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É verdade que a maioria dos fndios que se encontra nas
proximidades das cidades ja esta aculturada e que, face ao
poder da cultura dominante, nào estào mais em condiçëes de
"exercer" a sua identidade fndia. Fazendo uma anélise rapida
e obrigatoriamente incompleta, é verdade que muitas pessoas
acreditam que os fndios s6 sobrevivem graças à FUNAI, e
que muitos outros crêem que, se nào fosse 0 "paternalismo"
de algumas ONGs, eles ja teriam desaparecidos. Porém, é
fundamental lembrar que os fndios, antes da chegada dos
conquistadores, ja vivi am aqui ha pelo menos onze mil anos
(desde a era paleolftica superior). E sobreviveram, por milênios,
sem a ajuda de quem quer que seja. Hoje, estima-se que 10%
dos cerca de 358 mil indics do Brasil ainda vive sem contato
com 0 homem branco e em perfeita harmonia com a natureza,
mantendo a integridade de seus conhecimentos tradicionais. Sâo
apontados como Indics isolados. É um casa ûnico no mundo!
Os fndios isolados podem ainda merecer a denornlnaçào de
"Principes da Floresta". As comunidades indigenas que mantêm
um alto grau de preservaçào psico-cultural têm por vocaçâo
tornarem-se os "Guardioes da Biodiversidade" no contexto da
PNB - Polftica Nacional de Biodiversidade, e poderao aspirar
a manter a denorninaçào de "Doutores da Natureza" (nào ha
espaço aqui para citarmos 0 inventario que fizemos de todas as
contribuiçoes do indio à ciência, como a crepitina. pilocarpina,
quinina, tubocurarina, emitina, captopril, ..ou à indûstria, como 0

latex da hévea ...).

Para tanto, é necessario que atuemos rapidamente, pois 0

contato com 0 homem branco (e nào com 0 pior representante da
nossa espécie. tipo madeireiros ilegais, garimpeiros com mercurio
etc ...) é inexoraveü Neste sentido, tudo indica que a ûnica forma
de preservar 0 que resta da inestimavel cultura indfgena, face à
poderosa civilizaçào branca, consiste em fornecer ao fndio os
instrumentos da tecnologia moderna que servirào de escudo
protetor ao mesmo tempo em que propiciarào a possibilidade
de exercer uma tunçào digna na sociedade contemporânea. Em
troca, 0 seu saber ennquecera certos aspectos da biotecnologia
e ele se tornara mestre em alguns tipos de bioprodutos que
correspondem aos anseios e demandas da era moderna.
Esses bioprodutos terào, pelas nossas parcerias com centros
de excelência tecnol6gicos e com orqanizaçôes como a
UNESCO, um selo de qualidade, de respeito à propriedade
intelectual e de partilha eqüitativa dos beneffcios. Para efetivar
esse intercâmbio e a bioprocuçào pelo fndio, criamos uma
metodologia pràtica denominada Cogni lndios, que associa
praticas da mitologia indigena relacionadas à biodiversidade com
determinados processos da biotecnologia. Analisamos assim a
perfeita correspondência que existe, por exemplo, entre 0 mito
indigena "0 Timb6 e a Origem da Agua" e a biotecnologia que
desenvolvemos, PAT (Plantes à Traire = Planta a ordenhar) ou
"Milking Plant Technology". Os fndios [a produziram uma espécie
de biotecnologia empirica aplicada às plantas medicinais, bem
antes que esta palavra existisse.
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RESGATE CULTURAL

Os lndios, com a sua singularidade, têm respostas para
os impasses em que 0 homem atual (hiper-moderno, hiper-
especializado, hiper-produtivo) se encontra com relaçào à
proteçâo da natureza: 0 futuro do nosso planeta. Uma das
vertentes do projeta que deve ser ressaltada é a importância
do resgate da identidade psi co-cultural do indic no mundo, sua
cultura e subjetividade muitas vezes anulada pelos homens
brancos. Esse resgate podera servir de modela identificat6rio
aos indios aculturados, para que possam reencontrar a nobreza
do seu passado.Na perspectiva do desenvolvimento sustentàvel,
esta magia da natureza tem um valor mercadol6gico poderoso
numa das éreas de maior desenvolvimento na economia atual,
o Etno-ecoturismo, que sera 0 primeiro nicho privilegiado para
o escoamento dos primeiros bio-produtos elaborados pelas
comunidades locais com a nova biotecnologia em questào.

Atualmente, contando com os esforços do Instituto Nacional
Politécnico de Lorraine - França, conseguimos, ao longe dos três
ultirnos anos e levando-se em conta as caracteristicas cognitivas
dos indios, adaptar uma biotecnologia que nos permite formar um
grupo de indios selecionados que pode assegurar a aplicaçào

desse nova procedimento biotecnoloçtco até a fase de produçào
de extratos vegetais semi-purificados, com alto valor agregado ...
Trata-se da PAT - Milking Plant Technology.

Assim, pela primeira vez na historia, um procedimento pràtico
ira permitir que ernpresérios e comunidades florestais falem a
mesma linguagem e tenham 0 mesmo objetivo: produzir resultados
econômicos - e sociais - preservando a natureza. 0 beneficio
ficarà em grande parte no Brasil. Esta nova biotecnologia constitui
a alternativa ideal para valorizarmos 0 que ha de mais precioso
nas nossas florestas: os recursos genéticos e os conhecimentos
tradicionais associados .••

(*) 0 autor é presidente do PISAD (Programa Internacional de Salvaguarda da
Amazônia, Mata Atlântica e Amerindios para 0 Desenvolvimento Sustentàvel). com
sede em Paris, em parceria institucional e financeira com a UNESCO - Programa
"Amerindian Communication and Sustainable Economie Development Programme
for a Culture of Peace". É também professor convidado junto à Universités de Paris
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