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Ceutro de Hiotecnologia da Arnru:ônia,corn
OrgtUlizuo;.'ÜCsindfb'eIlUScomoa FEPI, hem
oomo oom indlislrias de ponlu - encontmr Il
forma mais pragménca de salvaguardar e valon1~lra rica biodiversidade Amuzôniea e AtlûntiClI
eoqucl'CSladovaliosoconht..:imcntoindrgcna
brasiJciroamcaçadodeextinçüo.
Como resulrado destes esforços, conclufmos
que a forma mais viâvcl de selvuguerdar essas
riquczes ûuicas do planera, ofcrecendo ao mesme
lernpocondiÇÔC$dignasdeexistêneiaaCSSIIS
populuçOes nutivas da Iloresta, consiste cm eriurmos uma aliunçu inovudera c revolucionûria
entre os eonhecimentos trm.liciolluis c as
biotecuologias. Os ennhecimeutos tradicicnnis: porque representem 0 primciro passe,
li, sius, do conhceimcnto anccstralc- cmpîrico dos recursos
genétiens
du Ileresta.
As hiotecnoIOb'iuS: IKJrqueconstituem 0 instrumento ide"l
que 0 mundo modemo dcscnvolvcu
para \"111orizar a biodiversidade. Hoje 0 modclo esta
disponfvel
_
Como 0 lndlo poderâ uWi1..tlr ueuu
blotecnologia paru crjar blo-produros?
Muitos se pcrguntem: ~erÎl 0 fmlio eup.uz
de utlliznr ueua blotecuojogtn? Da resposta
do homem branco (sua confiança) a esta pergunla crucial dcpenderâ
Cm grande pane o sucesso
da preser"llçüo e da explomçiio mcional da biodivcrsidade amazônica c atlâmica
Ternes coustarado nos ûltimos anos, c prineipnhnente nesta éltimu mÎSSI!O,
que munes autoridadcs polûicas e empre5!lriais de allo porle, corn
quem tivc inlimeras c vecmcntea discuseôcs e que
certamente se reconheceriio na leitura deste anigo, tém um conhecimcnlO parcial da renlidade
indfgena c considcram que os lndios jà pcrdcram
o oonhecimcnto que rinham da Narurcaa, das
plantas medicinais ... Muitos dos que estiio lendo
estas linlias pensam da mesmu forrna. lbrna-se
assim vital poutuar! É vcrdude que a maioria
dos indios que se encomram nas proximidades
des eidadesja estâo al:ulturados e que, face no
podcr da cuhura dominante, nâo estâo mais cm
œndiçôes de "exercer" a sua idcmidadc fndia.
Fazendo umn anéfise r6pida e obrignroriameme
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incomplcm, é verdade que muitas pcssoes ucreditam que os Îndios sô sobrc"ivclll graças ù FUNAI,
c (lue muitos outros crêem (lue se niio rosse 0
"petcmalismo"
de algumas ONCs cles jâ teriam
dcsaparecido. Porém, é fundamentel lembrar que
os Indios, unies da elteguda dos COfl(luisladol'CS,
jà vi•.iam aqui ha pelo menes II 000 anos {dcsdc
0 paleolûico superior}. E sobrcvi•.eram, por
milênjos, sem a njuda de quem quer quc seja,
num dos meioe mais arriscndos e hostis do planela, cm grande pane pele conhccimento afinado
das plantas medicineis que Ihes permitimm sonar
as inoœuâvcis agressôes que 0 mcio lhes innigin.
Hojc uinda, estima-se que 10% dos eerca de
358000 indios do Brasil
(h!1ll"fJwWWjll'X goy hrljll',clffoAJDwsliod;Qllll!
~
estimuçôes do IS,\: 350 11550 mil)
ainda viveur sem œntato corn 0 bornem branco c
cm perfejru hannœun oom a Naturezo., mamendo
a integridadc de seus conhecimcntos tradicionais
chamam-se os ~fndios iso/ados". É um cuse
ûnico no mundo! Prevavelmœue, pelo menos

ounce 30%, corn comatos ocasionais com a civilizaçiio "branca", guardam ulll conhecimeuto
prescrvado das suas cultures ancestrais c dos
rccursos
naturuis,
COUKl
pudcrncs
relarar cm
forma de inventririos dernlhados nurn rrabalho
que rc1l1i~.amos
paru" UNESCO (I\ŒYEH, l'I1.
C., Amerimlilm Commnnicotion
ami
SW~{(I;,mble Eco"om;c fJe"'e/opmell{
I~rogr(lmme for f/ Qil/llre of l'e(lce ;11
lJra:;;lil", ,j/lw:;ljll;a, Report o( Activitiesand
Evaluation, UNESCO, 2000-2003, 250p.)
Os que ja visitnnnu as comunidades indfgenas do alto dos anllentes do rio I\mnzonas, como
0 Alto Javari, dcpois de Atalaia do Norte, a ûltima cidadceinha onde aiadn existcm alguns brancos, ou como o Alto Tiquié, anl~ de chegar 11
Colômbia ... estes conhecem os lndioe em questâo
e scu pctencial
Os fndios iso/{J(/os podem einda mereccr a
dcnorninnçiio de "Principes du Ftoresre". As
comunidades indfgenas que mantëm um aho
grau de preservnçâo psico-cuhural têm por

quituiw, tubocumrine; emitina, capwpril...ou ù
ind"stna, como 0 latex da hevea ... ).
Mas, para tante é nccessârjo que atuemos
mpidnmcnte, pois 0 comato corn 0 homem branco (e néo corn 0 melllOr represenlallie da nossa
espécie: madcireirosilcgais,garimpeiroscom
mcrcûrio ...)éinexorâ,'cll
Neste scnudo, todo indica que a ûulca rormu
de prescrvnr 0 que resïu da inesjimih·cl cultura indîgenn, face à podcrosa ei\"ilizaçaobranca,consisleernforneœraofndioosinstrumentos
du tecnologill modcrna (lue lhes servirâ de escudo
protctor ao mesme tempo cm quc Ihes fomcccrâ a
possibilidade de exercer lima Iunçüc digna dentro
da socicdade contemporûuea: cm troca, 0 seu
saber cnnqucœra a>sim certes aspectes da biotecnologia e elc se tornarâ mestre cm alguns upos de
bio-produtos
qlle corrcspondcm
nos nuseios e
demandas da socicdade conlemponînca. Esses
bio-produtos
tcrêo, pelas nossas perccrias
corn
centres de exœlência tecnckigiœs e cour organizaÇÔC$
como a UNESCO, um selo cie qualidnde,
de respcrro du proprlcdude intcleetual e de
pertilhe eqüitativa dos bencITcios.
Pam efetivar esse intercârubio e a bio-prodUl,"110
pelo Indio, œiamos uma metcdologia pnîti.
ca dcnomiuada Cogni'tndios, que associa doterminadas
prUticus dn rnitolob'in indfgeuu
rclacionlldas ft biodiversidndc corn determinados
prccessos du biotecnologia. ,\nalisalllos assim a
pcrfcita correspondência que existe, por exemple,
entre 0 miro indigena ~O timbô e a origcm da
liguu" e " biotecnologia que desenvolvemos "PAT
(Plalltes à Traire = Plaine n ordcnher)" ou
~M~lkifjgl'Will ?WI/wlogy". De.lai jonna que os
lndios JIi produzlt(un uma espéce de borcceokgia cmpîrica nplicada as plantas medionais, bem
antes que esta pelavra cxisrissc
PAtlTt: 1\ no prôximo cade-nor :C0Il10
0 resgete cultural pode ajudur 0 Indio
aonltueado canossa
soeiedude" e
"Empr-esûr-ios/Industr-iaie
e Comuuldudes
da Iloreste COIl10 mesme objerivo:
!Jiojecnologia inédih, no ulcauee do
lnd!o e com 1I1t0 valer- IIgreglido Imtll a
hio-Jlroduçiio"
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