 
assumed that operations of the firm were in complicity with the Federal, State and local 
governments. The environmental and health risks would have side effects on more than 
one million people living in the localities of Cerro de San Pedro, la Soledad and San 
Luis Potosi. Norms were violated by the transnational when it started operations without 
obtaining legal permit of construction and operations and authorization to manage and 
to store explosives. 
 
Exploitation of gold trough open pit mining and use of cyanide lead to destruction of 
natural environments and irreversible geomorphologic alterations, distortions of 
watersheds, reduction on the quality of available water, transport accidents of dangerous 
substances and spill over during the exploitation, irreversible destruction of natural 
scenic and generation of deposits highly risky pollutant materials which have social, 
cultural and environmental impacts at short, medium and large terms (Montenegro, 
2004). 
 
The negotiation agenda and international mobilization around the debate over the 
concept of sustainable development and defense of the environment is a paradigm 
presented as a model of cooperation and consensus where the needs of all are 
incorporated and the greater have a compromise to support weaker. Intervention of the 
state and international community to benefit the public interest and the common good 
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and to control forces of the state and to achieve more equity among populations together 
with the implementation of more sustainable production and consumer patterns.  
  
It is quite evident the lack of sensitivity of foreign mining companies toward the 
consequents of their activities upon the communities and environment. To a certain 
extent, we disagree with Sánchez-Mejorada (2000) who argues that facts will not 
convince the fringe environmental activists, the best defense is to address all 
environmental concerns and to have an aggressive community relations program that 
will put the facts before the general population that will be affected by the project. 
Keeping a low profile will rarely work when being assaulted by activists on all fronts. 
But, an aggressive community relations program will escalate the conflict.  
 
This case also shows the lack of negotiation between firms, communities, new social 
movements and governments Information about externalities and future costs of 
company activities is crucial but more crucial is formulation and implementation of 
more sensitive policies to avoid damage of the environment, biodiversity and health of 
population. Governmental institutions must be aware that their decisions may affect the 
community quality of life of actual and future generations only for a small increment in 
economic growth and large increase in private benefits of a small group of investors.  
 
More informed citizens tend to be more active protestors, such as the case of the 
students in San Luis. Contact between informed individuals of diverse groups and 
organizations help to exchange experiences and create public opinion in favor of 
mobilizations. Community participation and involvement in decision making of 
community development planning is quite limited by the lack of critical information. 
This fact is critical when the local government can not provide the right information 
because there are other interests affecting the process.  
 
The impact of mining activities is not part of the national political debate agenda. 
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Resumo: O artigo analisa as mudanças na organização do espaço agrário brasileiro e seus impactos sobre 
o meio ambiente, as condições de vida e a saúde do trabalhador. A abordagem teórica afirma que o 
espaço é um produto social e historicamente determinado. O estudo centra-se nas repercussões do 
Proalcool sobre o espaço agrário da Paraíba. Baseia-se em pesquisa bibliográfica, em dados secundários e 
em pesquisa de campo. O artigo conclui que as mudanças na dinâmica do espaço agrário brasileiro, 
decorrentes do processo modernizador a partir dos anos 60, concretizado na Paraíba principalmente 
através da expansão da atividade canavieira, tiveram repercussões profundas sobre o meio ambiente e as 
condições de vida e saúde da classe trabalhadora, contribuindo para sua deterioração. 
 
Palavras-chave: Espaço agrário; Meio ambiente; Saúde dos trabalhadores. 
 
Résumé: L’article analyse les changements de l’organisation de l’espace agraire brésilien et ses 
conséquences sur l’environnement, les conditions de vie et de santé des travailleurs. L’approche théorique 
considère que l’espace est un produit social et historiquement déterminé. L’etude a pour support 
empirique les répercussions du Proalcool sur l’espace agraire de l’état de Paraíba. La recherche s’appuie 
sur des sources bibliographiques, données secondaires et sur le recueil d’informations sur le terrain. 
L’article conclut que les changements subits par le l’espace agraire brésilien en conséquence du processus 
de modernisation déclenché à partir des années 60 ont eu des répercussions profondes sur 
l’environnement et sur les conditons de vie et de santé des paysans, et ont contribué à sa détérioration. 
 
Mots-clés: Espace agraire ; Environnement ; Santé des travailleurs. 
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I. INTRODUCTION 
 
Historiquement, les conditions de vie du travailleur rural se sont révélées extrêmement 
précaire, conséquence de la manière par laquelle l’espace agraire fut produit et organisé. 
Dès les débuts de la colonisation, il se constitua en un espace subordonné. Initialement, 
au capital marchand et, plus récemment, passe par une subordination réelle au capital. 
Ainsi, par les conditions historiques et objectives de sa production, l’espace agraire est 
aussi un espace d’exploitation, déterminant un “espace de vie” tissé par les diverses 
articulations existant entre les variables économiques, sociales, politiques et culturelles 
qui pèsent sur la subsistance de la classe des travailleurs.  
 
La forme qu’assume l’exploration a subi des altérations au cours du temps, à mesure 
que l’espace agraire se transforme et se restructure. Ainsi, l’esclave, le métayer, le bóia-
fria sont des expressions qu’assume l’exploitation des campagnes, correspondant à 
différents moments du processus d’accumulation du capital dans l’agriculture, forçant à 
des modifications dans l’organisation du processus de production et dans l’espace 
agraire. 
 
En affirmant que l’espace agraire brésilien a été, historiquement, du point de vue du 
travailleur, un espace d’exploitation, il n’est pas nié que les conditions de vie n’ont pas 
subi des mutations profondes.  
 
Etre libre est qualitativement différent d’être esclave. Etre salarié se différencie aussi 
profondément de la condition de métayer. Des différences dans l’ensemble des relations 
qui ancrent le travailleur dans son quotidien. D’un autre côté, nous ne voulons pas 
affirmer qu’il y ait une amélioration linéaire dans ce processus évolutif. La perte de 
l’accès à la terre de la part du salarié, par rapport à son ancienne condition de métayer, 
est regretté, tandis que le contrôle sur sa force de travail et celle des membres de sa 
famille est hautement valorisé en divers témoignages d’agriculteurs. Il n’est pas non 
plus à oublier que les formes concrètes qu’assument la passivité/lutte des travailleurs, à 
différents moments de l’histoire, a été d’une importance fondamentale pour le cadre où 
est circonscrite la vie du travailleur. 
 
Il est ici considéré que les conditions de vie du travailleur rural, en y incluant sa santé, 
sont fortement influencées par la forme d’organisation de la production agricole et, par 
conséquent, de l’espace agraire.  
 
Pareillement, l’environnement1 se trouve aussi intrinsèquement influencé par la façon 
dont s’organise la production agricole et, par ricochet, par la forme de l’organisation de 
de l’espace agraire. 
 

                                                
1 Ce travail utilise l’expression environnement pour désigner l’environnement physique ou naturel, sans 
perdre de vue la discussion d’ordre théorique et épistémologique que de tels concepts englobent. 
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Marquée à la base par trois grands axes (la mécanisation, la chimie et l’ingénierie 
biogénétique), la modernisation technologique de l’agriculture brésilienne réalisée au 
coeur du processus de subordination de l’agriculture au capital, avec l’assentiment de 
l’Etat et des entreprises, et sans un contrôle social adéquat de la part de la société civile 
organisée, a généré un fort impact environnemental et contribué à la multiplication des 
situations de risque au travail et des agressions contre l’environnement avec des 
répercussions profondes sur la santé de la population.  
 
Dans ce contexte, il est entendu que:  

la question de la santé des travailleurs ruraux englobe un 
ensemble complexe de facteurs socialement déterminés. Pour 
cette raison, le processus santé-maladie à la campagne exige une 
réflexion de la part des professionnels de santé et du 
gouvernement, qui prenne en compte les aspects sociaux qui 
viennent à déterminer les préjudices pour la santé des 
travailleurs ruraux et de leurs familles. Ceci est pertinent, avant 
tout, parce que vieillir, tomber malade et mourir possèdent une 
historicité, et, en fin de compte, cette historicité correspond au 
mode dont les travailleurs construisent leur relation à la terre, 
aux instruments de travail et au travail lui-même, en tant que 
sujets sociaux (GESTAR,1986: p.26).  

 
La conception naturaliste du processus santé-maladie n’est donc pas acceptée. La 
naissance, la vie et la mort ne sont pas pure biologie, mais sont aussi socialement 
déterminées par les conditions concrètes d’insertion du travailleur dans le processus de 
production et dans ses articulations avec l’environnement dans lequel il s’inscrit. 
  
En prenant pour base la vision sommairement présentée ci-dessus, ce travail se propose 
de discuter les possibles inter-relations entre les transformations observées dans l’espace 
agraire brésilien dans les trois dernières décennies et leurs impacts sur l’environnement 
et les conditions de vie et la santé de la population rurale, en prenant comme exemple la 
situation de la Zone Productrice de canne à sucre de la Paraíba. Cet article est l’un des 
produits résultant de nombreuses recherches menées par les auteurs avec le soutien du 
CNPq, dans le cadre du Groupe de Recherche du CNPq/UFPB “Santé, Travail et 
Environnement”, créé dès 1993. 
 
 
II. PRODUCTION/(RE)PRODUCTION DE L’ESPACE AGRAIRE BRESILIEN 
 
Dès le début de la colonisation, la production agricole s’est organisée sous l’hégémonie 
du capital marchand, s’inscrivant dans le processus d’accumulation mondial. De cette 
façon, elle passa sous la dépendance des mécanismes du marché, en particulier de la 
demande et des oscillations du marché extérieur auquel elle se maintint étroitement 
articulée. En plus de la dépendance vis-à-vis du marché extérieur, atténuée à partir de la 
croissance de la demande urbaine en aliments et de la demande industrielle en matières 
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premières, la concentration de la propriété de la terre, la prédominance de relations de 
travail non salariées et l’utilisation de techniques rudimentaires sont des  
caractéristiques importantes de l’organisation agraire nationale jusqu’à la première 
moitié du XXe siècle. Dans la seconde moitié du siècle, on observe de profondes 
modifications de l’espace agraire national, résultant de la domination réelle du capital 
sur l’agriculture. Une telle domination mit en branle le processus d’“industrialisation ou 
de modernisation de l’agriculture”. Allant en ce sens, Graziano affirme que:  

 
“le processus de développement capitaliste transforme l’agriculture en 
une branche particulière de l’industrie: d’une relation d’appropriation 
des conditions naturelles existantes, le capital passe à la fabrication de 
ces conditions là où elles sont absentes, à travers l’utilisation des 
techniques qu’il a développées (irrigation, drainage, engrais, machines 
etc...) et des relations qu’il établit entre les divers agents sociaux de 
production (1981: p.3)”. 

 
Au Brésil, le processus de modernisation connaît ses débuts dans les années 50 avec 
l’implantation d’un modèle technologique basé sur l’importation de moyens de 
production industriels. Ce premier moment se caractérisa, grosso modo, “par l’élévation 
des indices de tractorisation et de consommation de NPK, stimulée et facilitée par le 
gouvernement et les entreprises nord-américaines” (DELGADO, 1985: p.33). 
 
C’est cependant à partir de la seconde moitié des années 60 que le processus de 
modernisation va prendre une plus grande ampleur. Sans doute renforcé et dynamisé par 
la consolidation du régime militaire qui vainquit et réprima les forces sociales qui se 
manifestaient et s’organisaient en faveur de la déconcentration foncière et de 
l’implantation de la justice sociale dans les campagnes, à travers la réforme agraire.  
 
Les mesures de politique économique adoptées après l’instauration du gouvernement 
militaire favorisèrent la subordination de l’activité agricole aux exigences de la 
reproduction et de l’accumulation du capital. Se détachent celles tournées vers la 
consolidation du complexe agro-industriel et la création d’un système national de crédit 
rural. D’un autre côté, l’intensification du processus d’urbanisation, amplifiant de 
manière significative la demande en produits agricoles, fit pression sur la modernisation 
de l’agriculture et de l’élevage et sur l’expansion de la frontière agricole, afin de 
pouvoir répondre à cette demande croissante. 
  
La consolidation du Complexe Agro-industriel est tenue pour facteur déclencheur du 
processus de modernisation conservatrice de l’agriculture brésilienne. De celle-ci il 
découle une articulation croissante de l’agriculture à l’industrie, ayant pour conséquence 
de profondes modifications de la base technique de la production agricole.  
 
Le système national de crédit agricole, créé en 1965, s’est lui aussi transformé en l’un 
des plus importants éléments de ce processus. Il donna l’impulsion, surtout à la 
mécanisation, parvenant même à financer plus de la moitié de la valeur de la machinerie 
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agricole. Le crédit subventionné par le réseau bancaire se mua en pierre angulaire de la 
modernisation agricole.  
 
L’intensification du processus d’urbanisation, à partir de la fin des années 60, et 
l’augmentation de l’emploi non agricole en résultant sont responsables de 
l’amplification et du renforcement du marché intérieur de produits agricoles, auquel 
s’est ajoutée une plus grande intégration et diversification des exportations du secteur. 
Ce qui a pour conséquence la croissance accélérée de la demande en produits agricoles, 
tant par le marché intérieur (secteur urbain), que par l’extérieur, ce qui aboutira à 
l’intensification du processus de “mercantilisation générale des relations économiques 
du secteur rural " (DELGADO, 1985: p.20). 
 
Il importe de mettre en relief que la modernisation de l’agriculture brésilienne ne se 
manifesta ni dans le même ordre ni avec la même intensité sur tout le territoire brésilien. 
Bien au contraire, il s’agit d’un processus différencié et excluant qui, au lieu 
d’homogénéiser l’espace économique, a creusé les inégalités existantes. Il eut aussi une 
incidence, de forme différenciée, selon les classes d’établissement. Como ce sont les 
grands établissements ruraux qui ont la plus grande disponibilité financière et le plus 
grand accès au crédit, ce sont eux les plus affectés. Cette tendance fut renforcée à 
travers la stimulation des cultures d’exportation et de l’élevage. Les propriétés 
bénéficiaires du crédit subventionné et des privilèges fiscaux se spécialisèrent, en 
général, dans la production pour l’exportation et dans les activités d’élevage, 
incorporant des techniques et des usages modernes. Pendant ce temps, la petite 
production, principalement dans les régions les plus en retard, persista dans l’utilisation 
de techniques rudimentaires et tournées vers la production de cultures alimentaires 
traditionnelles. 
 
De cette manière, la dynamique agraire modernisatrice, dans la mesure où elle contribua 
à accentuer les dénivellements technologiques existants entre les grands et les petits 
établissements, agit dans le sens de détériorer encore plus la répartition des richesses 
dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage.  
 
Il doit aussi être pris en compte que, si d’un côté, la modernisation menée à bien fut 
responsable d’une grande expansion de la production de certaines cultures industrielles 
déterminées et de l’exportation, telles que le soja et la canne à sucre, et de l’élevage, par 
l’augmentation du nombre de tracteurs utilisés, par la croissance de la consommation de 
NPK et par le renforcement du Complexe Agro-industriel, d’un autre côté, elle a 
apporté, en son sein, une série de facteurs difficultueux de l’ordre socio-économique, 
tels que: a) l’expropriation des petits producteurs et leur transformation en salariés; b) le 
rétrécissement de l’aire cultivée avec des cultures alimentaires; c) l’accentuation du 
processus de concentration de la propriété terrienne; d) la détérioration de la répartition 
des richesses dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage; e) l’utilisation 
indiscriminée d’engrais et d’insecticides agricoles, hypothéquant la fertilité des sols et 
provoquant un déséquilibre dans les écosystèmes existants et des effets nocifs sur la 
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santé des travailleurs et des consommateurs; f) l’intensification de la saisonnalité de la 
demande d’emploi dans le secteur agricole. 
 
Les effets pervers de ce processus sur la population rurale provoquèrent une réaction 
organisée des travailleurs ruraux sur deux fronts de lutte: la lutte pour de meilleures 
conditions de travail et de salaire et la lutte pour la terre. 
  
En somme, la “modernisation conservatrice” de l’agriculture brésilienne impliqua 
l’intensification de la concentration foncière, l’expulsion de la population rurale, la 
croissance du travail salarié, surtout du travail salarié temporaire, l’aggravation de la 
question migratoire nationale, l’affaiblissement de la petite propriété, l’expansion 
d’activités économisant sur la main d’oeuvre (monoculture mécanisée et élevage), 
l’intensification du processus de mécanisation de l’agriculture et de l’usage d’agro-
chimiques, le recul de la production d’aliments et d’autres produits du marché intérieur, 
contribuant à l’élévation croissante du coût de la vie et à l’intensification des tensions 
sociales dans les campagnes. 
 
Il est indiscutable que la modernité comme expérience sociale, effectuée à partir de 
l’incorporation réelle de l’agriculture et de l’élevage au processus d’accumulation, fut 
d’une importance fondamentale pour la fracture des relations marquées du sceau de 
l’exploitation-paternaliste qui maintenaient le travailleur prisionnier des volontés des 
seigneurs de la terre. De nombreux travailleurs expriment cette réalité lorsqu’ils 
identifient, par exemple, la période où ils étaient métayers au “temps de la servitude”, 
en se considérant “libérés” par le fait d’habiter désormais hors des limites des propriétés 
rurales.  
 
D’un autre côté, on ne peut nier que le processus de modernisation s’est révélé 
incapable de trouver une solution à la misère rurale. Au contraire, il a renforcé les 
mécanismes de paupérisation des travailleurs ruraux. Seulement à titre d’illustration, le 
modèle alimentaire de base identifié par la Fondation Joaquim Nabuco, à partir d’une 
enquête réalisée au début des années 60 dans la Zona da Mata du Pernambouc, ne 
diffère pas significativement de celui enregistré par le GESTAR parmi les planteurs de 
canne à sucre de la municipalité de Sapé dans la Zona da Mata de la Paraiba, en 1985. 
Les emplois qu’il a créés, en général saisonniers, sont dus à la destruction d’emplois 
permanents pré-existants; en lieu et place de modifier le rôle excluant de la répartition 
des richesses, il a accentué sa concentration; à l’inverse de fixer la population, il l’a 
expulsée. La population rurale, par conséquent, ne s’est pas vu conférer les bénéfices 
matériels de la modernisation agricole. Les effets de ce processus se font sentir, d’une 
part, à travers la détérioration des conditions de vie, de la santé et du travail de la classe 
des travailleurs et, d’autre part, dans l’avancée de l’organisation des travailleurs. Nous 
comprîmes mieux cela à partir de l’étude réalisée sur les impacts de la modernisation de 
l’agriculture, en particulier de l’activité liée à la canne à sucre, sur l’environnement et 
les conditions de vie et la santé de la population rurale dans la Zone de Culture de la 
canne à sucre de la Paraiba, comme il sera démontré dans les lignes qui suivent.  
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III. MODERNISATION AGRICOLE, ENVIRONNEMENT, CONDITIONS DE 
VIE ET SANTE DES TRAVAILLEURS RURAUX DANS LA ZONE DE 
CULTURE DE LA CANNE A SUCRE DE L’ETAT DE LA PARAIBA-BRESIL 
 
Bien qu’avec une intensité moindre que ce qui se produisit dans le Centre-Sud du pays, 
l’agriculture paraibéenne a connu elle aussi un processus de modernisation. Ce 
processus s’est concentré principalement sur la plantation de la canne à sucre, sur la 
culture de certains fruits (ananas, acerola, papaye, fruit de la passion) et sur l’élevage.  
En raison de l’importance économique et sociale de l’exploitation de la canne à sucre, 
une attention particulière sera portée sur les impacts de sa modernisation plus récente 
sur les conditions de vie et la santé de la classe des travailleurs et sur l’environnement.  
 
De nombreux travaux de recherche et/ou d’organes syndicaux2 ont analysé les 
conséquences de l’expansion de la monoculture de la canne sur l’environnement et sur 
les relations de travail/logement, en particulier dans les années 70 et 80. Etant donné la 
cible du présent article, nous chercherons, dans ce qui suit, à synthétiser ces différents 
aspects. 
 
 
III.1. Changement dans les relations de travail et migration 
 
La conjonction de facteurs, tels que: la nécessité de terres pour la culture, la réduction 
de la demande en main d’oeuvre lors des phases de la plantation et des terrains 
cultivables et la réglementation des relations de travail par les Statuts de la Terre et du 
Travailleur Rural ont contribué à l’extinction progressive du système de la métairie et à 
sa substitution par le travail salarié, surtout temporaire. Cette trajectoire ne s’est pas 
toujours faite de manière pacifique. Elle rencontra certaines fois la résistance organisée 
des travailleurs, donnant naissance à des conflits pour la possession de la terre.  
 
Dans le cas de la Paraiba, les conflits liés à la terre surgis à partir de 1970, se sont 
concentrés principalement dans les aires d’expansion de la canne à sucre. Nombre 
d’entre eux ont résulté de l’expropriation suivie de l’expulsion du travailleur des 
propriétés rurales. On a ainsi observé une mobilité forcée de la force de travail qui s’est 
transférée vers les périphéries urbaines ou vers les agrovilas (habitat rural concentré). 
Expulsés des campagnes, de tels travailleurs sont restés enchaînés à l’activité agricole 
dans la condition de salariés temporaires.   
 
Une étude réalisée dans la Zona da Mata paraibéenne a constaté que les maisons dans 
lesquelles ces travailleurs résidaient ne correspondaient pas aux nécessités individuelles 
ou collectives (20 à 30 mètres carrés pour, en moyenne, six personnes), n’offraient pas 
d’espace de sociabilité, de confort et de repos, et faisaient l’impasse sur le traitement 

                                                
2 Cf. GESTAR: 1985; SEDUP: 1986; SANTOS: 1985; Equipe de Santé du Syndicat de Travailleurs 
Ruraux de Caporã/Pb: 1991; ADISSI: 1992; TAVARES: 1984; TARGINO e MOREIRA: 1992. 
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des eaux, ce qui favorisait les maladies à transmission hydrique (MOREIRA et al., 
1993).  
 
En plus de l’expulsion des travailleurs des propriétés, la stratégie d’embauche de main 
d’oeuvre de la part des patrons des usines de sucre et des fournisseurs de canne s’est 
caractérisée, surtout dans les années 80 et 90, par l’utilisation, en grande quantité, de 
travailleurs de la région de polyculture de l’état, réélaborant et renforçant les anciens 
flux migratoires saisonniers de l’Agreste vers la Zona da Mata, à l’occasion de la coupe 
de la canne.  

 
Le transfert de travailleurs des régions agrestes et du sertão pour 
s’occuper de la cueillette de la canne à sucre (d’août à janvier), 
n’est pas un fait nouveau. Selon Suarez, ce mouvement ‘remonte 
à la période d’implantation des Usines et de l’abolition de 
l’eclavage’ (SUAREZ, 1997: p.93). Ces flux étaient formés tant 
par des travailleurs sans terre que par de petits producteurs 
(mini-propriétaires fonciers, propriétaires ou travailleurs des 
sitios ou métayers), en provenance du Sertão et, principalement 
de l’Agreste (TARGINO et al. 1994: p.13). 

 
Ces travailleurs présentaient une série d’avantages: ils étaient regroupés dans des 
hangars, se trouvant intégralement disponibles pour les travaux agricoles; dans la 
mesure où ils représentaient une adjonction à la force de travail locale, ils contribuaient 
au nivellement salarial; comme ils n’étaient pas issu de la municipalité, leurs contacts 
avec le Syndicat étaient plus ténus, rendant difficile l’action de veille des entités 
syndicales, aussi bien que la capacité de mobilisation à l’occasion de grèves et de 
dissidences; il s’agissait normalement de travailleurs jeunes, nombre d’entre eux 
mineurs et, partant, avec une plus grande résistance physique et un niveau d’exigences 
moindre (TARGINO et al., 1994). 
 
 
III.2. Monétarisation de la reproduction de la force de travail 
 
En éliminant l’accès à la terre et, par conséquent, la production de subsistance 
(déboisement, élevage restreint, etc.), la survie du travailleur et de sa famille est passée 
sous la dépendance exclusive du salaire gagné. L’accès aux biens et services nécessaires 
au travailleur et à sa famille se fait par le biais du marché. Comme les salaires perçus 
étaient bas (en 1985, dans le Brejo Paraibano, les planteurs de canne à sucre recevaient 
environ la moitié du salaire minimum; en 1995, dans la Zona da Mata, cela 
correspondait à un salaire minimum accru de 10%), on peut avoir une première idée de 
la difficulté, pour un père de famille, de garantir la subsistance familiale. Ce qui génère 
la nécessité d’incorporer la force de travail de mineurs dans le marché du travail, en 
l’excluant du droit à la scolarité.  
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Les enfants, de manière générale, complétaient la production 
d’une autre personne, soit pour prendre part au revenu familial, 
soit comme une forme pour les travailleurs plus âgés de réaliser 
la production exigée et, de cette manière, de ne pas être exclus 
de la lutte pour le travail (MOREIRA et al. 1994: p.146). 
 

Les femmes, de façon générale, se retirent du marché du travail durant leur cycle de 
procréation, sauf lorsqu’elles constituent l’unique force de travail familiale, s’engageant 
dans l’activité de la coupe, la fertilisation et le nettoyage. 
  
Femmes et enfants, indépendamment de dispenser une capacité de travail égale ou 
différente, reçoivent toujours une rémunération inférieure à celle d’un homme adulte. 
 
Aggravant la charge du travailleur, les salaires perçus sont, en plus de bas, également 
irréguliers. I.e. la grande majorité n’a pas de contrat de travail permanent. Chaque jour, 
le travailleur doit chercher une occupation, et ce, même à l’époque de la cueillette. Le 
travailleur de la canne à sucre ne trouve pas toujours une occupation durant les cinq 
jours. Ces informations montrent le degré de manque de protection et d’insécurité des 
travailleurs.  
 
L’intériorisation de la peur du chômage, aujourd’hui croissante dans la Zone de Culture 
de la canne à sucre, face à la crise à laquelle le secteur est confronté depuis une 
décennie, est un élément supplémentaire d’angoisse et de stress. Le tableau d’instabilité 
et de pénurie financière des familles assume un degré de gravité bien plus grand quand 
on considère, d’une part, la taille des familles, en général nombreuses, et d’autre part, 
l’intensité de la consommation de la force de travail durant une journée de travail. En 
majorité, les travailleurs ont une journée de travail supérieure à huit heures, si l’on y 
inclut le temps du trajet maison/travail/maison, dans des transports absolument 
inconfortables et dangereux. Journée longue avec un rythme de travail intense, car en 
étant payé par production/tâche, le travailleur intensifie son rythme dans le sens de 
garantir son gain, ainsi que de ne pas être exclu le jour suivant par le “chat”. Pour faire 
face à cette usure, le travailleur se voit absolument démuni: le repas qu’il apporte au 
travail est fait de farine avec du poisson séché ou le “quarante” (mélange de farine de 
maïs, d’eau et de sel). Cette consommation de la force de travail sans apport équivalent 
est vue par beaucoup de travailleurs comme la cause de la maladie tandis qu’ils 
identifient le salaire comme une des conditions de base pour être en bonne santé.  
 
 
III.3. Risques d’accidents 
 
Les principaux risques d’accidents auxquels sont exposés les travailleurs ruraux dans la 
culture de la canne sont ceux qui découlent de la présence d’animaux venimeux, de 
l’insécurité et de l’improvisation des transports utilisés pour leurs trajets, de la 
manipulation d’instruments de travail tranchants et du contact avec des pesticides. 
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Jusqu’aux années 90, le moyen le plus employé pour emmener les travailleurs sur leur 
lieu de travail étaient des camions utilisés pour le transport de la canne (aussi appelés 
gaiolões, “les grosses cages à oiseaux”). Dans ces camions, il n’existait pas de place 
pour s’asseoir ni pour mettre les machettes et les bêches, ce qui provoquait des 
accidents avec une certaine fréquence. [enxadas] L’action de surveillance syndicale et 
du Ministère du Travail, les dénonciations fréquentes d’accidents divulguées par la 
presse et la pression de la société, a un peu inhibé l’utilisation de ce moyen de transport, 
rendant possible la constatation plus récente de l’usage de bus qui, même s’ils se 
trouvent dans des conditions précaires d’usage, présentent des risques moindres.  
 
Les accidents survenus durant la coupe de la canne sont toutefois plus communs. Il est 
rare de rencontrer un travailleur qui n’ait pas souffert d’une coupure. En vertu de la 
position dans laquelle il travaille, les parties du corps les plus atteintes sont les bras, les 
mains et les jambes. Dépendant de la gravité de l’accident, le travailleur se voit forcé à 
un “repos non rémunéré”, car les entrepreneurs assument rarement les coûts de cette 
éventualité.  
 
En ce qui concerne les pesticides, la modernisation de l’activité liée à la canne à sucre a 
été responsable de l’augmentation significative de leur usage dans la région. Le risque 
d’intoxication du travailleur et de contamination environnementale est constant, si l’on 
prend en compte que: il n’y a pas de préparation adéquate des applicateurs; les 
équipements d’application, tout comme ceux de protection individuelle, s’abîment et ne 
sont pas réparés; la pratique fréquente d’utiliser de l’eau des rivières et des écluses pour 
le lavage des équipements contamine les sources d’eau à usage collectif; il n’existe pas 
dans la Paraiba d’infrastructure de services d’assistance technique agricole et de santé 
pour mettre à exécution les mesures et actions de contrôle de l’usage de pesticides.  Il 
existe une certaine division sexuelle du travail dans la manipulation des pesticides. Les 
engrais et correctifs pour le sol sont, normalement, à la charge des femmes et des 
mineurs. Ils travaillent sans quelque protection que ce soit, d’où de fréquents problèmes 
dermatologiques. Les tâches avec des insecticides et des herbicides sont réservées aux 
hommes jeunes. Selon les témoignages de ces travailleurs, ils sont choisis pour leur plus 
grande force physique afin de porter la bombe dorsale et pour leur meilleur état de santé 
afin de supporter le poison. Bien qu’il soit commun que des travailleurs témoignent 
avoir été “soûls” durant l’application et avoir été emmenés vers des hôpitaux ou des 
centres de soins, on trouve difficilement de telles occurences enregistrées en tant 
qu’intoxications. Il existe un sous-registre des maladies et des morts provoquées par la 
manipulation de tels produits. Ceci est dû, d’une part, au manque de préparation des 
professionnels de santé et des services de santé, et d’autre part, aux pressions du 
patronat sur ces services, pour que de tels événements ne soient pas caractérisés comme 
des accidents du travail. Les herbicides Gramoxone et Gramoxil sont utilisés dans la 
culture de la canne à sucre dans diverses municipalités de la Paraiba. De tels produits 
sont hautement toxiques, et peuvent causer une fibrose pulmonaire, un oedème et une 
hémorragie pulmonaire. 
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III.4. Impacts environnementaux et santé du travailleur 
 
Les incitations du Proalcool ont stimulé l’expansion des engrais, des correctifs pour le 
sol et des pesticides agricoles dans la région de la canne à sucre de la Paraíba. En 1970, 
avant l’instauration de ce programme, seuls 477 établissements ruraux utilisaient des 
engrais chimiques dans cette région. En 1985, dix ans après l’entrée en vigueur du 
Proalcool, ce nombre était déjà supérieur à 5000. Les dépenses en fertilisants ont 
beaucoup crû elles aussi durant cette période. En 1970, elles atteignaient à peine 6,6% 
du total des dépenses réalisées par les établissements agricoles, passant à en représenter 
14,5% en 1985.  
 
On sait que la plupart des engrais synthétiques utilisés dans la culture de la canne à 
sucre contient une gamme d’impuretés. Dans le cas des superphosphates, les plus 
fréquentes sont: l’Arsenic (1,2 à 2,2 mg/kg d’engrais); le Cadmium (50 à 170 mg/kg 
d’engrais); le Chrome (66 à 243 mg/kg d’engrais); le Cobalt (jusqu’à 9mg/kg 
d’engrais); le Cuivre (7 à 92 mg/kg d’engrais), entre autres. L’accumulation de ces 
éléments à peu de mobilité dans le sol, en rapport à leur poids, est un risque pour la 
santé de la population des travailleurs qui, en règle générale, n’utilise aucun système de 
protection pour leur application, tout comme elle peut provoquer la stérilisation du sol  
(TAVARES DE MELO, 1984). Et ce sans parler du fait que l’accumulation de ces 
métaux dans les nappes phréatiques, sur le long terme, peut les contaminer et provoquer 
des maladies parmi les populations qui utilisent leurs eaux par le biais des sources. 
  
Dans le combat contre les fléaux et autres maladies qui affectent les plantations de 
canne à sucre et dans l’élimination des forêts ou des plantes qui rendent difficiles leur 
développement, les pesticides sont utilisés de manière croissante. Ceux-ci sont classés, 
selon le type de plaie contre laquelle ils agissent, comme les insecticides, fongicides, 
herbicides, acaricides, etc.  
 
Parmi les pesticides organiques (naturels et synthétiques) et les inorganiques, les plus 
utilisés dans la région de culture de la canne à sucre de la Paraíba sont ceux composés  
de chlorures et de leurs dérivés et ceux composés d’organophosphorés. Les herbicides 
les plus communément appliqués dans les activités liées à la culture de la canne à sucre 
sont: Amétrine, Carbamate, Diuron, Glyphosate, Tébuthiuron, Terbacil, Acide 2,4-
dichlorophénoxiacétique (2,4-D) et Paraquat (MITSUNAGA, 1990). Les insecticides 
phosphorés organiques, insecticides carbamates et fongicides (Benomil et Captafol) sont 
également appliqués. (MITSUNAGA, 1990).  
 
L’application intensive et continue de ces produits dans des aires du sol à haute capacité 
de filtration telles que les plateaux est préoccupante. Et ce parce qu’elle peut être 
responsable de la contamination des eaux souterraines des rivières et estuaires. Les 
effets nocifs pour les êtres vivants en général ne sont pas, eux non plus, inconnus. Ils 
varient de la simple céphalée, irritation de la peau, convulsion, diarrhée, jusqu’à 
l’occurence de maladies respiratoires, de la tératogenèse, du cancer et du décès. Les 
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herbicides Paraquat et Paraquat + Diuron peuvent être cités comme hautement toxiques, 
quelques gouttes pouvant être fatales pour l’homme.  
 
Nous n’avons pas connaissance, dans la Paraíba, d’études détaillées qui permettent 
d’identifier les impacts causés par l’usage disséminé et intense de fertilisants chimiques 
et de pesticides sur les sols des plateaux et des vallées de la Zone de Culture de la canne 
à sucre. 
 
Une étude réalisée par des chercheurs du Centre d’Etudes et de Recherches des 
Ressources de la Mer et du Laboratoire d’Hydrobiologie du Département de Taxinomie 
et d’Ecologie de l’UFPB a cependant détecté des altérations dans le taux de nitrites et de 
nitrates de certaines sources d’eau de la région. On a constaté la présence de 

 
valeurs élevées de nitrate dans les sources de la rivière Açu, 
affluent du fleuve Mamanguape (...) et dans les réservoirs d’eau 
des rivières Gramame et Mamuaba, ce qui constitue, selon les 
chercheurs responsables des analyses, une preuve indirecte de la 
contamination des sources par des fertilisants chimiques utilisés 
dans les plantations de canne qui entourent ces zones 
(WATANABE et alii.,1994: p. 15-16). 
  

Ce fait est préoccupant en raison de la possibilité que des enfants de moins de 6 mois 
soient victimes d’anémie par formation de méthémoglobine et par formation de 
nitrosamine (agent cancérigène) chez des adultes, par ingestion d’eau, de légumes ou de 
végétaux riches en nitrates et en nitrites. 
  
L’étude citée précédemment a également détecté: 
  

De hautes concentrations de champignons, des taux d’oxygène 
bas dissous et de hauts niveaux de DBO en des lieux proches 
des distilleries, ainsi que la présence constante de champignons 
à ferments le long de l’estuaire du fleuve Paraíba, et aussi, en 
hautes concentrations, en une preuve directe de contamination 
de ces écosystèmes par les vinasses et par des eaux résiduelles 
[vinhotos] (TARGINO et alii.,1994: p. 15-16). 
 

 
IV. CONSIDERATIONS FINALES 
 
En nous basant sur cet exposé, nous pouvons conclure que les changements dans la 
dynamique de l’espace agraire brésilien découlant du processus modernisateur qui y a 
pris place à partir des années 60, concrétisé dans la Paraíba en grande partie à travers 
l’expansion de l’activité liée à la canne à sucre par l’intermédiaire du Proalcool, ont eu 
des répercussions profondes sur l’environnement et les conditions de vie et la santé des 
classes laborieuses, contribuant à leur détérioration. 
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Il est important d’ajouter que l’économie du sucre et de l’alcool paraibéenne, après 
l’expansion vécue sous l’impulsion modernisatrice du Proalcool, est entrée dans une 
longue période de crise. Celle-ci, qui débuta à partir de la seconde moitié des années 80 
et qui se traîne jusqu’à nos jours, a contribué à aggraver encore plus les conditions de 
vie et de travail déjà précaires des travailleurs de la canne à sucre. La déstructuration de 
ce secteur important de l’économie de l’état a provoqué:  
 
a) l’augmentation progressive du chômage régional. Une étude réalisée en 1997, dans la 
Zone de Forêts paraibéenne, pointe une diminution importante du taux d’emploi dans 
l’activité liée à la canne à sucre.  

 
Du point de vue des représentants syndicaux, elle est la 
conséquence la plus désastreuse de la crise en ayant en 
perspective ses effets sur les conditions de vie de la population, 
avec une aggravation de la pauvreté régionale (MOREIRA et 
alii., 1997). 

 
b) le renforcement des flux migratoires et de la mendicité. Ne trouvant pas d’autres 
alternatives de travail dans la région, les chômeurs de la canne vont soit grossir les 
filières des flux migratoires dirigés vers les plus grands centres urbains de l’état, soit se 
soumettent à la condition de mendiants dans les centres des municipalités où ils résident 
(MOREIRA et alii., 1997). Entre 1991 et 1996, la seule micro-région de la Zone de 
Forêts paraibéenne qui a présenté un taux positif de croissance annuelle de la population 
rurale a été celle où se situe la capitale de l’état. Dans toutes les autres, les taux ont été 
négatifs, variant de – 0,2% par an à – 1,6% par an (TARGINO e MOREIRA, 1997). 
L’augmentation de la condition de pauvreté des travailleurs de la canne est observée 
quand est vérifiée l’origine des demandeurs aux arrêts de bus inter-municipaux de la 
ville de Sapé. Leur grande majorité est constituée d’ex-salariés de la canne, résidents de 
petits villages et des périphéries, qui ont été exclus du marché du travail et n’ont pas 
trouvé d’autre alternative d’emploi dans la région. En règle générale, cette population 
est constituée d’hommes de plus de 45 ans;  
 
c) l’affaiblissement du mouvement syndical. La crise de l’emploi a fait dévier l’axe de 
la lutte syndicale pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, vers la 
lutte pour la préservation de l’emploi. On observe, de ce fait, l’acceptation, de la part 
des travailleurs, de n’importe quelle condition de travail et de salaire, en échange du 
maintien à son poste de travail; 
 
En somme, si le processus de modernisation de l’activité liée à la canne a apporté en son 
sein une série de facteurs sociaux difficultueux, la crise de l’accumulation vécue par 
celle-ci contribue seulement à aggraver les conditions de pauvreté de la population des 
travailleurs, avec de profondes répercussions sur sa santé. 
 



MOREIRA et TARGINO / Passages de Paris 6 (2011) ) 350–364 

 

363

D’un autre côté, on assiste, en tant qu’un des effets de la crise, à l’avancée de la 
conquête de l’accès à la terre de la part des travailleurs, comme alternative au chômage. 
Le nombre significatif de familles qui se sont installées dans les campements au cours 
des dernières années représente de fait une forte amplification de la force de travail 
familiale et une alternative réelle d’emploi pour une partie de ceux qui ont été rejetés 
hors des campagnes et n’ont pas réussi à être absorbés par le marché du travail urbain. 
Sans cette expérience récente, l’exode rural et la mendicité seraient beaucoup plus 
fortement observés dans la région. Dans ce cas particulier, il importe de porter son 
attention sur le fait que la subsistance de ceux qui ont lutté et obtenu un morceau de 
terre n’est ni facile ni résolue. En ayant accès à un lot, les agriculteurs se sont trouvé 
confrontés aux problèmes les plus divers, soit qu’ils découlent des limitations naturelles 
à l’activité agricole peu intensive en capital, soit qu’ils résultent de la dégradation de la 
nature, causée par le processus modernisateur qui y eut lieu (sols fragilisés ou érodés; 
absence quasi absolue de couverture végétale de forêts ou de bois; sources aquatiques 
polluées; cours d’eau obstrués, etc.).  
 
L’effort de récupération/préservation de l’environnement fortement dégradé par les 
formes historiques de l’occupation et de l’usage du territoire par l’agriculture de la 
canne et intensément atteint par la combinaison technologique de la “révolution verte”, 
est présent dans le programme et les actions de nombreux campements ruraux créés 
dans la région. Il importe de mettre en relief l’effort qui est réalisé par un nombre 
significatif de ces campements dans le sens de la reconversion du processus de 
production agricole du modèle traditionnel dit “moderne” en un modèle agro-
écologique, de conservation/préservation des restes de la Mata Atlântica (Forêt 
atlantique) et des espèces de la faune déjà très compromises (MOREIRA, TORRES e 
SILVA, 2005). 
 
Il est clair, par conséquent, que l’espace agraire, en tant que fruit du processus de 
production des hommes, est dynamique et historiquement déterminé. Les changements 
observés dans son organisation au cours du temps ont, comme il a été démontré dans le 
cas étudié, de fortes répercussions sur les conditions de vie et la santé de la classe des 
travailleurs et sur l’environnement. 
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Bartolomeu Israel SOUZA1 
Dirce M. A. SUERTEGARAY2 

 
 
Resumo: Esse trabalho tem como objetivo geral mostrar como determinadas formas de uso do solo, 
ligadas ao artesanato e a agropecuária, podem se constituir em boas alternativas de combate à pobreza e 
ampliação da capacidade produtiva, sem que estas, em princípio, venham a se estabelecer como mais um 
veículo de propagação e/ou intensificação dos processos de desertificação ocorrentes nas zonas secas. 
Nesse caso, os exemplos citados estão localizados no município de Cabaceiras (Estado da Paraíba - semi-
árido brasileiro), considerado o de menor pluviosidade do país (-300mm/ano). As visitas realizadas ao 
campo, onde foram colhidos diversos depoimentos de artesãos e agropecuaristas, juntamente com a 
análise de uma série de dados (bibliográficos e estatísticos) relacionados aos aspectos socioeconômicos e 
de ordem natural dominantes em Cabaceiras, fundamentaram a metodologia desenvolvida nesse trabalho. 
Os resultados obtidos até agora, uma vez que se trata de uma pesquisa em andamento, demonstraram, de 
forma geral, a eficácia econômica das formas como vem ocorrendo o uso das terras nas propriedades 
visitadas, a melhoria do padrão de vida da população envolvida e a sustentabilidade ambiental dos 
modelos locais, baseados no artesanato, na produção leiteira e na pequena irrigação.  
 
Palavras-chave: Desertificação, Fatores Limitantes, Alternativas Econômicas.  
 
Résumé : Ce travail a pour objectif général de montrer comment certains usages du sol, liés à l'artisanat, à 
l'élévage et à l'agriculture, peuvent constituer de bonnes alternatives pour combattre la pauvreté et élargir 
la capacité productive sans que celles-ci, en principe, s'établisse en tant que moyen de propagation et/ou 
d'intensification des processus de désertification ayant lieu dans les zones sèches. Dans ce cas, les 
exemples cités se situent dans le municipe de Cabeceiras (Estado da Paraiba - zone semi-aride 
brésilienne), considéré comme ayant le plus petit indice de pluviosité du pays (300mm/an). Les visites 
réalisées sur le terrain, où ont été recueillis pusieurs témoignages d'artisans et d'agriculteurs-éleveurs, en 
même temps que l'analyse d'une série de données (bibliographiques et statistiques), concernant des 
aspects socio-économiques et naturel prédominant à Cabaceiras, ont servi de fondement à la 
méthodologie développée dans ce travail. Les résultats obtenus jusqu'à présent, étant donné qu'il s'agit 
d'une recherche en cours, ont montré de façon générale l'efficacité économique des formes adoptées dans 
l'usage des terres des propriétés visitées, l'amélioration des conditions de vie de la population concernée et 
l'efficacité environnementale des modèles locaux, basés sur l'artisanat, la production laitière et la faible 
irrigation. 
 
Mots-clés : Désertification ; Facteurs limitants ; Alternatives économiques. 
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I. INTRODUÇÃO 
 
Entende-se por desertificação a degradação da terra que ocorre nas zonas onde existe 
escassez pronunciada de pluviosidade, sendo este um processo resultante das variações 
climáticas e das atividades humanas (Ministério do Meio Ambiente, 1998). Neste 
sentido, indica-se às atividades humanas como o principal desencadeador da 
desertificação, ficando a escassez de chuvas como um elemento que predispõe a região 
a esse fenômeno, embora, em princípio, por si só, não o desencadeie. 
 
Embora a desertificação seja um processo que acompanha há muito tempo a 
humanidade, este tipo de degradação só começou a despertar a atenção internacional 
quando, na década de 70, a região do Sahel (África) foi acometida de uma fortíssima 
seca. As perdas econômicas que ocorreram com a agropecuária, associadas a uma 
elevada mortalidade e migração de milhares de pessoas, fizeram com que uma série de 
estudiosos das zonas secas africanas fossem buscar nas atividades humanas as razões 
dessa catástrofe. Resgatava-se assim um conceito originalmente criado por Aubréville, 
na década de 40, ao observar a diminuição das áreas florestais e o avanço das savanas 
na África Ocidental, devido ao desmatamento. 
 
O medo de que esse processo pudesse ser reproduzido em outras regiões, cujas 
características físicas e de uso do solo se assemelhavam às do Sahel, levaram a todo um 
debate internacional sobre as formas de combate a desertificação. Pode-se acrescentar a 
esse medo, originado pelo processo em si, a nascente discussão, a nível mundial, da 
questão ambiental, criando-se assim uma atmosfera propícia à ampliação dos debates 
sobre esse tema. 
 
É por conta dos fatos anteriormente descritos que o Programa das Nações Unidas para o 
Meio ambiente (PNUMA), em 1977, realiza em Nairóbi (Quênia) a “1ª Conferência das 
Nações Unidas sobre Desertificação”. Após esse encontro internacional, outros eventos 
se realizaram, culminando, embora não terminando a discussão, com a elaboração, na 
Eco-92, da Convenção Internacional de Combate à Desertificação e à Seca, da qual o 
Brasil é um dos países signatários. 
 
No contexto acima descrito, os países que apresentavam terras secas em seu território, 
portanto sujeitas à desertificação, respeitando-se as especificidades físicas, 
socioeconômicas e culturais nas quais o processo se desenvolve, se comprometeram a 
criar seus próprios planos de combate ao fenômeno. No caso do Brasil, a elaboração e 
apresentação de um documento dessa natureza ocorreu em 2004, intitulando-se 
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação PAN-Brasil. 
 
Os objetivos gerais desse programa estão fundamentados em quatro eixos principais: 
combate à pobreza e à desigualdade; ampliação sustentável da capacidade produtiva; 
preservação, conservação e manejo sustentável dos recursos naturais; gestão 
democrática e fortalecimento institucional (Ministério do Meio Ambiente, 2004). 
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O tamanho da área sujeita à desertificação no Brasil, conforme esse documento, é de 
1.338.076Km², envolvendo 1.482 municípios e mais de 30 milhões de habitantes 
distribuídos por todos os estados da Região Nordeste, norte de Minas Gerais e noroeste 
do Espírito Santo (estes dois últimos na Região Sudeste). 
 
Fica nítida no PAN-Brasil a preocupação em criar e/ou aperfeiçoar formas de 
convivência digna do homem dessas regiões com a presença constante das secas, ao 
mesmo tempo em que se deve desenvolver atitudes capazes de evitar a desertificação e, 
onde ela estiver instalada, combatê-la. Nesse contexto é preciso deixar claro que, 
embora haja semelhança na forma de se produzir a desertificação, existem diferenças 
marcantes em termos de intensidade com a qual os pequenos e grandes produtores são 
atingidos, devido a própria especificidade financeira e de acesso ao conhecimento 
característico de cada grupo, sendo nítida a desvantagem dos primeiros. 
 
Baseando-se nas especificidades acima descritas, esse texto pretende mostrar, através de 
dois estudos de caso, como alguns pequenos produtores do município de Cabaceiras 
(PB - semi-árido do Brasil) vêm sobrevivendo às adversidades climáticas, sem gerar 
desertificação e com melhoria de qualidade de vida. 
 
 
II. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOMINANTES EM CABACEIRAS 
 
 
I.1. Aspectos Físicos 
 
O município de Cabaceiras está localizado na microrregião de mesmo nome ou Cariri 
Oriental (figura 1), ficando a sede municipal a 183,8km da capital da Paraíba (João 
Pessoa). É o município brasileiro de menor média pluviométrica anual (-300mm), daí 
ser citado em toda literatura que trata sobre esse tema no país. A razão dessa pequena 
pluviosidade está baseada no fato do seu território ser um dos que estão inseridos no 
ponto final de fenômenos de perturbação atmosférica causadores de chuva na Região 
Nordeste, cujo corredor mais árido atravessa do norte da Paraíba ao sul de Pernambuco, 
com pluviosidade anual sempre inferior a 500mm (Nimer, 1979). 
 
Outro aspecto marcante típico das zonas secas e também com forte repercussão nesse 
município é a concentração do período chuvoso, que vai de fevereiro a maio, quando 
ocorre mais de 60% de toda a precipitação anual (Souza, 1999). Associado a essas 
características pluviométricas, as temperaturas elevadas (acima de 23ºC) favorecem o 
domínio de um elevado déficit hídrico. 
 
Associado a esses aspectos, a variabilidade anual das chuvas nesse município também é 
muito significante, ficando em 59% (Souza, 1999), o que demonstra que a dispersão em 
torno da média esperada para o período de 1 ano é muito alta, praticamente análoga ao 
de regiões de clima desértico. 
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Figura 1: Localização da Paraíba e do Município de Cabaceiras 
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A estrutura geológica, predominantemente marcada pela presença de rochas cristalinas, 
associada a pequena espessura média dos solos (cerca de 0,60cm), contribuem para a 
acentuação da seca no município, uma vez que estes aspectos reduzem a capacidade de 
armazenamento de água no subsolo, excetuando-se as várzeas dos rios, onde dominam 
rochas sedimentares e solos mais profundos, ou áreas cristalinas que apresentem falhas 
geológicas. 
 
Em Cabaceiras a escassez de chuva também vai contribuir para a diminuição da 
velocidade e intensidade da pedogênese, originado, como regra, solos pouco 
desenvolvidos, rasos ou de pequena profundidade, cascalhentos ou pedregosos e com 
relativa abundância de minerais pouco alterados e argilas de alta atividade coloidal. 
 
Quanto à existência de argilas de alta atividade coloidal, esta característica merece uma 
observação à parte, dada a sua elevada presença nos solos de Cabaceiras e a grande 
propensão à desertificação quando esses solos são desmatados. Tal propensão está 
baseada no fato de apresentarem elevada capacidade de expansionismo no período 
chuvoso e contração no período seco favorecendo, nesse processo, o arrastamento 
horizontal das sementes das plantas e das partículas do solo, o que dificulta a 
recolonizarão desses ambientes pela vegetação nativa, favorecendo assim a erosão. 
 
O elevado déficit hídrico contribuirá decisivamente para o aparecimento de 
eflorescências salinas em alguns dos solos presentes no município, enquanto a 
disposição e incorporação de matéria orgânica será prejudicada pelas características 
xeromórficas da caatinga, aliada às altas temperaturas e torrencialidade das chuvas. 
 
Os solos mais profundos, com maior capacidade de água disponível e também mais 
ricos em matéria orgânica, são aqueles localizados nas várzeas dos rios (Aluviais 
Eutróficos). Entretanto, por se encontrarem associados a solos salinos (Solonetz 
Solodizados), apresentam problemas de drenagem e principalmente acumulação de sais 
que acabam por comprometer a qualidade da água subterrânea, o que torna a agricultura 
irrigada uma atividade de elevado risco ambiental e econômico nessas áreas, 
dependendo do tipo de manejo que se dê a esses dois recursos naturais. 
 
Refletindo a severidade das condições climáticas, a vegetação nativa dominante em 
Cabaceiras constitui-se de uma variedade de savana-estépica conhecida como caatinga, 
predominando o tipo arbustiva-arbórea fechada, onde ocorre elevada densidade de 
Cactáceas e Bromeliáceas. 
 
Os fatores naturais que acabamos de descrever sempre contribuíram de forma 
importante para que o tamanho da população nesse município fosse pequeno (4.290 
habitantes atualmente, conforme o Censo Demográfico, 2000). Essa característica, por 
sua vez, acabou contribuindo para que a cobertura vegetal encontrada nesse município, 
fora alguns pontos de escala local, fosse pouco pressionada, cabendo esta observação 
para vários outros municípios que estão no entorno de Cabaceiras. 
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Mesmo que a cobertura vegetal desse município esteja, aparentemente, em boa situação, 
não se pode esquecer que, dada à fragilidade das condições naturais reinantes, qualquer 
alteração mais expressiva nessa vegetação pode desencadear um processo de 
degradação de dimensões calamitosas, como pode ser visto em alguns pontos 
desertificados em seu território. Também deve se levado em consideração que os 
levantamentos de vegetação até agora realizados na região tratam apenas da sua 
cobertura como um todo, o que esconde o fato do uso da caatinga como alimento para o 
gado e para a produção de carvão, lenha e madeira em toras ocorrer de forma seletiva 
em relação a algumas espécies. Essa última característica, em conseqüência, pode 
mascarar esse tipo de degradação nessa área. 
 
 
II.2. Aspectos Populacionais 
 
A evolução da população do município de Cabaceiras mostra que houve um relativo 
equilíbrio no seu valor total da década de 70 a de 90. Entretanto, no censo demográfico 
de 2000 ocorre uma diminuição acelerada nesse montante (tabela 1), o que pode ser 
explicado pelo fato de, na década de 90, com a criação de novos municípios na Paraíba, 
o antigo distrito de São Domingos do Cariri ter se desmembrado politicamente, 
passando a se constituir num novo município, o que implicou em perda populacional 
para Cabaceiras.  
 

Tabela 1: Evolução da População Total, Urbana e Rural em Cabaceiras 
 

Período Pop. Total Pop. Urbana Pop. Rural 
1970 6.250 974 5.276 
1980 6.152 1.483 4.669 
1991 6.150 1.983 4.167 
2000 4.290 1.760 2.530 

Fonte: IBGE- Censo Demográfico/PB- 1970, 1980 , 1991 e 2000; IBGE (2006)  
 
A criação de novos municípios foi bastante característica em toda a Paraíba na década 
de 90, tendo sido acrescidos aos antigos 171 municípios, mais 52, dos quais a região dos 
Cariris Velhos contribuiu com um número total de 12 destes, quantidade que torna essa 
região a campeã desse evento político em todo o Estado. Infelizmente, como regra, a 
maioria desses novos municípios não apresenta uma economia minimamente capaz de 
lhes dar uma certa autonomia financeira, acentuando ainda mais o número de 
dependentes em relação aos benefícios oferecidos pelos governos municipal, estadual e 
principalmente federal, o que Gomes (2001) denomina de “economia sem produção”, 
sendo esta composta principalmente por aposentados, funcionários públicos e as 
prefeituras. Neste sentido,  

...Os aposentados comparecem com seus benefícios; os 
funcionários públicos, com seus empregos e seus salários; e 
as prefeituras (assim como as câmaras de vereadores), com 
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seus funcionários permanentes e temporários, com as 
empresas locais que lhes prestam serviços ou fornecem 
mercadorias, e com os seus recursos financeiros, 
especialmente, a cota do Fundo de Participação dos 
Municípios. (Gomes, 2001, p.149). 

 
A geração de renda própria é, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas desse 
município. Um reflexo dessa dificuldade pode ser visto no rendimento médio mensal de 
cada habitante, ficando este em R$ 227,49 reais (IBGE, 2000), valor inferior ao salário-
mínimo nacional (R$ 350,00). Chama atenção também o número elevado de pessoas 
sem rendimento fixo, sendo este pouco menor que os que apresentam algum tipo de 
renda, conforme mostra a tabela abaixo. 
 

Tabela 2: Pessoas Residentes - 10 anos ou mais de idade –  
Rendimento Nominal Mensal em Cabaceiras 

 
Até 1 Salário-Mínimo 1.123 
+ de 1 a 10 Salários-Mínimos 663 
+ de 10 a 20 Salários-Mínimos 17 
Sem Rendimento 1.695 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000. 
 
Em relação à média de rendimento por habitante anteriormente exposta, há que se levar 
em consideração que nesse cálculo não são levados em conta outros tipos de rendimento 
tradicionalmente existentes nesse tipo de região de forte migração, onde a transferência 
de capital por familiares que estão em outras cidades maiores é um fato tradicional.  
 
Além da ajuda dos parentes que migraram, a partir de 2001, o Governo Federal criou 
uma série de benefícios financeiros para as famílias de baixa renda do país, onde estão 
incluídos os programas Bolsa Família e Bolsa Escola. 
 
No caso do Programa Bolsa Família, para quem tem renda inferior a R$ 100,00/mês, o 
Governo Federal concede uma ajuda que varia de R$ 50,00/mês a R$ 95,00/mês, 
conforme o número de filhos até 16 anos incompletos sob a sua responsabilidade (R$ 
15,00 por cada filho, num teto máximo de 3 benefícios deste tipo). Em relação ao 
Programa Bolsa Escola, o Governo Federal concede uma ajuda de R$ 15,00/mês por 
aluno que esteja no Ensino Fundamental regular, limitando-se o número de 3 crianças 
por família, com idade de 6 a 15 anos, para quem tem renda inferior a R$ 90,00/mês 
(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2006).  
 
Mesmo com essa iniciativa, ainda que essa ajuda por parte do Governo Federal seja de 
grande importância para amenizar o problema da pobreza e melhoria de qualidade de 
vida das populações envolvidas nesse município, se esses dados fossem computados 
não alterariam muito a média final. 
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O último censo demográfico também demonstra que existe um relativo equilíbrio entre 
o número de jovens e adultos no município, ficando estes, respectivamente, em 1.819 e 
1.936, ao passo que o número de idosos é de 535 indivíduos. O mesmo equilíbrio pode 
ser observado em relação à quantidade de homens e mulheres: 2.105 e 2.185 indivíduos, 
pela ordem. Estes números revelam que, mesmo estando situado numa região onde a 
repulsão populacional é tradicional, esse fato não se constituiu, como seria de se 
esperar, num forte alterador de idade e de gênero em Cabaceiras. 
 
A questão anteriormente destacada pode ser explicada pelo retorno recente de vários 
indivíduos que antes se deslocaram para os maiores centros urbanos da Paraíba e do 
Brasil em busca de emprego e acabaram voltando por também se depararem, nessas 
cidades, com uma situação de carência nesse setor, particularmente para a mão-de-obra 
menos qualificada. Nesse caso, com pouco ou nenhum apoio familiar nessas cidades, 
resta apenas o retorno à terra de origem. 
 
Outro aspecto marcante ocorrente em Cabaceiras é a intensa diminuição da população 
da zona rural e o crescimento da urbanização. Esse fato, segundo Moreira & Targino 
(1997), pode ser explicado por vários motivos, dos quais, para o município em destaque 
temos:  
 
a) expansão da pecuária, atividade que requer menos mão-de-obra que a agricultura; 
b) desarticulação do sistema de morada; 
c) maior dependência da agricultura em relação capital financeiro; 
d) diminuição da cotonicultura; 
e) ocorrência de grandes secas;   
f) fascínio exercido pelos novos padrões de consumo, de cultura, entre outros presentes 
nas cidades, particularmente, entre os mais jovens. 
 
Associadas às causas acima levantadas, destacaríamos também os incentivos ao êxodo 
rural proporcionados pela Prefeitura, ao longo dos anos e sob várias gestões, através do 
oferecimento gratuito de residências em conjuntos habitacionais no perímetro urbano, 
podendo essa questão ser vista como uma tentativa dos governantes locais em aumentar 
a circulação de capitais, via comércio, e elevar a arrecadação de impostos na sede 
municipal. 
 
 
II.3. Estrutura Fundiária e Agropecuária 
 
A distribuição das terras em Cabaceiras é um bom exemplo do que ocorre em relação à 
estrutura fundiária no semi-árido, particularmente na região dos Cariris Velhos, 
conforme pode ser observado na tabela 3. 
 
O número total e a área ocupada pelas pequenas propriedades é bastante expressivo em 
Cabaceiras, superando, nesses aspectos, os outros tipos de propriedades, o que 
demonstra a sua importância no município. Além disso, das 451 propriedades 
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consideradas pequenas, 407 delas ocupam áreas inferiores a 100ha., o que corresponde a 
11.149,02ha. em todo o território municipal, aspecto de grande importância a ser 
analisado quando se faz um paralelo entre a estrutura fundiária e a viabilidade das 
atividades econômicas nesse tipo de região.  
 

Tabela 3: Imóveis Rurais em Cabaceiras 
 

Imóveis  
Rurais 

Pequena 
Propriedade 

Média 
Propriedade 

Grande 
Propriedade 

Quantidade  451 13 7 
Área Total (ha.) 17.506,02 5.489,8 14.235,3 
Fonte: INCRA - Sistema Nacional de Cadastro Rural (informação verbal).  
 
Sendo a atividade criatória dominante nos municípios do semi-árido e sabendo que um 
dos principais problemas desse setor nessa região é a obtenção de alimento na longa 
estação seca, a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) desenvolveu 
um sistema alternativo de pecuária denominado CBL, onde o gado passaria a se 
alimentar de plantas da caatinga (2 a 4 meses do ano), capim-buffel (Cenchrus ciliares), 
muito resistente às secas, e algum tipo de Leguminosa adaptada a essas condições 
climáticas, dando-se preferência à leucena (Leucaena spp.). O problema é que, para esse 
sistema ser economicamente viável em termos de escala de produção, as propriedades 
precisam ter pelo menos 100ha. de território (Duarte, 1999) o que, pelos dados 
apresentados para Cabaceiras, não é o aspecto dominante. Nesse caso, o domínio desse 
tipo de estrutura fundiária acaba dificultando o estabelecimento de uma atividade 
criatória compensadora economicamente e que não resulte em superpastejo da caatinga 
no município. 
 
Quanto à produção das culturas alimentares, esta é uma característica de toda a zona 
seca da Paraíba e da Região Nordeste, estando inicialmente associada à pecuária, uma 
vez que atendia às necessidades imediatas dos vaqueiros e ajudava, através do restolho 
pós-colheita (milho, feijão e rama de batata-doce) na complementaridade de ração para 
o gado (Moreira & Targino, 1997). Em relação ao algodão, cultivo outrora tradicional 
na região, mesmo no auge da sua produção (início do século XX), esta atividade não 
implicou em redução daquelas culturas, pois também podia ser utilizado como alimento 
para o gado, além de poder ser plantado em consórcio com o feijão e o milho (principais 
gêneros agrícolas alimentícios). 
 
Pelo que foi anteriormente exposto, observa-se a importância da agricultura nessas 
regiões, mesmo considerando que a mesma sempre esteve submetida à pecuária, 
entendendo-se a introdução mais recente de vários tipos de capim, palma-forrageira 
(Opuntia fícus) e da algaroba (Prosopis juliflora) como uma continuidade desse 
domínio. 
 
Ainda que tenha havido a introdução dessas plantas, cuja característica de grande 
resistência à seca proporcionaria mais alimento ao gado no período mais crítico do ano 
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e, portanto, menor dependência em relação às chuvas, o que continua a ser observado é 
que os produtores permanecem fortemente influenciados pelos elementos climáticos 
dominantes na região. Nesse caso, durante o período chuvoso, com maior abundância de 
alimento, o gado pasta livremente no meio da caatinga, não havendo necessidade de 
complementação alimentar. Entretanto, como este período é curto, o processo de 
aproveitamento do restolho do milho, do feijão e da batata-doce ocorre de forma 
obrigatória no período seco, sendo principalmente direcionado ao gado bovino, mais 
exigente em alimento, enquanto caprinos e ovinos permanecem nos interflúvios, 
alimentando-se da caatinga (Grabois & Aguiar, 1985). No caso dos bovinos, além do 
restolho, é feito um complemento com palma-forrageira (Opuntia fícus), vagem de 
algaroba (Prosopis juliflora) e alguns tipos de capim. 
 
O problema desse processo anteriormente mencionado é que, se não houver um período 
chuvoso regular (o que é muito comum acontecer nessa região) e o produtor dispuser de 
pouca palma-forrageira (Opuntia ficus) e algaroba (Prosopis juliflora), além de não 
poder contar com a disponibilidade de restolho para o gado, as plantas utilizadas por 
esses animais como alimento ficam numa situação limite, o que obriga o produtor a 
ultrapassar a capacidade de suporte da caatinga, tendo este que recorrer até mesmo ao 
uso de Cactáceas nativas, como o mandacaru (Cereus jamacaru) e o xique-xique 
(Pilosocereus gounellei), e a Bromeliáceas, como a macambira (Bromélia laciniosa). 
Essa é a forma mais comum em que a sobrepastagem ocorre na região. 
 
Mesmo com as características gerais descritas acima, ocorre uma hierarquia em termos 
de resistência às secas e as suas conseqüências para o gado, destacando-se os caprinos 
positivamente e os bovinos negativamente. Nesse caso, por exemplo, os caprinos levam 
vantagem sobre os bovinos no que diz respeito à área necessária para obterem 
alimentação uma vez que, em condições de pasto natural, sem nenhum manejo, 1 cabeça 
de gado bovino necessita de 10 a 12ha/ano para obter alimento, enquanto 1 cabeça de 
gado caprino necessita apenas de 1,5ha. (Araújo Filho & Carvalho, 1997). 
 
Além de apresentarem essa maior resistência natural às adversidades da seca com a sua 
conseqüente escassez de alimentos, os caprinos também apresentam menor tempo de 
gestação (duas parições por ano) e de abate (cerca de 1 ano). Fora esses aspectos, o gado 
caprino, pelo seu menor valor, é mais fácil de ser vendido em caso de uma necessidade 
mais urgente, constituindo-se assim numa importante reserva de valor para que o 
produtor possa resistir ao longo período de estiagem. Esses fatores, associados aos 
incentivos governamentais à pecuária, explicam o crescimento desse setor em 
Cabaceiras, em particular da caprinocultura, mesmo que ocasionalmente também seja 
atingido por secas mais fortes, como as que caracterizaram, mais recentemente, o início 
dos anos 90 e do século XXI (tabela 4).  
 
Além das secas, anteriormente mencionadas, outro fator que vem afetando a 
caprinovinocultura em Cabaceiras, é a fragmentação das terras por herança, o que tem 
levado ao cercamento de áreas cada vez menores, diminuindo a ocorrência das “mangas 
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de solto” (Grabois et. al., 1991), terras anteriormente não cercadas de vários donos onde 
os produtores se utilizavam de forma coletiva da pastagem nativa. 
 

Tabela 4: Produção Pecuária em Cabaceiras 
 
Rebanho 1970 1980 1985 1990 1995 2003 
Bovinos 6.630 6.006 8.408 9.875 7.511 3.588 
Ovinos 6.707 8.321 9.678 16.750 12.672 6.610 
Caprinos 6.720 10.728 12.822 19.785 15.065 15.050 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário/PB - 1970, 1980, 1985, 1990 e 1995; IBGE (2006). 
 
Tão ou mais atuante que as secas mais intensas e a diminuição das “mangas de solto”, 
são as questões relacionadas à oferta de pasto plantado e do êxodo rural para a pecuária. 
O problema é que, mesmo com a ampliação da pecuária, a área de pastagem plantada 
tem diminuído em Cabaceiras (tabela 5), ao mesmo tempo em que o número de 
moradores das propriedades vem diminuindo em virtude do êxodo rural, o que afeta 
significativamente a tradicional complementaridade dos cultivos alimentícios feitos nos 
roçados para o gado, o que resulta, quase sempre, como observa Grabois et al. (1991), 
num gado de pouca qualidade e maltratado em pastagens ruins e cada vez menores. 
 

Tabela 5: Pastagem Plantada (ha.) em Cabaceiras 
 

1970 1980 1985 1995 
39.153 35.121 22.659 17.781 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário/PB - 1970, 1980, 1985 e 1995. 
 
O desempenho das lavouras temporárias e permanentes em Cabaceiras, por sua vez, 
mostra que essas atividades têm sido muito mais afetadas negativamente pelas 
conseqüências da seca, do mercado, da falta de assistência técnica e das políticas 
governamentais que a pecuária, já que a área destinada a esse tipo de produção vem 
declinando cada vez mais (tabela 6). 
 

Tabela 6: Lavoura Permanente (ha.) e Temporária (ha.) 
 

Período Lavoura Permanente Lavoura Temporária 
1970 639 2.349 
1980 116 4.667 
1985 101 3.339 
1995 37 1.038 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário/PB - 1970, 1980, 1985 e 1995. 
 
Exemplificando o que está havendo com a agricultura comercial em Cabaceiras 
destacamos, de forma emblemática, o caso do alho, não apenas pelo fato desse 
município ter sido o maior produtor do Estado, mas também pelo preço que o mesmo 
atingia no mercado, sendo uma fonte de renda de grande importância local.  
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Os registros mais antigos revelam que a introdução dessa cultura ocorreu no início do 
século XX. Entretanto, o grande desenvolvimento do alho se deu a partir de 1979, 
quando da criação de um projeto-piloto no distrito de Ribeira que, no auge da produção, 
chegou a concentrar 40% dos canteiros do município.  
 
Para a criação desse projeto participaram, em parceria, órgãos do Governo Federal 
(PRODECOR - Programa de Desenvolvimento de Comunidades Rurais, Banco do 
Brasil e o Ministério da Agricultura), Estadual (Secretaria de Agricultura do Estado da 
Paraíba e EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), e Municipal 
(Prefeitura de Cabaceiras), levando em conta a tradição desse cultivo na região, o nível 
de organização dos produtores locais (a partir dos incentivos da Igreja Católica à criação 
de uma cooperativa) e a política agrária do Brasil na época, baseada em estimular a 
modernização e o aumento da produtividade na zona rural, via PRODECOR (Grabois et 
al., 1991).  
 
A modernização dessa produção se deu principalmente através do uso de motobombas 
para a retirada de água do rio Taperoá onde, a partir daí, podia ser feita a irrigação, 
dominando o uso da mangueira que, embora menos recomendável que o uso de aspersor 
para águas com certo teor de sais, como as que predominam nessa região, era mais 
barato, além da substituição do adubo orgânico pelo químico. Dessa forma a produção 
de alho foi intensificada, inicialmente nos diques marginais do rio Taperoá e, com o 
conseqüente aumento da salinização desses solos, a lavoura começou a ser deslocada 
para terras às margens dos açudes locais e de outros municípios próximos (Grabois et 
al., 1991). 
 
A produção culminou em 1990, quando Cabaceiras apresentou safra recorde de 120 
toneladas de alho. Entretanto, após esse período, foi diminuindo intensivamente, 
chegando em 2003 (IBGE, 2006) a 13 toneladas. De acordo com Grabois et al. (1991), 
as razões principais dessa queda estão relacionadas a crescente salinização dos solos 
utilizados para esse tipo de cultivo, devido ao uso de um método de irrigação 
inadequado e a acentuação do uso dos adubos químicos, retendo menor quantidade de 
água e preservando menos os elementos nutrientes do solo que o adubo orgânico. Além 
disso, ressalta o autor, o alho exige uma certa queda da temperatura na época do inverno 
para que possa ocorrer uma boa colheita, o que, nas condições climáticas dessa região, é 
pouco acentuado, ficando assim o desenvolvimento intensivo desse tipo de cultura num 
limite extremamente perigoso, como de fato ocorreu conforme demonstram as 
estatísticas de produção. 
 
De acordo com informações colhidas entre os antigos produtores de alho de Ribeira, 
acrescentadas às razões acima expostas, influenciaram também para a decadência dessa 
cultura na região a acentuação das secas, comprometendo o fornecimento de água 
utilizada para irrigação, a importação de alho de outros Estados brasileiros e 
principalmente da Argentina e também as conseqüências relacionadas à criação do 
Plano Cruzado. Neste último caso, a desvalorização da moeda nacional acabou por 
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diminuir ainda mais o poder de compra da população, o que implicou em crise para 
quem dependia das vendas para o mercado interno. 
 
 
III. A PEQUENA PRODUÇÃO EM CABACEIRAS: ESTUDOS DE CASO 
 
 
III.1. O artesanato de Ribeira 
 
Ribeira é um pequeno distrito de Cabaceiras, distante 15km da sede municipal. Como já 
foi comentado anteriormente, até o início da sua decadência, a grande fonte de renda 
dos pequenos produtores desse distrito era o cultivo do alho. Mesmo tendo sido, por 
muito tempo, a fonte maior de sustento financeiro das famílias locais, essa atividade 
sempre teve que dividir espaço e tempo dos trabalhadores locais com a agropecuária de 
subsistência e o trabalho com o couro de caprinos. Esse fato demonstra como a 
pluriatividade é importante como estratégia de sobrevivência do pequeno produtor, 
sendo esta secularmente incorporada a sua cultura e tradição, dada a sua fragilidade 
perante as adversidades naturais e financeiras, acentuadas por questões relacionadas à 
tecnologia e a políticas de desenvolvimento que muitas vezes não levam em 
consideração a realidade dessas pessoas e do ambiente que os envolve. 
 
Com a decadência do cultivo do alho, o artesanato passou gradativamente a ocupar o 
papel que antes cabia a hortaliça. Nesse aspecto, a experiência do manuseio com o 
couro, associado à experiência obtida, através do alho, em trabalhar num sistema de 
cooperativa (ARPA - Associação Ribeirense dos Produtores de Alho, ainda hoje 
existente), foi decisivo para que se estruturasse a mudança que estava ocorrendo. Além 
disso, a visão de uma fatia do mercado, o artesanato, que estava começando a ganhar 
espaço na mídia, também contribuiu para que a nova mercadoria pudesse ser encarada 
como uma boa opção de renda pelos pequenos produtores. 
 
Nesse caso, em 1998 foi criada a ARTEZA (Cooperativa dos Cortidores de Artesãos em 
Couro de Ribeira de Cabaceiras), para a qual novamente entraram como 
financiadores/parceiros diversas entidades dos Governos Federal, Estadual e Municipal 
(Projeto Cooperar, Banco Mundial, Prefeitura Municipal e Governo do Estado da 
Paraíba), além do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas). Este último prestando assistência principalmente na ampliação da 
capacitação profissional dos artesãos da cooperativa. 
 
Atualmente essa cooperativa conta com 180 artesãos e 10 curtumes, cujos proprietários 
são cooperandos da ARTEZA. Aí são produzidos calçados, bolsas, bijuterias, chapéus, 
cintos, roupas e utensílios para vaqueiros feitos de couro de caprinos que vem ganhando 
destaque no mercado e na mídia nacionais. Com relação ao couro, este é comprado a R$ 
4,00 a unidade, podendo ter origem de diversos locais, além do próprio município de 
Cabaceiras, dependendo da quantidade de pedidos feitos a cooperativa e da qualidade 
do material disponível. 



SOUZA et SUERTEGARAY / Passages de Paris 6 (2011) 365–386 

 

378

 
O problema da qualidade do couro é que este não pode apresentar muitos defeitos para a 
fabricação dos artigos da cooperativa, o que muitas vezes se torna difícil de se obter na 
região dada a pequena quantidade de animais criados também para esse fim. Além 
disso, predominando a criação extensiva, é comum que o couro dos caprinos apresente 
muitas imperfeições originadas pelo contato dos animais com arame-farpado e 
principalmente com a vegetação nativa, particularmente as que apresentam espinhos. 
 
Apesar dessa dificuldade, a renda média de cada cooperando, segundo informação deles 
próprios, é superior ao salário mínimo nacional (valor de R$ 350,00), o que lhes coloca 
num patamar financeiro superior ao da média municipal (R$ 227,49), comprovando os 
benefícios obtidos pelos produtores com essa atividade. 
 
O fato dessa atividade estar dando certo, com amplas possibilidades de crescimento, 
inclusive para o mercado externo, implica também em diminuição do êxodo rural nessa 
comunidade e da conseqüente desestruturação das famílias, uma vez que aumentou a 
esperança de futuro local, o que pode ser percebido também no nível de satisfação 
pessoal dos artesãos dessa cooperativa.  
 
Do ponto de vista ambiental, particularmente sob a ótica dos estudiosos da 
desertificação, a mudança também foi positiva. À época do domínio do alho, como já 
foi comentado anteriormente, foram crescendo os problemas relacionados à salinização 
e esterilização dos solos utilizados para aquele cultivo. Agora, sob o domínio do 
artesanato, além de ser uma atividade poupadora de água, não se utiliza nenhum tipo de 
produto químico no curtimento do couro, mas somente o tanino extraído da casca de 
angico (Adenanthera colubrina Brenan.), árvore nativa da caatinga, cujos resíduos 
apresentam baixo impacto nos locais onde são depositados. Além disso, nesse caso, há 
um projeto de construção de uma estação de tratamento desses resíduos prestes a ser 
concluído na região. 
 
Com o objetivo de diminuir o impacto do possível uso excessivo da casca de angico 
(Adenanthera colubrina Brenan.) pelos curtidores de couro, algumas propriedades 
locais foram alvo de uma experiência com o reflorestamento dessa espécie, através da 
assistência da UFPB (Universidade Federal da Paraíba). Infelizmente, no momento da 
visita a campo (janeiro de 2006), fomos informados que esse trabalho já não existe 
mais.  
 
A maior parte da casca de angico (Adenanthera colubrina Brenan.) utilizada nos 
curtumes de Ribeira é original de outros municípios, não apenas pela diminuição da 
espécie produtora em Cabaceiras, mas também pelo medo dos coletores em relação aos 
fiscais do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis). Nesse último caso, por ser uma atividade considerada ilegal, a realização 
da extração da casca dessa espécie para fins de beneficiamento do couro é sonegada em 
toda a Paraíba.  
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Em relação à diminuição do angico (Adenanthera colubrina Brenan.) em Cabaceiras, 
seria precipitado alegar que isso se deveria ao extrativismo para a retirada da casca, uma 
vez que a ARTEZA tem apenas 8 anos de existência e, antes da sua criação, essa 
atividade tradicionalmente ocorria de forma esporádica, além do fato dessa espécie ser 
abundante em toda a região que circunda o município em questão (Barbosa, 2001). 
Entretanto, em observações realizadas em alguns municípios do Cariri Ocidental, 
Barbosa (2001) destaca que o sobrepastejo de caprinos, particularmente sobre os 
indivíduos mais jovens, é o maior causador de extermínio da espécie, ao passo que os 
casos de mortandade em decorrência das práticas de outros tipos de exploração (retirada 
da casca, produção de lenha e carvão vegetal e fabricação de mourões para cercas) 
foram pouco significativos.  
 
Quanto à extração da casca de angico (Adenanthera colubrina Brenan.), a prática que 
provoca uma maior mortalidade dessa árvore é a sua descortificação parcial ou total e 
não o seu abate após a extração da casca. Enquanto a descortificação tem o efeito de 
expor a árvore ao ataque de insetos que provocariam algumas doenças, o corte raso do 
seu tronco estimularia a rebrota. Conforme Barbosa (2001), nas visitas às áreas 
estudadas em sua pesquisa no Cariri Ocidental, não foram observados indícios de 
mortalidade em decorrência do excesso de recorrência às plantas que tenham sofrido 
esse último tipo de manejo. Barbosa (2001) também destaca que mesmo quando o 
manejo é feito com a retirada da casca sem o abate da árvore, o alto índice de 
mortalidade só ocorre quando existe retirada total da casca. 
 
A descortificação parcial e principalmente o abate da árvore após a extração da casca 
são os métodos tradicionalmente utilizados pelos coletores de casca dessa espécie na 
região. Esse último tipo de manejo mencionado ocorre em função do máximo 
aproveitamento daí decorrente, ou seja, retirada da casca para obter o tanino e 
aproveitamento da madeira para a fabricação de mourões de cerca, lenha e carvão. 
 
O conhecimento das razões para esse tipo de uso da espécie em questão não foi passado 
para essas pessoas recentemente. Pelo contrário, é fruto da sua vivência nesse tipo de 
ambiente. Infelizmente as leis criadas em relação ao ambiente no Brasil, tendo os fiscais 
do IBAMA, entre outros agentes, como fiscalizadores das mesmas, nem sempre levam 
em conta esse saber popular, menosprezando toda uma experiência de vida, o que 
contribui de forma importante para dificultar ainda mais o conhecimento sobre esse 
ecossistema e as maneiras de manejá-lo sustentavelmente. 
 
 
III.2. A produção de leite do sítio Cacimba 
 
A comunidade de Cacimba (conhecida popularmente por Cacimba dos Pebas) fica a 
cerca de 5km de distância da sede municipal de Cabaceiras, a sudeste dessa cidade. O 
sítio Cacimba, terra de herança desde os anos 80, faz parte dessa comunidade, tendo 
como proprietária a Sra. Leni Rodrigues de Souza. 
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A propriedade em destaque tem 180ha. de extensão, onde tradicionalmente se pratica a 
criação de caprinos. Para a manutenção da propriedade, após o falecimento do seu 
marido (cerca de 2 anos atrás), D. Leni conta apenas com a ajuda de um dos cinco 
filhos, uma vez que três deles, após se casarem, foram residir em João Pessoa, caminho 
seguido também pelo único filho solteiro do casal, formado em Veterinária. 
 
D. Leni faz parte da Associação dos Pequenos Produtores de Cacimba, ao lado de mais 
11 produtores de leite de cabra da região que, para a construção do galpão de retirada do 
leite e do material necessário a essa tarefa, contou com o apoio do Projeto Cooperar, 
SEBRAE, Banco Mundial, Governos estadual e municipal.  
 
Toda essa atividade em torno do leite teve início há 3 anos atrás, a partir da criação da 
usina de leite de Cabaceiras, contando esta também com o apoio dos organismos 
anteriormente referidos. O que possibilitou a criação desses empreendimentos, por sua 
vez, foi o Programa do Leite do Governo Federal, ligado ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, cujo objetivo está baseado no aumento do 
consumo de leite pela população carente, ao mesmo tempo em que incentiva a produção 
do pequeno produtor (o fornecimento de leite à usina fica restrito a quem produza até 
100 litros de leite/dia). 
 
Os produtores vendem o leite à usina a R$ 1,00/litro, o que lhes garante uma renda 
média, segundo declarações deles próprios, de R$ 150,00/mês. Entretanto, no período 
chuvoso, quando aumenta a oferta de pasto para as cabras, essa produção aumenta 
consideravelmente, elevando o lucro com a venda de leite para uma média que 
ultrapassa os R$ 300,00. 
 
Na propriedade de D. Leni existem 150 cabras, a maioria delas de raça leiteira, além de 
2 vacas (com 2 bezerros). Estas últimas fornecem leite para o consumo doméstico da 
propriedade. Como nem sempre as cabras estão em lactação, além da questão da oferta 
de pasto, os rendimentos de D. Leni com a produção de leite ficam na média dos outros 
produtores. Acrescenta-se a esses rendimentos, a pensão deixada pelo marido 
(R$350,00), após o seu falecimento. 
 
Em termos de assistência técnica orientando essa produção, esse é um fato que só 
passou a ocorrer, fora algumas poucas visitas da EMATER (Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural), a partir de 2001, quando o SEBRAE estabeleceu a criação 
dos ADR (Agente de Desenvolvimento Rural). Os ADR são pessoas do município 
treinadas pelo SEBRAE para orientar os pequenos produtores com o objetivo de 
estabelecer padrões para obtenção do leite e manejo dos animais, alcançando assim 
melhoria de qualidade e competitividade. 
 
Em relação à água disponível na propriedade, recurso naturalmente escasso na região e 
portanto fator decisivo para a implementação de uma série de empreendimentos, esta é 
retirada de poços existentes num dos riachos temporários que atravessa o sítio, além de 
contar também, para o consumo doméstico, com uma cisterna de placas com capacidade 



SOUZA et SUERTEGARAY / Passages de Paris 6 (2011) 365–386 

 

381

de armazenar 16 mil litros de água. Este último benefício se deu em função da atuação 
do Projeto Cooperar, fornecendo material e orientação para a sua construção, cabendo 
aos proprietários apenas os gastos com a mão-de-obra. 
 
Quanto à disseminação das cisternas de placa pelo semi-árido, esse empreendimento faz 
parte de um programa do Governo Federal (Programa 1 Milhão de Cisternas) em 
parceria com os governos estaduais e o fórum de Organizações Não-Governamentais 
formado pela ASA (Articulação no Semi-Árido Brasileiro). 
 
Antes da construção da cisterna de placas a propriedade contava, para todo o tipo de 
uso, desde 1982, com a água acumulada numa cavidade feita naturalmente na rocha 
(tanque), onde foi feita uma melhoria para aumentar a sua capacidade de 
armazenamento. Atualmente a água dessa cisterna é utilizada principalmente para o 
consumo dos animais, utilizando-a esporadicamente para a irrigação a partir de uma 
Mandala, criada em 2002. 
 
A Mandala é um sistema alternativo de irrigação (figura 2) utilizada por vários povos no 
mundo, a milhares de anos, como estrutura de produção familiar. No Brasil, sua 
disseminação vem sendo executada pela ONG (Organização Não-Governamental) 
Agência Mandalla. 
 
 

 
Fonte: Arquivo de fotos da Agência Mandalla (http://agenciamandalla.org.br) 

 
Figura 2: Mandala existente no assentamento Acauã/PB 
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Tecnicamente a Mandala é um sistema de produção permanente construída numa área 
de 2.500m². Sua base é um tanque central, de forma circular, com capacidade para 
acumular 35.000 litros de água, apresentando 6m de diâmetro e profundidade de 1,75m. 
A captação de água pode ocorrer por fonte natural próxima ou transportada de outro 
local. No sítio Cacimba, a água é bombeada de poços existentes no riacho Marimbondo. 
Como esse riacho fica muito próximo do açude de Boqueirão, quase sempre, mesmo no 
auge da seca, apresenta água suficiente para ser utilizada na Mandala. Chegando água 
ao tanque, esta é bombeada manualmente ou via motor elétrico para uma mangueira 
perfurada, deslocada em sentido radial, garantindo a rega das plantas. 
 
Em torno da Mandala são formados círculos concêntricos onde podem ser plantados 
vários tipos de hortaliças e fruteiras, irrigadas por gotejamento e semi-gotejamento, 
utilizando-se de material de baixo custo como garrafas de plástico perfuradas e 
cotonetes que funcionam como microaspersores (SEBRAE, 2003), o que evita o 
desperdício de água e a salinização do solo, aspectos geralmente observados nas áreas 
irrigadas da região. Compondo a cadeia produtiva associada a Mandala, pode se 
desenvolver a criação de diversos animais de pequeno e médio porte, como patos, 
galinhas, caprinos, etc. (SEBRAE, 2003). 
 
Para a construção deste sistema de irrigação no sítio Cacimba, houve assistência técnica 
da ONG Mandalla que, à época, prestava consultoria ao SEBRAE/PB. Nesse caso, os 
gastos do proprietário se resumiram ao material necessário à construção do sistema e à 
mão-de-obra, uma vez que, como se pretendia expandir esse modelo de irrigação para 
outras propriedades da região, a Mandala do sítio Cacimba serviria como ponto de 
demonstração do seu funcionamento. 
 
Com a construção da Mandala passaram a ser cultivados vários tipos de hortaliças e 
fruteiras, como a beterraba, a cenoura, a couve, o mamão, a banana, etc. Parte dessa 
produção se destinava ao consumo da família de D. Leni, enquanto o excedente era 
comercializado na cidade de Cabaceiras. Nesse último caso, segundo relato da 
proprietária, todos os dias era vendido grande quantidade e variedade de frutas e 
hortaliças para os mercados dessa cidade, constituindo-se assim numa importante fonte 
de renda da propriedade. 
 
Pelo que foi exposto, observa-se que um tipo de empreendimento como esse acaba por 
favorecer a viabilização da agricultura para fins comerciais nas pequenas propriedades 
localizadas em regiões com elevado déficit hídrico, uma vez que esse modelo de 
irrigação é poupador de água. Além disso, como a base dessa irrigação é o gotejamento, 
o risco de ocorrer salinização do solo, como é comum em várias áreas irrigadas nessa 
região (devido ao uso de outros métodos) e, consequentemente, desertificação, fica 
minimizado.  
 
A rotina anteriormente descrita, com relação à produção e venda de frutas e hortaliças 
para Cabaceiras, veio a ser modificada cerca de 2 anos atrás, quando ocorreu o 
falecimento do marido de D. Leni, uma vez que a sua principal atividade na propriedade 
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era a produção na Mandala. Esse último fato demonstra como a manutenção da 
produção na agricultura familiar é frágil, podendo muitas vezes, em caso de ausência de 
um dos membros da família, por morte ou migração, desestruturar completamente o 
sistema produtivo e a própria vida dessas pessoas, uma vez que dispõem de pouca mão-
de-obra própria e de pouco capital para contratar trabalhadores. 
 
Nesse caso, o impacto econômico e social no restante da família só não foi maior em 
virtude da continuidade da produção de leite de cabra e pelo fato de por conta do 
falecimento do seu marido, D. Leni começar a receber uma pensão referente ao valor de 
um salário mínimo nacional (R$ 350,00/mês). Atualmente, além dessas fontes, 
complementando a renda, a propriedade conta com a visita ocasional de grupos de 
pesquisadores que vem observar o funcionamento da Mandala, para os quais são 
vendidas refeições, ao valor de R$ 10,00/pessoa. 
 
 
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A adoção da pluriatividade constitui-se numa estratégia tradicional de sobrevivência da 
população que vive nos ambientes secos do mundo, uma vez que os riscos de frustração 
da safra agrícola são sempre muito elevados, fazendo mesmo parte do cotidiano desses 
povos. Entretanto, o que se observa é que, mesmo adotando essas estratégias, a 
tendência do produtor, como regra, quer seja pequeno, médio ou grande, é aumentar em 
bases quase sempre pouco sustentáveis a sua produção no período chuvoso, 
principalmente quando as médias pluviométricas, excepcionalmente, excedem a média 
geral.  
 
Além dessa questão, no semi-árido brasileiro também ainda não se criou o hábito de se 
fazer uma reserva de alimentos para o gado no período seco, ficando este praticamente 
na dependência total do que a caatinga pode oferecer e do que se conseguiu (quando se 
consegue) como restolho da agricultura. 
 
Mesmo quando essa reserva de alimentos está presente nas propriedades, é comum 
haver o predomínio de diversos tipos de capins, a maioria deles não muito resistentes a 
uma seca mais forte. Nesse caso, o produtor se obriga a recorrer com muito mais 
freqüência que o normal ao uso da palma-forrageira (Opuntia fícus) e da algaroba 
(Prosopis juliflora) que, de complementos, passam a se constituir na principal fonte de 
alimento para o gado. Para o pequeno produtor, dispondo de pouca área para o cultivo 
dessa reserva estratégica, esse período pode se constituir em colapso total. 
 
Piorando a situação, muitas tecnologias que são incorporadas à atividade produtiva do 
semi-árido não colocam os fatores de risco natural dessa região como um elemento 
central, ao mesmo tempo em que a atividade de assistência técnica, nas poucas vezes em 
que ocorre, geralmente não respeitar a racionalidade do produtor (Duque & Costa, 
2002), particularmente do pequeno, tornando difícil o estabelecimento de um diálogo, o 
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que fatalmente leva ao abandono das orientações, tão logo o técnico se retire do local de 
visita. 
 
Os exemplos de pequena produção bem sucedida, econômica e ecologicamente, numa 
área sujeita a desertificação, como os que aqui foram expostos, ainda podem ser vistos 
como exceção à regra dominante no semi-árido, que é de pobreza e de extrema 
dependência de benefícios governamentais, reinando, conforme define Gomes (2001), 
uma economia cujo fundamento é a apropriação de rendas geradas em outras regiões. 
Além disso, quer seja pela pobreza, quer seja pelas intervenções tecnologicamente 
modernas que não levam em conta as especificidades naturais dominantes, grande parte 
das ações que se desenvolvem nessa região vem fazendo com que a desertificação, de 
uma possibilidade, passe a ser um fato em algumas áreas, o que agrava ainda mais a 
situação descrita.  
 
Mesmo considerando os exemplos citados com o artesanato, a produção de leite e a 
irrigação por Mandala como boas alternativas para o uso sustentável dessa região, estas 
não podem ser consideradas como únicas soluções possíveis e viáveis. Na verdade, a 
exploração racional dos recursos naturais do semi-árido deve ser tão variada e complexa 
quanto à diversidade de ambientes que caracterizam esse ecossistema. 
 
Ainda que consideremos como relativamente bem sucedidas as formas de uso aqui 
destacadas, também não se pode omitir a fragilidade a que estas atividades estão 
submetidas, principalmente as que estão mais ligadas à continuidade da adoção de 
políticas públicas. Isso porque, infelizmente no Brasil, de maneira geral, não existe 
ainda uma cultura de prosseguimento dessas políticas quando da saída de um 
governante, o que acaba acarretando uma série de incertezas que, para o pequeno 
produtor, são mais que decisivas para a sua vida. Esse é o caso da produção de leite 
nessa região.  
 
Também ligado à produção de leite, ainda não se sabe o impacto que esse incentivo 
governamental teve e terá em relação à caatinga, uma vez que, na ânsia de aumentar a 
sua produção, os produtores foram estimulados a aumentar o seu rebanho,  embora não 
tenha havido nenhum estímulo para ampliar a oferta de alimento para o gado. Esse fato, 
a médio prazo, pode gerar conseqüências negativas ligadas ao sobrepastejo e, 
consequentemente, a expansão das áreas desertificadas.  
 
Quanto à irrigação através de Mandalas, apesar de todos os pontos positivos destacados 
nesse texto, fica também claro que a sua disseminação necessita de um forte apoio 
financeiro, já que o nível de renda da região é muito baixo. Nesse sentido, caso não haja 
algum tipo de ajuda dessa natureza, destinada ao pequeno produtor, a sua 
implementação se torna difícil, dada à carência econômica desse grupo de pessoas nessa 
e em outras regiões da Paraíba e do semi-árido como um todo, isso porque o custo de 
implementação desse modelo de irrigação, segundo informações da ONG Mandalla, 
pode chegar ao valor de R$ 4.500,00. 
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Pelo que foi anteriormente exposto, acreditamos que se as entidades governamentais 
funcionassem como facilitadoras da aquisição desse pacote tecnológico, entre outros 
que seguissem essa mesma linha da sustentabilidade econômica e ecológica, a condição 
de vida dos pequenos produtores poderia apresentar um grande salto qualitativo, já que 
se trata de um empreendimento que ultrapassa o assistencialismo, criando uma situação 
em que, a médio prazo, o produtor poderia sobreviver às suas próprias custas. 
 
Na realidade já foram criadas muitas tecnologias que podem ser consideradas 
sustentáveis para o semi-árido brasileiro, entretanto, de forma geral, grande parte desses 
conhecimentos não se adequa aos pequenos produtores, uma vez que, além do custo 
elevado para os seus padrões econômicos, ocorre uma inadequação da prática desses 
conhecimentos em relação ao tamanho das suas propriedades, como é o caso do sistema 
CBL (caatinga-buffel-leucena). Ao mesmo tempo, as tecnologias que poderíamos 
considerar compatíveis com as especificidades do pequeno produtor e desse tipo de 
ambiente, apresentam grandes dificuldades para se instalar, conforme já destacamos 
anteriormente. 
 
Finalmente, quanto ao desenvolvimento e o incentivo a adoção de tecnologias 
sustentáveis, se torna mais que urgente que os atores envolvidos nesse processo se 
empenhem ainda mais, uma vez que o risco climático a nível mundial deve aumentar. 
Nesse sentido, analisando alguns trabalhos desenvolvidos por Nobre et al. (2005) e 
Oyama (2003), mantido o cenário atual de emissão de poluentes e desmatamento, 
regiões que há muito tempo são marginais, do ponto de vista socio-econômico, podem 
passar por situações ainda mais dramáticas, incluindo-se, nesse cenário futuro, a 
acentuação e expansão das condições de secura climática e desertificação. Nesse caso, 
especificamente para o Brasil, os autores recomendam a busca de culturas mais 
tolerantes ao calor (para todo o país) e à seca (regiões Sul e Nordeste), ao mesmo tempo 
em que se deve orientar o manejo dos solos buscando aumentar a capacidade de 
conservação da água.  
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ENERGIA E ÁGUA: PARA A SOBREVIVÊNCIA DA HUMANIDADE 
 
 

Henrique RATTNER* 
 
 

Resumo: A matriz energética brasileira, predominantemente hídrica, é considerada por muitos 
economistas e formuladores de políticas públicas um exemplo de sustentabilidade, uma vez que é gerada 
a partir de fonte limpa e renovável: a água. Tal assertiva, além de falsa, ignora os custos sociais e 
ambientais da construção de barragens. Além de considerar os custos reais dessa energia é preciso ainda 
considerar a necessidade de preservaçao dos recursos hídricos diante da forte pressão, em nível mundial, 
para que se transforme a água em commodity. 
 
Palavras-chave: Energia; água; economia; meio ambiente; Brasil. 
 
Resumé : La matrice énergétique brésilienne, à prédominance hydrique, est considérée par moult 
économistes et décisionnaires de politiques publiques comme un exemple d’autosuffisance, étant donné 
qu’elle est mue par une source propre et renouvelable : l’eau. Cette assertion est non seulement erronée, 
mais ignore les coûts sociaux et environnementaux de la construction de barrages. En plus de la prise en 
compte du coût réel de cette énergie, il faut penser à préserver les ressources hydriques face à la forte 
pression, à échelle mondiale, pour faire de l’eau une « commodity ». 
 
Mots-clés : énergie ; eau ; économie ; environnement ; Brésil. 
 
 
I. ENERGIA – UMA FONTE DE LUCROS? 
 
Um dos setores mais polêmicos da economia brasileira nesses últimos anos é o de 
geração, distribuição e consumo de energia. Economistas, administradores e homens de 
negócios se esmeram nas análises e cálculos de custo/benefício ou de rentabilidade de 
empreendimentos perfeitamente legítimos no regime de mercado em que o objetivo 
central é o lucro no prazo mais curto e com o mínimo de risco. Mas, seriam esses os 
critérios de análise e avaliação que devem prevalecer nos setores de energia e de água? 
 
Os investimentos do setor público devem ser elaborados segundo critérios de análise e 
avaliação que considerem, além do retorno financeiro, o custo/oportunidade, ou seja, as 
prioridades sociais e políticas alternativas da sociedade e do poder público, em 
determinado contexto histórico.  
 

                                   
* Outros textos do autor estão disponíveis na Coluna Identidade em www.abdl.org.br  
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Há poucos anos, em conseqüência da escassez de chuvas e do baixo nível dos 
reservatórios de água, sofremos uma crise de energia com racionamento e, obviamente, 
um aumento das tarifas para os consumidores.  
 
A matriz energética brasileira é baseada predominantemente na geração de energia 
hidrelétrica, mais de 90% do total gerado e consumido. A energia elétrica é considerada 
mais limpa e barata por ser alimentada pelos rios e barragens construídas ao longo de 
seu percurso para o mar. Entretanto, não podemos ignorar os custos sociais e ambientais 
causados pela construção de barragens. Centenas de milhares de pessoas, geralmente 
pequenos lavradores e populações indígenas, acabam sendo expulsos de suas terras. As 
supostas indenizações arrastam-se por anos até serem pagas e nunca correspondem ao 
valor real das terras desapropriadas. Freqüentemente, as árvores crescidas nas terras 
inundadas pelos lagos artificiais não são cortadas e retiradas em tempo, antes da 
inundação. Em conseqüência, apodrecem nas águas e causam a emissão de gases 
tóxicos – carbono e metano – responsáveis pelo aquecimento da atmosfera, o tão 
comentado “efeito estufa”. É este o caso das hidrelétricas construídas em plena floresta 
tropical como Tucuruí no Pará e Samuel, em Roraima. 
 
Calculam-se as taxas de juros e de desconto e os lucros previsíveis de investimentos em 
grandes obras hidrelétricas. Mas não se menciona que Itaipu ultrapassou em três vezes e 
Tucuruí em quatro vezes, os custos inicialmente orçados. No caso de Tucuruí, a maior 
parte da energia elétrica gerada é consumida pelas empresas de transformação da 
bauxita em alumínio posteriormente exportado, energia cujo baixo preço representa um 
subsídio às empresas produtoras e exportadoras. Após a privatização das distribuidoras 
de energia adquiridas por empresas estrangeiras, aumentaram as tarifas para os 
consumidores garantindo lucros elevados de acordo com os contratos assinados pelo 
governo federal àquela época.  
 
Mais grave ainda do ponto de vista da economia nacional, são os reatores nucleares de 
Angra I e Angra II cuja construção consumiu dezenas de bilhões de reais, embora gerem 
apenas 2% do consumo nacional da energia produzida. Contudo, conforme noticiou a 
Folha de S. Paulo, em 14/11/2004, e mais recentemente em março de 2007, surgiram 
pressões em nível federal para concluir a construção de Angra III, a um custo adicional 
estimado em dez bilhões de reais. As três centrais nucleares estão localizadas no litoral, 
numa área em cujo raio encontram-se as maiores concentrações urbanas do país – Rio 
de Janeiro e São Paulo – com mais de 30 milhões de habitantes. Ademais, os reatores 
estão situados em terrenos caracterizados por uma falha geológica, fato já conhecido 
pelos índios Guaranis que lá viviam e que chamavam o local de “Itaorna”, o que 
significa “pedra podre”. Além de um gasto desmedido, as três centrais nucleares 
representam uma ameaça permanente e inimaginável para as populações litorâneas caso 
ocorra algo como o que aconteceu em Chernobyl ou Three Miles Island.  
 
Pequenos desastres nucleares são bastante freqüentes, em decorrência de vazamentos e a 
contaminação por centenas de reatores espalhados pelo mundo. Mais sério, todavia, é o 
problema dos resíduos ou do lixo nuclear para o qual não foi encontrada ainda uma 
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solução adequada. Enterrá-lo ou jogá-lo nas profundezas do mar, mesmo acondicionado 
em barris de chumbo e cimento não elimina o problema, apenas consegue postergá-lo e 
empurrá-lo para as gerações futuras. Por isso, sociedades nas quais prevalece a força da 
sociedade civil e da opinião pública – Suécia, Alemanha, Espanha – resolveram 
desativar seus reatores nucleares e embarcar nas pesquisas e desenvolvimento de fontes 
energéticas alternativas.  
 
Até aqui, tratamos de custo/benefício da energia nuclear, questionável quando analisado 
em suas dimensões sociais, econômicas e ambientais. Vejamos, então, os aspectos da 
análise custo / oportunidade, ou seja, outros investimentos possíveis com os recursos 
destinados à geração da energia nuclear. Afinal, o território brasileiro é aquinhoado com 
potenciais fontes de energia mais limpas e seguras cujas tecnologias são conhecidas e 
facilmente acessíveis.  
 
Além do álcool, a partir da cana de açúcar – etileno e metileno adicionados à gasolina – 
dispomos de um imenso potencial de bagaço de cana, de serragem da indústria 
madeireira, de casca de arroz, de óleo de mamona, de babaçu e de dendê. O território 
brasileiro, ensolarado praticamente o ano todo, pode ser aproveitado para gerar energia 
solar e fotovoltaica, particularmente apropriada para pequenas povoações espalhadas no 
meio rural. Em algumas regiões do país, tanto no nordeste quanto no sul, existem boas 
condições para instalações de energia eólica.  
 
Outra fonte de energia de baixo custo e de pouco impacto ambiental seriam as pequenas 
hidrelétricas de até 30MW as quais inundariam áreas inferiores a 3 km², comparadas aos 
2.430 km² de Tucuruí e aos 1.350 km² de Itaipu.  
 
A discussão acima nos remete à questão fundamental das prioridades da nação que 
deveriam se refletir nas decisões do poder público.  
 
Quais são as maiores deficiências no atendimento das necessidades básicas de dezenas 
de milhões de brasileiros carentes e marginalizados? Examinando os planos e 
programas do governo, verifica-se uma lamentável discrepância entre o discurso, 
sobretudo na época pré-eleitoral e suas ações efetivas, uma vez instalado no poder. 
Qualquer observador objetivo julgaria que as áreas prioritárias de investimentos 
públicos devem se concentrar na extensão e no aperfeiçoamento da educação universal 
de qualidade e gratuita; de postos e centros de saúde que prestem assistência a todos; de 
um vasto programa de construção habitacional popular dotado de um sistema de 
saneamento e de transporte público eficiente e uma boa infra-estrutura rodo-ferroviária 
e fluvial alimentada por uma rede de energia limpa e barata. Assim proporcionaria 
maior conforto e bem-estar à população enquanto se minimizaria a poluição por 
emissões tóxicas e desmatamento de áreas florestais, na Amazônia, no Cerrado e na 
Mata Atlântica.  
 
Os oito anos de governo FHC e os quatro primeiros do governo Lula não demonstraram 
preocupações mais sérias com a qualidade de vida das populações carentes e excluídas. 
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Quando mais de 1/3 da população brasileira sobrevive na indigência, a proposta de 
construção de Angra III; a compra de aviões de caça supersônicos e as pressões para 
ressuscitar a indústria de armamentos brasileira representam os custos de oportunidades 
perdidas no caminho do desenvolvimento. Ao iludir-se com a conquista de posição de 
uma grande potência, pleiteando um assento permanente no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, o governo estará perpetuando o secular subdesenvolvimento do país, 
mormente da parcela da população mais desfavorecida.  
 
 
II. ÁGUA – UM DIREITO HUMANO! 
 
Vivemos com a ilusão de uma oferta ilimitada de água no planeta. Nada mais falso! A 
quantidade de água doce disponível não passa de 0,5% de todas as águas na Terra. O 
resto é água do mar ou congelado nos pólos norte e sul. A renovação da água potável 
ocorre somente com as chuvas, a razão de 40.000 a 50.000 quilômetros cúbicos por ano. 
Devido à urbanização intensa, os desmatamentos e a contaminação por atividades 
industriais, mesmo esta pequena parcela de água potável está diminuindo, causando a 
desertificação progressiva da superfície da terra. Se as tendências atuais continuarem, as 
águas de todas as bacias hidrográficas serão irremediavelmente degradadas e perdidas 
para o consumo.  
 
O consumo global de água dobra a cada vinte anos, mais do que o dobro da taxa de 
crescimento da população humana. De acordo com as Nações Unidas, mais de um 
bilhão de pessoas carecem de acesso a água potável. Se continuar o uso predatório e 
irresponsável, por volta de 2025 a demanda de água potável irá subir em 56% a mais da 
quantidade atualmente disponível.  
 
Com a intensificação da crise da água, governos no mundo todo, sob a pressão das 
empresas transnacionais, advogam uma solução radical: privatização e comercialização 
da água, alegando que somente assim seria possível prover água para um mundo 
sedento. Contudo, fica evidenciado que a venda da água não atende às necessidades da 
população pobre e sedenta. Ao contrário, água privatizada é fornecida aqueles que 
podem pagar, tais como cidades e indivíduos ricos, ou indústrias água-intensivas como 
agricultura e mineração. 
 
A pressão de transformar a água em commodity ocorre em um contexto histórico onde 
os impactos sociais e econômicos da escassez de água se transformam em fatores 
políticos desestabilizadores, gerando conflitos ao redor do globo terrestre. Por exemplo, 
a Malásia que controla metade da oferta de água de Singapura, ameaçou de cortar o 
suprimento em 1997, após críticas formuladas ao seu governo. No Oriente Médio, um 
dos maiores conflitos entre Israel e os palestinos é devido não somente à questão 
territorial mas também à escassez da água, o que levou Israel a cogitar da importação do 
precioso líquido da Turquia. 
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Na África, as relações entre Botsuana e Namíbia ficaram estremecidas por causa dos 
planos da Namíbia de construir um aqueduto para desviar águas do rio Okavango, 
comum aos dois países. Entretanto, aqueles que lucram com o uso e abuso da água 
determinam o futuro de um dos recursos mais vitais da Terra. Um punhado de empresas 
transnacionais apoiadas pelo Banco Mundial assume de forma agressiva a administração 
de serviços de água públicos nos países em desenvolvimento, elevando os preços aos 
residentes locais e lucrando com a busca desesperada do Terceiro Mundo de uma 
solução para a crise de água. Para as empresas, a resposta é uma só: água deve ser 
tratada como qualquer outro bem comerciável, com seus usos determinados pelos 
princípios do mercado.  
 
Ao mesmo tempo, os governos cedem seu controle sobre os suprimentos domésticos de 
água, participando de acordos comerciais tais como a NAFTA – Associação de Livre 
Comércio da América do Norte, e suas possíveis sucessoras – a ALCA e a OMC – 
Organização Mundial de Comércio. Essas instituições de comércio globais facilitam o 
acesso sem precedência para empresas transnacionais, aos recursos hídricos dos países 
signatários.  
 
Algumas empresas já entraram na justiça para forçar os governos a conceder acesso a 
recursos hídricos domésticos. Sum Bett, uma empresa da Califórnia está processando o 
governo canadense, baseada na da NAFTA, porque a Colômbia Britânica proibiu a 
exportação de água, anos atrás. A empresa alega que as leis da Colômbia Britânica 
violam vários direitos de investidores, de acordo com o tratado da NAFTA, e exige US$ 
10 bilhões em indenizações por lucros cessantes. 
 
Sob a proteção desses acordos comerciais internacionais, as empresas cobiçam o 
aproveitamento de enormes quantidades de água potável, via desvios de cursos de água 
ou por super-navios. Empresas desenvolvem tecnologias pelas quais milhões de 
toneladas de água potável seriam carregadas em enormes navios-tanques e transportadas 
pelos oceanos para venda. Vendendo água a quem oferece mais tende a exacerbar os 
piores impactos da crise mundial de água. Várias instituições de pesquisa e ONGs 
ambientais têm alertado na última década: se continuar o uso predatório de água, o 
resultado será a devastação da Terra e o extermínio de seus habitantes.  
 
Está em curso uma campanha em escala mundial, ainda que não totalmente coordenada, 
para resistir à privatização e mercantilização da água. Ademais, inúmeras iniciativas 
surgem para opor-se à construção de novas mega-barragens e para recuperar rios e 
margens prejudicados, enfrentando indústrias que contaminam os sistemas aquáticos.  
 
Uma série de perguntas deve ser levantada e respondida por todos os cidadãos e seus 
servidores e representantes nos órgãos públicos: 
 
·   A quem pertence a água?  
·   Quem pode apropriar-se dela?  
·   É lícito privatizá-la?  
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·   Em nome de que direito as empresas transnacionais estão comprando sistemas de 
recursos hídricos?  

·   Esses recursos podem ser comercializados como qualquer commodity no mercado?  
·   De que leis necessitamos para proteger a água para o consumo de todos?  
·   Qual deve ser o papel dos poderes publicos?  
·   Os países ou regiões ricos em recursos hídricos devem compartir com os paises mais 
pobres? 
·   A quem cabe a responsabilidade de zelar pelo “sangue azul” da natureza?  
·   Como envolver os cidadãos neste processo?  
 
A água é herança da terra e deve ser sempre preservada como bem público e protegida 
por uma legislação forte, local, nacional e internacional. O que está em jogo é a idéia 
que através de instituições públicas identifiquemos um legado natural e humano comum 
a ser preservado para as atuais e futuras gerações. Além das instituições e órgãos 
nacionais e internacionais também as comunidades locais devem assumir o papel de 
guardiões dos recursos hídricos e estabelecer os princípios de seu uso racional e 
eqüitativo. 
 
Em vez de permitir que este recurso vital se torne mais uma mercadoria a ser vendida a 
quem mais oferece, postulamos que o acesso à água para as necessidades básicas 
constitui um direito humano inalienável. Cabe a cada geração zelar para que a 
abundância e a qualidade da água não sejam diminuídas em conseqüência de atividades 
predatórias e esforços devem ser feitos para restaurar a saúde dos ecossistemas 
aquáticos e aquíferos que já foram degradados. 
 
Para isto, precisamos reestruturar radicalmente nossa sociedade e o estilo de vida a fim 
de reverter a depredação dos recursos hídricos e aprender a viver com eles de forma a 
sustentar os seres vivos e a natureza. 
 
Nada mais perigoso do que o abuso dos preciosos recursos hídricos do mundo, 
apostando na tecnologia como resposta. Não haverá salvação tecnológica para um 
planeta com escassez crônica de água. 
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Abstract: Similarly to other environmental problems, the planetary scope of climate change has 
challenged important aspects of the current dynamics of international relations. The need for concrete 
action to address the problem and reduce it (mitigation) or diminish its impacts (adaptation) presupposes 
not only the development of science and technology but also, more importantly, a radical change in the 
production and consumption patterns now prevalent in countries, and this indirectly brings consequences 
for the power relations among these actors. Furthermore, climate change, by ignoring legal borders 
between states, demands new forms of governance, and forces a discussion about the concept of 
sovereignty, its fundamental elements, and its application. In view of these facts, the aim of this article is 
to bring to discussion the (in)ability of the current dynamics of international relations to respond 
effectively to global environmental problems, particularly global climate change. This study is structured 
as follows: first, a panorama of this environmental problem is given, introducing its main features, causes, 
and expected impact. From this overview, some issues are raised which have been demanding an effective 
response from international relations. Finally, some considerations are presented. 
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Resumo: Assim como outros problemas ambientais, a mudança global do clima tem desafiado 
importantes aspectos da dinâmica das relações internacionais atuais. A necessidade de uma ação concreta 
para lidar com o problema pressupõe não somente o desenvolvimento cientifico e tecnológico, mas 
sobretudo uma mudança radical nos padrões de consumo e produção que prevalecem atualmente nos 
países, o que indiretamente traz conseqüências para as relações de poder entre esses atores. Além disso, a 
mudança climática, ao ignorar fronteiras legais entre Estados, exige novas formas de governança, e força 
uma discussão sobre o conceito de soberania, seus elementos fundamentais e suas aplicações. Tendo em 
vista esses fatos, o alvo desse artigo é trazer à tona essa discussão sobre a (in)abilidade das relações 
internacionais atuais para responder eficazmente a problemas ambientais globais, em especial à mudança 
climática global. O estudo aborda inicialmente um panorama desse problema ambiental e apresenta suas 
principais características, causas e impacto esperado. Dessa visão geral, alguns pontos que demandam 
uma resposta efetiva por parte das relações internacionais são levantados.  
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I. INTRODUCTION 
 
Climate change resulting from the increased concentration of greenhouse gases (GHG) 
in the atmosphere is a major item in the international agenda to be addressed by states. 
Even in the face of scientific uncertainty about the extent of the problem and the degree 
to which mankind contributed to it, there is a growing consensus that anthropogenic 
activities are increasing the concentration of GHG in the atmosphere, largely because of 
growing emissions, particularly from fossil fuel energy generation and use, and from 
deforestation. 
 
Similarly to other environmental problems, the planetary scope of climate change has 
challenged important aspects of the current dynamics of international relations. The 
need for concrete action to address the problem and reduce it (mitigation) or diminish 
its impacts (adaptation) presupposes not only the development of science and 
technology but also, more importantly, a radical change in the production and 
consumption patterns now prevalent in countries, and this indirectly brings 
consequences for the power relations among these actors. Furthermore, climate change, 
by ignoring legal borders between states, demands new forms of governance, and forces 
a discussion about the concept of sovereignty, its fundamental elements, and its 
application. 
 
In view of these facts, the aim of this article is to bring to discussion the (in)ability of 
the current dynamics of international relations to respond effectively to global 
environmental problems, particularly global climate change. This study is structured as 
follows: first, a panorama of this environmental problem is given, introducing its main 
features, causes, and expected impact. From this overview, some issues are raised which 
have been demanding an effective response from international relations. Finally, some 
considerations are presented. 
 
 
II. CLIMATE CHANGE: A GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEM 
 
The study of the problem of global warming began to gain attention in scientific fora in 
the 1970s. In 1988 the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was 
instituted at the initiative of the World Meteorological Organization and the United 
Nations Environment Programme (UNEP). The main attribution of the IPCC is to 
analyze, in a broad, objective and systematic way, the scientific, technical and 
socioeconomic information available in the academic world (IPCC, 2003). With a 
cooperative network of scientists and scientific institutions from all over the world, the 
IPCC is regarded as the premier authority on the state of knowledge about climate 
change, and has significantly influenced international political negotiations on ways of 
addressing the problem (Siebenhüner, 2006). 
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According to the IPCC (2001a), the planet's average temperatures are increasing faster 
since the beginning of the Industrial Revolution, and in the twentieth century alone this 
rise varied from 0.2 to 0.6°C. After observing extensive glacier reductions in non-polar 
regions throughout the twentieth century, the IPCC (2001a) also reported that it is very 
likely that the extent of snow coverage decreased by about 10% since the 1960s. In 
Latin America, episodes of intensification of the "El Niño" phenomenon are also 
expected, resulting in temperature and precipitation changes in tropical regions. 
 
The scientific community has gradually recognized that climate change is already 
causing environmental, social and economic impacts, although scientific uncertainties 
still remain about their extent, intensity, and severity (UNFCCC, 2003). According to 
the IPCC (2001b), scientists point to evidence of regional climate change, particularly 
temperature rise, affecting physical and biological systems and causing glacier 
contraction, late freezing and early ice melting in rivers and lakes, decline of some plant 
and animal populations, intensification of drought periods and floods in critical regions, 
etc. The exacerbation of chronic water shortage, particularly in arid and semiarid 
regions, is also expected (IPCC, 1997), raising the numbers of people exposed to 
malaria and dengue fever vectors, and increasing flood risk in some human settlements 
(IPCC, 2001b). Interaction of climate change and disturbances already caused by 
intensive agricultural activity may affect agricultural productivity, leading to a general 
reduction in the potential of arable land in most tropical and subtropical regions (IPCC, 
2001b). Climate change tends to affect fish abundance and population dynamics, with 
negative impacts on fish-dependent human communities in coastal regions (IPCC, 
2001b). Mackellar et al. (1998) use the phrase 'environmental refugees' and reckon that 
such impacts will intensify existing pressures for international migration and violent 
conflicts around natural resource scarcity. 
 
Problems that may arise in case these predictions come true indicate an alarming 
socioeconomic picture. It is conjectured that the hardest-hit regions may be developing 
countries, particularly poorer ones, which already are massively affected by poverty, 
hunger and inequality. These countries are more vulnerable to climate change for 
different reasons. First, they already face problems related to factors that condition 
adaptive capacity, such as wealth, technology, education, information, and 
infrastructure, among others (IPCC, 2001b). Second, a greater interference of climate 
change in these regions is expected, aggravating existing problems. 
 
Although world climate always exhibited natural variations, and although the extent of 
man's contribution to this cannot be ascertained, scientists assert that global warming is 
partly consequence of human activity. A study by the IPCC (2001a) demonstrates that 
natural events do not contribute significantly to GHG increase, whereas anthropogenic 
activities do. Since the beginning of the Industrial Revolution around 1750, over 270 
billion tonnes of carbon have been added to the atmospheric reservoir as a result of 
fossil fuel burning alone (Dunn, 2000). In the view of IPCC, the intensive use of these 
fuels continues to be the main source of CO2 emission in the last 20 years, and 
contributes with 2/3 of total emissions; the rest is attributed to land use change, 
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particularly deforestation. Both in historic and in contemporary terms, developed 
countries are the main GHG emitters, contributing with nearly two-thirds of global 
emissions. However, estimates point to a significant emission increase in developing 
countries. If current tendencies persist, China, India and Brazil will exhibit in the future 
emission levels above those of developed countries, particularly if their economic 
growth needs are taken into account (IPCC, 2001b, OECD/IEA, 2002). 
 
Scientific findings about the significance, consequences, impacts and causes of climate 
change led Mateo (1992) to describe global warming as a universal threat, because the 
climate, as other elements of the environment, constitutes an ecological continuum 
extending over spaces subjected to the sovereignty of states and beyond -- which makes 
climate change a threat common to all human beings (Ruiz, 1999). The global character 
of climate change brings climate balance close to the notion of common good of 
mankind, to be equitably shared by all human beings, under a rational and necessarily 
pacific management (Rei, 1993-4). In other words, addressing global warming demands 
an eminently international response, based in the effective cooperation and broad 
participation of all countries, particularly the main emitters (Pershing & Tudela, 2003). 
Because of the non-linearity between cause and effect, this response must contemplate 
long-term measures, taking into account the right of future generations to a balanced 
climate (Ashton & Wang, 2003). 
 
However, in the face of the realities of international dynamics, the effective and 
necessary response to global environmental problems meets with severe difficulties for 
its success, particularly from the realist perspective. 
 
Based on the assumption that international society is primarily formed by sovereign 
states, the realist theory analyses international relations from a perspective of balance of 
power (Aron, 1982). According to this theory, the international system lacks the notion 
of monopoly of force and coercion in international law, and resembles an anarchic 
system operating by the dynamics of power games, marked by a hierarchical power: a 
few powerful states dictate the rules, even though the system is pluralist (Pistone, no 
date). In other words, in the absence of an effective legal system, the balance in 
international relations is given by the law of force and power among states, even though 
this hardly implies a democratic reality (Aron, 1985). And in general the extent of this 
force and power is proportional to national interests, although they may come from 
different spheres of society. 
 
Now, how to conceive an effective cooperation in favour of long-term solutions in an 
international system based on power relations among sovereign states? In addition, if 
international relations still are, to a great extent, structured on power theories, under 
which state borders are considered inviolable and sovereignty proclaimed as absolute, 
how to reconcile this with environmental problems that transcend the territoriality of 
states in their causes, impacts, and combat measures (Miyamoto, 1991)? This is what 
will be discussed below. 
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III. COOPERATION AND EFFECTIVENESS: THE DIFFICULTY OF 
RESPONSES FROM INTERNATIONAL RELATIONS 
 
For the realist theory of international relations, state sovereignty means the absence of a 
supra-state authority, and this supports the idea of autonomy or independence among 
states. In addition to the notion of autonomy, sovereignty also involves two other 
elements: control -- the ability to produce effect --, and authority or legitimacy -- the 
exercise of legitimate power (Litfin, 2000). 
 
Confronted with global and regional environmental questions, the notion of autonomy is 
the most affected, since the principle of international cooperation and the understanding 
of environmental quality as a common interest suggests the interference of norms of 
international law in the realm of domestic law. In general, such norms have been agreed 
upon via international treaties formalized under the coordination of UN. 
 
Focusing once more on climate change, the institution of two treaties can be mentioned: 
the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the 
Kyoto Protocol (KP), that together regulate a complex framework regime founded on 
two keystone principles of international environment law: Precaution, and Common but 
Differentiated Responsibilities. This regime, established and coordinated by the UN, 
institutes obligations for the states, which they sovereignly accept but are bound to 
fulfill, either by implementing domestic measures (such as carbon tax, energetic 
efficiency incentive programs, etc.) or via international cooperation (such as 
transference of technology and resources, emission reduction and emission rights 
trading, etc.). This is what Miyamoto (1991) calls "shared sovereignty"1. 
 
One of the main features of the so-called climate regime is the imposition of 
differentiated obligations on developed countries listed in Annex I of UNFCCC, defined 
as quantified GHG emission reduction targets to be fulfilled in the so-called first 
commitment period, which extends from 2008 to 2012. As foreseen by KP, international 
negotiations about the regime to be in force after this first period began in 2005. 
 
Under the treaties of the "framework" kind, UNFCCC and the KP are periodically 
regulated in Conferences of Parties2, in which diplomatic delegations of countries 
formally participate. In practice, these meetings are marked by games of interests 
among states, and in general important decisions are taken before their formal approval, 
since fundamental aspects are defined in backstage diplomatic activity among countries 
which hold a greater bargaining power (Andresen & Agarwala, 2002). 

                                                
1 Authors such as Viola (2002), Litfin (2000), and Bodansky (1999) mention other examples of shared 
sovereignty: the constitution of the European Union, and the role of the environmental directives on the 
internal regime of member states, as well as several international treaties in the field of nuclear safety and 
environmental protection.  
2 For the UNFCCC these meetings are called Conferences of Parties (COP). For the KP they are called 
Meetings of Parties (MOP). 
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An examination of the evolution of climate regime negotiations -- from the early WMO 
conferences to the latest COP -- reveals a progressive move from an eminently scientific 
approach to a prevalence of power games and a direct influence of strategic domestic 
interests in the position of the main participating countries (Andresen & Agarwala, 
2002). The best illustration is, of course, the conduct of the current United States (US) 
government. 
 
As the main GHG emitter (currently contributing with about 25% of the global 
emissions), and given its political and economic importance in the international arena, 
the US are one of the main actors in international climate negotiations. Since the 1980s, 
global warming is a topic under discussion in the country's government circles. In the 
Clinton-Gore administration (1990s), the theme drew attention and, in spite of the 
reluctance of conservative sectors of the congress and the oil industry lobbies, the 
American delegation was crucial in the process of formatting the climate regime. 
Indeed, the main aspects of the KP, particularly the flexibility mechanisms3 and market 
instruments built into it, resulted from a confrontation between the US and the European 
Union (EU) in which, of course, the former made gains (Christiansen, 2003). 
 
However, in spite of the significant participation of the country in formatting the KP, in 
early 2001 the Bush administration announced that it was not going to ratify the treaty -- 
a consequence of the unanimous approval by the senate of the Byrd-Hagel Resolution. 
The Resolution itself, as the whole position of the government since, resulted both from 
the influence of internal interest groups4, and from an approach focusing on the 
economic costs of the KP. Effectively, the prospect of assuming an obligation of 
reducing emissions translates, in practice, in a reduction of fossil fuel consumption, 
which might be seen as a threat to the productive activity of a country highly dependent 
on oil for energy generation and other purposes. The climate question was not confined 
to the environmental discussion: it turned out to be a topic of economics and even of 
energy security (Christiansen, 2003). 
 
The focus on the economic cost of mitigation was illustrated by the condition, expressed 
in the Byrd-Hagel Resolution, to the ratification of the Kyoto Protocol by the US: the 
imposition of GHG emission reduction targets on the more industrialized developing 

                                                
3 The CDM originated from a proposal by the Brazilian delegation -- the creation of a Clean Development 
Fund, with resources from fines paid by countries unable to meet their emission reduction targets. Before 
COP 3 (Kyoto) started, and even during formal negotiations, the American delegation requested a formal 
intervention in the discussion of the Fund, transforming it into the CDM -- a mechanism allowing 
countries listed in Annex I of the UNFCCC to invest in projects of emission reduction or sequestration in 
developing countries in exchange for Certified Emission Reductions (CER), to be used to complement the 
attainment of their targets. Similarly to the CERs of the CDM, reduction units of other flexibilization 
mechanisms (Joint Implementation and International Emissions Market) constitute the basis of the current 
carbon market. 
4 Among these interest groups, one is worth highlighting: the Global Climate Coalition, a coalition against 
the KP which had as their main members the American Petroleum Institute and the oil company 
ExxonMobil. 
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countries, notably Brazil, India and China (Viola, 2002). The inclusion of these 
countries means a greater dilution of mitigation costs (Girardin, 2000). Ratification of 
the KP by the US was to become even more improbable as the Bush administration 
grew more and more opposed to the KP and took a more isolationist position, as in other 
aspects of its international policy. The institution in 2005 of the Asia-Pacific 
Partnership, a technological cooperation agreement on climate change signed by the US, 
Canada, China, India and Australia, was a token of the American environmental 
unilateralism (Holtwisch, 2006). 
 
Ironically, this agreement also marked a change in the country's strategy: instead of 
pressurizing developing countries to assume more specific mitigation commitments, the 
US began to promote alliances with those countries in parallel with the KP, in a clear 
demonstration of opposition to the UN regime. The aim now is to win the support of 
these countries against the continuation in the post-2012 period of a KP-based regime 
(Bang et al., 2005). 
 
For the negotiations and implementation of the climate regime instituted by the UN, the 
refusal of ratification by the US, and its subsequent opposition to the KP, influenced in 
a way the position of other players: the EU and the Group of 77 and China5. Just after 
the announcement by the Bush administration of its withdrawal from the KP, what was 
seen instead of a collapse in negotiations was a strong reaction of European countries, 
which made the EU dawn as the great champion of the climate regime. Effectively, 
several measures were implemented in the regional level in an attempt to give the 
regime a degree of effectiveness: the European regime of GHG emission trading 
formally began operation (in 2005), incentive programs for energy efficiency and 
renewable sources were created in most member countries, and an intensive and 
protracted negotiation with Russia was started, aiming at making feasible the entry in 
force of the KP (Bang et al., 2005). 
 
In fact, the more proactive position of the EU is not only a result of increased 
environmental awareness and pressure of internal environmental groups. There is a 
strong economic component as well: with a more limited economic growth than the US, 
and given the characteristics of its energy mix, the EU would have less difficulties and 
costs in assuming the mitigation goals. Furthermore, the move to a less carbon-intensive 
energy pattern, made viable by the availability of Russian natural gas, is the energy 
strategy of the group. From the perspective of international politics, the leadership in the 
climate change negotiation would confer the EU a more positive image, in contrast to 
the US (Michaelowa, 2005). 
 
From the beginning of the political negotiation of the climate regime, and even 
combining the most diverse interests of developing countries, the G-77 succeeded in 

                                                
5 The G-77 was formed in 1964 as a group of developing countries for the defence of their common 
interests in the sphere of the UN. In the climate regime negotiations, the G-77 gained the support of other 
developing countries and of China, making it a group of 145 countries with widely diverse and even 
diverging political positions (Deplege, 2002). 
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maintaining a considerable degree of cohesion, at least with regard to the common 
interests of developing countries such as the defense of the right to development, the 
demand of greater efforts from rich countries in combating global warming, the request 
of greater guarantees of technological and financial resource transference, etc. (NAE, 
2005). However, the growing pressure for developing countries to assume emission 
reduction commitments, rather than strengthening the bonds within the group, has been 
functioning as a factor of disarticulation of its participants, cooling down its bargaining 
power. This is due to a large extent to the diversity of economic, political, social and 
ideological circumstances among countries, which influences their respective interests. 
From an economic perspective, the tendency of appearance of distinct positions in the 
discussions about the post-2012 regime is influenced by the possible effects that 
mitigation policies may have on the international competitiveness of the main economic 
activities of developing countries. Based on these considerations, Girardin (2000) found 
that countries that oppose any form of mitigation commitment -- particularly China, 
India and other Southeast Asian countries have generally had high GHG emission 
levels, with a tendency for continuity, in view of the economic growth projections, 
resulting to a large extent from their dependence on fossil fuels, particularly coal. 
 
The undeniable influence of national circumstances of countries, mainly those involving 
the guarantee of structural aspects (such as security of energy supply), expressed in 
terms of strategically defended interests, ends up by imparting to international 
negotiations on climate protection a conflicting character, threatening the effectiveness 
of the regime (Viola, 2002). In addition, these interests are generally confined to a 
short-term perspective, instead of the long-term approach required for addressing global 
problems, particularly climate change (Diringer, 2003). 
 
In the context of international relations, marked by the absence of a supra-state coercive 
power, and by the need of consensus in the establishment of international measures, the 
outcome of this conflict finally depends more on the political will of the states than on 
the duty to cooperate, giving rise to a real risk of ineffectiveness (inefficiency) of the 
international regime. The implication in the context of the post-2012 regime 
negotiations is that, in the face of diverging interests, the hypothesis cannot be 
discounted that important countries will create difficulties for cooperation, impose 
conditions for their inclusion in the regime, or even participate in a merely formal way 
(Höhne, 2003). In view of the results of the last COP6, this threat is real (Müller, 2006). 
 
Effectively, UNFCCC data (2005) confirm that, compared to 1990, GHG emissions of 
Annex I countries, except for East European countries, increased by 9.2% in 2003, 
despite the obligation to reduce by an n average of 5.2% till 2012. The situation of some 
countries is even more disappointing: between 1990 and 2003, Canada increased its 
GHG emissions by 24.2%, Australia by 23.3%, and the USA by 13.3%. With the 

                                                
6 In COP 11 in late 2005, discussions about the post-2012 climate regime were polarized into two formal 
negotiation routes: that of KP, and the one called "dialogue" with the participation of all UNFCCC 
parties. The first goal limited itself to the discussion of Annex I targets, and the second kept a 
programmatic, long-term approach (Muller, 2006). 
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exception of Germany (reduction of 18.2%) and the United Kingdom (reduction of 
13%), most EU member countries exhibited poor results, and the EU itself could reduce 
its emissions by just 1.4% in the same period. Among developing countries, China, 
India and Brazil already are considered the third, fifth and sixth largest GHG emitters in 
the world, respectively. 
 
On the one hand, it is certain that the realist theory, by focusing in the power relations 
among states, succeeds in explaining the prevalence of power games of countries in the 
configuration and implementation of the climate regime, identifying leaderships and 
putting the conflict in context, but on the other hand this theory is unable to give 
satisfactory answers about how to effectively address the problem. Furthermore, 
returning to the discussion on sovereignty, by focusing on current power games in 
international negotiations, and by recognizing the scant efficacy of the regime, climate 
change ends up affecting another element of this notion, so dear to the realist theory -- 
legitimacy. 
 
 
IV. LEGITIMACY AND NEW WAYS OF RESPONDING TO 
ENVIRONMENTAL PROBLEMS 
 
Legitimacy is conceived by Bodansky (1999) as a quality that leads a people (or a state) 
to accept authority -- independently from coercion, self-interest or rational persuasion -- 
as a result of a general sense that authority is justified. Legitimacy is a thorny topic for 
traditional international relations theories, because it is intimately linked to the state-
society interaction (Litfin, 2000). 
 
As previously mentioned, because the international route is officialized by means of 
agreements signed by consensus by states in the sphere of international institutions, it 
suffers the direct influence of private interests of states. In general, these interests do not 
harmonize with the requirements of addressing global environment problems, because 
they have a short-term horizon, or emerge from predominantly economic or strategic 
perspectives, whereas environmental problems demand long-term actions and a broad 
view. Besides, the impact of global environmental problems ignores state barriers, calls 
for effective cooperation, and leads to an understanding that such problems are 
ultimately a matter of common good (Bulkeley, 2005), so much so that such impacts are 
concretely felt in infra-state levels (Bodansky, 1999). When contrasted to the 
complexity of response via action of the states within international law, the notion of 
common good is able to inculcate a sense of intergenerational responsibility in all levels 
of social organization (Litfin, 2000). 
 
In fact, the notion of intergenerational responsibility, by recognizing the right of future 
generations to environmental quality, requires decisions made in the present to take into 
account the guarantee of future access to the common good. But who entrusts the states 
with the authority to decide about questions directly affecting future generations? In 
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other words, can decisions clearly based on short-term interests be considered 
legitimate? 
 
The lack of answers to these questions and the need of practical actions to address 
global environmental problems "legitimated" the emergence of new forms of authority. 
Though devoid of the elements of sovereignty, autonomy and control, these new 
structures gain a voluntary legitimation from the civil society (Dedeurwaerdere, 2005), 
originating from the recognition that effectively addressing global environmental 
problems demands the cooperative and coordinated action of governance systems based 
on different levels (state, supra-, infra- and inter-state) and composed of state, infra-state 
(regional and local) and non-governmental actors, each performing a variety of roles 
(Bulkeley, 2005). 
 
In the realm of climate change, in addition to the emergence of eminently scientific 
networks with strong influence on the conduction of international decisions, such as the 
IPCC, and to the expansion of the action of non-governmental organizations (NGOs), 
local level intergovernmental networks have been created, as for instance the 
International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) and others on the 
regional level, such as the Network of Regional Governments for Sustainable 
Development (NRG4SD). Other developments worth mentioning are some infra-state 
initiatives, such as some American states, California among them, which have been 
implementing mandatory mitigation measures, flouting the wishes of the federal 
government (Jonas & Pincetl, 2006). 
 
Even without formal space in international law, the networks mentioned above 
(scientific, intergovernmental and interstate), the NGOs and infra-state actions occupy 
real space and legitimize in the factual plan the action of non-sovereign actors in the 
international relations arena. 
 
Indeed, networks such as ICLEI and NRG4SD already participate formally in the COPs, 
albeit with limited strength of action. Underestimating their role both in the construction 
of effective measures to address environmental problems and in the recognition of the 
legitimacy of non-sovereign actors would be equivalent to ignoring a real search for the 
solution to these problems. 
 
 
V. CONCLUSIONS 
 
Because climate change is among the most serious global environmental problems, it 
challenges the theories of international relations to give effective responses. 
 
Thus, this study attempted to indicate the difficulty of traditional theories, notably the 
realist theory, in dealing with global environment issues. 
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This is not to deny that realism can explain the dynamics of international negotiation 
about the regime of combat of climate change, mainly by identifying power and interest 
games underlying the positions held by countries. However, it is argued that the theory 
is unable to give answers to the need of effective cooperation for the sake of the 
common good. 
 
This reasoning calls into question the concept of sovereignty, putting into perspective 
the elements of autonomy and legitimacy, and notes the emergence in practice of other 
spheres and structures in the infra-state and inter-regional levels that, having been 
perceived as more effective in understanding how climate change combat should be 
conducted, are winning from society higher levels of voluntary legitimacy, enabling 
them to challenge the role of the state as the sole subject of international relations. 
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O FOGO DA LABAREDA DA SERPENTE 
 
 

Neuza MACHADO* 
 
 
É evidente que, em relação às obras, as idéias permanecem 
sempre breves, e que nada pode substituir as primeiras. Um 
romance que não fosse mais do que o exemplo de gramática 
que ilustra uma regra ─ ainda que acompanhada de sua 
exceção ─ seria naturalmente inútil: bastaria o enunciado da 
regra. Exigindo para o escritor o direito à inteligência de sua 
criação, e insistindo sobre o interesse que a consciência de sua 
própria pesquisa representa para ele mesmo, sabemos que é 
sobretudo ao nível do estilo que esta pesquisa se realiza, e que 
no instante da decisão nada está claro. Assim, após ter 
indisposto os críticos ao falar da literatura com a qual sonha, o 
romancista se sente repentinamente desarmado quando esses 
mesmos críticos lhe pedem: “Explique-nos portanto por que 
você escreveu esse livro, o que significa, o que você pretendia 
fazer, com que intenção você empregou esta palavra, por que 
construiu esta frase desse modo?” 
Diante de semelhantes perguntas, seria possível dizer que sua 
“inteligência” não lhe serve para mais nada. O que ele quis 
fazer foi apenas aquele livro mesmo. Isto não quer dizer que ele 
está sempre satisfeito com esse livro; mas a obra continua a 
ser, em todos os casos, a melhor e a única expressão possível 
de seu projeto. Se o escritor tivesse tido a faculdade de dar uma 
definição mais simples de seu projeto, ou de reduzir suas 
duzentas ou trezentas páginas a uma mensagem em linguagem 
clara, de explicar o funcionamento de seu projeto palavra por 
palavra, em suma, de dar a razão de seu projeto, não teria 
sentido a necessidade de escrever o livro. Pois a função da arte 
não é nunca a de ilustrar uma verdade ─ ou mesmo uma 
interrogação ─ antecipadamente conhecida, mas sim trazer 
para a luz do dia certas interrogações (...) que ainda não se 
conhecem nem a si mesmas. (ROBBE-GRILLET)1 

 
 

                                                
* Neuza Machado é professora e escritora. Este texto é um excerto de seu livro O fogo da labareda da 
serpente: sobre o Amante das Amazonas, de Rogel Samuel. Rio de Janeiro: N. Machado, 2008. 105p. 
ISBN 978-85-904306-5-0. 
1 ROBBE-GRILLET, Alain. Por um novo romance. Ensaios sobre uma literatura do olhar nos tempos da 
reificação. Tradução: T. C. Netto. São Paulo: Documento, 1969: 11. 
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Com estas palavras de Alain Robbe-Grillet, sobre o novo romance (não apenas francês), 
o fenômeno literário que marcou o globalizado e caótico século XX (o século que 
propiciou a difícil transição histórica da modernidade para a pós-modernidade), palavras 
estas escritas no final da década de cinqüenta, exprimo o meu empenho de dialogar 
reflexivamente com a obra de Rogel Samuel O Amante das Amazonas2. Recupero as 
asserções de Robbe-Grillet sobre o narrador do século XX (neste momento interativo da 
crítica literária no Brasil, e neste início de século XXI), porque medito sobre o enigma 
criador do ficcionista do Todo do século passado, independentemente de sua localização 
geográfica e percebo que as “inovações” ficcionais, daquele momento, permanecem sob 
“renovadas” roupagens e que as questões teórico-críticas (que enlaçam o escritor 
ficcional), levantadas por Robbe-Grillet, continuam a fazer parte da realidade sócio-
intelectual do crítico literário brasileiro. Retomo o assunto, porque, nestes tempos pós-
modernos, tempos globalizados, o escritor (de qualquer nacionalidade, poeta, ficcionista 
ou dramaturgo) se coloca na obrigação de explicar a sua criatividade à chamada 
imprensa cultural dominante. É matéria verdadeira que somente alguns de seus aspectos 
visíveis são questionados, porque os invisíveis estarão resguardados no plano particular 
do autêntico texto-obra, a exigir que o leitor-especulador do momento histórico de sua 
publicação - ou de épocas futuras - os venha examinar. Sem as explicações exigidas 
(uma vez que os textos ficcionais da pós-modernidade são de difícil entendimento), o 
escritor dos dias de hoje não é reconhecido pela mídia como criador literário, perdendo 
assim a oportunidade de ser lido, que é o anseio de quem escreve. 
 
Assim, para interagir com a diferenciada obra ficcional de R. Samuel concernente ao 
espaço geográfico, social e mítico do Amazonas, movi-me inicialmente pelas 
explicações do próprio escritor, dadas  por intermédio de  entrevistas publicadas em 
meio eletrônico. Rogel Samuel ofereceu assim aos leitores de seu romance 
encaminhamentos seguros sobre a natureza de sua criatividade ficcional, que reputo 
como autenticamente Pós-Moderna/Pós-Modernista de Segunda Geração. Autêntica, 
porque há, no momento, inautênticos autores que se fazem passar por ficcionistas pós-
modernos, mas que são, em verdade, escritores-mercadores de uma literatura de massa 
sem nenhum crédito no âmbito da Arte Literária, conceituados pela mídia enganosa 
deste momento sócio- intelectual como bons escritores mas visando apenas ao lucro em 
detrimento da qualidade do texto. O romance de Rogel Samuel, como um exame 
teórico-interpretativo-reflexivo pode demonstrar, ultrapassa exigências comerciais, 
mostrando-se como uma narrativa de alto nível criativo. (...) 
 
O capítulo Cinco, intitulado “FERREIRA” trata do personagem Antônio Ferreira, 
advogado, “agente e sucessor dos negócios do riquíssimo velho” [Comendador Gabriel 
Gonçalves da Cunha, seu sogro], (...) “um menino”, um “meninão branco, mãos 
delicadamente tratadas, cabelos anelados, negros, caindo aos cachos sobre os aros de 
ouro dos óculos”. Antônio Ferreira aglutina em si todos os aventureiros-espertalhões 
que transitaram por Manaus nos anos iniciais do progresso amazônico e ali 
enriqueceram, muitos por intermédio de casamentos de conveniência. 

                                                
2 SAMUEL, Rogel. O amante das Amazonas. Belo Horizonte: Itatiaia, 2005, 164 p. ISBN 85-319-0690-3. 
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O capítulo constrói-se por meio do discurso da duração atuante (que os críticos, 
avaliadores de grandes epopéias, denominam presente histórico). O advogado Ferreira 
é/será um elo importante para o desenrolar do relato ficcional porque, por exigências do 
narrar pós-moderno/pós-modernista de Segunda Geração, sua figura fará parte dos 
personagens/“corruptos” mais leais “ao tipo de capitalismo ali praticado, na época”. 
Somente esse personagem, aparentemente passageiro ao longo do romance, ofereceria 
matéria merecedora de desenvolvimento. Entretanto, o personagem de valia às minhas 
reflexões é Pierre Bataillon, inserido, por sua vez, no reduto dilatado do personagem 
maior da ficção rogeliana: o Seringal Manixi. 
 
Ao idealizar ficcionalmente o personagem Pierre Bataillon, o senhor das terras do 
Manixi (a ilimitada, inominável, espetacular dimensão ficcional deste primeiro espaço 
geográfico de O Amante das Amazonas), o ficcionista de origem manauara o colocou 
em uma realidade extravital, oriunda de um imaginário-em-aberto dimensionado, 
caracterizando assim o pano de fundo das narrativas da pós-modernidade, propensas à 
manifestação de cenários grandiosos (que os críticos atuais chamam de simulacro 
ficcional). 
 
Será válido lembrar aqui a indução teórico-crítica de Roberto Machado, em sua 
“Introdução: Por uma genealogia do Poder”, sobre a “teoria geral do poder” de Michel 
Foucault, percebida como importante na nona edição brasileira de Microfísica do 
Poder.3 
 
Pelo prisma foucaultiano, percebo atualmente o inter-relacionamento teórico-crítico dos 
diversos saberes analítico-interpretativos do momento, que promovem o entendimento 
do texto dos ficcionistas da pós-modernidade. Assim, para pensar a atuação do 
personagem Pierre Bataillon, senhor do Seringal Manixi, e repensar os limites ilimitados 
que confirmam seu fabuloso poder como espaço extravital, não poderei observar apenas 
a sua efetiva localização geográfica na região amazonense. Pelos tratados descritivos do 
local (de fato) desta ímpar recriação ficcional, a ilimitação não existe. O Manixi natural 
não poderá conter o (competir com o) Manixi ficcional. Se me adapto às regras 
analíticas subservientes aos cientificistas conceitos críticos cerceadores (oriundos de 
antigas normas estruturalistas, ou da já ultrapassada teoria de exclusão do silêncio), 
criticadas alhures por críticos fenomenológicos, o espaço geográfico em questão se 
reduzirá a um trecho da Floresta Amazônica, onde se localiza uma região propícia ao 
plantio de mandioca, e um lago, que foi chamado de Manisi Avani pelos antigos 
habitantes indígenas do lugar e que,  a seguir, sofreu assimilação vocabular passando a 
Manixi. Investigando, no mapa do Brasil, o singular Amazonas e outros Estados 
adjacentes, em busca do  nome do lugar e as diversas denominações dos rios caudalosos 
e igarapés ostensivos que aparecem, em grande quantidade, atravessando o relato, 
acharei, com certeza, vestígios esclarecedores, sem custo teórico. Existe realmente esta 

                                                
3 MACHADO, Roberto. “Por uma Genealogia do Poder”. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do 
Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 
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sugestiva nomeação geográfica, habilmente recriada pelo narrador rogeliano, em seu 
diferenciado romance sobre a glória e o declínio do Amazonas. O Manixi de lá (o 
geográfico) é um local que abriga um lago piscoso (Lago Manixi), situado na Bacia do 
rio Solimões, submisso ao Município de Iranduba. O local se notabiliza pelo fato de 
existir ali, entre a variegada flora equatorial, uma árvore (ou arbusto) chamada 
manixeiro, cujos frutos saborosos são conhecidos por manixi (espécie de mandioca), 
além da planta chamada maniva ou maniwa (espécie de amendoim). Manixi, segundo 
outras fontes, provém de Manibí (maniibí), que quer dizer, em sentido lato, Terra da 
Mandioca. (...) Existe ainda (atualmente sem esplendor) o Seringal Manixi, sobredito 
ficcional e distinguidamente nesta narrativa pós-moderna. Entretanto, o Seringal Manixi 
que anima minhas reflexões poderá ser interpretado reflexivamente a partir da filosofia 
de Gaston Bachelard (a poética da casa primordial, em A Poética do Espaço4) ou de 
Foucault. 
 
 
Assim, o Manixi, o que me acena provocativamente, não é o Manixi real dos manuais 
geográficos da região amazonense. Encontro-me, aqui, acanhada pelo mítico-ficcional 
Seringal Manixi e por seu Palácio magnificente, “supremo, inominável, majestoso”; 
inclusive, por seu dono extraordinário, cuja alcunha reputada é Pierre Bataillon, “um 
homem que vivia debaixo do ouro no Alto Juruá”; além de deparar-me enlaçada nas 
inúmeras questões pós-modernas deste diferenciado romance. Para deslindá-lo com 
convicção teórico-interpretativa, buscando o plano do silêncio fenomenológico, não me 
furtarei a um cotejamento entre a realidade histórico-geográfica do Amazonas e o 
sistema mítico-social da ficção rogeliana. 
 
O Manixi da narrativa rogeliana poderá ser visto pelo mesmo prisma que revelou aos 
leitores universais o Sertão ficcional de Guimarães Rosa. Assim como o Sertão roseano, 
oriundo do sertão de Minas Gerais, e que “está em todo lugar”, como diz Riobaldo, 
percebo o Manixi ficcional rogeliano. Assim como vi 5 o Sertão de Guimarães Rosa 
como um reflexo da casa primordial, repensada a partir de Gaston Bachelard, interpreto 
aqui o espaço ficcional do Manixi. A narrativa revelou-me, e revelará aos futuros 
leitores rogelianos, as íntimas lembranças (memória) e recordações (matéria poética) do 
narrador amazonense, de sua “casa primordial” inesquecível. As sensações (auditivas, 
visuais, olfativas, táteis, gustativas), provindas da infância e adolescência, vividas ali, 
permaneceram/permanecem intensas e persistentes em suas lembranças poetizadas, e 
constituem a matéria lírica no relato ficcional. Quem se lembra do Igarapé do Inferno 
(por que “do Inferno”?) e de sua paisagem dantesca é o segundo narrador, originário do 
entrópico século XX. O personagem-narrador Ribamar de Sousa apenas se coloca como 
o porta-voz de suas reminiscências (seu duplo, ou máscara ficcional). 
 

                                                
4 BACHELARD, Gaston. Poética do Espaço. Tradução de Antonio Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 
2005. 
5 MACHADO, Neuza. Do Pensamento Contínuo à Transcendência Formal. Rio de Janeiro: N. Machado 
/ ISBN: 85-904306-1-8 
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“Pois nós retornávamos em busca daquele passado interdito, pois nós chegávamos no 
fim daquela era, quando o Palácio transparecia com deslumbramento nos seus múltiplos 
reflexos das quinquilharias de cristal, janelas e bandeiras das portas transformadas em 
lúcidas placas de ouro reluzente e vívido e muito louco”, afirma(m) o(s) narrador(es) 
(s). O primeiro narrador, Ribamar de Sousa chega ao Palácio Manixi quando este já 
começava a apresentar-se em seu processo de decadência. O Palácio, a Floresta, a 
Cidade, todos os planos desta obra diferenciada se distinguem a partir de um único 
princípio, ou seja, refletem a “casa inesquecível” de que nos fala Bachelard em sua fase 
noturna, com seus recantos secretos aninhados no mais profundo dos pensamentos. Por 
isto, o “Igarapé do Inferno” sinaliza íntimas lembranças infernais, lembranças que 
obrigam o primeiro narrador a revelá-las. Quem está buscando o “passado interdito” é o 
segundo narrador, porque foi ele, como singularidade ativa de seu núcleo social 
primitivo, que chegou ali, pelo nascimento, já no final de uma era de glórias capitalistas, 
já no início da decadência do esplendor da borracha. 
 
O Palácio Manixi como reflexo das ruínas da casa natal. O Palácio como reverberação 
das perdas existenciais de um narrador invulgar que poderia ter nascido, crescido e 
permanecido na opulência, por ser herdeiro de nomes notáveis (perdidos, por más 
administrações), mas que se viu na contingência de sair pelo mundo (assim como o 
Ribamar de sua história), “a criar [suas] próprias pélas”. O segundo narrador, 
certamente oriundo de famílias destacadas daquele passado de glórias, poderia ter sido, 
naquelas paragens de nascimento, um Zequinha Bataillon bem edificado. A crise da 
borracha decidiu o contrário. Seu parente Maurice Samuel, rico judeu-francês, figura de 
destaque na cidade do princípio do século XX, perdera toda a fortuna na recessão da 
borracha, indo à bancarrota. É a partir da imagem de Maurice assimilada às antigas 
figuras dos chefes políticos manauaras que parece fazer-se a recriação do poderoso 
Pierre Bataillon, personagem de grande efeito, cujo processo de composição torna-se  
mais  claro a partir da releitura do capítulo “A dialética do energismo imaginário”1, do 
livro A Terra e os Devaneios da Vontade6.  
 
Diz Bachelard: “A vontade de poder inspirada pela dominação social não é nosso 
problema”. E continua: “Quem quiser estudar a vontade de poder é fatalmente obrigado 
a examinar primeiro os signos da majestade”, e isto é um problema do ficcionista-
criador, e neste caso específico, do ficcionista manauara. Quem terá de se deixar seduzir 
momentaneamente pelo instante metafísico pós-moderno/pós-modernista de Segunda 
Geração, pelo “hipnotismo das aparências”, dos simulacros cotidianos que imperam em 
seu momento histórico, e quem terá de se embaraçar nos “ouropéis da majestade” de um 
personagem ímpar, poderoso, é o “demiurgo do vulcanismo”, conectado 
indissoluvelmente e indistintamente ao “demiurgo do netunismo” ─ o demiurgo da terra 
flamejante acoplado ao demiurgo da terra molhada ─ [oferecendo] “seus excessos 
contrários à imaginação que trabalha o duro e àquela que trabalha o mole”. “A vontade 
de trabalho não pode ser delegada, não pode usufruir do trabalho dos outros”, explica 

                                                
6 BACHELARD, Gaston. A terra e os devaneios da vontade – Ensaio sobre a imaginação das forças. 
Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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Bachelard. Assim, a “vontade de trabalho” ficcional do narrador pós-moderno, 
extremamente diferenciada, ao revelar a grandeza e o declínio da Era da Borracha, no 
Amazonas, não poderá ser avaliada como subproduto de suas inúmeras leituras, 
históricas ou não, sobre o assunto. Sua “vontade de trabalho”, ao intuir a sua ficção 
singular, ultrapassou os limites do explicitamente oferecido. Sua “vontade de trabalho” 
criou “as imagens de suas forças” narrativas, forças que o animaram “por meio das 
imagens materiais”, de um Manixi esplendoroso e de um Pierre Bataillon repleto de um 
supremo poder. 
 
“O trabalho põe o trabalhador no centro do universo e não mais no centro de uma 
sociedade. E se o trabalhador precisa, para ser vigoroso, das imagens excessivas, é da 
paranóia do demiurgo que vai tirá-las”. Paranóia do demiurgo: o “trabalhador” ficcional 
necessitou do seu primeiro narrador Ribamar de Sousa (o demiurgo à moda dos 
ficcionistas do período de transição do pós-moderno/modernismo de Terceira Geração 
para o pós-moderno/pós-modernismo de Primeira Geração) para recuperar a paranóia 
(delírio de grandeza) de uma pequena sociedade provinciana (sua sociedade de origem), 
sociedade que já perdeu há muito a ostentação do passado. 
 
Desse modo, o Manixi ficcional pode ser visto como uma Gênese, como afirma Gaston 
Bachelard (ou a Fênix ressurgindo das cinzas), porque “a vontade de trabalho” do 
escritor (acrescido de seu ilimitado imaginário-em-aberto, já interagindo com cogito da 
consciência revigorada) assim determinou. As “visões diferentes” do “ferreiro” e do 
“oleiro” (“visões” diferenciadas, submetidas às matérias diferenciadas, tais como terra, 
água, fogo e ar) sedimentaram um novo universo ficcional em expansão: o Manixi. 
(Assim como o diferente “Sertão” de Guimarães Rosa, a mítica “Macondo” de Gabriel 
Garcia Marques, e a fantástica cidade de “Santa Maria” de Juan Carlos Onetti). 
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AS TERRAS PROIBIDAS DE LUIZA LOBO 
 
 

Marcia WANDERLEY* 
 
 
Um “Casa grande & senzala” do Vale do Paraíba do Sul, é o que se pode dizer deste 
romance portentoso de Luiza Lobo, escrito em tom rememorativo, às vezes proustiano, 
de quem se lembra de um passado não vivido nem testemunhado, mas a respeito do qual 
reuniu documentação confiável e verídica, tornando-se histórica e antropologicamente 
sustentável. O que não seria novidade, dada a quantidade de cientistas políticos e 
sociais, antropólogos, historiadores, juristas etc a utilizarem, no passado e no presente, a 
literatura como fonte secundária para suas investigações. Este romance é bastante 
confiável inclusive porque sua autora (a qual apresentei com honras no meu livro 
Mulheres: prosa de ficção no Brasil 1964/2010, recentemente lançado) é um dos 
últimos ramos da família Teixeira Leite e assim teve acesso a todas as informações que 
constituem a argamassa da narrativa, utilizando fontes primárias, em conversas com os e 
mais antigos parentes e aderentes remanescentes da sua e de outras famílias que 
viveram a saga das fazendas do café do vale do Paraíba do Sul, na então província e 
depois Estado do Rio de Janeiro. Isso para não falar de documentos secretos por tantos 
anos guardados em baús e ainda em poder da família, que a autora pôde manusear.  Um 
resgate que acompanha quase três séculos de história de família e da história do ouro 
negro, que deslocou o eixo da economia brasileira, inicialmente centrado no núcleo 
canavieiro do Nordeste, depois na região central das Minas de ouro e pedras preciosas e 
finalmente no Sudeste e Sul cafeeiros, completando o período agroexportador da 
economia brasileira. Mas enquanto durou este último ciclo no Sudeste, o do café, a 
produção e comercialização foram tão bem sucedidas que os barões agrários, 
responsáveis por esta produção, ficaram suficientemente ricos para alimentar os luxos e 
o fausto do Imperador e sua corte, e a própria cidade do Rio de Janeiro foi transformada 
e tornou-se mais bela  e fascinante com o capital gerado no Vale do Paraíba do Sul. Foi 
por isto mesmo que tantos proprietários rurais se tornaram barões, pois os títulos eram 
doados pela monarquia à guisa de recompensas.  No final desse processo a monarquia, 
já bastante abalada pelos protestos contra a pútrida escravidão e pelos ecos dos gritos 
republicanos, irá ruir diante dos questionamentos e ditames da República, 
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dos livros A voz embargada (São Paulo: Edusp, 1996), Do jeito delas: vozes femininas da língua inglesa 
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de Janeiro: Ibis libris / Faperj, 2011). Publicou um livro de poemas: O terceiro jardim (Rio de Janeiro: 
Editora da Palavra, 2006).  
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definitivamente instalada a partir de 1889. Tudo isso está contado em forma romanesca 
por Luiza, que desloca também o foco narrativo do protagonista básico da história, a 
elite cafeeira rural, para a voz dos escravos e negros, representados principalmente por 
Manuel Congo – uma verdadeira força moral que determinará o destino de sua família 
pelo vaticínio mortal proferido na hora de seu enforcamento em praça pública, em 
Vassouras. Esse sortilégio teria determinado a decadência e as agruras sofridas não só 
por uma, mas por todas as famílias daquela região. É uma estória triste e longa de 
decadência e mortes que nos convence como verdadeira, porque a prosa de ficção é 
eficiente neste papel de “suspension of disbelief”, embora saibamos que não foi 
diferente o destino das famílias da elite canavieira dos engenhos, quando as empresas 
usineiras tomaram conta da produção do açúcar e multiplicaram essa produção muitas 
vezes. José Lins do Rêgo é um dos escritores que desenha esse quadro com 
sensibilidade e graça em Menino de engenho, Usina e outros livros que contam a estória 
daquelas famílias. No Sudeste, a abolição da escravatura e a imigração promovida desde 
o Império com vistas a uma industrialização que somente floresceria na República, 
serão a sentença de morte da economia cafeeira. Aqueles escravos, tanto no Nordeste 
quanto no Sudeste, tiveram muitas vezes tratamento desumano – e Luiza relata os casos 
das atrocidades e barbaridades que alguns proprietários de fazendas, como os Wernecks, 
por exemplo, faziam com seus escravos, que às vezes eram até enforcados, como no 
caso de Manuel Congo. Entretanto, a partir de uma certa data, na região Sudeste, esse 
comportamento bárbaro tornou-se mais suave e os escravos passaram a auferir  mais 
direitos e benesses de seus proprietários.  É àqueles homens e mulheres, os 147 escravos 
da fazenda Cachoeira Grande, pertencente ao barão de Vassouras, seu ancestral 
Francisco Jose Teixeira Leite, que Luiza dedica seu livro, corroborando a intenção 
acima mencionada de realizar o descentramento das vozes dos poderosos para abrir 
espaço a outras, sempre subjugadas e inaudíveis. O mesmo acontece em relação às 
mulheres. Conquanto Luiza advirta no inicio do terceiro capítulo da primeira parte: 
“Das mulheres não falo porque não são importantes”, é delas que mais falará, e não 
apenas através das chamadas “baronesas loucas”, e nem tão loucas, mas enlouquecidas 
pelo patriarcalismo castrador, mas também através da voz de uma personagem como 
Eliza, aparição fulgurante e iluminada como um relâmpago rápido em noite escura, em 
toda sua leveza, inteligência, paixão e revolta femininas vivas contra o status quo de 
mulheres emudecidas e apagadas que fizeram o cenário das fazendas do Vale do Paraíba 
e das casas grandes – ali, onde “nenhuma delas foi feliz”. Dessas e de outras vozes 
submersas e emudecidas no decorrer da história fala a autora, que não deixou de lado as 
peripécias da Maçonaria em suas lutas pela libertação dos escravos e pela República; 
das idas e vindas de sua própria família em direção à ruína inapelável, que, como as 
outras, tão aprisionadas estavam em suas próprias redes por sistemas de parentesco que 
garantiam a limpeza da raça branca que pouco lhes sobrou em termos materiais. 
Contudo, restou o que ficou do talento manifestado em alguns membros daquelas 
antigas gerações. Eliza é um destes membros que, conquanto tenha vivido um curto 
espaço de tempo no mundo, manifestou possuir a inteligência, a vivacidade e outras 
qualidades intelectuais e sensíveis que surpreendemos agora neste excelente romance 
com fôlego para contar a história que envolveu a saga dos Teixeira Leite e outras 
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famílias. Eles fizeram, apesar da nódoa escravista, a grandeza e o brilho da Monarquia e 
de uma época de ouro da província e hoje Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, Luiza. 


