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Introdução

Amazônia – por que esta palavra suscita tantas emoções 
contraditórias? 
O que está por trás da palavra Amazônia?
Saber o que é a Amazônia é dever, ato cidadão
A dimensão da palavra “Amazônia”
Amazônia - patrimônio de quem?
O desafio da Amazônia real – a velocidade da mudança!
Proposta: contribuir para ampliar o teu quadro de referência sobre a 
Amazônia e os povos que nela habitam

“o brasileiro vive o Brasil e não o descobre” - Mário de Andrade



Introdução à Amazônia

1. Oito falsos mitos sobre a Amazônia 

2. As dimensões amazônicas 

3. Serviços ambientais

4. A geologia, o relevo e a hidrografia

5. O bioma Amazônia 

6. Fauna biodiversa

7. Antes do Brasil 

8. Da grande ruptura à Cabanagem

9. O ciclo da borracha 

10. De 1960 aos dias atuais

11. As ameaças à Amazônia

12. Estratégias de conservação

13. Novos rumos para a Amazônia 

14. Atores no cenário amazônico

15. Para seguir na pesquisa



1. Os falsos mitos sobre a Amazônia

Aula 1



1.1. Pulmão do mundo  

Na verdade, uma floresta 
que se desenvolveu em 
milhões de anos e se 
encontra em relativo 
clímax, ou seja, em 
equilíbrio dinâmico, pode 
contribuir com gases para 
a atmosfera, mas com uma 
diminuta parte de 
oxigênio.



1.1. Pulmão do mundo  

“A Amazônia é, sim, fundamental ao equilíbrio climático do 
planeta. Pode-se compará-la a um rim do planeta, atuando como 
regulador de diversas funções vitais. Intervenções mal planejadas 

certamente provocarão mudanças ambientais em escala mundial, 
cujas consequências são difíceis de conceber.” 

James Lovejock



1.2. Vazio populacional 

A Amazônia nunca foi um 
vazio populacional. Há 
presença humana em toda 
região há mais de 100 séculos. 

Na Grande Ruptura, ou a 
invasão dos bárbaros europeus 
há apenas 5 séculos havia pelo 
menos 2 milhões de pessoas, 
apenas na calha do Rio 
Amazonas. 



1.3. Planície inundável

Menos de 2% do bioma 
Amazônia no Brasil é 
inundado de forma 
temporária ou permanente

Na Amazônia continental 
isto representa menos de 
1% de áreas inundáveis 
temporárias ou 
permanentes



1.4. Floresta sobre deserto

“Do Inferno Verde para o Deserto Vermelho” 
Goodland e Irwin

Na década de 1970 o RADAM-Brasil mapeou a capacidade 
de uso do solo da Amazônia brasileira. Concluiu-se que 
somente 10,7% do solo da Amazônia podem ser 
considerados de média a alta fertilidade, sem grandes 
restrições para a agricultura e pecuária.



1.5. Civilizações atrasadas

Será que viver 100 séculos na Amazônia, desenvolver 
conhecimentos únicos em diferentes áreas, falar mais de 
duzentas línguas e organizar-se em mais de trezentos 
povos diferentes é atraso? 

Todos os invasores fizeram questão de desqualificar os 
povos originários. O objetivo era ocupar seus territórios e 
tomar os seus conhecimentos para seu beneficio próprio. 
Desculpa que segue até os dias atuais, com ainda mais 
veemência.



“Na Babel do Rio das Amazonas já se conhecem mais de cento e 
cinquenta[línguas indígenas], tão diversas entre si como a nossa e 
a grega; e assim quando lá chegamos, todos nós somos mudos e 
todos eles surdos. Vede, agora quanto estudo e quanto trabalho 
será necessário para que estes mudos falem e estes surdos ouçam” 

(VIEIRA, Sermão da Epifania)



Nimuendaju,
Mapa etnohistórico,  
1944 

(original perdido no 
incêndio do Museu 
Nacional, cópia no 
Museu Goeldi



RAISG, 2020, Terras Indígenas



1.6. Celeiro do mundo
O viço da mata e a grande 
quantidade de água 
disponível estimulam o mito 
da superabundância. O que 
veremos ao longo do curso é 
uma região extremamente 
frágil, e desconhecida, ou 
seja, cada vez que alteramos 
significativamente o 
ambiente amazônico não 
temos a mínima ideia das 
consequências ambientais. 



1.7. Recursos infinitos 

Desde o século XVI, os 
delírios do colonizador 
levaram à invenção de minas 
fantásticas. Depois surgiu o 
mito que a borracha nunca 
terminaria, e agora, esta 
ofensa ao bom senso 
arraigada no discurso de 
toda gente – da 
“superabundância” – de 
madeira, terra vaga, peixe, 
caça e, para muitas gerações!



1.7. Recursos infinitos 

Meu mestre, Thiago de 
Mello na abertura do Livro 
de Ouro da Amazônia, 
escreveu:  

“Já desisti de convencer o 
caboclo com quem convivo, 
que de tanto queimar e 
derrubar, um dia a floresta se 
acaba. A resposta é infalível: –
Acaba nada! A mata é 
desconforme de grande! Não 
vai acabar nunca.” 2004



1.8. A cobiça pela Amazônia

A Amazônia já é internacional, pertence a oito países

O interesse internacional é pelos produtos e serviços 

“A maior das áreas naturais ainda existentes neste 
planeta, ainda exposta à ânsia do poder e da dominação, 
ou da suposta necessidade humana de matérias-primas, 

é a vasta região amazônica, com a grande, mas 
extremamente frágil, floresta tropical.” 

Harald Sioli



Continue a pesquisar

Becker, Bertha. Amazônia, Ática, SP, 1990
Meirelles Filho, João. Livro de Ouro da Amazônia, RJ: Ediouro 2007 
Goodland; Irwin, Do inferno verde ao deserto vermelho , 1975
Leite, Marcelo, A floresta amazônica, 2001
Mello, Thiago de. Amazonas – Pátria da Água, 2002
Pinto, Lúcio Flávio. Internacionalização da Amazônia. 2002, Belém 
Salati, Eneas; Shubart, Hebert Otto Roger; Junk, Wolfgang; Oliveira, 
Adélia Engrácia de. Amazônia: desenvolvimento, integração, 
ecologia, 1983 
Obs.: mais referências na apostila de apoio



Continue a pesquisar

Mapas:
IBGE - https://atlasescolar.ibge.gov.br/mapas-atlas/mapas-do-brasil/diversidade-ambiental

Web-site:
INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – www.inpe.br

INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – www.inpa.br

Museu Goeldi – http://www.museu-goeldi.br/

Rede Amazônica de Inform. Socioambiental (RAISG) www.raisg.org

Instituto Socioambiental – https://acervo.socioambiental.org/adv-
search?content_type=mapas_e_cartas_topograficas

https://atlasescolar.ibge.gov.br/mapas-atlas/mapas-do-brasil/diversidade-ambiental
http://www.inpe.br/
http://www.museu-goeldi.br/
http://www.raisg.org/
https://acervo.socioambiental.org/adv-search?content_type=mapas_e_cartas_topograficas


Obrigado e até a aula 2 – as dimensões amazônicas


