
que vai causar uma grande pertur-
bação do sistema climático, e até 
mesmo da sustentabilidade futura 
da vida”, disse.

Respondendo a perguntas da 
platéia, Nobre comentou o avanço 
da multidisciplinaridade na ciência, 
com destaque para a pesquisa na 
área ambiental. “Quando fi z minha 
tese de doutorado, fi quei dois anos 
fazendo um cálculo no computa-
dor. Isso foi de 1977 a 1982. Um 
aluno meu de doutorado hoje faz 
exatamente o mesmo cálculo, ou 
seja, obtém o mesmo resultado 
científico em uma tarde usando 
um supercomputador. O cientista 
não precisa fi car fazendo tudo co-
mo antigamente. Essa mudança da 
efi cácia da geração do novo conhe-
cimento está liberando o cientista 
disciplinar para se interessar em 
ligar as coisas. O fato de não preci-
sar fi car o tempo todo no laborató-
rio liberta o cientista para aprender 
mais de uma disciplina. Eu treino 
alunos de doutorado nas áreas que 
domino bastante, mas também 
quero que eles sejam treinados 
também em biologia, em química 
e um pouco de ciências sociais.” 
Outra mudança, segundo Nobre, é 
que os cientistas se movem cada 
vez mais em função de grandes 
problemas da sociedade. “Não que 
o cientista tenha virado um ser po-
lítico, mas começa a responder a 
grandes questões sociais e essas 
questões, por definição, são com-
plexas e exigem a abordagem inter-
disciplinar e transdisciplinar”, afi r-
mou. O momento, ele diz, é positi-
vo, mas requer cuidados. “Se o 
cientista não fi car alerta, pode aca-
bar se tornando um instrumento 
dócil, ingênuo e manipulado pela 
classe política. Nós temos visto o 
que o governador de Mato Grosso, 
Blairo Maggi, tem feito com alguns 
cientistas. Ele os trouxe à sua esfera 
de influência e hoje utiliza esses 
cientistas para legitimar um mode-
lo absolutamente insustentável de 
desenvolvimento, de desmatamen-
to da Amazônia. É um aprendizado. 
Pode ser uma visão um pouco oti-
mista demais, mas eu acho que, no 
balanço geral, a ciência está ga-
nhando. A ciência está conseguin-
do se colocar com muito mais for-
ça nas grandes decisões e o IPCC é 
o melhor exemplo disso.” ■

Se a atividade humana gerou os 
problemas ambientais de hoje, é de-
la que deverão surgir as soluções. 
Mas para que se alcancem saídas 
efi cazes do ponto de vista ambiental, 
econômico e social será preciso pri-
meiro compreender como o ser hu-
mano se relaciona com a natureza. 
Esse entendimento depende da in-
tegração do conhecimento das ciên-
cias naturais com o das ciências 
sociais, de modo semelhante ao que 
ocorre na chamada antropo logia 
ambiental ou ecologia humana, que 
estuda a interação entre as popula-
ções humanas e o ambiente físico, 
defendeu o antropólogo Emilio 
Moran na palestra “Expansão inter-
nacional da antropologia ambiental: 
experiências na Amazônia”, apre-
sentada em 21 de junho no Parque 
do Ibirapuera, em São Paulo, como 
parte da programação cultural da 
exposição Revolução genômica.

Emilio Moran
Segundo antropólogo, saída para problemas ambientais 
depende da interação das ciências naturais com as sociais

Ricardo Zorzetto

“No Brasil não se pensa que a 
antropologia também estude o am-
biente”, disse Moran, diretor do 
Centro Antropológico para Treina-
mento e Pesquisa em Mudanças 
Ambientais Globais da Universida-
de de Indiana, nos Estados Unidos. 
A falta de reconhecimento à contri-
buição da antropologia para com-
preender questões ambientais não 
é um problema só brasileiro. Tam-
bém é comum na Europa e nos Es-
tados Unidos, onde há tempos a 
antropologia ambiental é reconhe-
cida como disciplina e ensinada nas 
universidades. Moran deu uma 
idéia do desequilíbrio entre ciên-
cias naturais e ciências sociais nos 
Estados Unidos ao citar o volume 
de recursos que essas áreas recebem 
para pesquisar mudanças globais e 
ambientais: as ciências naturais le-
vam 97% das verbas e as sociais 3%. 
Para Moran, apesar dessa diferença, 
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em parte justifi cada pelo emprego 
de tecnologias mais caras pelas ciên-
cias naturais, deve haver um inten-
so esforço de integração entre essas 
áreas, caso se deseje compreen der 
em profundidade as razões que leva-
ram à intensa alteração do ambiente, 
como a que se observa na Amazônia 
brasileira.

O principal desafi o a essa inte-
gração está nas próprias universi-
dades, onde a estrutura dos cursos 
para diferentes carreiras difi cultam 
a interdisciplinaridade. Segundo 
Moran, muitas vezes se criam bar-
reiras para que as pessoas não pos-
sam cruzar as linhas e, por exemplo, 
o antropólogo estudar biologia ou 
o aluno de ciências políticas apren-
der sensoriamento remoto. Ou seja, 
na formação acadêmica exige-se 
uma pureza disciplinar excessiva. 

“Não precisamos de pureza, preci-
samos nos sujar para resolver o 
problema”, disse Moran. Para ele, o 
fundamental não são as disciplinas, 
mas a formulação da pergunta 
científi ca a responder, que deve ser 
feita em conjunto por pesquisado-
res das ciências naturais e sociais.

Moran falou com a experiência 
de quem teve uma formação essen-
cialmente multidisciplinar e nas 
últimas décadas esteve à frente de 
projetos internacionais como o 
Land Use and Land-Cover Change 
(Lucc) e o Global Land Project 
(GLP), que investigam como as ati-
vidades humanas vêm alterando os 
processos biológicos, químicos e 
físicos do planeta. E exemplifi cou a 
importância da interdisciplinarida-
de para compreender as alterações 
ambientais apresentando o traba-
lho que desenvolve há quase quatro 
décadas na Amazônia brasileira.

Nascido em Cuba e vivendo nos 
Estados Unidos desde os 14 anos, 
Moran começou a enveredar pelas 
ciências naturais durante o doutora-
do na Universidade da Flórida, no 
início da década de 1970. Em uma 
palestra, seu orientador, o antropó-
logo Charles Wagley, contou que 
estavam abrindo uma grande estra-
da na Amazônia capaz de gerar im-
pactos ambientais e sociais em toda 
a América do Sul pelos 30 anos se-
guintes e que alguém deveria estudar 
essa questão. Essa estrada era a 
Transamazônica – planejada pelo 
governo militar de Emílio Garras-

não existiam e as pessoas tinham de 
morar em tapiris, casas simples co-
bertas de folhas, construídas por 
elas próprias, contou Moran, que 
em 1973 e 1974 morou por 14 me-
ses em uma agrovila no município 
de Altamira com os colonos.

Dois problemas afetavam os 
colonos e os trabalhadores que 
abriam a estrada, constatou o an-
tropólogo. Um deles era a malária, 
que atingia entre 20 e 70 pessoas 
por mês. O outro eram os ferimen-
tos graves provocados pela queda 
de árvores ou pelos acidentes com 
caminhões que tombavam nas 
pontes improvisadas ao longo da 
estrada, feitas com troncos de ma-
deira deitados sobre valas ou o lei-
to de riachos. Moran iniciou seus 
estudos comparando a energia que 
os colonos ingeriam com a que 
gastavam para derrubar árvores, 
plantar alimentos ou coletar frutos. 
Também reuniu e analisou amos-
tras de solo nas agrovilas e desco-
briu que, diferentemente do que 
mostrava um levantamento inicial 
dos solos ao longo da Transamazô-
nica, o da região não era exclusiva-
mente pobre. De 15% a 20% das 
terras eram terra roxa, boas para a 
agricultura. O governo federal ha-
via encomendado um mapa de so-
los que teve de ser feito em pouco 
tempo, razão por que se baseou em 
amostras coletadas a cada 500 me-
tros ao longo da estrada. Mas esse 
mapa, o melhor possível obtido no 
prazo exíguo de dois anos, mostra-
va a composição do solo apenas no 
traçado da Transamazônica e não 
dava idéia do que havia um pouco 
além da estrada. Até hoje, segundo 
Moran, não há estudos que apro-
fundem as descobertas iniciais da-
quele levantamento e os morado-
res da região continuam a agir sem 
orientação adequada.

Comparando as características 
dos diferentes tipos de solo, o pes-
quisador demonstrou que as pes-
soas naturais da Amazônia sabiam 
identificar as áreas de terra fértil 
melhor do que os colonos vindos de 
outras regiões do país. “Tentei mos-
trar que o caboclo da Amazônia, 
aquele que o governo havia falado 
que não prestava, só caçava onça e 
não sabia cultivar, na verdade con-
seguia escolher a melhor terra”, dis-
se. Além do critério visual – as áreas 

tazu Medici para cortar o Brasil de 
leste a oeste e promover o desenvol-
vimento da Amazônia –, e o único 
candidato que procurou Wagley 
para estudar seu impacto foi Mo-
ran. Quando Moran perguntou o 
que deveria saber para começar o 
trabalho, Wagley o mandou estudar 
ecologia de sistemas, geografia e 
também solos tropicais, pois na 
época se pensava que a qualidade 
do solo limitava o desenvolvimento 
das sociedades amazônicas. “Ele 
queria que eu soubesse se era ver-
dade ou não e coletasse amostras de 
solo”, contou Moran. “Wagley me 
permitiu criar um programa indi-
vidual que misturava pedologia, 
ecologia, geografi a e antropologia 
para enfrentar a pergunta.”

Planos e realidade
Moran fez sua primeira viagem ao 
Brasil em 1972, quando veio assistir 
à abertura da Transamazônica no 
estado do Pará. Acompanhou os 
trabalhadores da empreiteira que 
construía a estrada do município 
de Marabá, no leste do estado, a 
Itaituba, no oeste, e viu muita coisa 
diferente do que os livros contavam 
ou os planos do governo sugeriam. 
Encontrou os solos pobres (latosso-
los) que os livros descreviam, mas, 
bem próximo, identifi cou trechos 
de terra extremamente fértil (terra 
roxa estruturada eutrófica). As 
agrovilas prometidas pelo governo 

– que deveriam ser implantadas a 
cada dez quilômetros ao longo da 
estrada, com escolas, água tratada e 
serviço de saúde – simplesmente 

“A exploração 
racional da 
Amazônia 
deveria 
passar pela 
identifi cação 
inicial das 
terras férteis”
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“Temos que 
conectar duas 
ou três áreas 
que liguem 
o mundo 
biofísico com 
o social para 
enfrentar 
a realidade 
do meio 
ambiente”, 
disse Moran

ratura média do planeta nas próxi-
mas décadas e a redução da umida-
de na Amazônia, parte da fl oresta 
possa se tornar savana. 

Com Mario Dantas, da Embra-
pa-Pantanal, Moran usou imagens 
de satélite, entrevistas com os colo-
nos, análises de solo e observações 
locais das áreas de estudo para ava-
liar o efeito da intervenção huma-
na sobre a fl oresta e o uso do fogo 
para o manejo da terra. Constatou 
que a forma de uso do solo depen-
dia da fertilidade. Nas proprieda-
des em que prevaleciam os solos 
pobres (latossolos eram mais de 
75% da área), os colonos só planta-
vam pasto. Quanto maior a porção 
de terra fértil (50% ou mais), me-
nor era a área dedicada à pastagem 
e maior a variedade de culturas, co-
mo cacau, cana-de-açúcar e outras. 
Duas décadas após o início da co-
lonização, as pessoas haviam 
aprendido a melhor forma de usar 
a terra, concluiu Moran. 

Nesse trabalho, realizado com 
cerca de 400 proprietários em Al-
tamira, Moran descobriu ainda 

que um fenômeno comum na 
Amazônia – a venda das proprie-
dades obtidas durante o início da 
colonização – também estava es-
sencialmente ligado à qualidade 
do solo. Quem tinha propriedades 
com maior proporção de solos fér-
teis não vendia suas terras, en-
quanto os outros as negociavam 
com freqüência. Como apenas 
20% das terras na Amazônia são 
terra roxa, essa constatação levan-
tou, segundo Moran, a seguinte 
dúvida: não seria melhor identifi -
car inicialmente as áreas de terra 
fértil, que podem ser usadas para 
a agricultura, em vez de sair des-
matando indiscriminadamente 
para depois se descobrir que a ter-
ra é fraca? “Os caboclos sabem 
proteger a área que não merece ser 
desmatada”, afi rmou Moran, para 
quem tentar proteger tudo não é 
uma estratégia realista nem do 
ponto de vista político nem práti-
co. Para ele, esse conhecimento 
poderia orientar o desenvolvimen-
to agrícola da Amazônia e a defi ni-
ção de áreas a serem protegidas.

com solo mais escuro em geral são 
mais férteis –, os nativos da Amazô-
nia avaliavam características da ve-
getação diferentes das levadas em 
consideração pelas pessoas que ha-
viam migrado do Sul ou do Nordes-
te. Os imigrantes pensavam que o 
solo era mais fértil nas áreas em que 
as árvores são mais altas. Esse crité-
rio podia ser verdadeiro em outras 
regiões, mas não na Amazônia, on-
de a fl oresta é menos densa nas áreas 
férteis. Segundo Moran, os colonos 
naturais da Amazônia usavam ou-
tras características da vegetação pa-
ra escolher as melhores terras e ob-
tinham os índices mais altos de 
produção agrícola. Com base nesse 
resultado, o antropólogo perguntou 
a técnicos do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (In-
cra) por que não usavam esse co-
nhecimento para instalar os imi-
grantes de outras regiões. Ouviu 
como resposta que a taxa de migra-
ção era tão alta que não havia tem-
po de selecionar apenas as terras 
boas. “Cada um tinha que se virar e 
escolher uma terra sem saber se era 
boa”, contou Moran, que em junho 
lançou no Brasil seu livro mais re-
cente Nós e a natureza, sobre a redu-
ção do consumismo como estraté-
gia para a preservação do planeta.

Após uma interrupção de quase 
uma década – período em que escre-
veu seu primeiro livro em português, 
Ecologia humana das populações da 
Amazônia –, o pesquisador retornou 
à Amazônia no início dos anos 1990 
quando os meios de comunicação 
afi rmavam que as queimadas leva-
riam à desertifi cação do ecossistema. 

“Eu não acreditava porque, quando 
perguntava aos colonos qual o prin-
cipal problema com a terra, eles 
nunca falavam que se tornava deser-
to, mas que havia uma invasão rápi-
da da mata secundária”, contou.

Para estudar esse problema, o 
antropólogo teve mais uma vez de 
recorrer a outras áreas do conheci-
mento. Foi aprender sensoriamento 
remoto e, com mais fi nanciamento 
e uma equipe maior, analisar em 
sete regiões da Amazônia um fenô-
meno que preocupava os pesquisa-
dores naquela época: a capoei-
rização, substituição da fl oresta por 
vegetação secundária, que ressurge 
após o corte – atualmente se acre-
dita que, com o aumento da tempe-
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Nesse trabalho, em que obser-
vou ainda que a fl oresta se recupera 
em ritmos diferentes segundo as 
características do solo, o antropólo-
go constatou que no Brasil o des-
matamento progride em função da 
economia: nos períodos de hiperin-
fl ação e crédito rural apertado dos 
anos 1980 o desmatamento e a mi-
gração para a Amazônia caíram, 
mas aumentaram com a estabiliza-
ção da economia.

Ferramenta adequada 
O uso de ferramentas de outras áreas 
do conhecimento levou Moran a 
identifi car outro fator que infl uen-
cia a derrubada da fl oresta: o perfi l 
das populações que chegam às fren-
tes de colonização. Ele decidiu in-
vestigar esse efeito ao notar que a 
trajetória do desmatamento havia 
sido a mesma nas diferentes regiões 
estudadas, embora a origem dos co-
lonos fosse diversa. Segundo Moran, 
os livros de ecologia sempre colo-
cam a população como culpada dos 
problemas ambientais. “Incorporei 
um demógrafo ao grupo e entrei no 

grantes alteraria o ritmo do desma-
tamento. Constatou que, de modo 
geral, cada frente de colonização 
produzia dois surtos de desmata-
mento intercalados por uma queda. 
Esse padrão se repetiu em diversos 
períodos analisados. Para explicar o 
fenômeno, Moran propôs a teoria 
do ciclo doméstico. Na fase inicial da 
colonização, os pais desmatam e se 
dedicam à agricultura para a subsis-
tência da família, formada por vá-
rios fi lhos pequenos. À medida que 
os fi lhos crescem, passam a ajudar 
na agricultura e aumentam a produ-
ção e a venda para o mercado, per-
mitindo o acúmulo de capital. Mais 
tarde, com os fi lhos adultos, as famí-
lias mudam as culturas para mais 
perenes e os que se casam passam a 
querer sua própria lavoura. Esse fe-
nômeno ocorre nas regiões de terras 
férteis, enquanto nas áreas de solos 
mais pobres as famílias se dedicam 
à criação de gado. 

Na Amazônia também não se 
observa outro fenômeno comum 
em regiões de fronteira, onde as fa-
mílias têm sempre muitos filhos 
para ajudar na lavoura: a elevada 
taxa de fertilidade. Em duas déca-
das a fertilidade caiu de 6 fi lhos por 
casal para cerca de 2, padrão seme-
lhante ao das outras regiões brasi-
leiras. Moran atribui essa queda à 
urbanização do país, que, imagina-
se, atingirá as regiões de fronteira.

O uso de ferramentas de diferen-
tes áreas do conhecimento permitiu 
à equipe de Moran ver que os fatores 
que influenciam o desmatamento 
na Amazônia são muitos e de dife-
rentes ordens (biofísicos, demográ-
ficos e econômicos). “Temos que 
conectar pelo menos duas ou três 
áreas que liguem a parte do mundo 
biofísico com a parte social para po-
der enfrentar a realidade do meio 
ambiente de hoje”, disse Moran.

O antropólogo concluiu sua 
apresentação lembrando uma re-
comendação que fazia aos mem-
bros de sua equipe em Indiana: 

“Quando você entrar por aquela 
porta para uma reunião, deixe suas 
ferramentas e armas, seus métodos 
e suas teorias lá fora. Depois que 
definimos a pergunta científica, 
mandamos procurar a ferramenta 
mais adequada para respondê-la, 
sem nos preocupar com quem 
trouxe a ferramenta”. ■
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Fronteira:
colono trabalha 
na abertura da 

Transamazônica, 
em 1973

assunto para ver até que ponto a de-
mografi a podia nos ajudar a esclare-
cer essa culpa humana”, disse.

O antropólogo e sua equipe 
passaram a investigar se o número 
de membros, o gênero e a idade dos 
integrantes das famílias dos colo-
nos afetavam o desmatamento na 
Amazônia. Um fato que infl uenciou 
a decisão de estudar esse efeito foi 
que no início da colonização de Al-
tamira, no Pará, o perfi l da popula-
ção era distinto do de outras frentes 
de colonização. No mundo todo 
essas frentes são compostas por 
gente jovem, na faixa etária dos 20 
aos 25 anos, e sem fi lhos. Em Alta-
mira era diferente. O Incra estimu-
lou a ida para a Amazônia de pes-
soas com mais idade e mais fi lhos, 
pois o objetivo era povoá-la. Mais 
tarde, durante a Presidência do ge-
neral Ernesto Geisel, o governo pa-
rou de escolher quem migraria pa-
ra a Amazônia e a estrutura etária 
dos colonos se tornou mais próxi-
ma à das populações de fronteira. 

Moran desejava saber se a estru-
tura dessas diferentes levas de mi-
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