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DEMANDAS E DESAFIOS DA COOPERAÇÃO SUL-SUL PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA  

Nazaré Imbiriba 

  

O texto de Thomas Mitschein e Ailton Lima, desvendando as múltiplas faces e esfinges 
do colonialismo, toca de forma profunda em feridas nascidas há tempos, mas que, à 
falta de cicatrização, continuam a sangrar e a marcar o cotidiano de tantos povos que 
ainda sobrevivem na mais ignominiosa e centenária exclusão social onde a pobreza 
material é a expressão mais evidente, ainda que não a única. 

Neste momento de instigação, sou levada a pensar naqueles que me estão mais 
próximos, os amazônicos, que centenariamente ainda se constituem, em seus 
respectivos países e em sua grande maioria, em contingentes excluídos daquilo que se 
poderia chamar de índices razoáveis de desenvolvimento humano. 

O peso do passado colonial é uma das feridas mais antigas ainda que quase invisíveis 
como tal. Talvez um certo sentir-se menos, que inconscientemente fustiga a alma 
amazônica e latinoamericana, um certo desprezo escondido por tudo o que é muito 
nosso, um certo deslumbramento por soluções que vêm de fora, um quase 
desinteresse dos quem têm o poder de mando por quase tudo que vem de baixo, esses 
traços, que apenas um olhar atento poderia identificar sem demora, são pequenos 
vieses um tanto quanto emocionais que revelam, quiçá, uma história de aniquilamento 
cultural no sentido mais ampliado do que isso significa. 

O velho colonialismo deu lugar a formas mais sofisticadas de dominação: certamente 
as relações Norte-Sul estão aí para comprovar. E no meio delas a Amazônia, um 
continente superlativo, também está aí para exemplificar. 

Quase trinta anos de intimidades com as terras andino-amazônicas me trazem 
reminiscências, me obrigam a voltar à minha própria trajetória de vida, em resignificar 
estórias em que fui atriz, coadjuvante, ou espectadora, e nas quais - seguramente em 
parte delas – talvez não tenha estado suficientemente atenta às camadas quase 
imperceptíveis de dominação, às escolhas estranhas aos interesses dos daqui, a ações 
e soluções impregnadas de distanciamentos e até contra ao que nossa cultura exigia, 
às doações pequenas recebidas como grandes dádivas, às incompreensões rígidas com 
a lenta, (por diferente) atuação dos daqui, à indiferença pelos esforços dos bem 
pequenos, ao endeusamento do high-tech, do moderno, do avant-garde, do grande. 

Nesses quase trinta anos, se a esperança vacilou, se meu antigo sentimento de que 
viver é perder pedaços cristalizou-se, nem por isso (e até por isso) fiquei cega aos 
avanços de uma crescente luta de reconquista que os amazônidas empreendem, de 
passinho a passinho. 

Luta por recuperar sua ancestralidade, sua capacidade de crescer sem imitar e de 
inovar, com autonomia, seu olhar de que o Outro é bem vindo, quando reconhece seu 
direito de viver e multiplicar-se nesta terra de futuro, promissão e desigualdade. Acima 
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de tudo: saber o que lhe convém. Tudo, porém, na marcha difícil que os poderosos 
ainda regulam e mantêm, no Brasil e fora dele.   

Nesse caminho que ora abro, o de narrar minhas experiências, fiz da cooperação e da 
Amazônia meu caminho de vida, por genética ou por inspiração. Sempre achei que os 
limites do mundo não se acabavam em Belém do Pará, ou na Baía de Guajará; que o 
horizonte servia para desejarmos ultrapassá-lo; que a Amazônia não era apenas 
brasileira: trabalhar e contribuir para uni-la, conhecê-la, integrá-la e vivê-la era minha 
pequena missão neste mundo. 

Tive sorte. Pude conceber e dirigir, por incumbência dos Reitores José Seixas Lourenço 
e Nilson Pinto de Oliveira, de 1985 a 1990, na Universidade Federal do Pará, o primeiro 
organismo universitário dedicado à Cooperação: a ARNI, Assessoria Especial de 
Relações Nacionais e Internacionais. 

De salto, registro, já, um avanço especial, “pra não dizer que não falei de flores”: hoje, 
em pleno século XXI, a cooperação nessa Universidade segue viva como também 
cresceu institucionalmente, transformando-se em uma Pró-Reitoria de Cooperação 
Internacional, quiçá a única em todas as Universidades brasileiras com esse status, por 
obra do Reitor Carlos Edilson Maneschy  

No meu tempo, lá pelos anos oitenta, ouso dizer que a cooperação internacional 
universitária amazônica tinha seus olhos bem voltados para o Velho Continente e o Tio 

Sam. Pós-Graduação era lá, nossos Professores eram Doutores lá, nossos Projetos 
eram financiados lá, nosso intercâmbio era com os de lá. Tudo lá! 

Um Lá-Lá-Lá que nos rendia frutos, sem sombra de dúvida, mas incutia, na maioria (e 
reforçava) que o Bom estava Lá. Os olhos para os próximos, para os parecidos, para os 
herdeiros do mesmo legado triste, estavam vendados pela herança colonial que todos, 
amazônidas, latinoamericanos ou caribenhos compartilhávamos, em geral.  

Nesse contexto, a Cooperação Amazônica na Universidade do Pará foi uma novidade, 
sua priorização um espanto! Dela surgiu um passo fundamental: a criação da UNAMAZ, 
a Associação de Universidades Amazônicas, da qual, por honra que não escondo, fui a 
primeira Secretária Executiva. Dela participaram Universidades amazônicas de todos os 
países, países que, à época, já faziam parte de um iniciante Tratado de Cooperação 
Amazônica, Acordo que pretendia unir a todos os governos da Bacia Amazônica. 

Claro que os recursos para operacionalizar a cooperação universitária, em sua maior 
parte, vieram do Norte, ou de organismos onde o Norte tinha presença forte. Os 
governos amazônicos não estavam interessados, em sua grande maioria, em financiar 
uma rede de atores que, em princípio ou em teoria, gozavam de liberdade para tocar 
nas feridas daquele tempo, inclusive no Brasil de pós-ditadura. Nisso erravam: a 
autonomia das universidades era uma grande balela, então; nada mais do que uma 
tese.   

Quando se sabe que governantes de Brasil e Colômbia ou Brasil e Peru, só se 
encontraram oficialmente ao final dos anos setenta e início dos oitenta, 
respectivamente, e que os mesmos governantes quando eleitos, mesmo antes de 
assumirem, a primeira viagem que faziam era à Europa ou aos Estados Unidos, pode-se 
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entender qual era a prioridade para uma cooperação amazônica ou latinoamericana 
por parte dos governos nacionais! 

Quando se analisa a semelhança entre os Planos de Desenvolvimento dos Governos 
nacionais, voltados para suas terras amazônicas, também são claros os ideários 
comuns de ocupar para não integrar, terras sem homens para homens sem terras, a 
abertura para o grande – grande empresa, grande capital, grande investidor – um lugar 
onde o local, o pequeno, o perdido e o deserdado não tinham vez. 

A Amazônia era, portanto, a última fronteira a desbravar, como diziam à época. E ela 
foi sendo desbravada do jeito que se sabe, se vê e se vive. 

Triste perceber que a UNAMAZ, de interesse dos atores da cooperação amazônica à 
época, hoje é quase miragem, em todos os países amazônicos.  

E, por que? Essa é uma das perguntas cujas respostas exigem um largo refletir. 

Por isso, quero falar de outra estória em que participei, de outra experiência de 
cooperação pan-amazônica, para não ficar presa a um único exemplo, a um único caso. 

No âmbito do Programa POEMA – Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia – ainda na 
Universidade Federal do Pará, integrei a coordenação de uma equipe interdisciplinar 
que, se bem tinha como foco a cooperação a partir das Universidades, ampliava-se 
para integrar um novo ator amazônico, além de governos e acadêmicos: as 
organizações não governamentais, que chegavam ao cenário social amazônico de 
então, de forma iniciante. 

Além de atores ampliados, a experiência ultrapassava a capacitação de recursos 
humanos, algo bem presente na antecedente cooperação universitária da UNAMAZ: 
seu escopo era saltar do mundo acadêmico e embrenhar-se na vida concreta dos 
pobres da Amazônia, tentando deixar de lado, por parte dos bem sabidos, os 
preconceitos da sapiência acadêmica para se chegar ao outro, conhecê-lo, aprender 
com ele. 

O alcance que esse Programa teve em dez anos, envolvendo dezenas de instituições 
em seis países amazônicos (Bolívia, Brasil, Equador, Colômbia, Peru e Venezuela) pode 
ser exemplificado: 131 técnicos de nível superior capacitados, parte deles inclusive em 
nível de especialização; mais de 15.000 produtores rurais beneficiados, inclusive 
indígenas, agroextrativistas ou quilombolas; promoção e ou implantação de 19 
agroindústrias de base comunitária, com centenas de hectares de sistemas 
agroflorestais implementados; implantação de 26 sistemas de tratamento de água 
potável. 1 

                                                           
1 • Promoção e/ou Implantação de 19 agroindústrias de base comunitária, em Brasil, Bolívia, 

Equador e Venezuela, com base em centenas de módulos de sistemas agroflorestais - SAFs;  

• Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, a partir de fibras, corantes naturais, vegetais e 

frutas, derivando em néctares, xaropes, manteigas, óleos, papéis, licores, extratos, objetos de 

utilidade e decoração, objetos artesanais, semi-industriais e industriais, de media e alta tec-

nologia;  
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O reconhecimento internacional dessa experiência cooperativa pode ser medida, além 
de outras réguas, pelos Prêmios internacionais recebidos, dos quais cito: Equator 

Initiative – Nações Unidas – durante a Rio+10 em Johanesburg; World Business 

Partenerships For Sustainable Development, da International Chamber of Commerce - 
United Nations Environmental Program, Johanesburg, ambos em 2002.  

Eu mesma fui escolhida, no Brasil, como uma das cinco mulheres do ano – Prêmio 
Cláudia 2000 – em seleção nacional, graças à criatividade e aos projetos de 
desenvolvimento sustentável realizados então, com ênfase, também, à cooperação 
amazônica. 

                                                                                                                                                                          
• Estudos de Mercado locais, regionais, nacionais e internacionais;  

• Elaboração de 52 Planos de Negócios envolvendo Brasil, Bolívia Equador e Colômbia;  

• Implantação de 26 Sistemas de tratamento de água potável em Brasil e Equador;  

• Intercâmbios técnicos envolvendo 48 profissionais entre os distintos países;  

• Realização de 12 Encontros de Produtores Rurais, envolvendo temas tais como: Alternativas de 

Utilização de Novos Recursos Para a Produção de Alimentos, Problemas Ambientais, Gestão de 

Empreendimentos, Viabilização de Cadeias Produtivas, Diversificação de Matéria Prima, Melhoria 

da Qualidade de Produtos, Apicultura, Formação Para o Mercado e Controle de Qualidade;  

• Realização de 07 eventos Regionais Internacionais, realizados em Bolívia, Equador e Brasil: 

Conservação da Floresta e Uso Sustentável dos Recursos Naturais da Amazônia; Ampliando 

Iniciativas Sustentáveis na Amazônia: de Projetos-Piloto a Um Desenvolvimento Regional; 

Consolidação da Cooperação Amazônica Para o Desenvolvimento Sustentável; Áreas Prioritárias 

para Uma Proposta Regional de Desenvolvimento; Cooperação Sul-Sul Para o Desenvolvimento 

Sustentável; Forum de 229 Mulheres Indígenas Shuar; Sistema de Informação Mercadológica 

para a Amazônia;  

• Desenvolvimento e Implantação de web site regional, em português, espanhol e inglês, com 

recursos de acesso a Banco de Dados;  

• Implantação do SIMBA – Sistema de Informação Mercadológica da Bolsa Amazônia;  

• Edição e Publicação de 09 números da Revista indexada POEMATROPIC, de periodicidade 

semestral e tiragem de 1.000 exemplares;  

• Edição e Publicação de 08 Cartilhas para Produtores e Instrutores Rurais, Série COMO FAZER, 

sobre temas tais como: Manejo de Açaizal; Sistema Agroflorestal; Higienização e Sanitização na 

Pesca; Cultivo de Plantas Medicinais; Coleta, Beneficiamento e Armazenagem de Plantas 

Medicinais; Manipulação e Conservação de Plantas Medicinais; Piscicultura; Organização Social;  

• Edição de 1.000 exemplares de Vídeo e CD Bolsa Amazônia, em português, inglês e espanhol e 

3.000 exemplares do CD Enciclopédia Amazônia, com recursos interativos de vídeos, jogos e 

fotos.  
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No seio da cooperação amazônica relatada acima surge um Consórcio denominado de 
Bolsa Amazônia: Bolsa, porque financiava a capacitação de recursos humanos em toda 
a Amazônia. Bolsa, também, porque identificava produtos da biodiversidade, a partir 
de pequenos projetos produtivos, promovia a assistência técnica e mercadológica para 
sua inserção no mercado, com o objetivo de fomentar e criar uma rede de pequenos 
empresários amazônicos sustentáveis em termos econômicos, culturais e ambientais. 

Essa experiência foi sistematizada em um livro: “Relatos de uma História Vivida, 
Desenvolvimento de Comunidades Amazônicas e Cooperação Regional”2, onde seus 
desafios, sucessos e dificuldades foram criticamente discutidos.  

Os exemplos que expressei acima servem para dar uma medida de que, àquela época 
de virada de século, a questão do desenvolvimento sustentável ganhava corpo e a 
Amazônia começava a ser uma pequena cereja de um bolo cujos ingredientes 
centravam-se em uma agenda internacional ambientalista que, ao mesmo tempo em 
que promovia, com recursos financeiros, ações do Sul, cobrava paradoxalmente aos 
governos deste mesmo Sul ações de contenção de seus gastos: apertar o cinto em uma 

cintura já tão delgada! 

Poderia continuar relatando inúmeros exemplos - institucionais, públicos e não-
governamentais - de ações onde distintos atores, em todos os países amazônicos se 
propuseram a promover o desenvolvimento sustentável de populações pobres ou 
excluídas socialmente. E, com esforço, realizaram importantes projetos de impacto na 
vida concreta de comunidades amazônicas. Menores, porém, do que a realidade 
exigia. 

Porém, aqui e agora, a questão que me imponho é cheia de misteriosos porquês, além 
de repleta de riscos: ser crítico não é fácil, traz consigo incompreensões inimagináveis, 
mas creio que vale à pena, mesmo que minha visão possa ser contestada, ou até por 
isso mesmo. 

Por que tantas experiências, provindas inclusive da própria sociedade civil, não se 
transformaram em políticas públicas hegemônicas que transformassem o cenário 
amazônico e inaugurassem um modelo próprio de desenvolvimento local? 

Por que os governos amazônicos priorizaram seus recursos próprios - e investimentos 
do Norte, inclusive na forma de volumosos empréstimos - para tudo o que fosse 
aparentemente grande: grandes estradas, grandes hidroelétricas, grandes explorações 
minerais, dentre outros, como se a educação, a saúde, a segurança pública ou os 
pequenos negócios fossem de menor importância? 

Por que a cooperação amazônica continua, acho que até hoje, pontual, fruto de 
esforços de alguns poucos, ou meramente serve de base a estudos, diagnósticos, 
seminários e planos que não se transformam em cenários reais de integração pan-
amazônica arraigada e percebida no cotidiano de indivíduos e de instituições?  

                                                           
2
 Imbiriba, Nazaré. Oliveira, Lea, Mitschein, Thomas. Série Sociedade, Desenvolvimento Local e Meio 

Ambiente na Amazônia, nº 1.  Belém: NUMA/UFPA, 2013. 
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Por que os centros de ensino e pesquisa da Amazônia não interagem vivamente entre 
si, e permanecem em um contínuo dar-se-as-costas, não obstante seu crescimento 
quantitativo em distintas áreas amazônicas de todos os países da Região? 

Por que a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA – não amplia sua 
parceria com as comunidades amazônicas? Como diz, consciencioso, seu Secretário 
Geral3 (Manaus, Agosto de 2014): “A OTCA está sendo cobrada pelas sociedades 
amazônicas para elaborar uma agenda produtiva, porém ainda não dispõe de uma 
estratégia para tal. (...) Entendemos perfeitamente que as sociedades amazônicas 
querem soluções para hoje. Infelizmente a OTCA não tem respostas prontas para 
atender esta cobrança”. Por quê?  

Por que as Agendas financeiras do Norte já não contemplam com ênfase os projetos 
amazônicos de desenvolvimento sustentável, para não dizer sobre o restante da 
América do Sul, e muito menos a cooperação regional para o desenvolvimento?  

Tantas interrogações que precisam ser respondidas, tantas realidades que 
urgentemente merecem ser alteradas, face às quais não podemos cruzar os braços, 
principalmente nós que nos dedicamos à cooperação para o desenvolvimento com 
sustentabilidade.  Perguntas que por si mesmas demonstram a fragilidade da 
cooperação amazônica. 

Minhas avaliações sobre essa realidade da cooperação partem de minha experiência 
concreta desde 1985, experiências compartilhadas e discutidas com dezenas de 
parceiros, principalmente em Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. 

Daí porque acredito que devemos entender, de nossa parte, também, os mistérios da 
cooperação, muitas vezes realizada sem conteúdo concreto, ou como mero processo 
de relações públicas. A começar pelas relações dentro do próprio Sul. 

No conceito da cooperação Sul-Sul está implícita a idéia de que os atores envolvidos 
têm em comum o fato de serem convencionalmente denominados de países em via de 
desenvolvimento, não industrializados ou, como atualmente se fala, de países 
emergentes. Diferentemente da chamada cooperação Norte-Sul, onde o Norte 
significa o envolvimento de países altamente industrializados, a Cooperação Sul-Sul 
muitas vezes é encarada como coisa de pobre, trocas do nada por coisa nenhuma, se 
quiser ser mais ácida com a realidade. 

Por outro lado, e pensando no caso amazônico, poucos sãos os governos que brindam 
suporte financeiro à cooperação dentro da própria Região, isto é, a cooperação para o 
desenvolvimento de populações pobres da Amazônia, sua maioria. 

                                                           

3 Discurso do Secretário-Geral da OTCA, Robby Ramlakhan, Manaus, 13-15 de agosto de 2014, Seminário 

Regional sobre Soluções Sustentáveis para a Erradicação da Pobreza na Região Amazônica – Iniciativas 

de Garantias de Renda e Inclusão Produtiva.  
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O caso brasileiro me parece interessante. Enquanto o governo brasileiro destina 
vultosos recursos financeiros a título de empréstimo para que grandes empresas 
nacionais operem em países amazônicos, principalmente em empreendimentos de 
infra-estrutura, são diminutos os recursos para o financiamento, a fundo perdido, de 
projetos apresentados por instituições públicas ou não governamentais destinados a 
projetos de desenvolvimento no âmbito da cooperação regional amazônica, como o 
faz a Agência Brasileira de Cooperação, cuja atividade precisaria, de muito, ser 
fortalecida. 

Um outro exemplo da (des)importância que cerca a cooperação regional pode ser 
vista, ainda no caso brasileiro: o Programa “Ciência sem Fronteiras” concede um 
número expressivo de Bolsas para a qualificação de professores e  alunos brasileiros no 
exterior; entretanto, nenhuma universidade amazônica de nenhum país amazônico 
figura na lista de parceiros contemplados: apenas Europa, Estados Unidos e alguns 
países asiáticos podem acolher esses brasileiros. Na medida em que o Programa 
informa em seu site que “está constantemente buscando novos parceiros para facilitar 
o processo de colocação de alunos e pesquisadores nas principais 
instituições/universidades no exterior”, fica a esperança de que se possa sonhar, no 
futuro, com uma Amazônia sem Fronteiras! 

Já na experiência concreta da Cooperação Norte-Sul, o volume dos recursos 
financeiros e técnicos envolvidos é menor do que uma real solidariedade internacional 
exigiria. Além disso, e muitas vezes, também, os objetivos e os interesses do Sul, são 
definidos a partir do Norte. São inúmeros os programas de Cooperação aonde a 
definição do “o quê” ou do “para quem” já chegam ao Sul como pratos prontos para 

serem ingeridos de uma só colherada. 

Por outro lado, é óbvio que somente uma visão simplista e maniqueísta das relações 
humanas, ou estatais, permitiria excluir a importância da Cooperação Norte-Sul. Ao 
contrário, o que se torna urgente é insistir em sua ampliação em termos cada vez mais 
solidários, concretos e igualitários, superando o conceito caritativo que ainda permeia 
grande parte desses processos. 

Creio que a cooperação, ligada ao financiamento, a fundo perdido, para o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia, precisa, porém ser melhor explicitada. Daí, 
uma pergunta mais anterior se impõe. 

Porque cooperar? 

Vale à pena refletir um pouco. Por que pessoas ou países cooperam, em geral? 
Coopera-se quando não se consegue fazer sozinho o que se tem de fazer, quando se 
precisa do Outro para realizar o que se deseja, Esta perspectiva mexe com a idéia de 
que a cooperação é um caminho muito simples e evidente, ou de que a solidariedade é 
um dado natural. 

Sólidos mecanismos de cooperação exigem que os parceiros se necessitem, precisem 
um do outro, como a manteiga ao pão. Ou seja: interesses recíprocos, e 
preferencialmente convergentes devem ser atendidos. Quando assim ocorre, a 
cooperação passa a ser vital, dinâmica, e necessária. 
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Outro ponto interessante a refletir é o de que mecanismos de cooperação mais 
dinâmicos e sólidos têm em comum o fato de serem estabelecidos com conteúdos 
claramente definidos e com objetivos bem concretos e reais. Isto é, mecanismos que 
se constituem em instrumentos efetivos de trocas objetivas sejam elas de 
conhecimentos, de bens ou de serviços. Tais mecanismos não se prendem em 
bacharelescas ou metafísicas discussões que sequer tocam no objeto mesmo da 
cooperação. 

Portanto, havendo interesses intercambiáveis e conteúdos concretos, os mecanismos 
de cooperação já nascem com, pelo menos, alguma vantagem em relação a outras 
intenções vazias, à qual poderíamos chamar de Cooperação de Blá-blá-blá. 

Então, que pensar da Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento. Aqui também as 
premissas anteriores deveriam não apenas estar presentes como acrescentadas de 
algumas outras. 

Partindo-se do conceito geral de que o desenvolvimento de um Estado significa, hoje, 
a sua capacidade de proporcionar a todos os seus cidadãos, igualdade de acesso e de 
condições para uma vida social, econômica e ecologicamente digna, é importante 
perceber que parceiros de um processo de cooperação, em princípio, têm em comum 
o desafio absolutamente convergente: enfrentar a pobreza que atinge parcelas 
consideráveis de suas populações.  

Evidentemente, são múltiplas as vias para o alcance do objetivo maior do 
desenvolvimento enquanto superação das condições de pobreza. É verdade, também, 
que os países pobres ousam muito menos inovar na busca dessas vias de 
desenvolvimento e muito mais simplesmente imitar conceitos e paradigmas que hoje 
sabemos serem inviáveis no planeta. 

A busca recíproca de um conteúdo inovador, e próprio, para suas políticas de 
desenvolvimento seria, sem dúvida, um objetivo concreto e importante da Cooperação 
para o Desenvolvimento. Políticas de desenvolvimento inovadoras e profundamente 
adaptadas às realidades dos países pobres têm maior êxito de serem encontradas e 
replicadas quando delineadas no próprio Sul. (É claro que em um mundo globalizado 
não se pode pensar que essa é uma tarefa fácil ou até mesmo autorizada pelo Norte). 

Se o combate à pobreza deveria figurar como móvel essencial das políticas públicas 
nacionais, as experiências nacionais são extremamente importantes e proporcionam 
um elenco de ações que podem e devem ser replicadas. Aí as chances de que a 
cooperação seja um instrumento efetivo de mudanças são enormes. 

O êxito da cooperação, por sua vez, centra-se em algumas condições que deveriam 
pré-existir: objetivo concreto, definido e viável, seja em termos humanos, tecnológicos 
e financeiros; Interesse real das populações envolvidas; experiência no assunto ou no 
objeto da cooperação pretendida, confiabilidade entre parceiros, capacidade de 
replicabilidade das ações, com adaptações, e não como receitas prontas. 

No caso amazônico, a realização da cooperação para o desenvolvimento com 
sustentabilidade implica na integração de atores os mais distintos. A tarefa hercúlea de 
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conservar a floresta para um uso não predatório não será alcançada se atores 
importantes forem deixados de lado. 

Dentre esses atores, cito os pequenos produtores, os extrativistas, os indígenas, os 
ribeirinhos, os quilombolas, que precisam ter - ou manejar - tecnologias apropriadas 
ou adaptadas, habilidades gerenciais, organização social sólida, informação atualizada, 
permanente capacitação; e a intermediação do Estado no financiamento de projetos, 
no fornecimento de insumos básicos como créditos e infra-estrutura, dentre outros, 
além de políticas compensatórias para os mais frágeis. 

Se algumas das pré-condições acima são preenchidas, o caminho da cooperação pode 
ser menos árduo, os processos tenderão a ser mais ágeis e os resultados mais 
permanentes. Enfim, não se precisaria estar inventando a roda, a cada momento. 

Porém, enquanto as áreas amazônicas continuem sendo periferias aos centros 
nacionais e vistas pelos governos dos países da Região como um problema, e não 
como uma solução, é difícil esperar que a cooperação saia da esfera do sonho e da luta 
de uns poucos para se tornar uma realidade visível e necessária, em proveito da 
sociedade regional, onde conhecimento, saberes e talento estejam disponíveis para 
serem compartilhados. 

 

 

 

 

 

 


