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A conferência Política Ambiental, Movimentos Sociais e Ciência da Amazônia Brasileira 

realizada na Universidade de Chicago em 05 a 06 de novembro de 2009 foi aberta com uma 

mensagem gravada da Senadora Marina Silva. Ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva tem 

desempenhado um papel importante no desenvolvimento da política ambiental e social na região 

amazônica desde 1984, quando fundou a CUT (Central Única dos Trabalhadores) com Chico 

Mendes. Tendo mudado sua aliança política do PT (Partido dos Trabalhadores) para o PV 

(Partido Verde) em agosto de 2009, é esperado que ela concorra para presidente como candidata 

do PV nas eleições presidenciais brasileiras de 2010. Em reconhecimento por suas realizações 

em defesa do meio ambiente Marina Silva tem sido recompensada com numerosos premios, 

incluindo o prêmio "Campeões da Terra “ da Organização das Nações Unidas em 2007, a 

medalha Duque de Edinmburgo da World Wildlife Fund em 2008 e o prêmio norueguês Sofia em 

2009.

 A senadora Marina Silva abriu sua mensagem gravada, enfatizando a importância dos 

temas a serem discutidos na conferência em Chicago para a região amazônica no Brasil. Na sua 

perspectiva, o maior desafio para a Amazônia brasileira repousa na criação de um modelo de 

desenvolvimento sustentável que leve em consideração o ambiente, bem como as pessoas que 

vivem na região. Aqui, ela argumentou, é importante   encontrar um meio de trazer a ciência  

para o diálogo com o conhecimento tradicional das comunidades locais. Conquanto o 

conhecimento tradicional não seja baseado em princípios científicos modernos, o seu 

fundamento na experiência de longo prazo com o meio ambiente local oferece um recurso 

fundamental para a construção de modelos de desenvolvimento sustentável. 

 A este respeito, Marina Silva achou a tentativa da conferência em trazer representantes de 

comunidades tradicionais da Amazônia, ciência e ONG's em conjunto para avaliar a evolução 

dos últimos 20 anos na região amazônica altamente recomendável. Para ela, uma das maiores 

conquistas ao longo deste período foi a transformação e expansão de projetos-piloto de 

desenvolvimento sustentável nas políticas públicas em geral. Um exemplo de tais transformações 

tem sido a implementação do Plano de Combate ao Desmatamento combate pelo governo 
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federal, que reduziu significativamente o desmatamento e a liberação de CO2 em toda a região 

amazônica.

 Concluindo, Marina Silva destacou que, apesar dos avanços que têm sido feitos em 

direção a formas mais sustentáveis de desenvolvimento na Amazônia nos últimos 20 anos serem 

significativos, eles devem, no entanto, ser entendidos como apenas um começo. O desafio que 

permanece é como transformar os modelos existentes de desenvolvimento para permitir a criação 

de formas cada vez mais sustentáveis de produção, e como criar políticas para a Amazônia que 

leve em consideração todos os diferentes aspectos da sustentabilidade: econômico, social, 

ambiental, cultural e, especialmente, ético. Segundo a senadora, já temos a maioria dos 

conhecimentos técnicos e habilidades que precisamos para cuidar do meio ambiente global. O 

que precisamos, no entanto, é colocar nosso conhecimento técnico a serviço de um projeto 

eticamente aceitável de desenvolvimento que também proteja o meio ambiente.
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