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MEIO AMBIENTE Índios da Amazônia aprendem sobre
biotecnologia
21/02/07
Um projeto que reúne doze
entidades nacionais e
internacionais pretende
redistribuir os
conhecimentos adquiridos
Prof. Meyer pinta índios no alto
do rio Içana

com ajuda dos índios da
floresta amazônica. A idéia

do projeto coordenado pelo presidente do Pisad Europe
(Programa Internacional de Salvaguarda da Amazônia, Mata
Atlântica e Ameríndios para o Desenvolvimento Sustentável),
professor doutor Mário Christian Meyer, é ensinar os índios a
retirar o princípio ativo das plantas que eles tanto conhecem.
“A única forma de tornar viável a sobrevivência do índio é
associar o conhecimento indígena ao conhecimento
tecnológico moderno, que é a biotecnologia”, conta Meyer. O
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programa inicia pelas aldeias às margens do Alto do rio Içana
e ensina os índios a isolar o princípio ativo das plantas através
da hidroponia, para que os índios não precisem desmatar
áreas para o cultivo.
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O presidente do Pisad diz que este é só começo de um projeto
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bem maior. “Com o ensino dos métodos de biotecnologia, o
futuro será a fabricação de cosméticos, biofármacos e
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posteriormente medicamentos pelos próprios índios, gerando
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um valor agregado ao conhecimento ancestral”.
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Para o prof. Meyer, a preservação da Amazônia está
diretamente ligada à qualidade de vida de quem mora lá e que
é fundamental dar condições de vida digna para os índios. “Se
o pai de uma criança tem que cortar uma árvore e receber
dois dólares para dar alimentação para o filho é isso que ele

arquipélago, istmo e até
continente com a
multiplicação das garrafas
de 500ml.
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vai fazer”, explica Meyer que já fez várias expedições à
Amazônia.
Marcos Pontes
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