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Resumo
Esta dissertação parte de uma etnografia de atividades científicas na transposição do Rio São
Francisco. Para tanto, baseia-se em desdobramentos teórico-metodológicos advindos Teoria
Ator-Rede de Bruno Latour; perspectiva engajada no entendimento e problematização da
Ciência, Estado e agências não-humanas. Os dados apresentados num primeiro momento são
produtos de análise de documentos de governo, processos jurídicos, relatórios técnicos e etc.,
para fins de compreensão dos lugares que as controvérsias científicas ocupam junto dos
conflitos jurídico-normativos que outorgam as obras da transposição. No segundo momento,
são dados construídos por trabalho de campo junto dos cientistas que resgatam e monitoram as
plantas da caatinga degradada pela transposição. Já que a imersão nos documentos possibilita
acompanhar uma rede sociotécnica onde ciência é historicamente vinculada à política por
responderem objetivamente a uma demanda desenvolvimentista, o trabalho de campo mostra
as práticas que possibilitam ver como a ciência é uma “política em ação”. Estas duas posturas
metodológicas são necessárias para compreender que tipo de conhecimentos, agentes, discursos
e ideais são mobilizados a fim de que as plantas da caatinga dialoguem com as políticas estatais
e legitimem, assim, uma intervenção que muda parte do curso das águas do maior rio brasileiro.
A ideia é mostrar, portanto, como a produção científica inscreve a caatinga sob aspectos
reconhecíveis pelo Estado e como acompanhar essa inscrição permite clarear uma forma
específica de “gestão da natureza”.

Palavras-Chave: Plantas. Caatinga. Transposição do Rio São Francisco. Antropologia da
Ciência e da Técnica. Natureza e Cultura.

Abstract
This dissertation originates from an ethnography of scientific activities at the São Francisco
River transposition. Therefore, it is based on the theoretical-methodological processes coming
from Bruno Latour’s Actor-Network Theory; a perspective engaged in the understanding and
problematization of Science, State and non-human agencies. The data presented at first, is a
product of the analysis of government documents, legal processes, technical reports and etc., in
order to comprehend the places in which scientific controversies stand together with legalnormative conflicts that grant resources to the transposition. In a second moment, the data was
built by fieldwork together with the scientists that rescue and monitor the caatinga plants
degraded by the transposition. Since the immersion at documents enables the following of a
socio-technical network in which science is historically linked to politics by answering directly
to a developmental demand, the fieldwork shows the practices that make possible to see how
science is a “policy in action”. Both of these methodological approaches are necessary to
understand what kinds of knowledges, agents, discourses and ideals are mobilized in order for
the caatinga plants to dialogue with state policies and legitimize, thus, an intervention that
changes a portion of the flow of the waters of the biggest Brazilian river. Therefore, the idea is
to show how scientific production registers the caatinga under recognizable aspects by the State
and how following such register allows to clarify a very specific form of “nature management”
Key-words: Plants. Caatinga. São Francisco River Transposition. Anthropology of Science
and Technique. Nature and Culture.
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APRESENTAÇÃO

Esta dissertação trata de atividades científicas construídas no entrecampo da
transposição do Rio São Francisco. As descrições e análises que estruturam o texto não tomam
a Ciência em suas proposições universalistas, tampouco, o Estado brasileiro e seus projetos de
desenvolvimento em suas completudes. Apresento, apenas, alguns dos locais que as
controvérsias científicas ocupam junto das obras da transposição, destacando como a ciência é
vinculada à política por ambas responderem objetivamente a uma demanda desenvolvimentista.
Encaminho estas inquietações sob a ótica de uma abordagem antropológica, pois, faz parte dos
meus interesses compreender como a produção científica inscreve a caatinga sob aspectos
reconhecíveis pelo Estado. Do mesmo modo, como acompanhar esta inscrição permite clarear
uma forma específica de “gerir a natureza”. Inspirado, portanto, em atuais discussões
antropológica, eu compreendo que a produção científica é uma instância privilegiada, como
ponto de partida empírico, para problematizar os “afastamentos” e as “aproximações” entre o
que se convencionou chamar de “natureza” e de “cultura”.
As questões levantadas aqui são resultantes das orientações teórico-metodológicas
propostas pela Teoria Ator-Rede (TAR) de Bruno Latour (1994; 2001; 2004; 2011; 2012), mas
tendo como interlocutores, alguns cientistas trabalhando no atual projeto de desenvolvimento
do país. Ora convergindo com a leitura e análise dos documentos técnicos e relatórios de
pesquisa científicas na caatinga, ora através conversas informais e encontros casuais, procuro
construir uma compreensão singular sobre o que é a transposição das águas do Rio São
Francisco e quais são seus efeitos. Por meio de observação participante, tive a oportunidade de
acompanhar a lida científicas junto das plantas e solos da caatinga, a fim de construir meu
campo de atuação antropológica em seu campo de atuações políticas e científicas.
Os múltiplos usos que dou ao termo política neste trabalho sintetizam, em alguma
medida, a forma como os diferentes vínculos entre ciência e política vêm sendo abordada por
diferentes perspectivas teóricas. Se há algo em comum entre a filosofia da ciência de Thomas
Kuhn (1975), a sociologia da ciência de Pierre Bourdieu (2004), o “programa forte” de David
Bloor (2009), a antropologia das práticas científicas de Bruno Latour (1994), diz respeito à
desmistificação da ciência como algo isento de política. E este é o grande mote que tomo neste
trabalho. Política, seja a de desenvolvimento nacional ou as negociações entre humanos e não
humanos, opera em (in)congruência com as práticas científicas, não obstante, como é
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demonstrado por Latour (1994), ciência é uma atividade política, assim como a política é uma
atividade científica.
Portanto, no capítulo de abertura, Amigos e/ou inimigos: as ciências das transposições
e as transposições das ciências, demonstro um “trajeto” da transposição do Rio São Francisco
sob diferentes posicionamentos político-científicos. Destaco como atividades científicas vêm
sendo mobilizadas para atestar a legitimidade da empreitada estatal, bem como, sua capacidade
de se colocar politicamente contrária às iniciativas desenvolvimentistas do Estado. Em linhas
gerais, a ideia do capítulo é levantar um “histórico” de procedimentos que possibilitam que
aspectos “naturais” indiquem a forma com serão afetados pela transposição, bem como, a
melhor forma de minimizar estes efeitos. Orientado mais por uma problemática antropológica,
que por um estudo de período, este capítulo não objeta encadear com exatidão dos “fatos” que
recalcitram na transposição do Rio São Francisco, trata-se de levantar alguns questionamentos
sobre como atividades científicas se vinculam, por serem vinculadoras, à uma “gestão da
natureza” no cerne de um ideal de desenvolvimento, ou ainda, sob quais aspectos ciência e
política são redundantes.
No capítulo inicial, lanço mão de dados que mostram parte do histórico da relação entre
ciência e política, destacando a forma como a “natureza” aparece em diferentes níveis das
controvérsias da transposição, neste sentido, o capítulo assume a função de “prólogo”, não
como uma contextualização que explica os capítulos seguintes, mas como uma abertura que é
explicada e ganha coerência junto de outros “dados”. É no segundo capítulo, intitulado,
Canalizando nossos esforços: seguindo plantas e cientistas, portanto, que me dedico em
apresentar os caminhos que percorri para construir a problemática desta pesquisa. Já que o
argumento sustenta a ideia que as atividades científicas materializam as ações políticodesenvolvimentistas, inicio o capítulo descrevendo essas atividades nas áreas de influência
direta da transposição, com o intuito de demonstrar como a ciência é produzida e como o
produto destas atividades são acionados no projeto de desenvolvimento em questão. Para tanto,
destaco como estes cientistas se vinculam à transposição, as dimensões espaço-geográficas de
suas investidas, consequentemente e que partes da caatinga e da transposição são de sua
responsabilidade. Ao passo em que situo os cientistas, sua transposição e suas plantas, apresento
meu campo de atuação etnográfica, algumas situações que demarcam minha entrada em campo,
consequentemente, alguns desdobramentos teórico-metodológicos advindos do encontro de
nossas pesquisas.
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No terceiro capítulo, “Ficções úteis”: transpondo nossas “águas”, descrevo meus dias
junto das atividades científicas ao longo do eixo norte da transposição. Demonstro os trabalhos,
categorias, metodologias e outras orientações dos cientistas, no contraste gerado com minhas
próprias categorias teórico-metodológicas, dentre outros sistemas de orientação típicos de
nossas ciências. A inquietação que orienta este capítulo diz respeito à descrição dos agentes que
são requisitados ou afastados para que posteriormente seja possível falar de uma caatinga
afetada pela transposição. Descrevo, problematizando, aspectos situacionais das atividades
científica em campo, à luz das obras do projeto de desenvolvimento que muda o curso de partes
das águas do Rio São Francisco. Ao demonstrar a criação de certos entendimentos, destaco,
neste capítulo, construções científicas (antropológicas e biológicas) e algumas políticas que as
movimentam.
No terceiro capítulo, Alguns dos locais por onde as plantas transitam: os terrários de
Helena, sigo os cientistas de volta aos seus laboratórios. A partir de um caso singular, descrevo
os experimentos laboratoriais, colocando-os num quadro maior da transposição do Rio São
Francisco, relacionando os diversos atores e ponderando a natureza de suas influências na
edificação das atividades científicas. Neste capítulo destaco a caatinga que é produzida no
encontro de suas atividades de recuperação e das atividades de desenvolvimento/degradação
causados pela transposição.
Por fim, a título de conclusão, avanço na discussão sobre as políticas e as ciências
estarem vinculadas a um projeto de Humanidade/Estado/Desenvolvimento sobreposto à
“Natureza”. Sobreposto no sentido de ser o que movimenta ações degradatórias, bem como
movimenta ações de mitigações destas mesmas degradações. Pergunto: sob qual estilo de vida
operam essas posições contraditórias e quais as novas dimensões, ações, aliados e/ou inimigos
atuantes junto do ambiente? As constatações de uma nova era geológica onde as ações humanas
têm efeitos instantâneos em escala geológica é uma frutífera “porta-de-entrada” para
problematizar os grandes projetos de desenvolvimento, especialmente, quando estes grandes
projetos demarcam um histórico de gestão estatal do ambiente semiárido subsidiada por
atividades científicas. Antropoceno, esta nova idade da Terra, é constatado, em alguma medida,
nas atuais intervenções estatais e nas próprias ciências, pois, ambas deslocam e estabelecem
outras relações causais em nível de biomas. Trato, nesta seção final, de iniciar uma discussão
carente de outras incursões etnográficas e de desdobramentos teóricos mais aprofundados, mas,
que destaca algumas responsabilidades e motivações dos grandes projetos de desenvolvimento
e seus efeitos em larga escala.
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1. AMIGOS E/OU INIMIGOS: AS CIÊNCIAS DAS TRANSPOSIÇÕES E AS
TRANSPOSIÇÕES DAS CIÊNCIAS

O objetivo deste capítulo é apresentar a construção de uma imagem do bioma caatinga,
especificamente, das plantas envolvidas nas atividades científicas que somam nos
procedimentos jurídico-políticos da transposição. Para mostrar como ciência, política e as
plantas da caatinga passam a se relacionar com o projeto de desenvolvimento, parte-se de casos
“históricos”, para fins de comparação, e de descrição de algumas controvérsias científicas
presentes nos procedimentos de licenciamento ambiental, pois, estes momentos de incertezas
são os locais que a agências não-humanas prestam seus testemunhos, dando espaço, portanto,
para mostrar as condições que estabilizam as atividades científicas, consequentemente, a
transposição do rio são Francisco. Este capítulo, em suma, organiza uma análise antropológica
que foca nas plantas, pois, são parte da caatinga impactada pela transposição, e como tal, por
requer mobilizações políticas e científicas, são parte da “porta de entrada” do “espírito motriz”
desta dissertação, que propõe responder a seguinte questão: sob quais aspectos plantas
“dialogam” com políticas?

1.1 Cortes temporais: a transposição como um problema do “presente”
A transposição do Rio São Francisco é o maior projeto de infraestrutura hídrica do país.
Assim como a Usina Hidroelétrica de Belo Monte, a Ferrovia Transnordestina, perímetros de
agricultura irrigada, portos marítimos, aeroportos, rodovias, dentro outros grandes projetos,
vêm sendo encaminhados por políticas de Estado, sobretudo, iniciativas que vinculam ideais
desenvolvimentistas a um projeto de nação. Outra característica singular destes projetos, é que
são, em geral, controversos e conflituosos por mobilizarem e modificarem grande parcela do
ambiente, consequentemente, consideráveis resistências a estas modificações. Em ambos os
casos, as práticas científicas ocupam um local central. Central, pois, se de um lado determinam
a viabilidade jurídico-executiva da execução dos projetos, atendendo, por exemplo, a um dos
mais importantes mecanismos de licenciamento ambiental, o Estudo de Impacto
Ambiental/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA); do outro, demonstram os
problemas técnicos – no caso da transposição –, envolvidos no bombeamento das águas são
franciscanas por canais de concreto em leito aberto, sem antes garantir que o rio volte a ser
autossuficiente, ou seja, revitalizando-o (SUASSUNA, 2010).

20

A transposição não é um caso único que provém da capacidade de se mobilizar
atividades científicas a fim de atestar a legitimidade da empreitada estatal, bem como da
capacidade científica de se colocar politicamente contrária. Evoca-se, junto de um ideal de
nação e de desenvolvimento com foco no Nordeste, as Ciências, suas técnicas, seus feitos, sua
capacidade de mobilizar entes diversos. Demanda um discurso socialmente legitimado, sob
termos técnicos e/ou metodológicos a fim de criticar a aplicação do desenvolvimento danosa
ao ambiente; sobretudo, busca-se aliança com uma porta-voz confiável; busca-se uma instância
capaz de estabelecer uma linguagem comum entre ambiente, Políticas de Estado, a grande e
pequenas mídias, sociedade civil, dentre outros agentes de profunda importância no país. As
atividades ligadas direta e indiretamente à transposição assumem tamanha diversidade que uma
rápida busca pelos servidores de pesquisa on-line já é o suficiente para gerar quantidade
significativa de dados científicos (e não científicos), podendo embasar, assim, os mais diversos
posicionamentos.
Como é possível observar na Tabela 1, houve inúmeras propostas de transpor o Rio São
Francisco, com impedimentos e justificativas diferentes, mas, em grande maioria sustentadas
pela ideia de controle da “natureza. A tabela destaca também a recorrência dos vínculos entre
Ciência e Estado, destacando como diferentes conteúdos científicos e diferentes motivações
estatais são emparelhadas aos projetos de desenvolvimento do país, sobretudo, como política
de Estado e atividades científicas lançam mão, por exemplo, do discurso da “seca do Nordeste”
para se legitimarem como “gerentes” do natural.

Tabela 1 - Esboço histórico-social das propostas de transpor o Rio São Francisco
Período

Aspectos motivacionais

Século XIX: duas
propostas (1ª) de José
Raimundo dos Passos em
1818 / (2ª) de Antônio de
Macedo, Ouvidor Marco,
em 1847 (Villa, 2004).
Século XI – 1860.
Pesquisa ao longo do rio
executada pelo
engenheiro Henrique
Haldeld.

O problema da “Seca no Nordeste”
- Construção de um canal que
possibilite a transferência de águas
do Rio São Francisco para o Rio
Jaguaribe.

Falta de condições tecnológicas e
ambientais, rejeição popular, elevados
custos financeiros e sociais.

Potencial fluvial do Rio São
Francisco. Resolver os problemas
da seca. Canal de navegação e
comunicação entre o oceano
atlântico e o Rio São Francisco
(Halfeld, 1960).
Intensa institucionalizado do
combater a seca. Reconhecimento
científico do sertão. Pesquisas
norteadas pela antropogeografia do
alemão Friedrich Ratzel, cuja

Magnitude do projeto e as discrepâncias
tecnológicas para sua execução.
Dificultadores “naturais”: superar o
desnível da Serra do Araripe (Ceará, Piauí
e Pernambuco), desnível de 1004m em
relação ao mar.
Problemas técnicos: não havia bombas de
água capazes de superar as barreiras do
relevo, superiores a 200 metros (Henkes,
2008).

Século XX – Governo de
Nilo Peçanha, criação da
Inspetoria Federal de
Obras contra a Seca.

Impedimentos
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Pesquisas de Miguel
Arrojado Lisboa.
Século XX –Criação da
Superintendência de
desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE) por
Celso Furtado em 1959.
1984 – Ditadura militar.

1994 – Itamar Franco,
Ministros da Integração
Regional, Aluízio Alves
e pelo
Ministro do
Planejamento, Beni
Veras

2003 – Governo Luís
Inácio Lula da Silva

matriz entendia o progresso como
uma ação coordenada entre homem
e natureza (Brasil -DNOCS, 1945).
“Seca no Nordeste”

Desenvolvimento da Nação com
foco no Norte-Nordeste. Ideal de
desenvolvimento equiparado ao
ideal de nação.

Legislação Ambiental de 1986 –
Nesse governo iniciou-se o
licenciamento das obras de
transposição ao se formular o
Termo de Referência para elaborar
o EIA/RIMA, em 10/05/1994. Na
época, pensava-se em retirar 7,5%
da vazão do rio para a obra, contra
os 1,5% do atual projeto (VILLA,
2004, p.01; LEITE, 2005, p. 07;
BAHIA, 2006, p. 01).
Projeto de Integração do Rio São
Francisco com as Bacias do
Nordeste Setentrional (PISF), início
das obras em 2005.

Problemas técnicos – Termos em adotar
(...) “uma perspectiva mais técnica que
política, os riscos da salinização do solo
nas áreas irrigadas” (LEITE, 2005, p. 07).
Seus planos fluíram até 1984, quando uma
grande mortandade de peixes no São
Francisco alertou o país pois, no lugar da
solução, as águas do “Velho Chico”
transportariam um grande problema: a
transposição levaria água contaminada
para rios e açudes (Henkes, 2008).
Dificuldades de adequar o projeto aos
requintes da Legislação Ambiental.

A vontade política era maior que os
argumentos jurídicos, técnicos e sociais
(Henkes, 2008). Efetivação da
transposição.

Fonte: O autor (2017).

Não é de todo um erro crer que as atividades científicas ganham espaço nas veredas
possibilitadas pelo Estado, bem como não há espanto em vislumbrar a assertiva simétrica, mas
não equivalente, o Estado operando por vias científicas. Tão imbricada é, a relação entre ciência
e Estado no entrecampo da transposição do Rio São Francisco, que situações históricas e
espacialmente distantes são exemplares para a tarefa de demonstrar tamanha complexidade,
bem como, na tarefa de produzir alguma “incomplexidade”. As menções feitas pelo engenheiro
Henrique Guilherme Fernando Halfeld (1797-1873), através de seu Atlas de Relatório
Concernente à Exploração do Rio São Francisco desde a Cachoeira da Pirapora até ao
Oceano Atlântico, de 1860, sobre as motivações técnicas, econômicas e políticas da
transposição, por exemplo, permite-nos clarear este problema do presente.

268ª Legua
Continúa a seguir o canal melhor proximo ao barranco da margem direita ao encontro
de muitas pedras, das quaes póde-se desobstruir a sua linha com o dispendido de
2:000$000. A’ esquerda desta fica a ilha da Quixába, do Imbuzeiro, a ilha Grande, a
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das Garças, da Lontra, e a do Icó. (...) E’ neste ponto, onde pessoas illustradas,
particularmente o Dr. Marcos Antonio de Macedo, julgão que será possivel tirar e
conduzir-se do Rio de S. Francisco um canal em direcção para o riacho dos Porcos, e
canalisar-se este até a sua confluencia com o riacho Salgado, e este até a sua
embocadura no rio Jaguaribe, e finalmente deste rio até a sua foz no mar. O projecto
é gigantesco, porém se fôr possivel conseguir-se a sua execução, terá o benefício
resultado de incalculavel trancedencia para as provincias do Ceará, Pernambuco,
Piauhy, Goyaz e particularmente para a provincia do Ceará que, de primeira mão
receberá o beneficio da fácil communicação comercial do mar para o interior do
imperio e vice-versa, e aproveitaria as aguas do Rio de S. Francisco para irrigação das
suas terras, como meio mais certo e efficaz de providenciar contra o horrivel flagelo
das grandes seccas que là, quase annualmente, põem em consternação grande parte
dos habitantes daquella provincia ; mas tambem a communicação directa do mar para
o Valle do Rio S. Francisco, e dos seus tributarios seria o maior impulso afim de
accordar a industria, que em profundo lethargo jaz naquellas regiões, e de promover
a felicidade dos seus habitantes. A certeza sobre a probabilidade ele poder-se executar
aquelle projecto, depende em primeiro lugar de um exactissimo nivelamento ela linha,
que tem de seguir o futuro curso do canal tirado do Rio de S. Francisco, e que convem
começar no braço do dito Rio, que passa entre a sua margem esquerda e a ilja de Icó,
meia legua acima da villa da Boa Vista, e dirigi-lo com constante aproveitamento do
terreno, que melhor se afferecer para a execução da intencionada empreza para
baixada da Serra do Araripe, e desta para as vertentes do riacho dos Porcos, riacho
Salgado e rio Jaguiaribe abaixo até ao mar. Se a serra do Araripe não pôser abstaculos
invenciveis à exequibilidade deste gigantesco projecto, neste caso, apoiando a minha
convicção sobre observações feitas e informações obtidas, tenho a persuasão de que
não haverá outros, que por sua natureza possa impedir a sua execução (...)
(HALFELD, 1860, p.37, grifos meus).

Estudo feito sob encomenda de Dom Pedro II, a fim de estabelecer critérios objetivos
sobre o potencial hidroviário do Rio São Francisco e rios afluentes, Halfeld descreve as quase
400 léguas de sua viagem, lançando mão de minucioso e robusto relato das cachoeiras, margens,
lagos, cidades, povoados, populações, dentre outros aspectos decisivos e aceitáveis pelo
governo vigente na época, num esforço de compor uma inscrição científica – obviamente,
dentro do arcabouço compreendido por Ciência naquele momento –, útil para a política estatal.
Outro caso exemplar está contido nas argumentações que estruturam o livro
Transposição do Rio São Francisco na perspectiva do Brasil Real, do engenheiro João
Suassuna (2010). Coletânea que compila artigos/documentos produzidos ao longo dos anos
2000, objetiva contribuir para a “hidrologia nordestina” apontando os problemas técnicocientíficos da transposição, mas que são, problemas de vontade e efeitos políticos, ou, nos
termos do autor “possibilidade técnica versus vontade política” (id. p. 11).

(...) neste documento [refere-se o autor a um documento redigido em 1994 numa
reunião do Comitê Executivo de Estudos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
– CEEIVASF], entre outras considerações, os participantes entenderam que, diante do
número apresentado pelo projeto da transposição, a retirada de 280m³/s a jusante de
Sobradinho, continuamente, implicaria na redução de 2,6MW médios por metro
cúbico por segundo e que a energia necessária para recalcar cada metro cúbico a 160m
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de altura seria 1,6MW. O comprometimento total seria de 1.176MW, o que é maior
que a geração de Sobradinho (1.050MW), maior que toda a energia comercializada
pela COELBA ou ainda superior à energia requerida em 1995 pelos Estados de
Sergipe, Alagoas, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte (...). É como compara a
transposição das águas do São Francisco a uma empadinha de camarão servida em
lanchonete de mercado público. Num primeiro lance de vista parece apetitoso petisco,
mas depois de saboreá-la, os seus efeitos são por vezes desastrosos (Id. pp. 13-14
acréscimos meus).

Sustentado pela credibilidade única que a proposição científica traduz, o livro de
Suassuna opera uma posição política por vias técnico-científicas. Um linguajar recheado de
medições, unidades, comparações com outros casos empíricos e etc., destinada a apontar os
transtornos das políticas de Estado. Tal posição, “(...) não se trata mais de uma tese geral sobre
a solidariedade entre as práticas científicas e seu ambiente” (STENGERS, 2002, p.18), para
usar uma expressão dessa autora, nem tampouco seria uma eloquência técnica que busca (...)
“esconder suas estratégias sob a máscara da objetividade” (id. p.18); pelo contrário, no caso da
transposição, ou melhor, nos termos técnicos evocados por ambos relatos científicos – o de
Halfeld em meados do século XIX, a mando do Império; e o de Suassuna no final do século
XX, em resposta a uma política Estatal danosa ao ambiente –, “o Cientista (...) em vez de se
privar heroicamente de todo recurso à autoridade política ou ao público, aparece acompanhado
de uma coorte de aliados, todos aqueles cujo interesse foi capaz de criar uma diferença nas
controvérsias que o opõe aos seus rivais” (id. p.19).
O episódio da transposição, quiçá, a primeira, maior e mais aparente “imagem” histórica
do Estado que operacionaliza uma “disputa” com a seca do Nordeste, contra um bioma; talvez
por ser o projeto de maior visibilidade dos últimos 10 anos de governo em âmbito executivo;
talvez ainda pela vultuosidade midiática de vários os lados: grande mídia e publicidade de
Estado (se é que não redundam uma na outra)1; é singular para se compreender que tipo de
conhecimento interessa à política da ciência e que tipo de mobilização cabe na ciência da
política. Noutros termos, é diante deste gigantesco empreendimento que instâncias decisivas

1

Em sua tese doutoral, de título, A partir das águas: argumentação, resistência popular e a transposição do Rio
São Francisco, defendida em 2012, no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília,
Christianne Araújo, lida com aspectos midiáticos que tomam notoriedade a partir da transposição. Sua
argumentação demonstra a intensa midiatização da obra pelo governo, bem como as manipulações, ocultamento e
demais posições pejorativas veiculadas pela Folha de São Paulo, por volta dos anos de 2005 a 2007, sobre os
movimentos populares ambientais contra o empreendimento hídrico. A grande problemática discutida na tese, diz
respeito a uma deslegitimação, ridicularização e destaque para violência aos bens públicos, por parte da grande
mídia, no intuito de ofuscar os movimentos sociais. De aporte teórico possibilitado por Edward Thompson,
partindo da relação entre texto e contexto, imagética, editorial, a autora constrói uma instigante análise e de
profunda relevância para compreender os aspectos midiáticos da transposição, bem como uma lúcida crítica para
o local que o Estado ocupa junto aos veículos de comunicação em massa (ARAÚJO, 2012).
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do modo de vida ocidental: Ciência e Política, como Bruno Latour (1994) sugere, mostram suas
posições, e que serão apresentadas aqui, na parte inicial desta dissertação de mestrado, como
um acontecimento, ou seja, “contra os critérios a-históricos (...); como processos contingentes”
(STENGERS, 2002, p.89), um caso singular – mas, não o único2 –, onde é possível evidenciar
o caráter processual destas “irmãs rebeldes”, uma vez que é nesta guinada processualista que
são apresentadas, por serem criadas e criadoras simultaneamente para fins de negociação.
Evoca-se estes entes, não-humanos, quase objetos, “coisas”, no caso descrito aqui: as águas que
são transpostas, as plantas e demais elementos da caatinga que passaram a serem “consultados”
para “cederem” espaço aos canais de concreto, ou seja, a parte do Nordeste que interessa à
ciência da transposição. Isso é claro, pois, respondem contra (ou em favor) nos termos que
interessam e que cabem na forma requerida pelo o Estado.
Se a ciência é mobilizada em meio às diferentes posições sobre o mesmo caso, sendo
possível mostrar como ela é livre da política, bem como a política é uma “ciência em ação”,
neste jogo, uma proposição cosmopolítica é operada; trata-se da universalidade manipulável do
que é “natural” – universal no sentido de ser um atavismo –, seja desviando o curso das águas
de um rio por canais de concreto que modificam substancialmente a caatinga, seja numa crítica
direcionada ao uso abusivo da “natureza”, mas que propõe conduzir um rio ao seu “estado
originário”. Portanto, como base em algumas conclusões levantadas por Andrea Mastrangelo
(2009) – com os devidos descontos, pois, seu estudo trata de casos etnográficos específicos –,
o que garante a especificidade do ambiente junto das posições do Estado e das ciências, é a
forma como sua inscrição está alinhada aos mecanismos aceitáveis, sobretudo, juridicamente,
nos termos do mesmo “jogo”. “(...) se sostiene que la planificación de la conservación, del
desarrollo o del uso y las normas pertinentes no debería ser pensada a partir de los recursos,
sino de un territorio socioproductivo y con objetivos sociales” (MASTRANGELO, 2009, p.
351). Desta forma, portanto, o que é possível dizer sobre o direito que o ambiente tem e as
instâncias que garantem sua integridade, bem como sobre as margens operacionais de um ideal
de desenvolvimento e sua degradação? Isto é, onde repousam as argumentações, associações e
negociações sobre uma “gestão da natureza”? Quem e o que pesa nas decisões sobre esse tipo
2

A transposição do Rio São Francisco não é o único grande projeto de desenvolvimento que chamou a atenção de
pesquisadores que se orientam pelas Teoria Ator-Rede (TAR), nem tampouco é um caso singular que demonstra
diferentes e conflituosos posicionamentos que lançam mão do argumento científico, como é o caso, por exemplo,
da pesquisa feita por Lorena Cândido Fleury (2013), sobre os diferentes pontos de vistas em torno da construção
da Usina Hidroelétrica de Belo Monte. As singularidades repousam mais numa proposta analítico-antropológica
que possibilita problematizar este “duplo” efeito da argumentação científica: ora operando uma política da
objetividade, ora sendo operada pela objetividade da política, mas, sobretudo, transferindo o discurso para o âmbito
não-humano.
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de intervenção no mundo que recai nos/dos projetos de desenvolvimento e das/nas atividades
científicas?
Em síntese, a “trajetória” da transposição demonstra dois lados do discurso que é
proferido pela Ciência. Primeiro, o da objetividade, à jusante das técnicas que se afastam das
decisões políticas, por responder cientificamente a um projeto de nação, como foi o caso das
pesquisas de Halfeld (1860), e segundo, a tomada de posição política de um cientista ou grupo
de cientistas, que mobilizam conceitos, medições, empirias, dados, e conclusões
cientificamente legitimadas a fim de protestar cientificamente contra a falta de atenção técnicocientífica do Estado, como João Suassuna (2010) coloca. Em todo caso, este é o dilema que é
apresentado aqui, independentemente dos caminhos que as práticas científicas oferecem,
estariam tais práticas cunhadas num ideal universal de Ciência? Universal e pura ao ponto de
serem mobilizadas por diferentes posições e ainda assim serem capaz de operar num campo de
discurso comum e amplamente aceito? Se ambas as posições, ainda que temporalmente
distantes, são exemplares para clarear a relação entre atividades científicas e investidas estatais,
em que nível estes argumentos operam? Onde é possível encontrar tamanha veracidade e
confiabilidade para as diversas formas de intervir no “natural”? Ao que parece, a argumentação
e o embate são deslocados para o âmbito não-humano, para um “tribunal” composto por
agencias outras que não as políticas ou cientistas; um “parlamento das coisas” (Latour 2004).
O debate sobre a seca do Nordeste, do desenvolvimento da nação de modo geral, é levado para
os meandros daqueles que são resguardados para atestar as viabilidades dos diversos
posicionamentos. No caso da transposição do Rio São Francisco, o caso da integração nacional,
de uma tendência desenvolvimentista pautada nos grandes projetos de desenvolvimento,
processos científicos de inscrição de elementos da “natureza” dão características reconhecíveis
e gerais aos elementos mais instáveis e indisciplinados.
Impulsionado por esta inquietação, a tônica do que será descrito na sequência ganha
ressonância a partir dos percursos político, jurídicos e científicos que culminaram nas obras da
transposição, seus programas de mitigação de impacto e no grupo socialmente legitimado para
operacionalizá-los. Com destaque para as mediações que escapam dos domínios humanos, isso,
pois, tal qual propõe a Teoria Ator-Rede: (...) “temos de garantir que cada entidade tenha sido
reformulada, redistribuída, desemanharada e “dissocializada” para que a tarefa de reuni-las de
novo possa ser bem feita (LATOUR, 2012, pp. 317-138)”, a ideia é, portanto, situar parte dos
grandes projetos de desenvolvimento em outro nível, um nível que prioriza a relação não como
uma posse, inerência ou adjetivação, mas como uma potencialidade típica dos encontros que
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(re)delineiam os agentes que adicionam e são adicionados num entendimento singular sobre o
que é ambiente, política e atividades científicas. Em resumo, trata-se de mostrar uma rede
sociotécnica que vai das políticas de desenvolvimento nacional, instâncias deliberativas e
órgãos de fiscalização ambiental, passando pelas pesquisas científicas até as plantas da caatinga.

1.2. “Tino antropológico”
Para compor esta anunciação de alguns procedimentos que sintetizaram o início das
obras da transposição, o ponto de partida é delimitado por dois grupos de documentos
especializados em assuntos científicos, político-jurídicos. O objetivo é destacar a forma como
o argumento científico é chamado a justificar uma “gestão do natural”, ademais, sobre como as
singularidades da “natureza” são chamadas a prestarem seus testemunhos, indicando de que
forma serão impactadas, bem como, a melhor forma de minimizar estes impactos. O primeiro
grupo, ganha impulso a partir da Tese Doutoral, As decisões político-jurídicas frente à crise
hídrica e aos riscos: lições e contradições da transposição do rio São Francisco, de autoria de
Silviana Henkes (2008), e pelo conjunto de processos jurídicos, reportagens, leis, laudos
técnicos, documentos de governo, dentre outras referências que estruturam seu texto; o
segundo, equivale aos relatórios técnico-científicos das primeiras pesquisas científicas que
objetivavam inventariar, monitorar e resgatar as plantas da catinga impactadas direta e
indiretamente pela transposição do Rio São Francisco, nos período inicial da obra, de 2008 a
2010.
O contraste gerado por estes documentos demonstrar que as qualidades intrínsecas à
transposição, tais como: desenvolvimento, integração nacional, seca no Nordeste, degradação
ambiental e etc., precisam ser vistos sob outro enfoque, pois, as diferenças ontológicas ou os
diferentes níveis de argumentações (científica, jurídica, política) são inerentes ao que a
transposição é hoje, mas que não podem ser evidentes ou autoexplicativos; sua História é uma
estória construída pela “síntese” de recursos aparentemente distantes e desassociados. Nestes
documentos é possível acompanhar as “controvérsias em potencial” que efetuam tal
(des)associação, pois, segundo Henkes (2008), os conflitos jurídico-científicos não se cessaram
com o início das obras, ao contrário da vontade político-desenvolvimentista em proceder com
a transposição, justificada sob a importância de levar água para onde não tem e, não obstante,
como Albuquerque-Júnior (1995) criticamente coloca, fazendo a manutenção da relação entre
desenvolvimento do Nordeste e política partidária.
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O grande “mote”, A Seca no Nordeste, é o astro que eclipsa essa cadeia de recursos, na
medida em que, reformula a coletividade chamada em favor ou contra a promulgação deste
grande projeto de desenvolvimento. É um efeito político que opera noutras instâncias que não
a política. A “falta” de água no Nordeste é colocada como uma representação da natureza
nordestina - e como tal, quando chamada de natural é por um exercício comum uma cosmologia
que descarta ou invalida outros sistemas de identificação (DESCOLA, 1997, p.258) -, neste
caso, uma exceção fundamentada pela “falta de água”, que de tão indomável e de proporções
apocalípticas, justifica uma intervenção que mudança o curso de parte das águas do maior rio
brasileiro. Que outra grande construção histórica, se não a Seca do Nordeste, poderia garantir
tamanha expertise? Se neste locus de atuação do Estado, bem como de uma epistemologia e de
uma jurisprudência modernas, o que cabe são inscrições objetivas da natureza, os documentos
são, portanto, lugares onde a objetividade da política é abalada ou sustentada pelas paixões
científicas, bem como uma instância onde as traduções e inscrições da “realidade” são postas
em cheque pelas diferentes políticas de objetividades científicas.
A escolha por estes documentos pode ser justificada sob dois enfoques que se convertem
numa única questão: um de ordem empírico-metodológica, o outro em termos teóricos.
Empírico-metodológico, refere-se à incapacidade de encadear com exatidão a quantidade de
situações ou “fatos” jurídicos, político-sociais, político-governamentais, científicos, dentre
outros mais, que recalcitra na transposição do Rio São Francisco. A fim de suprir esta
incapacidade, as atividades científicas são apresentadas numa problemática antropológica, e
não por um estudo de um período, pois, é sua capacidade (da atividades científicas) de agrupar,
eclipsar e/ou transformar que, igualmente possibilitam desagrupar, clarear e/ou perpetuar,
servindo, portanto, como “portas-de-entrada” para serem (re)analisadas, uma vez que “(...) nos
movimentamos no tempo e no espaço até encontrarmos o nó da questão (LATOUR, 2011, pp.
06). Este “nó” é colocado sob auspícios antropológicos que revisitam as referências e constrói
uma rede a partir de uma posição analítica, mais preocupada em clarear um problema, e menos
preocupada com a busca de uma “verdade”3. Os ganhos teóricos, ou a importância de a
antropologia acompanhar meandros governamentais e sua correlação com atividades

3

Esta forma de analisar um problema em detrimento de uma reconstrução linear e densa dos fatos, é de inspiração
nos escritos de Michel Foucault (2006). Se Foucault nos mostra como é possível gerar um deslocamento espaçotemporal, mostrando a relevância de situações específicas para o problema que está sendo posto, somado à máxima
da Teoria Ator-Rede, que não vê as relações como uma exclusividade humana, é possível que a abertura da “caixapreta” da transposição, pelos caminhos propostos aqui, gere uma tensão político-ontológico que traz para o
primeiro plano elementos do bioma caatinga e o “jogo” do Estado para se legitimar e conduzir uma intervenção
que atenua o que se compreende por “natureza” no Nordeste, transformando-a.
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científicas, advém do interesse pelos processos: como atividades científicas se vinculam, por
serem vinculadoras, à uma gestão da natureza no bojo de um ideal de desenvolvimento? Sob
quais aspectos ciência e política são redundantes? Ao que parece, tudo depende do tipo de
“disparador”; de um alinhamento teórico que faz “(...) com que os problemas daquele que
estudamos criem questões para a antropologia (PUGLIESE, 2012, p. 29).
Em síntese, para fins desta dissertação de mestrado, os documentos não são fatos
acabados, mas exprimem processos que ajudam a compreender a construção de outros
processos. Não se trata de descrever com exatidão os desdobramentos anteriores a esses
aparatos burocráticos. O certo é que, ao mobilizá-los, é possível trazer para o diálogo um
conjunto de normativas que estão diretamente relacionadas com a transposição, mesmo que
temporalmente distintas. Tal tarefa enfatiza a forma como se tornou possível dar conta das
relações natureza/cultura, tendo como porta de entrada, o mutualismo existente entre algumas
políticas, um projeto de desenvolvimento e pesquisas científicas, sem necessariamente, ter de
refazer todo o período abarcado, nem ter de descercar por completo o sistema mobilizado.

1.3. Inscrição política da caatinga

No Nordeste estão 28% da população brasileira e apenas 3% da disponibilidade de
água do País. O Rio São Francisco detém 70% de toda a oferta de água da região,
historicamente submetida a ciclos de seca rigorosa, como a que vivemos atualmente.
Conforme Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), o Projeto de Integração do Rio
São Francisco foi a mais consistente alternativa estrutural para o fornecimento
adequado de água à região. Estudos e avaliações técnicas foram realizados (estudos
de impacto ambiental, de inserção regional, de viabilidade técnica, econômica e
hidrológica) conforme diretrizes do Plano Decenal da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco,
concluído
pela
Agência
Nacional
e
Águas
(ANA).
A integração das bacias do São Francisco representa uma extraordinária contribuição
para amenizar o sofrimento das populações mais castigadas e auxilia no
desenvolvimento das regiões do Semiárido.
Projeto São Francisco. Sítio do Ministério da Integração em 10/12/20164.

Em outubro de 2004, o Fórum Permanente de Defesa do São Francisco encaminha ao
Ministério Público Federal (MPF), seção judiciária do Estado da Bahia, um processo
solicitando a suspensão do licenciamento ambiental da transposição do Rio São Francisco. O

4

Ver: http://www.mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/entenda-os-detalhes. Consultado em 18/12/2016.
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Fórum Permanente é composto por associações de trabalhadores rurais, engenheiros
agrônomos, ordem de advogados, centros de estudos ambientais, secretarias governamentais,
dentre outros mais, que atuam em defesa do Rio São Francisco desde o final da década de 1990,
tomando como foco de sua atuação, a revitalização e o desenvolvimento sustentável no
semiárido5. O teor de sua requisição apontava, sob os termos da Política Nacional de Meio
Ambiente, as incongruências técnico-científicas da Agência Nacional das Águas (ANA), do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da
União, nos procedimentos que sintetizam o EIA/RIMA, construído por ocasião dos
licenciamentos da transposição do Rio São Francisco.
O processo destaca, em resumo, uma falta de atenção a outras formas de sustentabilidade
hídrica do semiárido, por exemplo, ações que priorizem o uso dá água em menor escala:
cisternas e demais técnicas que reservam água dos períodos chuvosos no semiárido. Por outro
lado, o que também garante a força da argumentação do pleito, justifica-se pela falta de atenção
aos “rituais” jurídico-legislativo colocados anteriormente, tais como o Plano Decenal da Bacia
do São Francisco e às reuniões públicas de apresentação das metodologias que norteiam os
estudos ambientais (BAHIA, 2005). Tal acontecimento sinaliza o início de uma disputa
jurídica, ainda sem resolução, entorno dos licenciamentos das obras transposição, bem como,
de ações que propõe sua suspensão (Henkes, 2008).
Quando o processo aponta divergência com o Plano Decenal da Bacia do São Francisco,
e com as reuniões públicas, o foco dos conflitos recai, portanto, sobre os dispositivos de
licenciamento ambiental. No que diz respeito ao Plano, por sistematiza prioridades, critérios e
limites governamentais e civis da gestão dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do São
Francisco (BHSF) para os anos 20006, e, ao que é de objetivo das reuniões, tornar público as
metodologias de execução da transposição e os planos de mitigação de impactos que iniciam
com os estudos científicos preliminares.
O licenciamento ambiental, por sua vez, depende do EIA/RIMA que responde
diretamente à Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), ambos em referência à Lei Federal
n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 e à Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) Nº 001 de 23 de janeiro de 1986, que diz:

5

Ver: http://forumsaofrancisco.blogs.sapo.pt/. Consultado em 11/12/2016.
Ver Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Disponível em?
https://goo.gl/Z3GwIa. Visto em: 12/12/2016.
6
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Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas (...).
Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo
relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão
estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades
modificadoras do meio ambiente (...).

Ao menos num plano jurídico-normativo, é o EIA/RIMA que dirá se o empreendimento
em questão tem as condições mínimas para ser executado. E quando se trata de condições para
ser executado, refere-se ao “(...) volume significativo de informações (...)” que visam “nortear
os arranjos de engenharia, propor ações mitigadoras concretas e orientar as ações ambientais
necessárias [para que a transposição] seja conduzida da forma menos impactante possível”
(Programa de Conservação da Fauna e da Flora – PBA 23, p.03. Acréscimos meus). A
importância do EIA/RIMA reside em sua capacidade de sintetizar uma linguagem aceitável
juridicamente. Por isso, se torna o foco dos divergentes posicionamentos; se é para mostrar a
coerência da transposição, mensura-se o nível de adequação dos Estudos e Relatórios de
viabilidades técnicas e de mitigação de impactos; se é para mostrar os problemas da
transposição, é preciso destacar suas incongruências, mostra-se igualmente, o quanto os estudos
e propostas compensatórios não se adequam. Seja para tornar público a legitimidade da
transposição, tal qual exposto na justificativa publicada no sítio do MI (epigrafada no início
desta seção), seja para embargar as obras, tal qual as ações do Fórum Permanente de Defesa do
São Francisco objetam, os argumentos são direcionados para instâncias de contornos jurídicocientífico, tal qual é, o EIA/RIMA.
Outra ação jurídica que toma contorno análogos foi demandada, ainda em outubro de
2004, pela Associação de Catadores de Caranguejos do Povoado de Saramem, no Estado de
Sergipe, destacando as incongruências dos processos licitatórios do início das obras da
transposição, isso, pois, não havia uma decisão final de processos anteriores que debatiam a
viabilidade da transposição, bem como, dos trâmites que compões os estudos de impactos
ambientais, especificamente, a alegação de inconsistência dos dados científicos de caráter
preliminar, mas que foram o suficiente para compor o EIA/RIMA (Henkes, 2008). A ação focou
em três pontos:
a) Suspensão imediata do processo de licenciamento ambiental;
b) Abstenção da ANA de expedir a outorga do direito de uso das águas do São
Francisco;
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c) Imposição ao Ministério da Integração Nacional e à União Federal da obrigação de
não fazer a licitação, declarando nula a já existente, de acordo com Bahia (2006, p.
02-03). (id. p.318).

Neste momento, a Agência nacional das Águas já se posicionava em favor do
empreendimento hídrico, ou seja, que a vontade política executiva em âmbito nacional
sobrepunha as indicações técnicas levantadas em âmbito jurídico (Henkes, 2008). Em termos
gerais, o EIA/RIMA é ambíguo, pois, se por um lado garante a publicidade dos dados técnicos
interdisciplinares sobre os nichos de impactos do projeto de desenvolvimento em questão, por
outro, garante o sigilo industrial das desses dados. Nos próprios dispositivos de licenciamento
ambiental, o argumento científico é operacionalizado sob pontos de vistas conflituosos. Se suas
etapas de elaboração seguem, portanto, uma objetividade científica e efetivação da política
ambiental (Figura 1), nada mais razoável que os colocar um contra o outro, caso os interesses
sejam contrários ao projeto de desenvolvimento7.

7

É importante referenciar estudos que analisam criticamente os processos de licenciamento ambiental e as
propostas de mitigação de impactos na ocasião dos projetos de desenvolvimento. Boeira, et al (1994) critica o
caráter tecnicista estudos de impacto ambiental, por isso, a falta de diálogo com instâncias da sociedade civil,
especialmente, quando faz parte dos objetivos do EIA/RIMA, tornar público os interesses dos projetos
desenvolvimentista. Pesquisadores como Acselrad (2004) e Miller (2011), de postura teórico-metodológica
advinda de releituras da Crítica Marxista e perspectivas etnobiológicas, são de grande relevância para compreender
os efeitos do modo de produção capitalistas, as respostas das comunidades em situação de fragilidade; os efeitos
no meio ambiente, de modo geral. Ao mesmo tempo em que atesto a importância desses estudos, afasto-me deles,
sob dois aspectos: (1) por não acompanharem ao mesmo tempo humanos e não-humanos, ou seja, o polo relacional
já está colocado de antemão, nos domínios humano-sociais; (2), que desdobra da primeira, por assentarem uma
assimetria analítica, não problematizando ao mesmo tempo o que é natural e o que é social.
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Figura 1: Diagrama científico/legislativo do EIA/RIMA

Fonte: O autor (2017)

Prates (2016, p.262), defende que nos processos de licenciamento ambiental reside
numa rede de “tecnociência escolhida para traduzir o ambiente, os impactos, os atingidos, pela
obra, ao mesmo tempo em que, suas conexões restringem a atuação das controvérsias”, não
obstante, conclui a autora, o “(...) EIA encerra em uma caixa-preta as assimetrias denunciadas
pelas controvérsias porque ao conquistar a aceitação do órgão ambiental torna-se legítima para
versar sobre os impactos oficiais na região” (id. p. 267). A “aceitação” dos estudos dos impactos
ambientais que concluíram na concessão das licenças prévias que outorgam o início das obras
da transposição (ver adiante), diferentemente, mas não contrário, ao argumento sustentado por
Henkes (2008) – argumento este que mostra a sobreposição político-partidária do Governo Luís
Inácio Lula da Silva aos trâmites jurídico-legislativos –, é redimensionada num “devir
científico”.
Portanto, estabelecer uma “contrariedade” jurídico-científica é o centro gravitacional,
tanto da Ação manifestada pelo Fórum Permanente de Defesa do São Francisco, quanto pelo
processo aberto pela Associação de Catadores de Caranguejos do Povoado de Saramem. Se em
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algum momento for comprovado a ineficiência dos dados científicos preliminares ou a
infidelidade ao “ritual” legislativo requerido pela PNMA (Polo 1), não há como garantir a
integridade dois oito componentes basilares do EIA/RIMA, exceto quando a resposta dos
responsáveis pela transposição: Ministério da Integração Nacional, IBAMA, ANA e União,
operam na “margem” de compreensão dos mesmos aparatos legislativos, ou seja,
responsabilizando-se por arrojadas pesquisas cientificas, grandes financiamentos para
construção de tecnologias de mitigação de impactos (Polo 2), em todo caso, o suficiente para
que a lentidão processual garanta a efetividade das licenças que outorgam as obras da
transposição.
Se o problema reside na falta de atenção aos impactos sociais das obras, pela
incompletude de alternativas tecnológicas pautadas em processos de convivência com o
semiárido, bem como de uma caracterização geográfica da área de impactos das obras e dos
cálculos de abastecimento de energia, como bem sintetiza outras tentativas de embargo da
transposição8, sustenta-se, em todo caso, uma tradução científica da “natureza” para fins
políticos. Se as respostam projetam uma posição, tal posição operacionaliza, portanto, uma
tradução, neste caso, uma “zona” que intersecta ciência e política.
Política, verbete do Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano (2007, p.773), “(...)
designa várias coisas, mais precisamente: 1ª, a doutrina do direito e da moral; 2ª, a teoria do
Estado: 3ª, a arte ou a ciência do governo; 4ª, o estudo dos comportamentos intersubjetivos”.
No primeiro sentido, de base aristotélica, (Aristóteles, 2002), Política é designada como a mais
efetiva de todas as ciências, aquela que determina os caminhos e limites do conhecimento
público. No segundo sentido, de origem, também, na filosofia de Aristóteles (1993), é vista com
uma ciência que indaga qual a forma final de governar; o Estado perfeito. O terceiro e o último
sentido se encabeçam pelas definições da Política enquanto a “ciência régia” (ABBAGNANO,
2007, p.774), assim como, tal qual Augusto Comte (1991) formula em termos metodológicos,
política, a ciência, é uma forma de estudar as leis invariáveis que orientam os fenômenos. E a
ciência, portanto, em suas acepções clássicas e modernas, “(...) inclui garantia absoluta de
validade, sendo, portanto, como conhecimento, o grau máximo da certeza” (ABBAGNANO,
2007, p.147). O que é passível de interpretação da transposição – sob a ótica dos conflitos
jurídico-científico-políticos –, envolve certa envergadura do “espírito” que conecta ciência e
Refiro-me à “decisão liminar prolatada em 18/12/2006, em suma, os argumentos utilizados pelos autores das
ações judiciais avocadas pelo STF visavam a interromper o licenciamento ambiental, cassar a licença ambiental
prévia 200/2005 (concedida em 29/04/2005 pelo IBAMA ao Ministério da Integração Nacional) e, por fim, impedir
a execução do Projeto da Transposição (aprovado pelo CNRH em 17/01/2005) (Henkes, 2008, p. 321).
8
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política, ao mesmo tempo em que garante a força do empreendimento desenvolvimentista,
aparece como foco de desconfiança. Não somente por efeito lógico, caso uma das duas caia em
descrédito, é garantido, no caso discutido aqui, o uso Estatal da caatinga via obras da
transposição ou a efetividade da rede que mostra as viabilidades do projeto de desenvolvimento.
Como resultado provisório desta disputa jurídica, os pedidos de suspensão do
licenciamento das obras, processos de licitação e/ ou as inadequações do EIA/RIMA “(...) foram
negadas e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) aprovou o Projeto de
Transposição do rio São Francisco na reunião ocorrida dia 17/01/2005 (HENKES, 2008, p.
318). A resposta dos réus (IBAMA, MI e União) focou em sustentar o EIA/RIMA,
especificamente, na margem que é possibilitada pelas atividades científicas, sob três enfoques:
(1) quanto a falta de adequação dos relatórios que preveem a degradação da caatinga, indica-se
que ao longo da obra pesquisas científicas mais detalhadas serão efetuadas; (2) quanto às
licitações “precoces”, foi justificada sob a necessidade de contratar pesquisas científicas para
executar os relatórios iniciais, por fim, (3) a argumentação dos réus focou em deslegitimar os
mandatários dos processos por sua falta de legitimidade jurídico-científica no que se refere aos
problemas ambientais de um grande projeto de desenvolvimento, nos termos do art. 5º da Lei
7.347/859.
As conclusões da argumentação de Silviana Henkes (2008), sobre os na transposição,
compreendem as decisões judiciárias como relacionadas a uma “vontade” política em nível
executivo nacional, ou seja, neste momento, as ideias desenvolvimentistas e partidárias
presentes na política administrativa do país, influencia nas decisões que outorgam o início das
obras da transposição. Por outro lado, a análise proposta nesta dissertação, foca noutro regimes
de criação de discurso foca nas práticas científicas e na quantidade de agentes não-humanos
que são postos em negociações. Não se trata de invalidar a tese que associa os projetos de
desenvolvimento no Nordeste ao histórico de investida político-partidária, as ideias levantadas
aqui assumem caráter complementar dessa tese. Em outras palavras, mostrar como atividades
científicas se vinculam a uma gestão da natureza no bojo de um ideal de desenvolvimento,
destacando como a política requer inscrições objetivas sobre sua atuação no mundo – que
funcionam no momento em que se desloca a agência para a caatinga posta pelo trabalho
científico –, faz parte de uma problematização das dimensões que as decisões do Estado tomam

“Deste modo, por carência de legitimação ativa, o Ministro julgou extintas sem julgamento de mérito (art. 267,
inc. VI, do CPC) as seguintes ações: ACO 871; AC 981; ACO 869 (DECISÃO DA ACO 876, 2006, p. 18-23).
(Henkes, 2008, p. 321).
9
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na vida das pessoas. Isso posto, resta saber qual o caminho que as atividades científicas
percorrem para preencham as lacunas abertas pelas incongruências jurídico-políticodesenvolvimentistas do projeto de transposição do Rio São Francisco.
Com a licença Prévia nº 200/200510 – emitida pela ANA e pelo IBAMA, ainda em 2005
–, é outorgado ao Estado o direito de proceder com os encaminhamentos inicias da transposição
por um ano, sob a responsabilidade de avaliar os impactos das obras na caatinga e do
compromisso de apresentar tecnologias que atenuem os impactos na medida em que as obras
da transposição são encaminhadas. Em todo caso, pesquisas científicas de prevenção, correções
de impactos, monitoramento e acompanhamento de mudanças ambientais.
A Licença Prévia nº 200/2005 materializa por um lado, o percurso político-legislativos
e as exigências de degradar o mínimo possível; por outro, cria uma “margem de manobra” para
que seja reconhecida a caatinga que será impactada. Ao detalhar suas requisições nos Programas
Básicos Ambientais (PBA), os mecanismos que legitimam a transposição lançam mão de
exigências e explicações atendidas por aspectos científicos, apresentando, portanto,
metodologias, responsáveis técnicos e cronograma físico de implantação” (Programa de
Conservação da Fauna e da Flora – PBA 23, 2005). Para que as obras da transposição pudessem
proceder, foi preciso que o Estado apresentasse respostas científicas aos efeitos danosos da
transposição do Rio São Francisco. Destas respostas, então, ocorre o financiamento de
atividades científicas de mitigação de impactos, com foco nas plantas, solos, animais, pessoas,
dentre outros agentes afetados pelas obras.
Na ocasião da transposição, os estudos preliminares culminaram em 38 Programas
Básicos Ambientais (PBA), com a finalidade de avaliação dos impactos decorrentes da
instalação e operação transposição. Os PBAs detalham as medidas compensatórias propostas
pelo EIA/RIMA. É, portanto, um “instrumentos” político-legislativo, de procedimentos
científicos, que propõe limites e condições da degradação ambiental na situação de projetos,
outorgando a modificação do ambiente e os possíveis atenuantes destes impactos, como
discutido acima11.
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Disponível em: https://goo.gl/5vBNt4. Consultado em:12/12/2016.
É importante salientar que, recentemente, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado
aprovou no dia 27 de abril de 2016 a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 65/2012, que em resumo, isenta
os responsáveis por empreendimentos danosos ao ambiente de executarem atividades de licenciamento ambiental.
Com a aprovação da a PEC 65/2012, nas outras instâncias deliberativas (Câmara dos Deputados e Presidência da
República), procedimentos jurídicos, científicos e políticos que edificaram os PBA’s, consequentemente as
atividades científicas que se voltam para a recuperação do ambiente, tornam-se desnecessários como
11
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Os PBAs tratam das obrigações que os executores da obra terão de cumprir, obrigações
que perpassam pela atenção para com o ambiente de forma comparativa, atestando a forma
como a caatinga está antes das obras e como a caatinga ficará após as obras. Estes apontamentos
devem ser fundamentados inicialmente pelo conhecimento científico que existe sobre a
caatinga, após, pelos dados que serão construídos em pesquisas possibilitadas pelo projeto em
questão. Outra prerrogativa singular, exige dos executores da obra, amplo conhecimento sobre
as áreas impactadas diretamente e indiretamente, além de constante aperfeiçoamento das formas
de encarar a eminente degradação ambiental fruto do projeto de desenvolvimento em questão.
Suas exigências atuam simultaneamente com os argumentos na legislação, com indicativos da
degradação da caatinga e com o conjunto de programas que visam atenuar a degradação. Os
efeitos de suas exigências são aplicados da mesma forma que as políticas de desenvolvimento
empregadas na transposição e na forma como a recuperação das caatingas será efetuada, sob
responsabilidades das pesquisas científicas. Se com a existência de um plano político
materializado num grandioso projeto de desenvolvimento – que por sua vez, é embasado pelo
que se conhece dos locais impactados, é possível conhecer/construir parte das caatingas do
Nordeste que interessam à transposição –, é possível afirmar, em alguma medida, que a miríade
de ações de diversas naturezas possibilitou a edificações de conhecimentos sobre uma parte
específica do mundo: as caatingas. Essas ações são partes constituintes das formas de gerência
de humanos e não humanos em sociedades complexas; portanto, uma mobilização científica de
plantas e políticas.
Os Programas Básicos Ambientais, portanto, materializam as exigências contidas na
Licença; uma instância composta por mediações de diferentes locais e com diferentes origens.
Os PBA’s detêm profunda significação nas pesquisas científicas da transposição. A exemplo,
do Programa de Conservação de Fauna e Flora – PBA 23. Tal programa, junto aos outros 37
programas Básicos, expressam o seguinte: (1) o que se sabe até o momento sobre as áreas que
serão impactadas, (2) os conjuntos de normas, decretos e leis que exigem certa postura dos
projetos de desenvolvimento e suas obras, isto é, o mínio possível de danos ao ambiente e a (3)
contrapartida do projeto de desenvolvimento, em suma, conhecer mais e melhor (nesse caso,
cientificamente) as áreas impactadas.

materialização de ações de mitigação de impactos causados pelos projetos de desenvolvimento e outras ações
danosas ao ambiente.
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O Estudo de Impacto Ambiental realizado por ocasião do empreendimento em
questão, por meio do qual foi obtida a Licença Prévia, além de atender às exigências
da legislação ambiental, sintetizou e gerou um volume significativo de informações
sobre a fauna e flora do Semiárido Nordestino. Esse conjunto de dados sobre a biota
local permitiu nortear os arranjos de engenharia, propor ações mitigadoras concretas
e orientar as ações ambientais necessárias para que a Integração do Rio São Francisco
seja conduzida da forma menos impactante possível. Além disso, por meio desse
programa, será gerado um grande número de informações técnicas e científicas de
grande importância para estudos futuros (PBA – 23, p. 03).

O Programa de Conservação de Fauna e Flora – PBA 23 coloca preocupações com três
sentidos: adequação à legislação, construção de novos conhecimentos e necessidade de
diminuir os impactos ocorridos pela obra.

O acompanhamento das modificações ambientais resultantes de empreendimentos da
natureza do projeto em questão, principalmente no Brasil, é de extrema importância,
uma vez que, da compreensão dos processos que ocorrerão, depende, idealmente, o
delineamento de outras construções previstas para o futuro (idem).

Os conteúdos que lhe compreendem o PBA-23 mantêm ligação direta com o percurso
jurídico, político e científico; organiza-se, portanto, por dsistematização de procedimentos
científicos. A partir de suas Metas, Objetivos, Justificativa, Área de Atuação, Recomendações,
Subprogramas e Cronograma Físico, em todo caso – algo bastante aceitável e confiável para
futuras mitigações de impactos ambientais ocasionados pelas obras da transposição. Faz a
caatinga aparecer, bem como sua degradação e sua recuperação; opera uma representação,
imagem aceitável politicamente. Por exemplo, quando o PBA 23 se refere diretamente outras
pesquisas científicas para apontar com mais autoridade: “características das caatingas, (...)
origem tupi-guarani e significa “mata branca” pelo fato da vegetação perder as folhas durante
a estação seca”; quando menciona aparelhos computacionais envolvidos na obra: “deverão ser
elaboradas quadrículas virtuais de 6 x 6 minutos ou 11 km² com o uso do software DIVAGIS
5.2” ou ainda, para executar taxonomia das plantas da caatinga de forma comparativa: “a
confirmação da validade de algumas espécies será realizada a partir de consulta ao Index
Kewensis, enquanto, para abreviação dos nomes de autores das espécies, será adotada a obra de
BRUMMIT e POWELL”, é com objetivo de construir um relato objetivo sobre o que a
transposição está fazendo.
Faz-se necessário, assim, não perde de vista a relevância dos PBAs num projeto maior;
um projeto de gerência da natureza para fins desenvolvimentistas, sendo assim, há outros
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programas que fornecem elementos para que a transposição aconteça da melhor forma possível.
São, portanto, contrapartida do projeto de desenvolvimento que mobilizam ações científicas,
sintetizando, portanto, aspectos “sociais”, aspectos “naturais”, são elencados como causa ou
consequência de vários empreendimentos entorno das caatingas, da transposição, das pesquisas
científicas e das leis.
Os quatro pontos por meio dos quais é possível compreender os PBA’s – (1) o que se
sabe até o momento sobre as áreas que serão impactadas, (2) o conjunto de normas, decretos e
leis que exigem certa postura dos projetos de desenvolvimento e suas obras, (3) contrapartida
do projeto de desenvolvimento, que por sua vez são compreendidos numa (4) heterogenia rede
de mútuas influências –, demonstram a “criação” das informações sobre o que se deve fazer em
áreas impactadas pela transposição, e, para fins desta dissertação, são apresentadas em forma
de uma rede sócio-técnica, através dos possíveis vínculos entre ciência e política, bem como as
veredas que suas posições percorrem em direção ao que é compreendido como objetivo. Já que
o intuito foi mostrar como a produção científica inscreve a caatinga sob aspectos reconhecíveis
pelo Estado e como acompanhar esta inscrição pode clarear uma gestão estatal da caatinga, ou
seja, meandros que compões o atual projeto de desenvolvimento do país, compreender de perto
a produção da ciência, é compreender a política em ação, e esta é a tônica dos capítulos que se
seguem.
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2. CANALIZANDO NOSSOS ESFORÇOS: SEGUINDO PLANTAS E CIENTISTAS

Manhã da sexta-feira, 06 de maio de 2016. O barco a motor está pronto para ir a outra
margem do Açude Atalho, entre os municípios de Brejo Santo e Jati, ambos no Estado do Ceará.
É consensual que a viagem de barco encurta a medida em que o volume de água diminui,
gastando-se em média dez minutos para cruzá-las. O intuito é chegar em quatro parcelas de
monitoramento que ficam após a travessia12. Até estas parcelas, percorre-se em média 5km por
labirínticas trilhas na caatinga, que ficam maiores à medida em que a vegetação avança pelo
espaço deixado pelas águas do açude. Chegando na outra margem do açude, é preciso caminhar
por entre “pés” de sanjueiro, bredo e fedegoso, por uma área que até pouco tempo estava
encoberta pelas águas. Ao encontrar uma cerca de arame farpado que delimitava um pequeno
pasto de capim buffel destinado a criação bovina, segue-se à sua direta até aquelas pequenas e
umedecidas plantas cederem lugar aos espinhosos e retorcidos galhos de unha-de-gato e quebrafacão.
Na subida da primeira serra, a vegetação da caatinga se coloca desafiadora. Passou-se
apenas dois meses desde a época das chuvas no semiárido nordestino. Aquelas plantas,
encontravam-se com galhos maiores, providas de espinhos, assim, dispostas a dificultarem o
caminho até as parcelas de monitoramento. Neste dia, Lucas reclamava do infortúnio que é
chegar nas parcelas mais distantes e com a vegetação mais fechada, logo na sexta-feira, o dia
em que as forças já estão “por um fio”, devido à dura semana de coleta de solos e plantas em
outras parcelas mais amigáveis. O cansaço de Ana Cláudia também se fazia visível, mas, parece
que sua posição de líder da “expedição” lhe podava a vontade de reclamar e lhe dava disposição
na dura tarefa de checar as parcelas mais trabalhosas, e eu, não tanto reclamante feito Lucas,
mas também, não muito disposto como Ana Cláudia, seguia-os em suas atividades de
monitoramento da caatinga13.

12

O Açude Atalho tem capacidade para armazenar 108,3 mil metros cúbicos de água. Durante o ano, a quantidade
de água varia consideravelmente em acordo com as cheias ou com as estiagens. O açude foi construído em 1989,
por ocasião das atividades do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS). Parcelas de
monitoramento são metodologias de demarcação permanentes nos pontos mais conservado da caatinga, e que são
feitas através de sorteio. Na ocasião da transposição do Rio São Francisco há 27 Parcelas ao longo dos dois eixos
da obra, com diversos pontos de monitoramento dos impactos nas plantas e solos da caatinga. Seu tamanho varia
de acordo com as plantas a serem monitoradas; se são plantas rasteiras e de menor duração, as herbáceas, as
parcelas têm o tamanho de 1m x 1m, se são plantas de grandes caules, as lenhosas, as parcelas têm o tamanho de
10m x 10m.
13
Alguns dos nomes são fictícios.
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Lucas é um mateiro, nome dado àquele que executa tarefas de abrir caminho pela
caatinga e de coletar solos dentro das parcelas de monitoramento. O mateiro é um homem
conhecedor da região, calçando botas de couro, vestindo calça jeans, camisa de manga comprida
e boné com proteção de pescoço, munido de facão, canivete e um engenhoso cavador de metal
com guidão. Ana Cláudia é bióloga especialista em botânica, coleta folhas adultas de plantas
específicas afim de verificar a saúde da caatinga. Além de botas e caneleiras de couro, camisa
de manga cumprida, boné com proteção de pescoço, Ana Cláudia leva consigo sacos de papel
pardo, sacolas plásticas, jornais e papelão em formato retangular de 50cm por 30cm, utilizado
como prensa para acomodar as folhas coletadas, e um aparelho GPS Garmin Etrex®, que indica
a localização das parcelas. Eu, estudante de antropologia, sou o terceiro membro da equipe.
Calçando caneleiras de couro gentilmente emprestadas por minha amiga bióloga, ténis de couro
sintético, sem boné com proteção de pescoço, mas com papel e caneta no bolso, servi de
ajudante de coleta, era o responsável por carregar a garrafa térmica com cinco litros de água e
um podão, usado para retirar galhos das plantas maiores.
Naquele dia, não havia grandes certezas sobre por onde ir. Ana Cláudia e Lucas não
decidiam qual trilha seguir e, para piorar, não chegavam num consenso quanto a precisão e a
direção que o GPS apontava. O problema todo é que com as chuvas, as plantas da caatinga
haviam crescido, desfazendo as trilhas de suas últimas expedições. Os rastros deixados outrora
não coincidiam com a linha azul na tela do GPS, que muito bem representava a antiga trilha. A
solução foi enfrentar as dificuldades colocadas pelos espinhosos galhos que rebatiam em nossos
rostos e seguir em frente pela caatinga fechada até as parcelas de monitoramento. Esse é o
cenário do início do último dia do meu trabalho de campo seguindo atividades científicas de
monitoramento da caatinga degradada pela transposição do Rio São Francisco.

2.1. Política: “ciência em ação”
Ana Cláudia e Lucas verificam constantemente as 27 parcelas de monitoramento
montadas estrategicamente em áreas da caatinga que foram, estão sendo e serão impactadas
direta ou indiretamente pelas obras do eixo norte e eixo leste da transposição do Rio São
Francisco14. Logo que diante de uma parcela, Lucas trata de recolher três amostras de solo,
14

A transposição do Rio São Francisco é executada em duas frentes de obras. Denominados Eixo Norte e Eixo
Leste. São constituídos por estações de captação e de bombeamento de água, canais revestidos de concreto armado
e em leito aberto, aquedutos, túneis, além de 26 reservatórios intermediários. O ponto de captação das águas no
Eixo Norte é na cidade de Cabrobó-PE, etapas já concluídas, com destino a cidade de Cajazeiras-PB, obras ainda
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enfincando fortemente o cavador que as vezes ajuda e as vezes não ajuda, diz Lucas referindose às dificuldades colocadas pelos solos arenosos e pedregosos (os que exigem mais esforço
para serem coletados) ou argilosos (os fáceis de serem escavados). Ana Cláudia encarrega-se
de coletar folhas adultas e em bom estado – aquelas que não estão danificadas por insetos,
fungos e outros agentes –, de plantas como pau-pereira, juazeiro, burra-leiteira, faveleira,
baraúna, catingueira, angico, feijão-brabo, dentre outras. Esse trabalho é repetido em todas os
pontos de monitoramento dentro das parcelas. Checados os pontos, Lucas mistura todo o solo
coletado e retira uma amostra de mais ou menos 1kg; este solo será analisado por outros
equipamentos em laboratórios a fim de verificar o nível de contaminação por substâncias
provindas das obras da transposição.
Ana Cláudia acomoda cuidadosamente suas folhas adultas e em bom estado, em sacos
de papel pardo, colocando-os, na sequência, entre as folhas de papelão formando uma espécie
de prensa, que é fortemente amarrada por Lucas com uma corda de nylon verde. À tarde, no
conforto de um hotel da cidade mais próxima das parcelas de monitoramento, Ana Cláudia
mensura a espessura das folhas coletadas pela manhã, utilizando um Medidor de Espessura
Digital. Numa tabela impressa em papel, registra-se as dimensões da área, cumprimento e
largura das folhas que aparecem no visor do scanner. O próximo passo dos experimentos
ocorrerá em ambientes controlados de laboratórios e com equipamentos mais sofisticados. Era
preciso saber ainda a biomassa das folhas coletadas. A ideia dos experimentos de Ana Cláudia
é registrar as diferenças de tamanho, massa, nutrientes e substâncias exógenas (dentre elas,
destaca-se o excesso de carbono deixado pelo maquinário das obras) nas folhas adultas das
plantas da caatinga, do início das obras em 2008, até agora.
Ana Cláudia e Lucas são profissionais vinculados ao Núcleo de Ecologia e
Monitoramento Ambiental (NEMA), da Universidade Federal do Vale do São Francisco
(UNIVASF). A pesquisa de monitoramento da degradação da caatinga causada pela
transposição do Rio São Francisco é vinculada a uma pesquisa maior executada por uma equipe
de mais de vinte profissionais das mais variadas especialidades: engenheiros da computação,
engenheiros agrônomos, geógrafos, biólogos, topógrafos, dentre outros especialistas mais, que
no NEMA, ganham o nome de analistas ambientais. Inventário, Resgate e Monitoramento da
Flora é o projeto de maior importância no Núcleo. A equipe de Ana Cláudia – que na ocasião
da primeira semana do mês de maio de 2016, era composta por ela, Lucas, Eu e Jânio, o
em andamento. O ponto de capitação de água do Eixo Leste é na cidade de Petrolândia-PE, etapas concluídas,
finalizando na cidade de Monteiro-PB.
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motorista da caminhonete –, faz parte de uma equipe maior que é responsável pelo
monitoramento. Equipes de estrutura análoga são responsáveis pelas tarefas de inventariar
todas plantas que serão derrubadas pelo maquinário das obras e pela tarefa de resgatar das
plantas que são passíveis de serem resgatadas, antes que fossem destruídas pelo projeto de
desenvolvimento nacional.
O NEMA está localizado na cidade de Petrolina-PE, mais especificamente no Campus
de Ciências Agrárias (CCA) da UNIVASF. Ele existe devido as questões colocadas pelo
Programa de Conservação da Fauna e da Flora – Projeto Básico Ambiental de número 23 (PBA23). No que diz respeito a fauna, há igualmente, um centro de pesquisas de estrutura parecida
com a do NEMA, só que com investidas científicas voltadas aos animais da caatinga impactados
pela Transposição. Trata-se do Centro de Conservação e Manejo da Fauna da Caatinga
(CEMAFAUNA), coordenado também pela UNIVASF. Se o NEMA direciona esforços no
sentido de inventariar, resgatar e monitorar o impacto das obras da Transposição nas plantas da
caatinga, o CEMAFAUNA monitora, resgata e executa inventários dos animais impactados
pelas obras.
Em meio ao Laboratório de Sementes, Laboratório de Taxonomia, Contêiner de
Topografia e Geoprocessamento, há no Núcleo, o Laboratório Multiuso, local que abriga uma
barulhenta estufa industrial, estufas BOD (demanda bioquímica de oxigênio), feitas com
geladeiras da linha branca (comuns em cozinhas e copas) microscópios, pias, bancadas de
mármores, dentre outros equipamentos caros que proporcionam aos analistas a capacidade de
monitorar a caatinga degradada. É neste laboratório, com o auxílio de três estagiários, alunos
do Curso de Ciências Biológicas da UNIVASF, que Ana Cláudia procedem com experimentos
de diversas ordens afim de fazer os impactos na caatinga aparecerem.
Advindo dos estudos preliminares acerca dos impactos da Transposição, o PBA-23,
junto aos outros 37 Programas Básicos Ambientais exigem do Ministério da Integração (MI),
responsável pela Transposição do Rio São Francisco, grandes investimentos nas atividades de
mitigação de impactos. Já que parece ser impossível desenvolver sem degradar, as atividades
científicas aparecem como uma espécie de contrapartida política às exigências dos órgãos de
fiscalização ambiental (ver capítulo 1). O PBA-23, Programa de Conservação da Fauna e da
Flora, funciona como uma “certidão de nascimento” do NEMA, uma vez que, tem suas
atividades científicas financiadas pelo MI, procurando, a partir de investidas científicas,
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portanto, responder perguntas do tipo: como é possível conhecer e preservar a caatinga
degradada pela mudança do curso de parte das águas do rio de maior importância no Brasil?
Cabe a estes cientistas, representantes das ciências biológicas e seus laboratórios,
portanto, efetuar este duplo movimento: ao mesmo tempo em que executam o trabalho de
conhecer as caatingas que estão sendo drasticamente modificadas pelo desenvolvimento
nacional, mediam o diálogo entre elementos da caatinga e elementos das Políticas de Estado.
Diante de um modelo de desenvolvimento ocidentalizado, que outras pessoas que não os
cientistas estariam legitimados para efetuar tal empreendimento? Parafraseando, Bruno Latour,
que outro conjunto de práticas são invocadas pelas atividades políticas afim de prestarem seus
testemunhos (LATOUR, 1994)? Entende-se que qualquer projeto de desenvolvimento – nesse
caso, um dos maiores projetos desenvolvimentistas do Brasil, que pretende transpor as águas
do maior rio brasileiro – produz danos ao habitat em que se encontra. A utopia do
Desenvolvimento Sustentável não se sustenta quando planos de governo em âmbito nacional e
recursos hídricos se misturam. É nesse impasse científico e político que os procedimentos de
conhecer as caatingas impactadas pela transposição ganham espaço.
O que pode ser mobilizado em torno da ideia de impacto e degradação elenca várias
questões, dentre elas, duas bastantes problemáticas. A primeira tem a ver com o mútuo papel
das plantas que fazem os cientistas aparecerem, assim como, os cientistas que fazem estas
plantas serem conhecidas. A recuperação de áreas degradadas e a manutenção da caatinga em
bom estado de conservação parece depender do trabalho conjunto destes dois grupos de agentes.
Teriam as plantas, a capacidade de fazer sua manutenção, se viessem mediadas por atividades
científicas? O curioso é que a leitura das ciências naturais, via uma interpretação singular do
darwinismo, colocá-os, cientistas e plantas, em dois polos ontologicamente distintos. Assim
como Anna Tsing pondera, “a interdependência entre as espécies é um fato bem conhecido –
exceto quando diz respeito aos humanos (2015, p. 184). Então, esta espécie que é “maldita por
ser eleita”, como costuma dizer Eduardo Viveiros de Castro, projeta este distanciamento através
de uma supremacia cognitivista, mas que totalmente dependente quando colocada num quadro
maior de seus impactos em nível de biomas15. Renzo Taddei (2014), numa lúcida análise acerca
do “sertão como modo de vida visceral” aposta em outras instâncias do organismo humano

Palavras proferidas na entrevista que faz parte do documentário “Somos Um Só” (2010), resultante da parceria
entre o Serviço Social do Comércio (SESC/SP) e TV Cultura e produzido pela DIP - Digital Produções. Na ocasião,
Eduardo Viveiros de Castro apresenta o conceito de perspectivismo como “momentos” conceituais dos modos de
vidas
dos
povos
ameríndios
da
Baixa
Amazônia.
Disponível
em:
<
https://www.youtube.com/watch?v=eSrJcwnqOt4>. Visto em 11/06/2016.
15
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como meios mais igualitários de nos colocar em relação com o ambiente. Abordagens que
deslocam este cognitivismo já vêm chacoalhando a “supremacia cerebral humana” desde algum
tempo, como é o caso do clássico Humanidade de Animalidade de Tim Ingold (1995). O que
coloca a segunda questão problemática. Pois bem, se é necessário, portanto, encaminhar um
questionamento acerca das implicações deste ideal de impacto, tão central no discurso dos
biólogos, só que fazendo-o aparecer por meio das tradicionais discussões antropológicas à luz
dos recentes posicionamentos sobre o debate natureza/cultura, é necessário também
problematizar os motivadores do discurso desenvolvimentistas. É o que dizem: no sertão não
tem água, então, vamos levar água de onde tem para onde não tem. Este é o grande “mote” da
transposição do Rio São Francisco. Leva-se água para que seja possível manter um projeto de
desenvolvimento agrário voltado para o comércio externo, como bem é o caso do Vale do São
Francisco, ali, às suas margens. Mantém-se, então, um sorrateiro vínculo entre
desenvolvimento,

degradação,

atividades

científicas

de

mitigação

de

impactos,

consequentemente, à vulnerabilidade das diversidades de plantas e outros organismos da
caatinga, frente ao que muitas vezes servirá para a (in)versidade típica da monocultura (TSING,
2015). O que traz a questão novamente para as obras da Transposição e as atividades científicas
que se dispões em mitigar seus impactos16.
Com obras distribuídas em dois trechos: Norte e Leste, como descrito acima, a
Transposição do Rio São Francisco, devasta aproximadamente 500 km de caatingas,
atravessando mais de 20 municípios de quatro estados da Região Nordeste: Pernambuco,
Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Estima-se que a população impactada direta e
indiretamente seja mais de 12 milhões de pessoas (PISF/PBA-23, 2008). A transposição do Rio
São Francisco é atualmente a maior obra de infraestrutura hídrica do país. Trata-se de uma
iniciativa ligada à ideia de resolução de “problemas” do semiárido, como também, da
materialização das políticas de desenvolvimento nacional.
O Rio São Francisco não é nordestino, torna-se à medida em que suas águas correm por
estas bandas. Com a transposição (Figura 1), portanto, o rio – nascido na Serra da Canastra em

16

Responsabilizo-me pela indelicadeza que é levantar estas questões e não as desenvolver adequadamente. Na
esperança que mencionar, mesmo que timidamente determinados assuntos espinhosos, seja mais respeitoso que
deixá-los de fora. Responsabilizo-me, então, em debatê-los noutros espaços e tempos à luz de novas investidas
etnográficas. Talvez na sequência de meus treinamentos antropológicos, o doutoramento, apareça uma ótima
oportunidade para compreender melhor as chegadas das águas do Rio São Francisco noutros locais que sequer
tiveram contato com este rio. Adianto que seria vantajoso problematizar as noções de desenvolvimento e impacto
à luz das singularidades nos modos de vidas em pessoas de tradições catingueiras, que agora passarão a ter contato
com as águas do Rio São Francisco através das técnicas e ciências da política de desenvolvimento nacional.
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Minas Gerais, percorrendo mais de 2.700 km até no oceano atlântico no território da cidade de
Piaçabuçu, no Estado de Alagoas, divisa com o Estado de Sergipe, recebendo água de mais de
160 outros rios afluentes, convivendo com uma população estimada em 14,2 milhões de pessoas
no território de aproximadamente 640 mil quilômetros quadrados, inspirando lendas, contos,
imaginários coletivos, a vida das pessoas no semiárido, a caatinga, a agricultura familiar, a
irrigação voltada para o comércio externo, e é claro, os chamados grandes projetos de
desenvolvimento –, passaria a ocupar outros locais, outros imaginários; compor soluções e
problemas de outras ordens17. Com a Transposição do Rio São Francisco, por canais de concreto
em leito aberto, as águas franciscanas desencadeariam, seja em nível simbólico ou em nível
prático, efeitos que não há como serem mensurados neste momento, como dizem os cientistas
do NEMA.

17

Destaco a Barragem de Sobradinho-BA, construída pelo governo de Ditadura Militar em 1973. Com 41 metros
de altura e mais de 12 mil quilômetros de extensão, alagando uma área de mais de 4,2 mil km². Sua produção
máxima de energia é de 1.050 MW/h. A barragem foi construída sob o território de cinco cidades baianas:
Remanso, Casa-Nova, Sento Sé, Pilão Arcado e Sobradinho. A pesquisadora Guislaine Duqué (1980), na ocasião
de sua pesquisa de doutoramento, orientada pelo sociólogo Alain Touraine, destaca o brutal processo de retirada
de pessoas na zona rural no município de Casa Nova-BA, na época da construção da barragem. Tive a oportunidade
de desenvolver uma pesquisa junto da Professora Duqué, em 2013, pesquisa de título: Grandes Barragens e seus
impactos sobre a população transferida – Sobradinho 35 anos depois, procurando conhecer os relatos das pessoas
que tiveram suas relações com a terra, agricultura, pecuária, seus mortos (uma vez que tiveram seus cemitérios
encobertos pelas águas), cortadas por esse projeto de desenvolvimento. Até hoje, no dia 2 de novembro, dia de
finados para as religiões de matriz cristã, há visita aos mortos através de uma procissão de barcos nas águas que
encobrem os cemitérios da região. (Registro de diário de campo).
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Figura 1 – Mapa das obras da transposição

Fonte: http://fazendohistorianaescola.blogspot.com.br/

A figura acima representa geograficamente a área sobre a qual realizei meu trabalho de
campo. Destacado nela, em linhas verdes, a 1ª Etapa, que representa os eixos norte e leste, ou
seja, a construção física das obras da Transposição propriamente. As pequenas linhas e grandes
setas vermelhas (2ª Etapa) demonstram canais menores que serão construídos entre os eixos e
lagos, riachos e barragens existentes a fim de abastecer os reservatórios construídos pelo
projeto. As flechas azuis indicam locais estratégicos de chegada das águas, próximas às linhas
azuis (mais foscas) que demonstram os rios existentes. Este é o cenário da minha pesquisa de
dissertação de mestrado. Neste ponto, faz-se coerente perguntar: o que faz um estudante de
antropologia seguindo biólogos que coletam folhas de plantas e amostras de solos na beira do
canal do projeto de desenvolvimento que leva parte das águas do rio brasileiro de maior
importância até outros locais? O que a antropologia teria a dizer sobre atividades científicas de
monitoramento de biomas degradados, grandes projetos estatais de desenvolvimento e a
mudança do curso das águas de um grande rio?
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Tratando-se do histórico dos projetos de desenvolvimentos no país, em sua ampla
maioria, edificados pelo Estado, assim como as questões colocadas pelos interesses das ciências
sociais pelos grandes projetos desenvolvimentistas, quando se diz transposição do Rio São
Francisco, compreende-se muitas coisas. Evoca-se categorias “bio-geográfico-políticas”, como
semiárido, Nordeste, e é claro, a caatinga. Diz-se intrinsecamente sobre desenvolvimento,
agricultura, povos tradicionais, povos indígenas e os conflitos que são gerados (ANDRADE,
2006), bem como as particularidades que os termos ambiente e conflito ganham ao entrar em
contato com os chamados grandes projetos de desenvolvimento (FLEURY, 2013). Não precisa
de muitos esforços para imaginar que no que concerne aos problemas gerados pela
Transposição, a vida das pessoas no semiárido é singularmente afetada. Não é difícil de
imaginar também que uma investida antropológica com estes contornos foque nos contrastes
gerados pelas políticas de Estado e seus reflexos nas mais variadas comunidades humanas, uma
vez que, como coloquei acima, as obras da transposição percorrem uma área considerável,
sendo ingenuidade não pensar que incontáveis pessoas seriam afetadas. Por isso, tal pesquisa
antropológica poderia fazer do trabalho de campo junto destas pessoas fragilizadas pelo
empreendimento, a sua “porta de entrada” para compreender os conflitos existentes. Admito,
desde já, a dívida que esta pesquisa adquire, pois, não há dúvida da relevância dessas questões
para a antropologia que proponho construir. Porém, opto por encaminhar esta pesquisa por
outro caminho. Acompanho pessoas, biólogos que fazem ciência a mando da política de
desenvolvimento nacional. Interesso-me, nesta dissertação, pela forma como política é operada
pela “ciência em ação”, através do contraste gerado pelas plantas da caatinga impactadas pela
transposição do Rio São Francisco. Quero, com os deslocamentos de agência e de
espontaneidade antropológica (que prioriza a voz de alguns agentes humanos) ser capaz de
demonstrar descrevendo locais de suma importância para nossas vidas, isso, pois, se a
antropologia foi eficaz na construção de seus conhecimentos por ter muito a dizer sobre como
povos tradicionais e comunidades em situações de fragilidade pensam e funcionam, porém,
pouco se tem dito sobre como cientista e políticos constroem e decidem, por exemplo, que parte
da caatinga deve ser conhecida, preservada ou degradada. Ciência e política são pilares centrais
do modo de vida ocidental (LATOUR, 1994) e nesta dissertação elas têm igual sustentação.
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2.2. “Rebento”
Já faz algum tempo – desde minha monografia de conclusão de curso na UNIVASF,
intitulada Peripécias da caatinga: quando plantas dialogam com políticas –, que as atividades
científicas em face dos grandes projetos de desenvolvimento compõem meus interesses de
pesquisa18. Naquele momento, murmúrios sobre um projeto de governo que pretendia levar as
águas do rio brasileiro de maior importância, o Rio São Francisco, para outras bacias
hidrográficas do Nordeste, encontravam-me através das mais diversas formas de comunicação:
telejornais, jornais impressos, conversas nos corredores da UNIVASF, discussões em salas de
aula, em todo caso, estâncias que muito bem constituem o que compreendo por dia-a-dia. Não
precisava ir muito longe para me esbarrar em assuntos sobre a transposição do Rio São
Francisco. Questionamentos do tipo: de quem são as terras que serão utilizadas pelo projeto? E
as pessoas que moram próximos às obras, como serão afetadas? Terão de deixar suas casas? E
a caatinga que será destruída pelas retroescavadeiras? E quanto aos orçamentos exagerados? E
as coalizões político-partidárias, quem será beneficiado? Afinal, para quem servirá estas águas
transpostas? De modo geral, questionamentos de ordem tão variada fazem a Transposição do
Rio São Francisco ser constante e constituinte na minha formação, e que eu acabava lançando
mão para construir minhas questões de pesquisa. Naquele momento, a UNIVASF estava
sediando generosos recursos do governo para realizar pesquisas científicas nas áreas que seriam
impactadas pela transposição, atuando, portanto, junto a este grande projeto de
desenvolvimento, mas, com foco específico em conhecer os locais que seriam degradados pelas
obras, ou seja, direcionando esforços através de pesquisas científicas; já que curiosamente, foi
preciso existir atividades danosas à caatinga para que fossem construídos conhecimentos
científicos sobre o Bioma. Paralelamente a estas preocupações, durante os conteúdos e leituras
das disciplinas finais da minha graduação, esbarrei-me com as pesquisas de Bruno Latour,
especificamente, sobre o modo como seu aporte teórico-metodológico lidava ao mesmo tempo
com pesquisas científicas e atividades políticas em diversos níveis. Eu estava encantado sobre
como Latour (1994; 2001; 2011) demonstra que movimentos da ciência se encerram no escopo
da política, consequentemente, que investidas políticas se organizam pelas atividades
científicas.

18

Pesquisa orientada pelo Professor Doutor Gabriel Pugliese Cardoso (UNIVASF), avaliada pela banca composta
pelo Professor Doutor Delcides Marques (UNIVASF) e pelo Professor Mestre Levindo Pereira (UFMG), em
18/09/2014, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciências Sociais.
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As possibilidades de encaminhar com uma abordagem antropológica sobre a
transposição do Rio São Francisco em seus mais diversos agenciamentos pareciam infinitas.
Foi através deste acontecimento que optei por estudar atividades científicas acionadas, e
acionadoras, do atual projeto de desenvolvimento nacional, materializado na Transposição do
Rio São Francisco. Se, sob o bojo da Antropologia da Ciência de Latour (1994) ciência e
política fazem parte dos mesmos movimentos, construir uma pesquisa sobre plantas da caatinga
– uma vez que são transformadas e transformadoras de atividades científicas, acionam e são
acionadas pelos movimentos da política nacional de desenvolvimento –, poderia muito bem
constituir uma narrativa que leva em conta agenciamentos outros que não os humanos, uma vez
que as plantas apareceriam conjuntamente em primeiro plano. Por fim, no escopo teórico
interno da antropologia, acrescentasse novos dados em um dos tensionamentos fundantes da
disciplina, a díade natureza/cultura.
Nesta pesquisa inicial e de menor fôlego, tentei construir uma análise simétrica de
elementos da caatinga e da transposição, a partir de Relatórios de Pesquisa, Documentos
Técnicos e Leis. Sendo as pesquisas dos biólogos a porta-de-entrada desta incursão etnográfica,
fiz algumas considerações sobre como a constante influência de plantas em políticas e de
políticas em plantas pode ser decisiva na execução de grandes projetos de desenvolvimento.
Acompanhei arranjos, controvérsias e conflitos tão importantes para semiárido nordestino, bem
como para o restante do Brasil, tendo como principal enfoque a relevância da caatinga no
desenrolar desses empreendimentos. Busquei relacionar, portanto, os elementos presentes nos
relatórios técnicos de pesquisa19, nos termos de outorga e outros documentos20, com os efeitos
da caatinga na forma como as obras da transposição ocorrem. Durante pouco mais de um ano
de pesquisa, fui direcionado pela seguinte questão: o que poderia ter ocorrido para que plantas
pudessem atuar de forma a frear ou acelerar o projeto de desenvolvimento nacional?
Os encaminhamentos desta pesquisa sugerem que as políticas desenvolvimentistas e os
resultados de atividades científicas são negociados numa esfera composta por outros
19

Os relatórios técnicos são enviados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), órgão de fiscalização ligado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), posteriormente
entregues ao MI. Anualmente é feito um balanço dos impactos das obras da transposição, dependente em alguma
medida, das pesquisas científicas para lhe informar, dentre outras coisas, as viabilidades técnicas das obras. É
importante salientar que os discursos e posições sobre as obras não são homogêneas. O Engenheiro Agrônomo
João Suassuna, vinculado à Fundação Joaquim Nabuco (FUDAJ), por exemplo, alimenta uma ampla rede de
discussões sobre as inviabilidades técnicas e políticas acerca da Transposição do Rio São Francisco.
20
Refiro-me à Resoluções de números 411 e 412, de 22 de setembro de 2005 da Agência Nacional de Águas
(ANA), que na ocasião, outorgar ao MI o direito de uso de recursos hídricos do Rio São Francisco para a execução
das obras e a Licença Prévia nº 200/2005 do IBAMA, que valida por um ano os encaminhamentos inicias
transposição (ver capítulo 1).
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agenciamentos, em específico, na forma como as plantas são feitas por ambas investidas,
ciência e política, e que igualmente as determinam. Plantas, cientistas e ciência, políticas,
emergem num terreno de actâncias constantes e mutuamente determinantes. Por outro lado, se
tratando de uma pesquisa orientada por posturas etnográficas outras, quero dizer, tratando-se
de uma análise antropológica de relatórios de pesquisa, documentos técnicos e demais aparatos
jurídicos, ocorreu-me de perceber – como já denunciavam Latour & Woolgar (1997), sobre o
trabalho dos historiadores que sempre chegam atrasados, pouco atentos aos momentos de
incertezas –, que era preciso acompanhar o dia-a-dia nos laboratórios e nas atividades de campo
dos cientistas em face da transposição do Rio São Francisco21. Se meus interesses sempre foram
ver como é possível construir uma argumentação que vai das plantas da caatinga, passando
pelas atividades científicas, até a política de desenvolvimento nacional, seria imprescindível
que minhas posturas etnográficas estivessem mediadas por trabalho atento aos momentos de
incertezas das plantas e da ciência, consequentemente, da política.
Agora, na ocasião desta pesquisa de mestrado, com maior fôlego e com questões um
pouco mais amadurecidas, procurei preencher estas lacunas acompanho a rotina dos biólogos
do NEMA em seus laboratórios e em suas atividades de campo. A possibilidade de acompanhar
os momentos de criação, tanto das pesquisas científicas dos biólogos e das obras da
transposição, quanto de uma forma específica de ver a caatinga, é devido ao status inacabado
das obras, das plantas, consequentemente, das atividades científicas, o que possibilita, portanto,
uma investida etnográfica na medida em que os cientistas, suas práticas e o seu contexto, sejam
apresentados como “informantes” (LATOUR & WOOLGAR, 1997, p. 19). Nesse sentido, a
minha abordagem antropológica pode ser eficaz na tarefa de acompanhar os procedimentos
utilizados para afirmar: isto é científico, isto é desenvolvimento, isto é caatinga e isto é um rio,
na medida em que fazer associações entre a produção científica e o desenvolvimento nacional,
em face dos das plantas da caatinga, muito pode dizer sobre como processos conflituosos
constituem tanto a ciência e política, quanto o ambiente semiárido.
Neste experimento antropológico, tomo a simetria como diretriz, consequentemente, a
Antropologia da Ciência e da Técnica, não apenas acompanhando e descrevendo encontros da
ciência e das políticas desenvolvimentistas presentes nos documentos (já que são os resultados

21

É preciso deixar claro que tal investida não subtrai o caráter antropológico deste tipo de abordagem. Não lançar
mão das clássicas definições e posturas sobre trabalho de campo etnográfico não desqualifica a análise
antropológica, lembra, por outro lado, da importância de não confundir a Antropologia com as suas distintas
posturas metodológicas. Para estudos que seguiram essa linha, e que tiveram que fazer grandes deslocamentos
espaço-temporais (LATOUR, 2011), ver: (SÁ, 2002) e (PUGLIESE, 2012).
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da pesquisa do NEMA), mas enfatizando conteúdos que escapam às práticas de purificação da
ciência acabada (STENGERS, 2002; LATOUR, 1994), e que são determinantes no dia-a-dia da
produção científica. Desta forma, a ideia que compro nesta dissertação de mestrado, diz respeito
a uma etnografia junto aos cientistas do NEMA, intencionada em dar conta de controvérsias de
suas pesquisas na caatinga e dos conflitos da transposição, tentando construir, portanto, redes
que conectam o contexto das ações laboratoriais com o contexto de ações extra laboratoriais
(LATOUR, 2012). Se o escopo analítico da simetria proposta por Latour (1994), diz respeito a
uma descrição, por isso, uma explicação de erros e de acertos, atento aos humanos e aos nãohumanos, com foco numa forma específica de suspender juízos, ocupando uma posição
mediana entre as dicotomias, a minha pesquisa pactua com estas ideias na medida em que os
elementos descritos em forma de redes – já que suas associações não são dados soltos no mundo
–, mas, potencialidades (STRATHERN, 2011; LATOUR, 2012), são necessariamente
conflituosos e inacabados, assim, compostos por negociações.
É comum na rotina dos profissionais do NEMA, que suas atividades práticas sejam
compreendidas por grande quantidade de expedições de campo. Diante da extensa área de
caatinga degradada e da grande quantidade de tempo requerida nas atividades de monitorá-la,
é possível afirmar que o contato da equipe de pesquisa com as minúcias do seu campo foi
estabelecido de uma forma a singularizar cada um dos procedimentos científicos, como
também, os resultados de suas pesquisas22. Deste ponto de vista, quando Bruno Latour e Steve
Woolgar (1997) apontam que os laboratórios são locais de grande importância nas sociedades
complexas, justifica, dentre outras coisas, a necessidade de acompanhar etnograficamente a
“vida de laboratório”, focando na forma como a descrição de elementos externo aos
laboratoriais são de grande importância para a compreensão do ofício científico, é por isso – e
esta é a minha aposta nesta dissertação –, que compor uma etnografia das atividades científicas
de coleta de plantas e solos da caatinga degradada pelo maior empreendimento hídrico do país,

22

A primeira expedição de campo vinculado às atividades de monitoramento, resgate e inventário florístico em
áreas impactadas pela Transposição é datada de 01 de junho de 2008. A expedição da nossa equipe foi a de número
980, em 02 de abril de 2016, próximo do aniversário de oito anos do início das expedições de campo,
consequentemente, das obras. Hoje, já são 996 expedições. Um olhar para estes números não dispensa uma
abordagem etnográfica junto aos processos que fizeram estes números serem o que são, por outro lado, a postura
antropológica diante dados estatísticos aponta regularidades, singularidades, associações, em todo caso,
corroboram com interpretações feitas sob a ótica de posturas qualitativas. Por exemplo, problematizar a quantidade
de recursos direcionados para esse tipo de atividade, diz muito sobre como Estado e Ciência operam uma política
de gerenciamento da natureza através de investidas faraônicas, consequentemente, gigantescas modificações no
ambiente.
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é fazer aparecer dispositivos que criam um ideal de caatinga e de semiárido nordestino, assim
como, problematizar a forma como um empreendimento desenvolvimentista os afeta.
Desta forma, o trabalho de campo dos biólogos do NEMA, mesmo que previamente
especificado e metodologicamente delimitada, não é feito nos moldes dos laboratórios
convencionais; dos laboratórios com condições de temperatura e pressão ideais. O mundo, ou
a parte do mundo que convencionamos chamar de caatinga, é o espaço de atuação destes
cientistas. Seu campo não é delimitado por tetos, pisos e paredes; confunde-se com as áreas
impactadas direta e indiretamente pelas obras da transposição, ou seja, parcela considerável das
caatingas, e por isso, exige destes pesquisadores habilidade para negociar com momentos e
agenciamentos favoráveis, e com agenciamentos e momentos desfavoráveis. É justamente nos
pontos de conflitos, incertezas ou controvérsias que a prática antropológica pode ser eficaz na
tarefa de acompanhar situações de suma importância para a cosmologia ocidental, ainda que,
estabelecidas em locais propícios aos mais diversos imponderáveis.
Isabelle Stengers (2002) diferencia as ciências experimentais e as ciências de campo,
evidenciando a relação entre sujeito e objeto, que por sua vez, criam maneiras diferenciadas
para levar adiante suas práticas de depuração dos fenômenos. Há, recentemente, pesquisas
antropológicas inspiradas pela “etnografia de laboratório” (LATOUR E WOOLGAR, 1997),
como também, pesquisas construídas em meio às ciências de campo 23. Essas pesquisas, ainda
que diferenciadas em relação à natureza de seus campos (não dos princípios e nem das práticas)
de seus “nativos”, proporcionaram curiosos relatos do dia-a-dia do ofício tão caro às sociedades
complexas, explorando, como diria Bruno Latour (1994, p. 27) as práticas desta “cozinha onde
os conceitos são refogados com ninharias”.
O foco desta dissertação de mestrado é direcionado pelas controvérsias das pesquisas
científicas dos biólogos em face dos elementos da caatinga, na medida em que o Rio São
Francisco, as plantas, os canais de concreto, o maquinário das obras, os órgãos de financiamento
Sendo ciências de campo ou ciências experimentais, o vínculo que a política – de desenvolvimento nacional, de
financiamento de pesquisas, ou qualquer tipo de negociação entre humanos e humanos ou entre humanos e nãohumanos –, mantém com as atividades científicas, é visceral em pesquisas que fazem a proposta de Bruno Latour
funcionar num quadro maior de seus próprios campos etnográficos. Desde o início dos anos 2000, bienalmente
ocorre a Reunião de Antropologia da Ciência e da Técnica (ReACT), evento que hoje é idealizado por uma Rede
de estudos antropológicos de ciência vinculada a diversas instituições do país, efetivada, por sua vez, na quarta
edição da Reunião. A forma como ciências e técnicas, consequentemente, política, aparecem nas pesquisas que
vão de encontro com esta proposta antropológica, concebe-as, não apenas como matérias-primas de análises
antropológica, mas como a própria problemática, isso, pois, têm seus focos de estudo na forma como a pesquisa
de campo, ou neste caso, “as ciências em ação”, demarca uma espécie de encontro da antropologia com outros
ramos
do
conhecimento
científico.
Para
um
maior
conhecimento
da
ReACT
ver
http://www.ige.unicamp.br/react/content/rede, consultado em 11/06/2016.
23
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e fiscalização, proporcionam aos cientistas alguma segurança (ou insegurança) em suas veredas
da produção científica. Destacando aqui, portanto, a importância dos diferentes e divergentes
focos de ação na configuração das relações entre construtores de ciências, os aspectos
situacionais do seu campo de trabalho e o contexto de um grande projeto de desenvolvimento.
O foco recai para suas diferenças, destacando, por exemplo, o que difere entre as ferramentas
que auxiliam seus trabalhos e suas (re)configurações ao entrarem em contato, com o que,
segundo os próprios cientistas, é genuinamente da caatinga.
A construção de redes que dão conta das práticas científicas com a caatinga, no contexto
prático das políticas de desenvolvimento nacional, tem como disparador teórico-metodológico
a Teoria Ator-Rede (TAR) de Bruno Latour (2012), que possibilita seguir os atores pelos seus
próprios caminhos e – no âmbito interno à antropologia –, lança luz sobre a relação
natureza/cultura, uma vez que actantes de diferentes ontologias são igualmente invocados. Por
outro lado, ciente da crítica de Tim Ingold (2012a), que se fundamenta na impossibilidade de
tratar igualmente “coisas” ontologicamente diferentes, por exemplo, “uma planta e um
revolver”, pois, suas diferenças ontológicas e a forma com lidamos com elas podem ser
evidenciadas. E ciente também da desconfiança de Strathern (2014) quanto a força das redes
serem diretamente proporcional ao seu tamanho, ou seja, que cortes nas redes é que geram
potências nas relações; as “meta-ideias” (digo: prudências teóricas) da minha pesquisa tem a
ver com a forma como faço as críticas ao método que me orienta, funcionarem conjuntamente
no meu trabalho. Por isso, trato aqui, actantes de diferentes ontologias invocando-os
diferentemente por meio da ANT, reconhecendo que as ressonâncias de uma parada podem
construir novos pontos de relações.
O ato de acompanhar uma dada produção científica, um projeto de desenvolvimento e
o complexo vital que os impulsionam, possibilita compreensão dos fatos em construção, na
medida em que há a efetivação de uma simetria entre as pesquisas científicas, as plantas, os
cientistas e seus locais de atuação, e é claro, às águas que estão sendo transpostas. Não obstante,
remodelar, quando não trazer, das investidas científicas a relação entre natureza e cultura é uma
competência de suma importância para estreitar os diálogos entre diferentes instâncias de
produção de conhecimento, neste caso, na relação entre biologia e antropologia24.

24

Opto, neste momento, por manter as iniciais em minúsculo, pois, assim como Isabelle Stengers (2002) acredito
que as ciências, umas mais intencionadas a objetividade, outras bem resolvidas com suas subjetividades, são
processuais e estão em constante movimentos de reinvenções, quando não, modificações substanciais. O efeito
estético da inicial minúscula em um substantivo, diz muito sobre como é possível estudá-lo a partir de um
tensionamentos constante e constituinte entre ramos distintos das atividades científicas e momentos diferentes de
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Antropólogos devem, sim, falar de biologia (SILVA, 2012), tomemos este dever como uma
condição política de uma ciência que se dispõe a “desnaturalizar” a diversidade de processos e
situações colocadas em nossas vidas.
As controvérsias científicas e certos movimentos da política de desenvolvimento,
portanto, tornaram-se objetos de estudos antropológicos. Se para mostrar as redes que compõem
a produção científica, parto do pressuposto que são conduzidas em meio a controvérsias
(Latour, 2011), sentindo a necessidade de não adentrar na produção científica pela “grandiosa
entrada da ciência acabada” (LATOUR, 2011, p. 06). Esta perspectiva exige de mim, portanto,
uma postura junto aos fatos “quentes”, o que não configura uma fuga dos discursos políticocientíficos, trata-se, por outro lado, de tomá-los como objeto de questionamento; não como
edifício que explica, e sim, como algo a ser explicado. E foi com estas questões na cabeça que
eu cheguei à Coordenação do NEMA para apresentar minha proposta de pesquisa e pedir
autorização para executá-la.

2.3. As dúvidas e as dívidas das dádivas

Cheguei ao NEMA com a intenção de pesquisar a rotina dos laboratórios, o
funcionamento dos equipamentos e os vários argumentos das ciências presentes ali, ou seja, as
diferentes, conflitantes e conviventes agências que são chamadas a prestarem seus testemunhos,
ora contra, ora em favor da criação de um determinado fato. Inspirado na etnografia de Latour
e Woolgar (1997) sobre o laboratório de Roger Guillemin e suas controvérsias com a produção
de Andrew Schally, mas, sobretudo, alocado numa geração que teve a oportunidade de conhecer
os trabalhos de antropólogos brasileiros sobre ciência e técnica25. Com a leitura das pesquisas
de Renzo Taddei, Guilherme Sá, Stélio Marras, Jean Segata, Gabriel Pugliese26, autores que se
cada ciência, ou seja, que os seus múltiplos discursos são ao mesmo tempo matéria prima da análise antropológica,
assim como, o objeto a ser questionado.
25
A ideia geral do livro de Latour e Woolgar é destacar que os fatos apresentados pelas ciências são antes de
qualquer coisa, feitos pelas ciências. As controvérsias entre dois laboratórios acerca da produção do TRH e GnRH,
hormônios que estimulam a hipófise, é o um episódio único para executar tal problematização. Se hoje, os
hormônios TRH e GnRH são um fato, assim como o Nobel de Guillemin na categoria Fisiologia em 1977, também
o é, eles nem sempre os foram. Acompanhar os procedimentos necessários para fazerem criador e criatura
aparecerem simultaneamente é, grosso modo, uma das maiores contribuições desta que é conhecida como a
primeira etnografia de um laboratório.
26
Renzo Taddei (2005) destaca diferentes usos conceituais sobre o clima no semiárido do nordeste brasileiro, por
via dos conflitos entre política de estado e conhecimentos tradicionais; Guilherme Sá (2013) desenvolveu uma
etnografia junto a primatólogos numa reserva florestal em Minas Gerais, focando nas subjetividades entre
primatólogos, macacos muriquis e ele mesmo, antropólogo; Jean Segata (2012), em sua etnografia em pet shops e
clínicas veterinárias, foca em aspectos técnicos e de controle da vida de animais de estimação, destacando como
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vinculavam a uma tradição antropológica simétrica27, percebi que não seria tão proveitoso
tentar repetir a investida de Latour e Woolgar, num laboratório no meio da caatinga. Os locais
que o NEMA está inserido exigem de mim explicações sobre como um centro de pesquisas com
foco na caatinga degradada foi parar no meio caatinga. Era importante, quando não necessário,
fazer a minha pesquisa funcionar num quadro maior do projeto de desenvolvimento que edifica
as estruturas do NEMA. Não falar do Rio São Francisco sendo transposto, dos investimentos
advindos de políticas no nível executivo nacional, isto é, não mostrar como as políticas
aparecem nas atividades científicas sobre a caatinga, assim como os níveis de caatinga nas
atividades científicas e políticas, faria do meu trabalho uma espécie de “eco” das etnografias de
laboratórios, e inocente e cego por deixar escapar a oportunidade de acompanhar
etnograficamente a grandiosidade que é um projeto que transpõe as águas do rio de maior
importância no país.
Com o meu projeto de mestrado eu queria conhecer documentos, relatórios e demais
aparatos “tecnopolíticos” dos biólogos, descrever suas atividades de campo, destacar a
relevância das minúcias da caatinga no desenrolar de suas pesquisas, analisando como os
cientistas se relacionam com elementos ontologicamente diferentes, ou melhor, como os
elementos ontologicamente diferentes se relacionam com os cientistas. Foi durante as minhas
primeiras visitas ao NEMA, que passei a frequentar o Laboratório Multiuso, e a partir daí, a
minha pesquisa tomou outros rumos28. Nos outros laboratórios, as reuniões eram frequentes, os

as ideias sobre estimação e animalidade são constantemente (re)negociadas; Stélio Marras (2009), nos laboratórios
de genética da Universidade de São Paulo (USP), problematiza a noção de seleção natural de Charles Darwin;
Gabriel Pugliese (2012) remonta de forma historiográfica e simetricamente as relações de gênero e a ‘descoberta’
da radioatividade pela cientista Marie Curie, no final do séc. XIX.
27
Diz, Eduardo Viveiros de Castro (2002), que Roy Wagner (2010) e sua síntese teórica intitulada de antropologia
reversa e Marilyn Strathern (2014) com seu aporte teórico-metodológico denominado auto-antropologia, são os
precursores do que ele compreende por Antropologia Simétrica. Os movimentos que Wagner usou para deslocar
a dicotomia nós/eles, mostrando sua natureza inventada antropologicamente e a maneira de Strathern nivelar teoria
antropológica e teoria nativa, são fundamentais na sistematização do contraponto que o perspectivismo ameríndio
faz ao relativismo ocidental, posto por Viveiros de Castro (1996; 2002). Bruno Latour (2004) tece grandes
considerações às produções de Viveiros de Castro, vinculando-as, inclusive, às suas próprias sínteses
metodológicas e analíticas. Aproveito o espaço para apontar outros dois autores que me parecem decisivos na
edificação destes movimentos simétricos. São eles: Pierre Clastres, com o livro A sociedade contra o estado
(2003), chacoalhando um dos mais temerosos problemas da filosofia política, a natureza do poder político, à luz
das questões vividas pelos povos da Amazônia; e Louis Dumont, no livro O individualismo: uma perspectiva
antropológica da ideologia moderna (1993), que faz do sistema de casta da Índia um “espelho inverso” do
ocidente, permitindo assim, uma exteriorização das ideologias modernas.
28
O tempo e espaços que fiquei em campo não segue uma linearidade, mas, compreendo-o como o momento em
que me dediquei àquela realidade, até o momento em que voltei para Natal-RN, definitivamente, para fim de
escrever o texto da dissertação de mestrado. Por questões de ordem pessoal, tive de voltar à Natal várias vezes, o
que foi proveitoso, possibilitou-me escapar daquela realidade e problematizar os dados construídos na minha
convivência no NEMA. Do final de dezembro de 2015 até o início de maio de 2016, as viagens de Natal para
Petrolina-PE foram constantes. Estive pouco mais de 10 vezes nos laboratórios do NEMA, numas cinco reuniões
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analistas ambientais estavam sempre preocupados, ocupados e apressados demais com a
confecção dos relatórios anuais que seriam entregues ao IBAMA. Não era o local e o momento
de inquirir-lhes as perguntas mais diversas, muito menos pedir-lhes para observar seus
experimentos. Coisas grandiosas aconteciam naqueles locais, mas, foi no Laboratório Multiuso
que encontrei acolhimento. Era evidente que existia uma hierarquia nos laboratórios, que de um
ponto de vista analítico – o desafio de associar as atividades desenvolvidas no Laboratório
Multiuso com as forças que agitavam os outros laboratórios –, parecia-me desafiador, por isso,
demasiadamente frutífero e inerente à antropologia. Ora, que outra disciplina que não a
antropologia, já dizia Lévi-Strauss (1996), retira do que é simplório e aparentemente desconexo,
as matérias-primas para saltos analíticos maiores? Não seriam os antropólogos “(...) os trapeiros
da história”, sempre procurando sua “fortuna nas latas de lixo” (LÉVI-STRAUSS, 1990, p.
157)? Passei a ver o que acontecia no Laboratório Multiuso, portanto, como o disparador
empírico para a minha pesquisa que se adequava às singularidades que a nossa convivência
colocava.
Eu nunca soube ao certo se o que eu fazia ali renderia uma pesquisa antropológica. Mas,
acontece que consegui o apoio necessário para minimizar algumas destas angústias. Numa
reunião com a coordenação do NEMA no final de dezembro de 2015 – vale lembrar, uma
reunião remarcada várias vezes, devido a indisponibilidade da coordenação –, Renato,
coordenador do NEMA, manifestou total apoio à minha investida antropológica através de suas
atividades29. Naquele dia, sob os efeitos da minha pressa, “joguei” em Renato frases
sequenciadas e desconexas sobre antropologia da ciência, minha pesquisa, meu mestrado em
Antropologia Social na Universidade Federal do Rio grande do Norte (UFRN), minha
graduação em Ciências Sociais na UNIVASF, dentre outros assuntos30. Em seguida, retirei da

com os cientistas, inúmeras outras ocasiões resolvendo questões burocráticas da minha entrada em campo e uma
semana seguindo as atividades de campo da equipe de Ana Cláudia.
29
Não foi fácil me reunir com a coordenação do NEMA. Fácil era marcar uma reunião, ainda que fosse nos
pequenos períodos entre outros compromissos mais decisivos. No dia 16 de dezembro, por exemplo - dia em que
me desloquei à sede do NEMA para me encontrar com a coordenação e assim apresentar minha proposta de
pesquisa -, não houve a reunião. Assim que cheguei no CCA, recebi no celular uma mensagem da secretaria do
NEMA, avisando-me que houve problemas nas áreas das obras e Samuel teve de se deslocar às pressas para
resolvê-los. Ocorridos como estes me fazem lembrar de como a produção antropológica depende das
conveniências das vidas de seus informantes. Desta forma, resta-nos fazer estes ocorridos funcionarem numa
relação maior de nossos próprios dispositivos de criação de conhecimento. A antropologia é, nos termos de
Eduardo Viveiros de Castro (2002), o discurso que proferimos sobre nós mesmo ao presenciar a vida dos outros.
30
Eu estava com pressa, pois, tinha de viajar para o interior da Bahia, para comemorar as festas de final de ano
com meus familiares. Como eu havia ido ao CCA da UNIVASF, onde fica o NEMA, através do transporte
intercampi da UNIVASF, que tem um horário reduzido no recesso de final de ano, eu tinha de voltar no ônibus do
meio dia, caso contrário, iria perder minha outra viagem marcada para as 14h00. Devido a isso, procurei ser
sintético (acabei sendo deselegante) na minha conversa com Samuel.
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mochila uma pasta classificadora contendo meu projeto de mestrado, uma cópia da minha
monografia de conclusão de curso, uma pequena publicação que saiu nos anais da V Reunião
de Antropologia da Ciência e da Técnica (ReACT), um resumo publicado na V Reunião
Equatorial de Antropologia / XIV Reunião de Antropólogos do Norte e Nordeste
(REA/ABANE) e outro resumo de uma comunicação aprovada na VI Reunião da Associação
Portuguesa de Antropologia (APA). Entreguei para Renato uma cópia de tudo que eu já tinha
escrito e publicado e que poderia de alguma forma convencê-lo das minhas intenções. Como
eu queria sua autorização para acompanhar o dia-a-dia das atividades do NEMA, procurei
mostrar para aquele homem que eu era um aprendiz de cientista sério e entusiasmado31.
Expliquei que gostaria de iniciar os trabalhos o quanto antes. Na sequência ininterrupta de meu
pedido, Renato me pergunta, como isso poderia acontecer? Eu disse que gostaria de entender
o caminho que as plantas da caatinga fazem quando chegam ao NEMA. Tendo em mente,
naquele momento, uma máxima latourniana: siga os objetos (LATOUR, 2012), pedi a Renato
que me apresentasse para sua equipe; se era do meu interesse compreender as veredas das
plantas nos laboratórios do Núcleo, era importante conhecer cada um dos cientistas que, grosso
modo, foram mobilizados pelas plantas e políticas na/da caatinga
Renato falou-me que viajaria para Brasília-DF, e por isso não poderia me apresentar à
sua equipe imediatamente. Parte da equipe iria com ele apresentar os resultados de alguns
experimentos de práticas de reflorestamento. Sua ida (de um cientista) ao centro político
institucional do país configurava um respaldo aos órgãos de financiamento, ao MI, como
também, respaldo do MI ao IBAMA, sobre os impactos da obra na caatinga e o que está sendo
feito para mitigá-los. Renato sempre fala que desenvolver tecnologias de reflorestamento da
caatinga é decisivo para a autorização das obras. Foi a partir daí que percebi que seria
impossível não fazer as políticas desenvolvimentistas ocuparem locais decisivos na minha
pesquisa, já que são decisivas nas pesquisas do NEMA. Na reunião, após o encontro com os
financiadores e reguladores em Brasília, convenci-me da importância de acrescentar o projeto
31

Admito a retórica disso, pois, sei muito bem o conjunto de aliados que aciono no momento que entrego para um
cientista minhas poucas publicações e o tão apreciado Currículo Lattes, parecendo uma entrevista de emprego.
Não se posicionar em favor da minha proposta de pesquisa, era negar, em alguma medida, alguns dos feitos
científicos que me conduziram, como também, o histórico de sua própria pesquisa, visto que eu já tinha
acompanhado parte do inventário florístico noutra ocasião. Explico os mecanismos da minha estrada em campo
em detalhes, apostando nos efeitos positivos deste tipo de honestidade. Bem comum é, nas descrições
antropológicas, que os percalços inicias de suas pesquisas apareçam para fortalecer a argumentação, mas, não são
todos os dispositivos que aparecem, ou melhor, nem temos condições de avaliar se o que aparece é o mais ou
menos decisivo para os procedimentos de entrada de campo, salvo casos bem raros em que seus diários são
publicados postumamente, como foi o caso de Malinowski (1997) ou quando a própria analista apresenta os mais
sutis e problemáticos detalhes de seus campo, como foi o caso de Jeanne Favret-Saada (2005), ao relatar seus
próprio enfeitiçamento no Bocage francês.
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de desenvolvimento nacional e as instâncias decisivas que viriam com ele, àqueles elementos
que escapam das práticas de laboratório, mas, que determinam o dia-a-dia do NEMA, por isso,
minha pesquisa passaria a exigir ponderamentos de outras ordens. Contudo, eu tinha um enorme
preconceito teórico-analítico com a forma como as explicações espontâneas do “contexto
econômico”, “contexto político”, “macro contexto”, “contexto social” dentre outras
designações que historicamente compreendemos como externas, pairando sobre nossas cabeças
– mas determinantes em nossas vidas –, constituem parte das explicações das ciências
humanas32. A partir disso, apareceu a oportunidade de abrir aquela “caixa preta”, mostrando a
quantidade de agências que se fazem efetivas das folhas adultas e em bom estado coletadas por
Ana Cláudia, até as diretrizes do MI, que financia a transposição e as pesquisas do NEMA, não
configurava uma explicação espontânea, mas uma oportunidade de apresentar o que estava
acontecendo ali33. O movimento seria o inverso: ao invés de olhar para os experimentos com
os elementos da caatinga como um simples reflexo de um grande projeto de desenvolvimento,
dediquei-me a descrevê-los, mostrando o quanto cada um deles é aberto, conflituoso e
compostos em meio a negociações. Trata-se, noutras palavras, não de tomar o contexto como
explicação, mas, como algo a ser explicado. Pois, o social, como pontua Latour, “não designa
uma coisa dentre outras coisas [...] e sim, um tipo de conexão entre coisas que não são, em si
mesmas, sociais” (2012, p. 23).
Na reunião, após a viagem à Brasília, tive contato com a maior parte da equipe do
NEMA. Sentados ali estavam, analista ambientais das mais diversas especialidades: biólogos,
32

Minha aversão às macro-explicações não me isenta de conhece-las, ainda mais, quando são de grande inspiração
nos estudos de ciência. Refiro-me às pesquisas de Pierre Bourdieu. Bourdieu compreende a ciência como uma
resultante de embates sociais “com suas relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias, seus interesses e
lucros, mas onde todas essas invariantes revestem formas específicas” (BOURDIEU, 1983, p. 122). Por outro lado,
simpatizo-me com a crítica de Latour a perspectiva de Bourdieu, pois, se ele compreende a ciência como jogo de
poder, esquece, portanto, da própria ciência, das técnicas, do texto e do conteúdo. Para Latour, os jogos de poder
e hierarquias da produção científica constitui um dos possíveis focos de ação nas redes das atividades científica,
nem a mais importante ou a mais decisiva, nem a menos importante ou a menos decisiva. A crítica de Latour a
Bourdieu é a crítica à separação entre Contexto de Descoberta e Contexto de Justificativa. Herbert Feigl, filósofo
e epistemólogo, destacou os problemas desta separação, pois, “uma coisa é retraçar as origens históricas, a gênese
e o desenvolvimento psicológicos, as condições sócio-político-econômicas para a aceitação ou rejeição de teorias
científicas; outra coisa bastante distinta é fornecer uma reconstrução lógica das estruturas conceituais e dos testes
das teorias científicas” (FEIGL, 2004, p. 226). É por isso que Bruno Latour se atenta para a forma com a ciência
se legitima fazendo desaparecer o percurso requerido na construção de seus fatos. A perspectiva de Latour “cumpre
estudar a ciência atual, a que está sendo feita, em meio a toda a controvérsia (...). Em lugar de estudar as ciências
“sancionadas, cabe estudar as ciências abertas e incertas” (LATOUR & WOOGAR, 1997, p. 21).
33
Caixa-preta é aquele “conjunto de conhecimentos complexos demais a respeito da qual não é preciso saber nada,
se não o que nela entra e o que dela sai”. (LATOUR, 2011, p. 04). Latour lança mão da metáfora inspirada da
Cibernética para explicar que as ciências modernas funcionam de forma limpar toda a sujeita política e subjetiva,
afim de se colocarem como pura e objetiva. Reabrir uma caixa-preta é custoso e problemático (LATOUR, 2011),
pois, configura um exercício de suspender as certezas construídas numa cadeia de agentes (equipamentos de
laboratórios, recursos financeiros, produção científicas anteriores, dentre outros) que prestaram seus testemunhos
em favor de um determinado “fato” científico, afim de ver como se deram os procedimentos de suas edificações.
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engenheiros da computação, geógrafos, dentre outros mais. Aquele era o momento único na
minha entrada em campo, talvez seria o momento de transição da observação para a observação
participante. A reunião tinha como pauta o repasse dos assuntos negociados em Brasília, as
novas diretrizes para as atividades de reflorestamento e recuperação da caatinga – isso, pois, o
IBAMA havia requerido um relatório geral de suas atividades, de 2008 até agora, ainda no
primeiro semestre deste ano –, por fim, a apresentação da minha pesquisa. Conduzindo a
reunião, Renato me apresentou para os presentes, explicando como a minha pesquisa iria
funcionar. Fiquei muito impressionado com a forma como minha pesquisa aparecia clara nas
palavras do biólogo-chefe; ao apresentá-la, eu era apresentado; ao dizer que minha pesquisa era
uma, dentre todas as pesquisas do NEMA, eu aparecia como um analista ambiental aprendiz
de antropólogo, dentre todos os outros analistas. “Pessoal, gostaria que todos fossem abertos
com a pesquisa do Eduardo. Separem um tempo para responder às suas questões”. “certo...
certo... ok... ok... seja bem vindo...” foi o que eu ouvi dos presentes em resposta à solicitação
de seu coordenador. Foi desta forma, que eu passei a ter um status diferente no NEMA. Acredito
que esse episódio tenha consumado minha entrada em campo. É dentro deste ritual de
apresentações e preocupações com as questões colocadas pelos órgãos de fiscalização, que as
atividades científicas acontecem. É nestes momentos de negociações e incertezas que a
antropologia da ciência se efetiva. Deste dia em diante, o NEMA passou a ter um aprendiz de
antropólogo acompanhando suas atividades.
A partir daí passei a transitar no núcleo com um pouco mais de segurança e recebendo
um pouco mais de sorrisos. Comecei a compreender os locais que o analista ambiental aprendiz
de antropólogo poderia compor. Simpatia, abraços com tapinhas nas costas, pouco espanto ao
me veem entrar em suas salas e laboratórios, dentre outros privilégios que as apresentações e
autorizações proporcionam, apareciam como uma regra de etiqueta entre colegas no Núcleo de
Ecologia; eu era, em certa medida, um colega de trabalho, assim, receptava, inoculava e
propagava – no sentido biológico dos termos –, tais relações. Passou a existir uma atmosfera
onde eu pude construir minha pesquisa nas mais diversificadas atividades que ocorriam ali, isto
é, por mais que uma reunião com todos os membros seja relevante, por configurar um momento
de decisões importantes, não havia motivos para existir um desnível de significação com outros
momentos e locais. Aos olhos de Renato, que sempre me atualizava sobre a agenda das reuniões
ao nos esbarrarmos pelos corredores, encontros com todo a equipe são momentos singulares
para a desenvoltura futura de suas pesquisas, e disso eu não tenho dúvida, porém, uma conversa
que emergia no encontro de dois cientistas que saíam do banheiro, parecia-me ter algo de
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relevante para o tipo de investida científica que eu começava a observar de perto,
consequentemente, construir por estar perto. É inegável que as reuniões – qualificadas pela
literatura antropológica como rituais, por demonstrarem os funcionamentos de um determinado
local, destacando situações menores que escapam de ordens maiores, e que ao mesmo tempo,
explicam o funcionamento geral destes locais, como bem o são, os rituais aos olhos de Victor
Turner (1974). Sendo inegável também, que certas pessoas pareçam ter acesso privilegiado à
sua cultura e a de muitas outras pessoas, como também foi o caso de Turner (1996), através das
narrativas Ndembu –, detenham extrema importância para os cientistas do NEMA. Assim, se
uma de minhas regras básicas é segui-los em suas atividades, estes momentos seriam de
profunda relevância em minha pesquisa. É aqui que um dilema começa a se desenvolver. Seguir
os cientistas em suas veredas da produção científica é garantia que o que lhes saltam os olhos
deva ser destacado por mim? Ou, o que lhes pareçam decisivos, deva ser decisivo para mim?
Dádiva e dívida mantém uma imbricada relação, já dizia Mauss (2003).
São inegáveis, os benefícios de levar a sério a importância destes momentos, restando
saber se seria o melhor caminho a seguir. Em todo caso, segui-los pode ser que seja o efeito de
ter escolhido o caminho mais difícil, cautelosamente alertado por Latour,

(...) é essencial visitarmos os lugares onde dizem que os artigos têm origem. Essa nova
etapa de nossa viagem pela tecnociéncia é muito mais difícil porque, embora se possa
ter acesso a literatura técnica em bibliotecas, arquivos, escritórios de patente ou em
centros de documentação de empresas, é muito menos fácil entrar sorrateiramente nos
poucos lugares onde os artigos são escritos e acompanhar a construção de fatos em
seus mais íntimos detalhes. Não temos escolha, porém, se quisermos aplicar nossa
primeira regra metodológica: se os cientistas, que seguimos como se fôssemos
sombras, entram em laboratórios, então também temos de entrar, por mais difícil que
seja essa etapa (2011, p. 96).

Tratava-se, então, de desenvolver certa “malemolência” frente às limitações e
privilégios postos para mim34. “(...) o bom encaminhamento da pesquisa” como escreve o
antropólogo Guilherme Sá, “dependerá, sobretudo, da flexibilidade do etnógrafo em perceber,
incorporar ou rejeitar dádivas” (2013, p. 33), ainda mais quando meu vínculo com o NEMA
passou por mecanismos jurídicos. Vinculei-me ao Núcleo, também, via preenchimento de

Com “malemolência” quero dizer duas coisas. Primeira, nos ditos populares Brasil adentro, conota um
comportamento que mostra um certo misto de elegância, malícia e esperteza, assim como, (segunda) certa preguiça
ou moleza. Deixo o leitor escolher o sentido que melhor lhe agrada. "malemolência", in Dicionário Priberam da
Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, <https://www.priberam.pt/DLPO/malemol%C3%AAncia>, consultado
em 12-06-2016.
34
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Ficha Cadastral, Termo de Responsabilidade, Seguro de Vida, além de apresentação de cópias
de documentos pessoais, e é claro, as mais diversas declarações que comprovavam meu vínculo
à UFRN35. O status da minha “equivalência” com os demais pesquisadores presentes ali,
passaram em alguma medida, pelo sistema de orientação comungado por nós. Tirando os
devidos descontos típicos dos nossos diferentes ramos de treinamentos científicos, tínhamos
em comum, a vida acadêmica¸ e a partir dela, pude segui-los, seja em seus momentos de
efervescência, seja em meus momentos de efervescência. O vínculo acadêmico e demais
documentos que assinei, deslocou-me de um nível simbólico para outro diferente nível
simbólico, por isso, complementares e responsáveis pelos meus direitos e deveres para com os
analistas ambientais no NEMA. Dos acordos, compromissos éticos, posicionamentos morais,
dentre outros vínculos que a abordagem antropológica comumente edifica, apareciam
automaticamente desde que me dispus a seguir atividades científicas. Se parte da antropologia
brasileira não reconhece parte da política dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), por serem
diretrizes produzidas por epistemologia e política típicas das ciências da saúde e biológicas,
sendo assim, pouco atenta às questões próprias das ciências humanas, era imprescindível para
mim, por outro lado, aderir àqueles parâmetros práticos que suas pesquisas exigiam36. Trata-se
menos, por exemplo, de adequar nossas perspectivas às esdrúxulas questões do formulário de
registro do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa (SISNEP), e mais, como já constataram
35

Problematizar os documentos, relatórios técnicos e demais aparatos burocráticos é um desafio para a
Antropologia. Na ocasião da 30ª Reunião de Antropologia Brasileira (RBA), que ocorreu na Universidade Federal
da Paraíba (UFPB), entre os dias 03 e 06 de setembro de 2016, houve um Grupo de Trabalho (GT) com ênfase
para pesquisas antropológicas que enfrentam os desafios e as potencialidades postas por documentos, em grande
parte, de empresas e instituições públicas. Vejo o GT-30 etnografias de documentos e burocracias: desafios
teórico-metodológicos da análise de práticas de poder, organizado pelas antropólogas Laura Lowenkron e Letícia
Carvalho de Mesquita Ferreira, como uma manifestação da importância de problematizas as diversas nuances
destes dispositivos de poder à luz de abordagens etnográficas. E aqui, novamente, manifesto minha incapacidade
de levar adiante estas questões, mas estou ciente em alguma medida que os desníveis de interesses e poder causados
por documentos e demais aparatos burocráticos são constantes em minha etnografia das práticas de cientistas, uma
vez que estes são vinculados à Instituições de Ensino Superior (IES), consequentemente, ao Poder Executivo em
âmbito nacional.
36
As questões éticas da pesquisa antropológica no Brasil e os procedimentos para uma possível regulamentação
são temáticas de grande destaque atualmente. Através de esforços políticos que culminam em decisões teóricometodológicas, bem como, de posicionamentos políticos de efeitos éticos e jurídicos, estes esforços dizem muito
sobre a preocupação dos antropólogos diante dos interesses de seus atores de estudo. A exemplo da publicação
Antropologia: desafios para a regulamentação, organizada por Cynthia Sarti e Luiz Fernando Dia Duarte, que
agrupa pesquisas atentas às “múltiplas possibilidades de negociação da ética nas relações entre os atores implicados
no trabalho de investigação antropológica”, possibilitando, concluem os organizadores, uma “ (...) delicada tensão
entre proximidade e distanciamento que marca o trabalho antropológico que, contra toda fixidez, faz da própria
definição do que se configura, ou não, como ético algo em movimento, deslocamentos nos quais se move e se põe
em questão o próprio antropólogo junto a seus interlocutores na pesquisa (SARTI & DIAS DUARTE, 2013, p.
27). Destaco também iniciativas como o Seminário Antropologia, Poder, e Direitos Tradicionais: A CPI que
investiga a FUNAI e o INCRA, ocorrido na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) nos dias 07 e 08 de
abril de 2016, iniciativa que demonstra grande atenção à participação de antropólogos na Comissão Permanente
de Inquérito (CPI) da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA).
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Fleischer e Schüch (2010, p. 11), que “a regulamentação da pesquisa antropológica acontece a
partir de várias origens. Não só os órgãos estatais de certa forma nos regulam, mas também os
próprios interlocutores em campo...”, mas neste caso, redundavam um no outro.
Somos cientistas. Não cientistas da mesma forma, mas unificados pelo universalismo
do conhecimento científico, promessa típica da Modernidade, que eu tentava “suspender”, mas
que o sistema de compromissos (jurídicos e políticos) que orientava o NEMA, quer queira, quer
não, exigia-me. E mais, na ocasião do meu segundo encontro com Renato, agora em sua sala após o Laboratório de Sementes, deixando no ar uma ideia que parece não haver muita
separação entre os experimentos de laboratório e assuntos que precisavam ser resolvidos num
escritório -, percebi, através da clara manifestação política em favor da ciência, que Renato
demonstrou interesse em participar efetivamente da minha. Contudo, seus interesses pela minha
pesquisa, complexificou as relações pesquisador/pesquisado, nós/eles; relações essas, tão caras
à antropologia. Até a publicação do magnífico A queda do céu, de Davi Yanomami e Bruce
Albert (2015), poucos teriam se disposto a nivelar a relação pesquisador/pesquisado. É comum
nos discursos antropológicos, que fazer os “nativos” aparecer com mais ênfase nas pesquisas,
inclusive de forma conjunta, é muito proveitoso para a disciplina 37. Ora, seria lógico levar a
sério os interesses de Renato (Professor Doutor da UNIVASF) para com minha pesquisa, e
fazer seus resultados funcionarem na minha própria pesquisa. Afinal, espero que todo e
qualquer interlocutor possa de fato tirar frutos das pesquisas antropológicas sobre suas vidas.
Quais as implicações do registro de participação dos “nativos” numa pesquisa antropológica,
ao mudar para os documento e assinaturas que firmam parcerias entre centros de ensino e
pesquisa, ou melhor entre pesquisador antropólogo e pesquisador biólogos? Em última
instância, é coerente imaginar que todo e qualquer interlocutor assuma uma função
coparticipação na pesquisa antropológica, porém, o que ocorre quando, de fato – com
documentos e assinaturas –, um “nativo” passará a ser coautor de uma pesquisa antropológica?
Se os “nativos” não foram coautores de nossas pesquisas, há algo de errado.
Não sabendo como proceder junto deste dilema, já que envolve os meus ganhos e os
possíveis ganhos dos meus “nativos” a partir da minha pesquisa, segui com minha incursão
etnográfica. Sentindo certo desconforto pela aparente assimetria colocada pela atuação dos
antropólogos, uma vez que retira das minúcias da vida do outro, os elementos que lhe asseguram
37

Não seria esta, uma das promessas do Writing Culture (1986), organizado por James Clifford e George Marcus?
Esse livro reuniu antropólogos e teóricos literários empenhados em criticar a política textual da etnografia,
destacando o processo de construção da autoridade do antropólogo, exigindo sobretudo, uma revisão do conceito
de cultura enquanto totalidade autônoma e integrada.
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renovações de bolsas, verbas para pesquisas, viagens para congressos, certificados em eventos
científicos, títulos acadêmicos, dentre outras agraciações, mas que são paralisados quando um
“nativo” que se abre para sua pesquisa, por comungar de parte de seus sistemas de orientações,
visualiza uma oportunidade de se beneficiar, por exemplo, com os certificados que a pesquisa
pode vir a gerar. De fato, os biólogos do NEMA não perdem nada ao se abrirem para mim, mas
esta relação se complexifica quando o “lucro” que será obtido por mim, funciona dentro de uma
esfera de atividades que eles, cientistas, têm acesso. Se, já dizia Marilyn Strathern, que “o que
‘nossas’ representações dos outros significarão depende, em parte, necessariamente do que
"suas" representações significam para eles” (2014, p. 145), acredito que o dilema composto por
nossos ganhos configure uma forma singular de política antropológica, frutífera por ser mais
um problema – preferíveis, pois, nos mantém alertas –, e menos uma solução.
Por se tratar de política antropológica, qualificação e desqualificação da abordagem
antropológica são irmãs gêmeas. Como bem pontuou Isabelle Stengers (2012), em seu sobrevoo
da perspectiva da ciência paradigmática:

Kuhn descreve de forma cruel a lucidez dos cientistas que
pertencem a uma ciência sem paradigma: brigam entre si, se
entredevoram, acusam-se mutuamente de desvios ideológicos
ou coexistem na indiferença de escolas apoiadas na autoridade
de seus fundadores (id. p. 12).

Esta lúcia evocação de Stengers opera como uma “margem” para apostar na autocrítica
com um movimento genuinamente antropológico. Se a antropologia se propõe em denunciar
alguma coisa, acredito que deve iniciar com os próprios mecanismos que a edifica. Este
panorama crítico, existencial, político e epistemológico que constitui a vida do antropólogo
servi de motor para apresentar a sutilidade de mecanismos que criam a minha pesquisa, por
exemplo, a paralisia (um fato) e a fuga (outro fato) quando somos confrontados acerca dos
ganhos que nossos “interlocutores” poderiam ter através de nossos discursos sobre suas vidas.
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3. “FICÇÕES ÚTEIS”: TRANSPONDO NOSSAS “ÁGUAS”

Ana Cláudia marcou a nossa saída para uma e meia da tarde, mas eu cheguei ao NEMA
às dez da manhã, menos para demonstrar assiduidade com o exagerado adiantamento e mais
por efeito dos horários do transporte estudantil da UNIVASF. Sendo a forma mais viável de me
deslocar de Juazeiro-BA – onde me hospedo na casa de amigos, atravessando o Rio São
Francisco pela Ponte Presidente Dutra, cortando metade da cidade de Petrolina-PE –, até o
Núcleo, era inevitável não chegar muito adiantado ou muito atrasado, sendo inaceitável para
mim, a última opção. Não consigo avaliar bem se este tipo de ocorrido é relevante para minha
etnografia das atividades dos biólogos ou se fazê-los aparecer no meu texto configurava um
exagero de imaginação antropológica. O certo é que com este adiantamento tive a oportunidade
de vivenciar alguns comentários dos pesquisadores que frequentavam o Laboratório Multiuso
naquele dia, sobretudo, suas ideias sobre a minha primeira viagem de campo38. Marcondes,
botânico taxonomista que não gosta de ficar em laboratórios, foi o primeiro a sorrir de canto ao
saber que íamos verificar as parcelas do açude. Mantendo o clima de sarcasmo, Luiz, outro
taxonomista, parabenizou-me pela belíssima iniciação: “que legal, é uma ótima forma de
começar”. Vi-me, novamente, no impasse: serve ou não serve para minha pesquisa? Fui
percebendo aos poucos que ponderar a relevância destes pequenos ocorridos, digo: a forma
como as pessoas que eu encontrava durante minha pesquisa me viam, com base em suas
experiências sobre determinadas situações, seria constante na minha ida ao campo daqueles
pesquisadores. Ao campo deles, pois, eu acreditava estar no meu campo desde antes de colocar
os pés no Núcleo.
A situação não pareceu problemática para ninguém, devido talvez, a simpatia que
Fernando deposita em minha pesquisa. Em uma das ocasiões em que não houve a reunião com
Renato, devido aos problemas emergências nas obras, almoçamos no RU do CCA, e um almoço
é sempre um bom palco para conversas esclarecedoras. Nossa conversa oscilava entre histórico
das pesquisas do monitoramento da caatinga degredada pelas obras e a sequência da minha
Não estariam nestes “ocorridos”, como bem pontuou Maria Peirano, a “ (...) possibilidade de que a pesquisa de
campo possa revelar, não ao pesquisador, mas no pesquisador, aquele resíduo incompreensível, mas
potencialmente revelador” (PEIRANO, 1995, p. 22), do trabalho antropológico? Se é possível que o que me
conforta nestas situações de campo seja da ordem das formas ou dos “excedentes de significados” (LÉVISTRAUSS, 2003, p.43), que marcam o terreno comum de comunicação entre mim e estes outros pesquisadores,
ou seja, que entendimentos estruturais apareçam inerentes às sínteses teóricas da antropologia, como responde
Eduardo Viveiros de Castro: “sou um estruturalista, como todo bom antropólogo; só não sei se sou um bom
estruturalista...” (2002, p. 485), acredito que seja devido aos pequenos “imponderáveis” ocorrerem, neste caso,
num continum entre campo e teoria, que não existam locais estratégicos e imprescindíveis da pesquisa
antropológica, por todas as situações serem decisivas em menor ou eu maior grau.
38
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pesquisa, iniciada na graduação. Surpreendi-me, todavia, com o comentário de uma das moças
que almoçava conosco. Dispondo-se em ouvir nossa conversa, olhou-me com surpresa, pois
soube de um “rapaz das ciências sociais” que estudava os biólogos da UNIVASF,
complementando, em seguida, que seu orientador, sempre que fala dos impactos de suas
produções noutras áreas das ciências, cita a minha pesquisa. Fiquei bastante vaidoso ao perceber
que em algum grau, minha pesquisa é mencionada no “contexto” dos biólogos, porém, muito
mais curioso em entender porque era importante para esses pesquisadores das ciências naturais,
responder minhas perguntas, ouvir meus comentários, deixar-me acompanhá-los, como
também, manifestar simpatias para com minha pesquisa.
Era minha iniciação, então. Não uma iniciação como a de Daniel Alves de Jesus (2009),
relatada em sua dissertação de mestrado sobre hemocentros e demais procedimentos que
possibilitam que nosso sangue corra “fora de nossas veias”, já que os percalços de sua entrada
em campo – “protocolei o meu projeto, totalmente em acordo com uma ‘linguagem aceitável’
aos cientistas, juntamente com uma apresentação formal do meu orientador e da instituição ao
qual eu me vinculava” (id. p. 95) –, parecem seguir exigências, seja em primeira ou em última
instância, colocada pelos locais que o objeto de seu estudo ocupa (as relações entorno das
transfusões de sangue). Tampouco provido de sutilezas encaradas por Sá (2013, p. 35), pois
“entrando no círculo de lavagem de roupas”, ele, primata antropólogo “acabava de entrar no rol
dos ‘pesquisadores’”; “golpe de sorte”, como diz o autor, mas fundamental na criação das
condições de seguir “primatas que seguem primatas” (biólogos e macacos muriquis) numa
reserva florestal. Cada um de sua maneira, mas, ao certo, cobrados pelas singularidades que
seus campos colocam, sofreram transformações, mudaram de status, ganharam qualidade,
perderam outras qualidades, obtiveram o mínimo suficiente para construírem suas pesquisas, e
tanto a minha pesquisa, quanto “meus” rituais de iniciação não foram tão diferentes. Não seriam
estes os efeitos das iniciações de campo, tão bem relatadas pelos etnólogos em terras e culturas
longínquas? Para compreender e problematizar suas empatias e disposições para com minha
pesquisa; uma vez que “estavam acostumados a pesquisar e não a serem pesquisados”, (id.
p.26), concentro-me no espaço gerado entre o meu encontro com eles, das minhas categorias
etnográficas de compreensão de nossa realidade, com seus sistemas de orientação e demais
aparatos políticos, teórico e metodológicos que norteiam suas atividades de campo. Este espaço
é o veículo que lanço mão para acompanhar suas atividades de monitoramento da caatinga em
áreas impactadas pela transposição, configura, portanto, o objetivo deste capítulo. Trato, nas
páginas que se seguem, de uma “descrição contrastante”. Na medida em que apresento a minha
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semana seguindo-os em campo, destaco os pontos de convergência e divergência sobre nossos
entendimentos de mundo, problematizo a forma antropológica de construir seu discurso sobre
a construção de atividades científicas de monitoramento de biomas degradados. Discorro,
assim, sobre uma forma singular de apresentar os resultados do encontro do projeto estatal que
muda o curso das águas do Rio São Francisco, com a caatinga, o ambiente semiárido, os
pesquisadores e nossas peripécias.

3.1. Transpondo o que nos move: nossos sistemas de orientação
Acomodei minha mochila na bancada de mármore mais próxima de mim. Em minhas
conversas com Ana Cláudia pelo Whatsapp39, fui alertado para levar camisa de manga comprida
e protetor solar, apenas, pois, ela pegaria o restante do material (colete salva-vidas e caneleira
de couro) no NEMA. “Marinheiro de primeira viagem”, como eu o sou, munido com uma
mochila visivelmente abarrotada de coisas que eu não sabia se iria precisar, e com tempo de
sobra para gastar, esperei ansiosamente por nossa partida. Durante as horas restantes, dediqueime em observar as recomendações de Ana Cláudia para seus estagiários. Era evidente que uma
semana fora de seus trabalhos em laboratório poderia lhe render apertos futuros, era desejável,
então, que seus experimentos continuassem como se fossem executados por ela mesma. De
minha parte, havia um sentimento que eu acabava por me acostumar com seus efeitos. Sentiame “imprestável”. Enquanto aqueles iniciados e iniciantes em ciências biológicas gastavam seu
tempo ensinando e aprendendo, eu também faria o mesmo, só que de outra forma (parado ao
seu lado olhando-os), forma esta, que não lhes agradava, ainda mais, quando percebi a minha
“fama” nos comentários daqueles alunos: “aquele que nada faz”. Mesmo com minhas
incansáveis e insuficientes tentativas de explicar os funcionamentos da minha pesquisa para os
estagiários de Ana Cláudia, não apareci, por exemplo, como apareci para Fernando ou para
Renato. As transformações por quais eu passava dependia, em alguma medida, daqueles que
compartilhavam suas rotinas comigo; nem todos me viam como um colega, em menor grau ou
eu mais grau, nem todos me viam como um cientista. Enquanto isso, Ana Cláudia continuava
suas explicações. Na sequência, falava da forma correta de manusear aquelas folhas
desidratadas – devido a ação da estufa barulhenta –, e como transcrever os números do visor do
scanner, que sempre apareciam acompanhado de irritantes bips que sinalizavam a conclusão da
39

O Whatsapp é um dos mais populares aplicativos de mensagens instantâneas. Publicado no ano de 2010 pela
empresa Facebook, no ano de 2016 o número de usuário chegou a 1 bilhão, segundo os números publicados pela
própria empesa (ESTADÃO, 2016). Disponível em: https://goo.gl/C3sUFG. Visto em 18/01/2017.
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tarefa, para uma planilha impressa em papel. Com as dicas de como preencher seus relatórios,
e demais “macetes” de suas experiências científicas, minha amiga bióloga mostrava uma
dedicação singular na tarefa de treinar aqueles futuros pesquisadores. Ana Cláudia é doutoranda
em Biologia e Ecologia das Alterações Globais no Centro de Ecologia Funcional da
Universidade de Coimbra, Portugal. Construiu uma carreira acadêmica voltada para estudos de
Ecologia e Restauração, bem como para a produção de instrumento de apoio à adequação
ambiental, com foco em áreas de caatinga e serrado. Estávamos, seus estagiários e eu, sob as
orientações de uma pesquisadora muito bem treinada e conhecedora da degradação ambiental.
Assim como eu, ela havia sido acolhida no NEMA, pois, desde algum tempo, já não matinha
vínculo empregatício com o Núcleo, devido às suas atividades de doutoramento noutro país.
Saímos em nossa expedição de campo às 13h30, exatamente. Éramos seis, divididos em
duas caminhonetes brancas timbradas oficialmente como veículos de uso exclusivo em serviço.
Foi quando vi que uma das caminhonetes tinha um barco a motor engatado em sua traseira, que
passei a cogitar suas finalidades, e com estes devaneios, vi-me empolgado pela iminente viagem
de barco, talvez, uma oportunidade de ver de perto, mas de outra forma, as águas do Rio São
Francisco. Seguimos por uma estrada atrás do campus em companhia das águas franciscanas,
canalizadas pelo Perímetro Irrigado, até a BR-122, em direção a cidade de Lagoa Grande-PE40.
Nas três horas seguinte, seguimos por Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Cabrobó, todas no
estado do Pernambuco; todas banhadas, não por águas canalizadas, mas pelo próprio Rio São
Francisco,

à

sua

direita.

Os

diferentes

locais

que

percorríamos

apresentavam,

proporcionalmente, diferentes meios de se “banharem” pelas/com as águas do rio. Primeiro,
águas irrigadas; segundo, na chegada de Cabrobó, águas que preenchiam os canais da
transposição já em funcionamento; e durante a passagem por estas cidades, o próprio leito do
Velho Chico. Se, como bem registrou Donald Pierson (1972), a grande maioria das cidades do
Submédio Sanfranciscano foram possibilitadas pelo rio, via agricultura e pesca, requerendo de
tais atividades diferentes formas de gestão das águas, tinha sentido para mim, em alguma
40

Por volta de 1960 a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e posteriormente com a
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF), direcionaram estudos para a criação
do Perímetro Irrigado, coordenado posteriormente pelo Distrito Irrigado Nilo Coelho (DINC). Justamente como a
Food and Agricultural Organization (FAO) e a Superintendência do Vale do São Francisco (SUVALE), o
Perímetro teve seus trabalhos iniciados na década de 80 do séc. XX. O contexto de fruticultura irrigada voltado
para o comércio externo, que bem caracteriza o Vale do São Francisco, sendo o DINC fundamental nesta
caracterização, vem sendo estudado e acompanhado por pesquisadores das mais diversas orientações. Suas
temáticas variam entre as organizações sindicais do Vale, muito bem acompanhadas por Silva & Almeida (2014),
bem como os reflexos da irrigação em atividades trabalhistas marcadas pelos recortes de gênero, foco principal da
pesquisa de Oliveira, Brito & Barros (2014). Em todo caso, esta região aparece como um “mote”, uma espécie de
“fim” para as políticas públicas, como também, causa e solução para os problemas relacionado ao desenvolvimento
da região.
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medida, que as políticas de desenvolvimento – que desvia parte do curso natural das águas deste
rio, sempre em direção ao mar, seguirem para outros locais –, faziam do Rio São Francisco algo
que ele vem sendo desde sempre: uma condição, orientação, devir ou ainda um complexo que
se tornava cada vez mais relacional41.
Nunca se tratou apenas de águas que correm em direção ao mar. Pensá-las deste ponto
de vista é deslocá-las de outro conjunto de “coisas” que fazem o rio ser o que é. Seria mais
proveitoso, portanto, deixar de experimentá-las “ (...) em nossa percepção como um objeto que
pode ser colocado em movimento para tornar-se um movimento que se resolve na forma de
uma coisa” (INGOLD, 2012a, p. 33), como bem sugere Ingold, ao tratar do mundo que nunca
se encerra por ser aberto aos fluxos que transbordam de outras coisas42. Estes relacionamentos
foram tomando forma quando comecei a me dar conta que seguimos viagem pela cidade de
Salgueiro-PE, sentido norte, adentrando no Estado do Ceará, há mais de 300km do Rio São
Francisco, mas para compreender, em alguma medida, os efeitos de suas águas. Este era outro
impasse que começava a se formar: o que possibilita cientistas estudarem os efeitos das águas
41

O homem no Vale do São Francisco (1972) sintetiza monumentais esforços e conhecimentos sobre a agricultura,
pesca, minerações e solos, a caatinga e seus animais, dentre outras coisas do que compreendemos sobre Bacia
Hidrográfica do São Francisco. Nesta pesquisa, realizada da nascente do Rio São Francisco até a foz, Donald
Pierson junto de uma equipe de mais de 20 pesquisadores, constroem um dos mais instigantes relatos sobre a
relação homem/ambiente, processos históricos de dominação colonial, sobre tudo, detalhes do modo de vida
semiárida. Uma questão que muito me inspira é a necessidade de refazer a pesquisa de Pierson à luz do que se
tornou o Rio São Francisco. De 1950 para cá o Rio São Francisco e as relações que o constitui tomaram outros
contornos, por isso, acredito que proceder com uma pesquisa que tente “refazer” os caminhos trilhados nesta
pesquisa poderia ser de grande relevância para as ciências sociais. E mais, poder-se-ia estender o foco políticogeográfico da pesquisa, levando em conta os projetos que fazem o Rio São Francisco correr por outros locais, por
exemplo, os efeitos da Transposição. Seria de grande valia relatar os possíveis modos de vida a partir da chegada
das águas franciscanas noutros locais. Em suma, seguir á aguas descrevendo situações imprescindíveis do ponto
de vista do que as tornam necessárias.
42
Tim Ingold (2012a), no artigo Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de
materiais, dedica-se em tencionar o que ele acredita ser um mal-entendidos sobre as noções de objeto e coisa. O
mundo, aos olhos de Ingold, não seria composto por objetos, mas por coisas (id., 2012a). Para ele, não é possível
apreender o mundo como um emaranhado de objetos. Se o mundo fosse composto por objetos, haveria, uma
retenção nos agregados de fios vitais que interligam os materiais no mundo, em outros termos, haveria um mundo
de formas acabadas; um mundo feito de objetos, que por sua vez, é um mundo morto. As coisas, então, são o local
por excelência dos encontros (id., 2012a), por isso, passíveis de serem experimentadas. A coisa está em constante
processo de modificação, tem o potencial para abranger os modos particulares de vida, são, portanto, lugares onde
nos encontramos para resolver outras coisas (idem), por isso que, a coisa, deferentemente do objeto não pode ser
entendida por ela mesma. Como Ingold costuma escrever, a coisa é uma coisa em outra coisa. As propostas de
Ingold são inspiradoras e perigosas para pesquisas que tem como recorte o compreendemos como ambiente. A
antropologia como “philosophy with the people in” (1992, p. 696) principalmente para público de língua
portuguesa é inspiradora e perigosa, pois, ainda não se tem noção dos alcances da obra de Ingold no pensamento
antropológico. Há apenas um livro traduzido para o português, Estar vivo: ensaio sobre conhecimento, movimento
e percepção (INGOLD, 2015) e outros poucos artigos espalhados em diversos periódicos do Brasil. É possível que
uma forma de o compreender seja seguindo pelos caminhos teóricos que lhe proporcionaram um robusto repertório
para remontar o que compreendermos por natureza e cultura. Ingold se inspirou em Gregori Bateson (1987, 2006)
com a proposta de uma mente ecológica; Irving Hallowell (1955) num instigante debate com a psicologia a partir
do conceito de comportamento ambiental; James Gibson (2015) apurando a ideia de Affordance; além das
filosofias e percepções de Maurice Merleau-Ponty (1999) e Martin Heidegger (1984).
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de um rio em locais onde este rio jamais ocupou? E mais, mesmo diante dos “ritos de passagem”
que me deixaram um pouco mais analista ambiental, porque era evidente o contraste entre
minha forma de ver aquela situação e a forma que Ana Cláudia procedia com nossa expedição?
Passaram-se, portanto, quatro horas desde que saímos do NEMA. Só soube que íamos para
Brejo Santo-CE durante nosso percurso, o que não era evidente para mim, era evidente para
Ana Cláudia; ela ia checar as parcelas de monitoramento, restando-me fazer outras instâncias
aparecerem igualmente, com suas potencialidades detalhadas nas atividades dos biólogos, e
sem deixar-me cair na ilusão de achar que estas instâncias nunca estiveram lá, assim como, de
achar que elas mantêm a configuração que eu proponho independente de mim; o que começava
a aparecer para mim, aparecia para minha amiga bióloga, mas não da mesma forma.
Este é um dilema típico de quem se orienta pela Antropologia da Ciência e da Técnica
(ACT). Esta orientação diz respeito à seguinte assertiva:

Suponhamos que, tendo voltado definitivamente dos trópicos, a antropologia decida
ocupar uma posição triplamente simétrica: explica com os mesmos termos as verdades
e os erros – é o primeiro princípio de simetria; estuda ao mesmo tempo a produção de
humanos e dos não-humanos – é o princípio de simetria generalizada; finalmente,
ocupa uma posição intermediária entre os terrenos tradicionais e os novos, porque
suspende toda e qualquer afirmação a respeito daquilo que distinguiria os ocidentais
dos Outros. (LATOUR, 1994, p. 101-102).

O que salta aos olhos nesta síntese epistemológica – por isso, política, de Latour –, diz
respeito ao trânsito da antropologia, dos povos “primitivos”, para uma antropologia preparada
e digerida em casa, assim como “oculta eufemicamente as circunstâncias geopolíticas que
condicionaram esta migração” (2015, p. 35), como bem pontuou Guilherme Sá,
complementando que “o argumento latouriano do (re)deslocamento geopolítico da disciplina
não contempla tautologicamente um novo alinhamento político e teórico no interior de seus
quadros” (id. p. 36), mas ajuda a enfatizar – e aqui deixo claro que se trata da minha
interpretação –, a forma como os detalhes de campo, os sistemas de orientações e os termos e
resultados das minhas negociações e de meus parceiros biólogos são suspendidos em meio a
um processo antropológico. Em outras palavras, parece fazer sentido, portanto, que os detalhes
decisivos (erros e acertos) em nossas negociações façam aparecer o coletivo de gestão das
águas, de degradação da caatinga e atividades que proporcionam sua recuperação, como
também, dos mecanismos analíticos internos à antropologia e à biologia, responsabilizando-se,
em um grau maior, por edificar esta realidade. Realidade edificada, pois, entendo que nossas
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diferentes experimentações sobre os mesmos fenômenos aparecem suspensas por serem
proporcionalmente determinantes. Quero dizer com isso, que manter-se em estado de suspensão
e de indefinição quanto à jornada, como foi minha compreensão tardia, mas fecunda, de onde
seria nossa expedição, por exemplo, mostrou-se um terreno apropriado para fazer a simetria de
nossos encontros. Portanto, afirmar que não pretendo fazer nada de novo é uma prudência (ou
retórica) que me afasta dos efeitos representacionalistas típicos de nossas ciências, modernas.

3.2. Transpondo nossas plantas
Brejo Santo-CE mais parece um canteiro de obras. Não são apenas as obras da
transposição que movimentam a cidade. A Transnordetina, ferrovia que pretende interligar a
cidade de Eliseu Martins, no sertão do Piauí, aos portos marítimos de Suape, em Pernambuco
e de Pecém, no Ceará, objetivando melhorar o escoamento da produção agropecuária e de
minérios, voltadas também para o comércio externo, faz daquela pequena cidade cearense um
local singular junto aos projetos de desenvolvimento. Sendo este, outro grande projeto, é
bastante provável que existam programas de mitigação de impacto, consequentemente,
cientistas da degradação ocupados com as plantas ao longo das obras dos trilhos, mas, bem
incerto que teriam consigo um aprendiz de antropólogo intencionado em construir uma
argumentação entre as políticas de desenvolvimento nacional, os ferros das obras e os elementos
da caatinga acionada no empreendimento ferroviário. Este era o cenário que encontramos com
nossa chegada, por volta das 18h00. Para o dia seguinte, já no hotel, concordamos em tomar o
café-da-manhã às 06h30, com a saída às 07h00. Horários acertados, sem conversas alongadas,
direcionamo-nos aos devidos locais de repouso.
Sete da manhã, então! Saímos para fazer um pequeno abastecimento enquanto a segunda
caminhonete, aquela com o barco engatado em sua carroceria, percorria o caminho em direção
ao local das obras da transposição. Abastecimento feito, seguimos por uma estrada de cascalho
batido, à direita da BR 116, na entrada de Brejo-Santo. Eu via em ambos os lados desta estrada,
grandes pastos de capim buffel e algumas poucas cabeças de gado que mais pareciam pinturas
pretas e brancas na imensidão das pastagens acinzentadas. A serra que eu avistava desde que
entramos por aquela estrada ia perdendo suas formas devido aos efeitos de óticas causados pela
nossa aproximação. Jânio, Ana Cláudia e eu, ocupávamos uma das caminhonetes. Na outra,
com o barco, havia Lucas, mateiro que nos acompanharia durante as atividades de
monitoramento das parcelas, Ernesto, motorista da caminhonete e Joaquim, encarregado de
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pilotar o barco. Os motivos de haver uma segunda caminhonete ocupando outros dois
profissionais, consequentemente, mobilizando mais recursos financeiros (hospedagem,
alimentação, combustível e mais um automóvel), é devido aos procedimentos de checagem
daquelas plantas. O que elas tinham a dizer era importante demais para as tarefas de
monitoramento dos efeitos das obras na caatinga, talvez por isso, todos da equipe estejam
acostumados com as exigências financeiras daquelas plantas, uma vez que, nenhum deles se
inquietava com o que para mim parecia um exagero. Era muito recurso gasto para que aquelas
plantas pudessem nos informar como estão sendo afetadas pela transposição.
À medida em que adentrávamos pela estrada de cascalho vermelho, inquietei-me com a
quantidade de carros de passeio com logomarcas de empresas de engenharia, que
ultrapassávamos. CONSERN, MAGMA, SERVENG, dentre outras, sinalizavam alguma coisa:
ou ocorria um encontro de engenheiros nas serras de Brejo-Santo ou os efeitos da transposição
já começavam a me parecer visíveis, não apenas nas plantas, mas nos automóveis. Ana Cláudia
pediu para Jânio reduzir a velocidade para me mostrar o Viveiro de cultivo de plantas para
atividades de reflorestamento. Estes viveiros, in locus, fazem parte das metodologias de
mitigação de impactos desenvolvidas pelos cientistas e técnicos do NEMA. Soube que há
biólogos cuidando daqueles viveiros, e aqui, novamente, sentia os efeitos que este
empreendimento exige. Mais recursos financeiros para custear a manutenção das plantas em
condições de degradação causadas pelas obras; seria das plantas ou das obras, tamanha
exigência? Fiquei com esta questão na cabeça! O certo é que à medida em que eu via o que
estava sendo mobilizado ali, aprendia muito sobre plantas e desenvolvimento nacional. A
aprendizagem era constante e constituinte. Ana Cláudia fazia questão de diminuir o ritmo da
nossa expedição para me explicar detalhadamente tudo que lhe saltava aos olhos, ou que eu lhe
questionava. Foi assim também, quando avistamos uma quantidade incontável de plantas
cortadas em pequenos pedaços de madeiras curiosamente empilhadas à beira da estrada, mais
parecendo uma feira de vendas de fogueiras de São João, se não fosse pela placa alertando sobre
a proibição de retirar as madeiras daquele local.
Xiloteca (do grego xýlon = madeira + theke = coleção) é um local com condições
controladas onde se guarda madeiras, destacando os detalhes sobre sua anatomia. Tal
metodologia funciona dentro dos procedimentos referentes ao Inventário Florístico, uma das
três frentes de atuação das atividades do NEMA. Durante os anos iniciais das atividades
científicas referentes ao PBA-23, sob responsabilidade do Centro de Referência para Áreas
Degradadas da Caatinga (CRAD/Caatinga), houve a construção de uma xiloteca devido à
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demanda científica – pelas madeiras retiradas de plantas serem imprescindível na construção
de conhecimentos científicos sobre o bioma menos conhecido do país –, devido também, à
derrubada das plantas da caatinga pelo maquinário das obras da transposição ser imprescindível
para a materialização dos projetos de desenvolvimento43. Há, de alguma forma, um
equacionamento entre os interesses científicos e políticos focando nas plantas retiradas da
caatinga.

Em campo, árvores, arbustos e lianas sofrem um corte à 1,5m de altura e as partes
superiores são segmentadas em padrão de 30 cm de altura independente do diâmetro
do espécime coletado, com até três duplicatas por amostra. Posteriormente as amostras
são submetidas à secagem em estufa ou em temperatura ambiente e então, é realizado
o choque térmico em freezer por dois dias. Em seguida a amostra segue para a
coleção onde recebe um número de registro ou tombo e todos os dados de coleta
são armazenados no software Carolus® [4], finalizando o processo de incorporação
(Margon, et al, 2013) [grifos meus].

A coleção (...) apresenta hoje 369 registros de espécies coletadas exclusivamente na
Caatinga. Nos mesmos ocorrem 35 famílias, 91 gêneros, 138 espécies e 825
duplicatas. Desses registros, 118 ou 31,97% são representados por 28 espécies
endêmicas da Caatinga, ocupando 20,29% do número total de espécies presentes.
Completando o total de espécies, 1 ou 0,72% é espécie rara, 3 ou 2,17% são espécies
ameaçadas de extinção e 76,82% são as que representam bem a flora da Caatinga
porém são generalistas ou de ampla distribuição, como Anadenanthera colubrina
(Vell.) Brenan, (19 registros na XVASF) utilizada em muitas finalidades como
combustão e construção e Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillet (14 registros)
utilizada no artesanato regional. (id., 2013)

Encaminhar com uma xiloteca exige esforços dos mais diversificados. Secagem,
temperaturas controladas, espaço para armazenamento, isso feito com a grande quantidade de
plantas disponíveis para esta atividade. A xiloteca vinculada aos procedimentos, hoje, sob
responsabilidade do NEMA, segundo Ana Cláudia, já não comporta mais madeiras. A xiloteca
das plantas derrubadas pela transposição não recebe mais plantas que continuam sendo
derrubadas. Devido aos altos custos de manter a madeira em condições controláveis, as plantas
deixaram de ocupar um local construído para seu “repouso fúnebre”, passando a ocupar uma
área de acostamento naquela estrada de cascalho vermelho.

43

O CRAD/Caatinga é um centro de pesquisas coordenado pela UNIVASF. Este centro de pesquisas é fruto de
uma cooperação entre várias instituições atuantes na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (BHSF). Resultante
de convênios entre o MMA e MI, o CRAD/Caatinga é um dos sete centros de referência idealizados por tal
parceria, que – dentre as diversas atividades que compreendem a recuperação e conservação de áreas prioritárias
– envereda pelos caminhos da construção do conhecimento sobre a BHSF, especificamente sobre as caatingas. Os
demais centros de referência estão estrategicamente distribuídos no Cerrado e Floresta Atlântica (BRITO, 2014).
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Pouco a pouco, caminhões-caçamba, escavadeiras, tratores-esteira e caminhões-pipa,
sempre dispostos em minimizar a poeira molhando aquele chão, dividiam o espaço daquela
delgada estrada. Os pastos diminuíam e logo avistei a placa oficial que alertava os transeuntes
para a área das obras da transposição (Foto 1). Se já não era visível que alguma coisa grande
acontecia ali, aquele anúncio encarregava de alertar aos desavisados sobre o que estava
acontecendo, quem era o responsável e “quanto” estava sendo gasto no empreendimento44.
Descendo uma ladeira, avistei uma imensa área desmatada. Serras, vales e mais serras desnudas,
sem a vegetação da caatinga. Estavam ali, estradas improvisadas para o tráfego do maquinário
das obras, algumas lagoas que se formaram com as chuvas, estrategicamente drenadas pelos
carros-pipa na constante tarefa de diminuir a poeira, bodes e vacas comendo a pouca vegetação
que insistiam em nascer. O formato que a falta de vegetação em algumas serras assumia, sem
plantas de certa altura para baixo, fazia-me imaginar uma pessoa sem a parte de baixo da roupa
sendo molestada por uma força maior; tratava-se, por outro lado, da ação indelicada dos tratores
patrolas e enchedeiras em movimentos e posições de “estupros” da caatinga. Aquelas estradas
serpenteavam as serras desnudas, e quando serpente aparece associada à grandes
empreendimentos desenvolvimentistas no Rio São Francisco, não é bom sinal 45. A rapidez com
que os operários mudavam o curso daquela estrada dava mais sentido à analogia com uma
serpente. As mudanças de direção, as construções e novas pavimentações eram os movimentos
de ondulações laterais em formatos de ondas de seno, como bem o é, o jeito das serpentes se
locomoverem. Caminhões carregados de pedra desciam e subiam aquelas ladeiras em direção
a um estrondoso barulho que não dava para saber de onde vinha, nem o que lhe ocasionava.
Aquela área que mais parecia ser o efeito de um meteoro que caíra, constituiria um dos 26
reservatórios, dos quais três já existentes (IBAMA - Licença Prévia 200/2005), construídos ao
longo dos canais.

Por terem seus efeitos visíveis, questionava-me em pensamentos, se

realmente era preciso existir atividades científicas para comprovar que a caatinga estava sendo
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Instrução Normativa SECOM-PR No 2, de 16 de dezembro de 2009, possibilitado pela Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República, diz respeito às ações de publicidade dos órgãos e entidades
integrantes
do
poder
executivo
federal
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
file:///C:/Users/eduro/Downloads/IN%2002%20%20publicidade%202009.pdf, consultado em 15/06/2016.
45
Faço alusão à lenda da Serpente da Ilha do fogo, localizada entre as cidades irmãs, Juazeiro-BA e Petrolina-PE.
As versões da lenda variam em acordo com quem as contam. Maria Izabel Ponte (Bebela), conhecedora da cultura
do Vale, no livro Era uma vez... Lendas de Juazeiro e das cidades ribeirinhas do Vale do São Francisco, sintetiza
a lenda. Morando abaixo do morro da Ilha do Fogo, há uma grande serpente. Pescadores já viram o resplendor da
luz de seus olhos atentos às cidades. A serpente se encontra presa por três cabelos de Nossa Senhora das Grotas.
Devido às injustiças, pecados e injurias cometidos pelos citadinos, dois dos fios de cabelo já se quebraram. Se um
dia, o fio restante não resistir, a serpente se soltará, transformando-se numa enorme baleia, fazendo de Juazeiro e
Petrolina, sua cama, destruindo-as. Dizem que a Barragem de Sobradinho também não resistirá.
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modificada (voltarei neste assunto adiante). Aqueles locais são, decididamente, locais centrais
nas preocupações dos cientistas que se dedicam a recuperar a caatinga degradada (Foto 2).
Foto 1: Placa oficial das obras – Etapa 1

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo.
Foto 2: Obras do reservatório

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo.

Logo encontramos a outra caminhonete e o restante da equipe já empenhada em pôr o
barco nas águas do Açude Atalho. Surpreendi-me com tamanha expertise daquele motorista em
fazer a caminhonete descer aquela ribanceira que findava nas águas do açude. Preparamo-nos,
então, para seguir viagem de barco. Com a ajuda de Ana Cláudia, vesti o colete salva-vidas e a
caneleira de couro, garantindo minha segurança frente aos perigos das águas e de possíveis
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ataques de animais peçonhentos. Com o GPS devidamente calibrado, planilhas, papelões e
sacos plástico, Ana Cláudia se mostrava pronta para fazer ciência. Com facão, canivete e
cavador, Lucas também se mostrava pronto. Com o podão, garrafa térmica, câmera fotográfica,
caneta e papel, eu estava pronto para segui-los, caso não fosse o motor do barco que insistia em
não funcionar. Aquele Mercury Sea Pro nunca tinha causados problemas, explicou seu
Joaquim, trazendo-nos ciência de sua inoperância; clara manifestação de sua experiência com
motores e barcos. Evidente experiência que não o ajudou a escapar da jocosidade dos
comentários de alguns da equipe, propondo soluções mirabolantes para nos levar à outra
margem do açude: “vamos nadando, amarre essa corda em mim, que eu reboco o bardo”, disse
Ernesto, homem alto e forte que dirige a segunda caminhonete. Arrisquei-me na brincadeira,
sugerindo que déssemos a volta na serra, a pé, chegando ao outro lado do açude. Ideia
mirabolante, essa minha! O silêncio de todos diante da minha infeliz sugestão, fez-me
compreender melhor o sarcasmo de Fernando e Luiz, outro dia no NEMA, diante da minha
empolgação em não saber o quanto teríamos de caminhar para chegar àquelas parcelas, e que
agora, eu acabava propondo estender ainda mais o percurso. Para o bem de todos, não fui
atendido. A responsabilidade por resolver o problema repousava em Ana Cláudia, líder de nossa
expedição. Após equacionar os custos de acionar uma nova equipe, novo barco, manutenção do
motor, diárias e hospedagens, nossa líder sugeriu que fôssemos monitorar outra parcela.
Deixando metade da equipe encarregada de fazer o Sea Pro funcionar, seguimos em direção à
parcela de monitoramento do outro lado das obras do açude, próximo ao estrondoso barulho e
as caçambas que carregavam pedras (fotos 3 e 4).

Foto 3: Lucas, Valmir e Joaquim reparando o motor do barco.

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo.
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Subimos uma serra na direção inversa destes automóveis carregados de pedras,
prudentemente se locomovendo em marcha reduzida. Caso não estivessem nesta configuração,
a velocidade seria tamanha que os freios não suportariam os efeitos da descida de um carro
abarrotado de pedras. Estacionamos a caminhonete na direita daquela estrada, na sombra de um
pé de angico (Anadenanthera colubrina). “É aqui! O GPS aponta para cá, 30 metros à direita!
”, este foi o sinal emitido por Ana Cláudia para entrarmos na caatinga (foto 5). Enquanto Lucas,
calejado de outras expedições – pois, já desenvolvia esta atividade há mais de 2 anos –,
enfincava o cavador no solo seco e duro, eu era treinado nas artes de coleta das folhas que lhe
interessam. Eu via folhas e plantas das mais variadas cores e tamanhos. Plantas rasteiras, plantas
que sobreviviam entrelaçadas nas outras como hospedeiras, plantas altas de sombra
convidativa, plantas espinhentas e perigosas, uma grande variedade de vegetais naquele
apertado trecho de caatinga. Dividíamos o espaço com aquelas plantas e outros seres
catingueiros. Tinha calangos e lagartixas (Tropidurus oreadicus), cantos de pássaros que eu me
esforçava em reconhecer: caretinha, coleirinha, custipiu, sofrê, cancão, bem-ti-vi, dentre outros
que me pareciam familiar. Reconhecer os pássaros pelos seus cantos, para mim e Lucas, era o
passatempo preferido. O que nos interessava, porém, eram as plantas. Não qualquer planta, nem
quaisquer folhas destas “escolhidas”, como bem resumiu, minha mentora bióloga, mas folhas
adultas e em bom estado.

Foto 4: Caminhão-caçamba serra abaixo.

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo.
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Foto 5: Lucas e Ana Cláudia prestes à beira da caatinga

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo.

Reconhecer estas folhas foi a primeira etapa do meu treinamento, que se confundia com
as etapas daquele trabalho de campo; a medida em que eu aprendia, completávamos alguma
parte de nossa expedição. Se os ajudar em suas atividades configura parte do que nós,
familiarizados com a literatura antropológica, chamamos de observação participante,
parecendo algo desejável para minha incursão etnográfica, para Ana Cláudia e Lucas parecia
ser necessário; não dava para ficar parado só olhando, era preciso ajudá-los a fazer sua ciência,
já que parece que é a partir daí que a minha se faz. Além do mais, eu tinha ocupado o local de
alguém na expedição. Outro analista mais experiente poderia muito bem ter vindo no meu lugar.
O quero dizer com isso, é que eu ocupei o local de alguém na caminhonete, na hotelaria e no
restaurante onde íamos almoçar. Em resumo, já que eu estava ali sendo custeado em maior grau
pelos recursos financeiros do NEMA, coletar solos e folhas fazia parte das exigências postas
pela minha “interlocução”46. Por outro lado, não se tratava apenas de recursos financeiros, e é

46

O custeio da minha pesquisa, seja pelo PPGAS/UFRN e recursos do NEMA, seja por dinheiro emprestado por
amigos e familiares, poderia muito bem compor um espaço maior junto aos meus procedimentos de entrada em
campo. É pelos efeitos do fluxo descritivo que achei conveniente mencioná-los aqui. Pós-Graduando do
PPGAS/UFRN têm direito a R$ 800,00 anuais para trabalho de campo ou para serem gastos com despesas de
eventos científicos. Obtive este ano uma ajuda de custo no valor de R$ 400,00 dessa verba de apoio discente.
Minha vinculação ao NEMA, como mencionei acima, trouxe-me algumas dádivas e elas se estendem aos recursos
financeiros. Todas as despesas referentes ao meu deslocamento de Petrolina-PE para Brejo Santo-CE, assim como
alimentação e hotelaria por uma semana foram custeados pelo NEMA. Peço desculpas pela incapacidade de
problematizar estas questões agora, mas, deixo claro que é possível fazer este desnível de recursos referentes à
antropologia e à biologia funcionar num quadro maior dos planos de dominação ocidental. Seriam estes desníveis
fruto de uma histórica relação entre biologia, área central nos planos políticos ocidentais (FOUCAULT, 2008), e
a antropologia, área central nos planos religiosos ocidentais (MARQUES, 2015)?
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oportuno frisar isto: nunca fui inquerido a respeito das despesas que minha pesquisa iria trazer
para eles e o que eu daria em troca, tinha mais a ver com uma disposição moralizada, da minha
parte, por estar ao lado de pessoas realizando trabalhos pesados e não conseguir ficar parado
sem os ajudar.
Logo aprendi que as folhas de verde mais intenso, que não estão muito próximo dos
brutos e folhas mais novas, bem como, dos frutos e flores, eram as candidatas perfeitas. Aquelas
folhas empoeiradas, sob o efeito da terra agitada pelo ir e vir das caçambas, estavam pouco a
pouco desenvolvendo a capacidade de se comunicar conosco. Delas queríamos saber coisas que
os brotos e folhas mais novas não podiam atestas, se atestavam, não podíamos acreditar. Por
serem mais novas, não tinham o suficiente para passar pelas triagens exigidas pela metodologia
dos meus parceiros biólogos. Elas tinham pouca história, e as histórias que tinham, não nos
interessava naquele momento, quem sabe numa nova checagem da parcela, quando tivessem
“maioridade”. Gafanhotos, lagartas, pássaros, fungos, entre outros seres que se alimentavam
das folhas das plantas, dificultava nosso trabalho. Era difícil encontrar folhas que não
estivessem roídas, faltando pedaços ou rasgadas. Eram muitos competidores para poucos
analistas ambientais. Se muitas plantas haviam lá, muita experiência Lucas e Ana Cláudia
tinham, aparatos técnicos prontos (sacolas, papelão e lápis, para escrever o nome da espécie
(Foto 6)), obras da transposição progredindo o suficiente para impactar a caatinga, porque nossa
tarefa de monitoramento da caatinga enfrentava tais dificuldade?

Foto 6: Ana Cláudia separando as folhas coletadas.

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo.
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Noutra expedição de monitoramento, Ana Cláudia esteve em campo com Lívia, bióloga
responsável pela a equipe de monitoramento, mas que em suas idas ao campo, tratava de medir
o diâmetro do caule e a altura das plantas. A forma como as plantas atestavam suas condições
para Lívia era diferente da forma como se apresentavam para Ana Cláudia. O ritmo com que
suas medições ocorriam, impedia que sua colega executasse suas coletas. Quando se trata de
trabalho de campo, há diferentes rotinas de trabalho para diferentes cientistas ao verificarem as
mesmas plantas. Esta aparente contradição não define as relações destas cientistas, mas as
potencializam. Stengers (2002, p. 158) coloca que “(...) é interessante transformar uma
contradição aparente em tensão”, isso, pois, completa a autora, (...) “certos aspectos da
exigência ética ou política são então suscetíveis de se tornar questões internas, vetores de
invenção e não motivo de autolimitação”. O tensionamento que me parece ser gerado pelos
desníveis de atividade postos pelas posições delas dentro da mesma equipe, proporcionou o
espaço necessário para Ana Cláudia seguir suas atividades noutros tempos e locais, ou seja,
numa nova expedição de trabalho em campo, consequentemente, a expedição que me foi dada
a oportunidade de seguir. Estendo esta tensão, muito bem descrita por Isabelle Stengers,
portanto, à minha abordagem antropológica. Trata-se, então, de espaços de criação e motivações
potencializadas pelo jogo de poder existente entre nossas posições dentro de uma mesma
equipe, que por sua vez é diretamente proporcional aos nossos sistemas de orientação. Lívia
com suas medições de caules e galhos, Ana Cláudia com suas folhas em bom estado e eu,
aprendiz de antropólogo, com os procedimentos e resultantes destas peripécias em encontro
com as plantas que nos interessam, criávamos as facilidades ou dificuldades nos trabalhos. Isso
explicava os “X” escrito com lápis na planilha. Na expedição anterior ela havia coletado
algumas poucas folhas de plantas, devido ao tempo que não era necessariamente o que suas
plantas careciam, mas que estavam cuidadosamente sinalizadas na planilha, que visivelmente
dispunha de espaços reservados para outras plantas. Daqueles pontos de monitoramento da
caatinga de chão seco e duro para uma planilha de papel, era um caminho que as plantas estavam
acostumadas a fazer, porém, escondidas nos procedimentos de campo, através de movimentos
que focalizam na representação em detrimento da intervenção (HACKING, 2012), movimentos
típicos das ciências modernas. Aquele “X” que posteriormente será transformado no
Laboratório Multiuso, “eclipsifica” os ritmos das medições e experimentos noutras expedições
e noutras parcelas, mas volta a compor novas investidas; camadas e mais camadas de
experimentações e teorizações.
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Compreendemos por pontos de monitoramento:

Cada Unidade Amostral terá uma área de 12,56 Km2, onde serão estabelecidas os
pontos de monitoramento dos diferentes grupos taxonômicos da flora e da fauna
terrestre, buscando, para o monitoramento de vertebrados, parcelas de excelente
qualidade ambiental, que são aquelas que apresentam diversidade fitossociológicas e
fitofisionômicas (herbáceas, arbustivas e arbóreas). Devem-se priorizar as áreas
amostrais que apresentem bons indicativos da ocorrência de espécies chave de
vertebrados e entomofauna (Hemíptera e Lepidóptera, indicadoras da qualidade do
ambiente) em cada um dos grupos fisionômicos da Caatinga. As áreas utilizadas para
monitoramento deverão apresentar também bom estado de conservação em cada
Unidade Amostral. Após a identificação dessas áreas amostrais deverá ser realizado
um sorteio que reduzirá erros estatísticos na análise dos resultados (PBA-23, p.18).

Os pontos de monitoramento são demarcados por estacas de madeira com tinta vermelha
na parte superior (Foto 7). Lucas os reconhecia à distância. O chão encoberto de galhos e folhas
secas, arbustos pequenos e densos, deixavam nossa caminhada pela caatinga muito trabalhosa,
mas não o impedia de reconhecer aquelas estacas. Habilidades de seguir rastros das
metodologias científicas na caatinga, eu diria. Seguir rastros na caatinga envolve uma questão
empírica, que se faz com o corpo, como bem descreveu, Renzo Taddei, em seu comentário ao
filme Rastejador, s.m., atendendo ao pedido de Felipe Sussekind (TADDEI, 2014). Ou então,
nas palavras de Sussekind (2014, p. 195), que “seguir os rastros que nos conduzem a esse lugar
onde há uma onça à espreita me parece implicar nesse aspecto do devir animal”. Não quero me
arriscar numa infrutífera comparação entre estes diferentes relatos sobre habilidades de seguir
rastros, tampouco desqualificar o robusto trabalho destes autores que tanto me inspira, porém,
acredito que, seja numa caçada a cangaceiros através da caatinga, seja sendo “caçado” por uma
onça no pantanal, envolve-se aí compartilhamentos, no caso de Lucas, de experiências
profissionais e técnicas, no qual sua relação com as metodologias científicas assumem uma
configuração singular ao entrar em contato com suas experiências anteriores na caatinga. A
despeito de onças, enquanto seguíamos de uma parcela para outra, por entre as trilhas de
expedições passadas, Lucas justificava o facão na sua cintura, contando-me histórias de outros
mateiros que viram rastros de onças por aquelas áreas catingueiras.
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Foto 7: Lucas e Ana Cláudia dentro da parcela.

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo.

Queríamos desta parcela, folhas de catingueira (Caesalpinia pyramidalis), angico
(Anadenanthera colubrina) e pau-pereira (Aspidosperma pyrifolium Mart). Se para identificar
folhas em bom estado passei pelo treinamento de Ana Cláudia, para reconhecer estas plantas
mobilizei conhecimentos muito bem constituídos durante minha infância e adolescência no
interior da Bahia; pau-pereira é matéria prima para berimbaus lá no interior. Meu desafio
parecia outro, agora, fazendo nossas experiências funcionarem num quadro maior das
metodologias e experimentos de monitoramento de áreas de gradadas. Por outro lado, nada de
novo se pensarmos em termos dos movimentos que constituem as investidas científicas 47. O
caso entre as diferentes formas de fazer medições “climatológicas”, muito bem acompanhada
por Taddei (2006), é exemplar para compreendermos como outros conhecimentos são evocados
pelos construtores de ciência, mas que em certo ponto de suas redes acabam inviabilizados, ou,
como é o caso da “anedota do jegue metereologista”, ofuscados junto às autoridades,

47

Latour (2011) abre o Capítulo V -Tribunais da Razão, do livro Ciência em Ação: como seguir cientistas e
engenheiros sociedade afora, demonstrando os desníveis de poder entre as medições meteorológicas dos poucos
cientistas do tempo, munidos de satélites, sistemas de geoprocessamento, estações de tratamento de dados, dentre
outros aliados caros e de difícil acesso, e as constatações “climatológicas” que milhares de pessoas fazem sobre o
ambiente diariamente. Faz-se necessário perguntar, portanto, como a vontade de muitos é sobreposta à vontade de
poucos? Seriam estes, os movimentos das tecnociências, filhas de um ideal científico universal, assimilando dados
das mais variadas ordens, purificando-os, traduzindo-os, retirando a sujeira e os ruídos, porém, sustentadas por
esoterismos que muito bem as definem?

82

argumentações e aliados científicos, mas que reflete uma clara manifestação da resistência dos
conhecimentos tradicionais frente às autoridades do assunto48.
Queríamos daquelas plantas, folhas em bom estado. Como a verificação da qualidade
das folhas carecia de pouca distância de nós até elas, pois, é preciso olhá-las de perto, atentos
ao seu estado de “saúde”, restávamos alcançá-las. Em muitos destas triagens iniciais, como as
requeridas pelos pés de angico – árvore perenifólia (àquelas que mantêm folhas durante o ano
inteiro) a semicaducifólia (que tem características em acordo com as estações do ano), com 10
a 20 m de altura e 30 a 60 cm de DAP (unidade de medida referente ao diâmetro dos caules),
podendo atingir até 35 m de altura e 100 cm de DAP, na idade adulta (CARVALHO, 2002) –,
era preciso ter o auxílio do podão. Com extensor de nossos braços, este aparato técnico nos
colocava em maior proximidade das folhas que poderiam preencher nossas exigências. Com
um forte sopapo no pendulo ligado a uma corda no topo daquele podão, que com pouco esforço
chega a ter 3 metros de altura, faz-se as lâminas se encontrarem efetivando o corte, assim, pondo
para o chão, aqueles galhos que apostávamos ter boas folhas. Ana Cláudia sentia dó, quando
não era possível coletar folhas daqueles galhos retirados das alturas; ou estavam roídas pelos
gafanhotos e outros insetos ou eram novas demais. Caso as boas folhas estivessem ali, a tristeza
ou dor eram amenizados devido aos cumprimentos dos requintes técnicos e científicos. Segata
(2012) bem demonstrou em sua tese doutoral, as ambiguidades dos seres (no seu caso, de pets
numa clínica veterinária) diante das perdas e dos ganhos nos procedimentos técnico científicos.
Quero dizer com isso, não obstante, que o local que as folhas ocupam num experimento depende
de sua capacidade em ocupar um local junto dos êxitos científicos.
Queríamos destas folhas, seus testemunhos. Em sacos de papeis pardos, Ana Cláudia as
acomodava cuidadosamente de uma forma com que fiquem na mesma direção desta
embalagem, evitando possíveis dobraduras. O armazenamento das folhas é feito por minha
mentora bióloga, pois requer cuidados que um recém iniciado nas práticas de coletas de folhas
adultas em bom estado não havia desenvolvido. Aquelas poucas folhas saíam das copas e galhos

A anedota, em sua versão mais comum, é a seguinte: “Técnicos da agência meteorológica estadual pedem
hospedagem na casa de sertanejo para passar a noite. O dono da casa, senhor idoso, oferece um quarto aos técnicos,
que dizem preferir o alpendre, onde instalariam suas redes. O senhor diz que choverá durante a noite; os técnicos
olham para o céu estrelado e dizem que isso é impossível. O senhor então entra e tranca a porta. No meio da noite,
é acordado pelos técnicos a golpear a porta durante o temporal. Na manhã seguinte os técnicos perguntam ao
senhor como este sabia a respeito da chuva. Este aponta um jegue parado à frente da casa: ‘estão vendo esse jegue,
que não tem uma das orelhas? Pois quando ele vai dormir embaixo daquela latada ali, é porque vem chuva. Ele
não gosta que água entre em seu ouvido’ Moral da história: mais vale um burro meteorologista que um
meteorologista burro”. Retirado de (TADDEI, 2006, p. 163).
48
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para dentro daquele apertado saco de papel. Recintos, ora compreendidos por Stélio Marras
(2009) como “operações de conservar e de transformar, misturar e purificar os chamados
agentes biológicos, químicos e físicos nesses laboratórios” (id., 2014, p. 12); pois, “operam
essas passagens e as funções de recepção e de transmissão, e, por isso, também são agentes –
agentes condicionantes” (idem), complementa o autor. Condicionantes, são estes sacos de
papeis, por serem ao mesmo tempo barreiras que impediam desorganizações, caso as folhas
quisessem se misturar com outras já coletadas, assim como um sistema de classificação, pois,
tinham descritos em suas laterais o nome popular das plantas. Ana Cláudia dizia que naquele
momento o nome popular funcionava melhor que as denominações em latim, típicas da
caracterização científica, quem sabe talvez, prevendo o manuseio de pessoas desconhecedoras
do sistema de nomenclatura de espécie, como eu, por exemplo.
Na chegada do segundo ponto de monitoramento, eu já tinha me tornado um bemsucedido ajudante de coleta de folhas, munido de um podão e de uma garra térmica cheia
d’água, sem ao menos me lembrar daquelas poucas folhas de papel e caneta que eu imaginava
serem partes do meu diário de campo. Se antes eu via uma vastidão de folhas, plantas, pássaros
e outros animais, agora continuo os vendo, porém, logo meu olhar é desviado para aquelas
poucas folhas em bom estado do “pé” de Pau-Pereira, que encontramos na beira do leito de um
córrego seco. Nas vizinhanças deste córrego seco, as plantam são maiores e em maior
quantidade, forçando Lucas a cortar alguns de seus galhos e pisotear alguma daquelas malvas
(herbáceas da família Malvaceae), afim de construir novas trilhas, pois, as trilhas de expedições
passadas já não cumpriam seu papel; elas já não conseguiam passar as informações que
precisávamos. Dependíamos do Garmin Etrex® com sua imprecisão e sua simplicidade, pois,
uma coisa é demonstrar que uma parcela está há 30 metros a noroeste, outra coisa é se deparar
com quantidade de espinhos, galhos e barrancos que temos de superar para chegar até lá.
Proporcional à densidade da vegetação, o solo ficava mais arenoso. Com seu cavador com
guidão similar ao de um patinete, Lucas retirava daquele chão três amostras de locais diversos
dentro da parcela de monitoramento (Foto 8). A parte inferior do cavador – com duas hélices
amoladas formando um furo, como aquele da agulha por qual se passa a linha –, somado à
arenosidade do solo próximo ao córrego, facilitava o seu trabalho. Forçando o cavador no chão,
afincando-o em movimentos circulares até que a fenda da ponta do cavador estivesse totalmente
dentro do chão, meu amigo mateiro retirava aquela parte de chão, que em pouco tempo depois,
nos laboratórios do NEMA, passaria a responder nossas perguntas, ou melhor, se tornaria o
mais confiáveis dos porta-vozes a respeito de como era sua composição antes e depois das obras
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da transposição. Este solo ocuparia o lugar de réu, colocando “em jogo os comportamentos de
não-humanos em um laboratório transformado em tribunal de justiça” (LATOUR, 1994, p. 29).
Voltarei nestes assuntos no próximo capítulo.

Foto 8: Ana Cláudia e Lucas coletando solos

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo

Solos e plantas coletados, finalizando os trabalhos nesta parcela, seguimos de volta ao
açude na esperança do Mercury Sea Pro ter “pegado”. Seguindo por aquelas “estradasserpentes”, o cenário é de obras faraônicas, a exemplo, de uma imensa parede de concreto
construídas para reter as águas canalizadas pelo eixo norte e por canais menores que
preencherão aquele enorme buraco no meio da caatinga. Pilhas de pedras, junto do paredão de
concreto formam os limites do reservatório. Ao virar o rosto para trás, despretensiosamente,
avistei o local de onde vinha aquele estrondoso barulho de pedras, que as caçambas não se
cansavam de trazê-las. Tinha ali uma serra cortada ao meio por máquinas que eu não consegui
identificar. Pedras maiores eram transformadas em pedras menores, servindo, como mencionei
acima, de limites para o local que as águas do São Francisco iriam inundar. Na subida da última
ladeira antes do açude, pedi para Jânio estacionar a caminhonete rapidamente. Desci e me
posicionei no topo da barragem, intencionado em encontrar uma boa posição para tirar algumas
fotos do canteiro de obras; temendo que a minha descrição fosse insuficiente para demonstrar
o quanto aquela área de caatinga estava sendo drasticamente modificada pelo empreendimento
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desenvolvimentista49. Se verificar os efeitos das obras na caatinga sempre foi o objetivo de
nossa expedição – agora já um pouco mais familiarizados com os procedimentos sobre como
plantas e solos podem preencher nossos objetivos –, eu prestava ao papel de fazer outros
elementos, vale lembrar, constantes e constituintes em nossas pesquisas, aparecerem junto de
nossas argumentações.
Quanto ao motor do barco, não houve negociação, o que não quer dizer que não houve
relação. Já que ele nos impossibilitava de seguir para a parcela mais trabalhosa, seguimos a
sugestão de Ana Cláudia e fomos almoçar. Na saída do reservatório, encontramos outras
equipes do NEMA em suas caminhonetes brancas sujas de lama; almoçaríamos no mesmo local.
Naquele restaurante abarrotado de biólogos, mateiros e um aprendiz de antropólogo, encontrei
Fernando que curiosamente me inquiriu sobre o que eu havia visto, assim como, sobre quando
eu iria acompanhar sua equipe. Respondi com um gesto de rosto indicando minha roupa suja
de terra misturada com suor, na intenção de ser interpretado como: olha, está vendo meu estado,
trabalhei muito! Disse-me, meu amigo biólogo, que naquele dia se ocupou em inventariar as
plantas de uma área que em breve será desmatada pelas obras. Sua equipe, responsável pelo
inventário florístico em áreas de impacto direto das obras; é a primeira equipe de analistas
ambientais a ir em campo. Não alonguei a conversa, eu continuava interessado por plantas:
grãos, legumes, folhas, dentre outras que eu ansiava em comer no almoço. Agora à tarde,
seguiríamos viagem de volta para Salgueiro-PE. No restante da semana ocuparíamos de checar
as parcelas próximas e dentro da Floresta Nacional de Negreiros.

49

A fotografia e o trabalho de campo antropológico mantêm uma relação visceral. Passando pela clássica aversão
malinowskiana, pois, assim como documentos e outras fontes de dados, como criticamente apontou Lévi-Straus,
estragaria a “(...) maravilhosa instituição que permitirá ao etnólogo, num diálogo atemporal com sua pequena tribo
(...) atingir verdades sobre a natureza e a função das instituições sociais” (1996, p. 25), imagens e fotografias são
focos de controvérsias, bem como de frutíferas abordagens antropológicas. O local que ocupam na obra de EvansPritchard (2007), por exemplo, ainda que num espaço menor (GODOLPHIM, 1995), possibilita ao leitor
acrescentar outros encadeamentos às suas narrativas. Margareth Mead (1975), em sua crítica à verbalização
antropológica (apud, SAMAIS, 1995) e as colocações de Jack Goody (1988) acerca dos meios visuais de
comunicação e sua relação com o trabalho antropológico, são outros bons exemplos das proporções que o debate
sobre a operacionalização de imagens no trabalho antropológico vem tomando. No Brasil, hoje, há um campo de
Antropologia Visual demasiadamente consolidado. Iniciativas como o Núcleo de Antropologia Visual (NAVIS)
da UFRN, coordenado pela antropóloga Lisabete Coradini, estimula, dentre outras coisas, a criação de
conhecimentos que escapam dos modelos cientificistas, muitas vezes, estritamente escriturísticos. Recentemente
com as possibilidades postas pelo trabalho de Tim Ingold (2015), elementos gráficos são centrais para a
antropologia, não com fotografias e videoclipes - pois também operam um recorte entre o trabalho de campo e o
texto que é publicado, por exemplo -, mas com os “desenhos fazendo escrita” (id, p. 259), pois, são uma genuína
forma de apreender o ambiente, por ser parte constituinte dele. Para um instigante entendimento dos desenhos no
trabalho antropológico, indico as produções de Aina Azevedo (2016), pois, acredito que a autora trata de questões
cruciais ao problematizar as rupturas existentes entre o trabalho de campo e a escrita etnográfica, no seu “convite
à antropologia desenhada”.
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3.3. O que não se transpõe
Foto 9: “Pé de imburana”?

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo.

De Brejo Santo-CE para Salgueiro-PE, mantendo uma média de 120 km/h naquela
Amarok 4 x 4 branca, não demoramos mais de uma hora de viagem. Sem ao menos parar na
hotelaria, passamos por Salgueiro-PE seguindo viagem pela rodovia PE-516 em direção ao
município de Serrita, também no Estado de Pernambuco. Serrita é a cidade imortalizada pela
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sua famosa Missa do Vaqueiro e pela belíssima canção A morte do vaqueiro de Luiz Gonzaga50.
Era impossível não me atentar, instantaneamente, para a relação entre as vacas, o cachorro, o
cavalo, o teor religioso e a musicalidade que aquela cidadezinha me colocava51.
Já dentro da caatinga, fomos impossibilitados de seguir no conforto da caminhonete,
pois, plantas de maior porte fechavam nosso caminho, e seguir a pé parecia a única opção. A
formação de nossa equipe era a mesma: Lucas com o cavador, Ana Cláudia com seus sacos de
papel pardo e eu com aquela garrafa térmica de 5 litros, que já parecia ser de 15 litros, devido
ao meu cansaço. O sol estava escaldante, a caatinga mais seca que nas proximidades do açude
nas parcelas anteriores. Aquelas roupas pesadas, a poeira que se misturava com suor e protetor
solar só aumentavam a sensação de calor. Sorte a minha que nosso trabalho naquela tarde não
se estendeu. Não sei avaliar o grau de intencionalidade, mas, aquelas imburanas-de-cheiro
(Amburana cearensis), burra-leiteiras (Sapium argutum), jurema-preta (Mimosa hostilis) e
baraúna (Foto 10), são árvores grandes e se destacavam pela sua coloração junto de quantidade
incontável de outras plantas, facilitando, portanto, nosso trabalho. Somado ao jogo de futebol
da Champions League – nas terças-feiras à tardinha, ansiosamente aguardado por Ana Cláudia
e Lucas –, com as oitos horas de trabalho que configuram a rotina dos mateiros e motoristas,
50

A Missa do Vaqueiro de Serrita é celebra no quarto domingo do mês de julho desde 1971. Vaqueiros, repentistas,
sanfoneiros e zabumbeiros se deslocam dos locais mais longínquos do sertão para prestigiar o evento. Numa
bricolagem de contos populares com teor religioso, essa manifestação é sustentada por dois conjuntos de práticas
simbólicas. No primeiro, há apologia à figura do vaqueiro, que neste caso, tem nome e sobrenome, Raimundo Jacó
(...) destemido, forte, dotado de grande espírito de liderança, era capaz de adivinhar onde comia e dormia cada
cabeça de gado sob sua responsabilidade. Fora covardemente assassinado, encontrado após dias sob a vigilância
de seu cachorro que impedia a aproximação dos urubus (LIMA, 1991). Raimundo Jacó esta imortalizado na canção
A Morte do Vaqueiro de seu primo legítimo, Luiz Gonzaga, o rei do baião: “Numa tarde bem tristonha, gado muge
sem parar, lamentando seu vaqueiro que não vem mais aboiar. Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão,
o seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Sacudido numa cova, desprezado do Senhor, só lembrado do
cachorro que inda chora sua dor. Ei, gado, oi Eee... Ei...”. O segundo conjunto, trata propriamente do teor
religioso. Como bem relatou, Janirza Lima (1991), o “espírito” do que fazia os vaqueiros da região, muitas vezes
ariscos com seus pares, demonstrarem profunda união e benevolência, fora muito bem tragado pela igreja católica,
especificamente, nos esforços do Padre João Cancio, na época, titular da igreja de Cabrobó, culminando, portanto,
no sincretismo entre a morte do vaqueiro e a missa católica, por tal culto requerer exatamente o que os vaqueiros
manifestavam em certos momentos. Se hoje missa e vaqueiros aparecem indistintos em Serrita, isso nem sempre
foi assim.
51
Sobre a hipérbole da “instantânea atenção às relações entre humanos e animais”, tem a ver com a minha trajetória
de estudos antropológicos, sempre me aproximando de autores que deslocam a agência humana, numa tentativa
de problematizar a humanidade pelo que lhe é extremamente diferente. A relação entre humanos e animais é um
tema constante nas etnologias ameríndias, a exemplo de Seeger (1980) e Overing (1999), porém, figurando em
muito dos casos - salvo exceções como Sussekind (2014) -, como pano de fundo para conhecer os sistemas de
trocas, hábitos alimentares, processos de domesticação, dentre outros focos de ação humana; clara assimetria entre
os termos colocados na relação. Mas, recentemente, com o aporte metodológico possibilitado pela Teoria AtorRede, os animais são o centro das abordagens. Segata (2014), problematiza o local de certos animais, os pets, nas
abordagens antropológicas, destacando os efeitos da “virada animalista na antropologia”, uma vez que, é evidente
que a antropologia privilegia alguns animais, e o centro gravitacional desta posição privilegiada são as produções
antropológicas com focos em povos indígenas, ou etnológicas. Não faz sentido para nossa ciência criar espaços
privilegiados para alguns animais, assim como não há sentido em existir uma antropologia mais antropológica que
outras.
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que nunca devem ser extrapoladas, não podíamos ficar mais tempo naquela caatinga. Quando
se trata de assiduidade da carga horária de trabalho, Ana Cláudia se desdobra para não
desobedecer às recomendações da administração do NEMA. Houve casos em que motoristas e
mateiros desenvolveram trabalhos fora de seus expedientes, causando alguns transtornos
jurídico-trabalhistas, por isso, findamos nossas atividades com tempo de sobra para a viagem
de volta à Salgueiro, assim como, para executar algumas medições das folhas, antes que elas
murchassem.
Foto 10: Ana Cláudia e um “pé de baraúna”.

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo.

À tardinha no hotel, após banho e descanso, eu estava pronto para iniciar mais uma etapa
do treinamento de ajudante de coleta. Desta vez, minha mentora bióloga iria me ensinar a
manusear o escâner AM350 Portable Leaf Area Meter, da ADC BioScientific Ltd., empresa
inglesa fabricante de equipamentos que mensuram a biologia vegetal. Com esse equipamento,
as folhas coletadas nos informariam sua largura, altura e área. Para tanto, era necessário calibrar
o escâner pressionando duas vezes o botão superior da esquerda até que fosse emitido um “bip”
mais prolongado e a imagem de confirmação aparecesse no visor de LCD. Com uma das folhas
coletadas posta cuidadosamente na área de escaneamento, por baixo de uma película de
plástico, desliza-se o leitor do escâner pela película até que um espectro da folha apareça no
visor junto dos números referentes ao seu tamanho (foto 11).
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Foto 11: Escâner portátil.

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo.

Ter ciência sobre as dimensões das folhas coletadas é um procedimento que deve ser
feito o mais rápido possível. Caso as folhas murchassem, perdendo o vigor, definhando-se, seu
testemunho não funcionaria num quadro maior de degradação da caatinga causada pela
transposição. Tive a oportunidade de acompanhar algumas das reuniões com a maioria dos
analistas do NEMA e um dos assuntos que ganhou destaque foram os efeitos das chuvas na
caatinga, consequentemente em suas metodologias de avaliação de impactos. Já que a maioria
das plantas são adaptadas a escassez de água – eliminando suas folhas durante o período da
seca (de oito a dez meses), mas que diante do curto período de chuvas (de dois a quatro meses),
voltam a brotar –, a maioria dos dados construídos pelas atividades de monitoramento da
caatinga degradadas pelo desenvolvimento nacional foi orientada pelos períodos de seca. Quero
dizer com isso, que em termos de quantidade de plantas, há uma grande disparidade nos dados
construídos entre os dois períodos, e como a quantidade de chuvas entre os anos de 2015 e 2016
foi uma das maiores nos últimos anos (SOUSA, et al, 2016), plantas que não apareciam há
bastante tempo começaram a se fazerem presentes. A argumentação indutiva de um jovem
biólogo lotado na equipe de monitoramento de plantas invasoras dizia respeito aos objetivos
maiores das pesquisas do NEMA. Caso lançassem mão dos dados construídos ao longo de toda
a pesquisa, comparando-os com os dados das últimas expedições, era previsível que seria
constatado que as obras da transposição têm efeitos benéficos para as plantas da caatinga, uma
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vez que naquele momento haviam muito mais plantas que em outros momentos. Era visível
para todos, compondo inclusive um nível hipotético, que as obras não têm efeitos benéficos
para as plantas. Suas metodologias deveriam mudar. Constatação científica marcada pelo rigor,
objetividade, universalidade, dentre outras promessas da Modernidade, não funcionaram diante
das singularidades do semiárido. Restava-lhes remodelar suas metodologias, apropriando-se
das contingências e demais imponderáveis, de uma forma com que seus resultados funcionem
no quadro posto pelas suas hipóteses, atestando a eficácia dos resultados, como são
interpretados por Hacking (2012), os movimentos científicos de erros e acertos. Não muito
dissonante destas adaptações, às singularidades postas pela caatinga para atestar
“universalidades” das ciências modernas, encontra-se Ana Cláudia, eu e as folhas que não
podem murchar antes que nos digam suas dimensões. Muitas das folhas estavam ásperas,
encobertas por poeira e com caroços amarelados, isto é, levemente maiores do que deveriam
estar. Caso fossem

examinadas nestas condições, suas dimensões iriam

variar

consideravelmente em relação a outras folhas sem estas deformidades, recolhidas nos mesmo
locais antes das obras. Caso murchassem, diminuindo suas dimensões, não constatariam
grandes diferenças entre antes e depois das obras, e a transposição apareceria como benfeitora
da saúde das plantas da caatinga. Por isso a urgência de “escanear” aquelas folhas.
No dia seguinte, meus interesses residiam na Floresta Nacional de Negreiros, área de
proteção vinculada ao Instituto Chico Mendes, por ser também o interesse de Ana Cláudia e
Lucas (foto 5). Saindo pela cidade de Serrita, a Floresta de Negreiros fica a mais ou menos meia
hora de carro por uma estrada de “tubatinga”, como é conhecido aquele barro branco, fino e
solto em alguns locais do semiárido. Restava, então, compreender a relevância da floresta para
nossos trabalhos. Se meus interesses em suas atividades clareavam a cada dia do meu trabalho
de campo, eu não havia entendido a importância daquela reserva para cientistas que executam
atividades de monitoramento da caatinga degradada pela transposição do Rio São Francisco. A
poeira, as caçambas, retroescavadeiras, caminhões-pipa, o trânsito lento, os canais de concreto,
dentre outras coisas da transposição que visivelmente afetam a caatinga, ficaram para trás há
mais de meia hora. Entender a relevância de Negreiros para eles, era entender como se configura
a relação Negreiros/transposição, ou, mudando a escala, como era possível correlacionar áreas
de proteção ambiental com a degradação causada por grandes projetos de desenvolvimento.
Apostando, portanto, nos resultados da corriqueira assertiva: “deixa o campo falar”, que
costumo ouvir – e sem entender bem –, em minhas aulas de teorias e métodos antropológicos,
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empenhei-me em meu trabalho antropológico de auxiliar de coleta de folhas de plantas da
caatinga.

Foto 12: Placa da Floresta Nacional de Negreiros

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo.

Avisei para Ana Cláudia que por aqui tinha algumas que queríamos. Somando o
constante treinamento que ela me dava, os dias observando o que era determinante para uma
planta se encaixar em seus padrões, com a experiência de ter “nascido e se criado” em contato
com a caatinga, já não era difícil para mim reconhecer o que seria uma planta em boas
condições. Olhando de longe eu já conseguia verificar se aquela planta se fazia privilegiada e
escolhida para ocupar, por ora, um “x” na planilha da bióloga, acompanhado sempre, é claro,
de nossas expressões de sucesso no árduo trabalho de coleta de folhas adultas e em bom estado.
“Na volta recolhemos destas aí”, disse Ana Cláudia, sobre algumas plantas que avistávamos e
precisávamos, mas que não fomos até elas, pois, nossa líder achou mais viável fazer o trabalho
do fim para o início, isto é, indo direito para as parcelas mais distantes dentro da Floresta de
Negreiros, voltando depois, pelas parcelas que ficam logo na entrada daquela área de proteção.

– Quantas imburana faltam, Lucas?
– De cheiro? Duas, né?!

92

– Oba, então vamos pegar daquela ali! – Ana Cláudia

Há quantidade considerável de planas em boas condições, mas o estado de conservação
desta reserva de caatinga não nos assegurou a facilidade no nosso trabalho. Com uma precisão
fotográfica, Lucas e Ana Cláudia iam registrando em seus “mapas mentais” os locais onde havia
imburanas, jurema, juazeiros (Ziziphus joazeiro) e umbuzeiros (Spondias tuberosa), para
facilitar nossa coleta quando voltássemos da parcela mais distante. O terceiro, quarto e quinto
dia de nossa expedição de campo foram dedicados à Negreiros. Os pontos de monitoramento
numa área de proteção ambiental, por isso, virtualmente “imunes aos efeitos antrópicos tanto
da própria execução da obra, quanto do uso para fins agrícolas” (PBA-23, p.20), garantiriam
aos experimentos um “contraste ideal”, uma vez que criaria a uma espécie de “marco zero”,
pois, futuramente haverá novas obras da transposição próximo de áreas de proteção ambiental.
A ideia é, portanto, construir conhecimentos que possibilitem monitoramentos pretéritos de
uma intervenção desenvolvimentista futura.
A imburana, por outro lado, não entende devidamente o tipo de investida científica que
constrói dados para comparações futuras. Aquela planta da foto epigrafada no início desta seção
despertou nossa desconfiança. Após adentrarmos na Floresta de Negreiro, coletando folhas das
plantas que queríamos, voltamos “feito cobras, por cima dos rastros”, para dar a devida atenção
àquelas imburanas e as temidas faveleiras (Cnidoscolus quercifolius)52. O verde da coloração
de suas folhas era muito intenso: “imburanas não têm folhas grandes”, disse Lucas; seu caule
quase não tinha ritidoma desprendendo-se em lâminas delgadas como as imburanas têm;
podamos dois ou três galhos inteiros para analisar de perto, mas, a sua verdadeira identidade se
manteve incerta. Lucas se arriscou com táticas mais sofisticadas. Num golpe sutil de canivete,
retirou dois pedaços de cascas de seu caule, amassou-as em suas mãos, cheirou, presenteou-me
com a metade das cascas que tinha retirado. Levamos a casca à boca, na esperança que seu
gosto pudesse nos dizer sua identidade. Lucas já compreendia minha criação catingueira, talvez
inconscientemente, aceitou-me como um igual, pelo menos quando se trata de saber o gosto

“As favelas, anônimas ainda na ciência — ignoradas dos sábios, conhecidas demais pelos tabaréus — talvez um
futuro gênero cauterium das leguminosas, têm, nas folhas de células alongadas em vilosidades, notáveis aprestos
de condensação, absorção e defesa. Por um lado, a sua epiderme ao resfriar-se, à noite, muito abaixo da temperatura
do ar, provoca, a despeito da secura deste, breves precipitações de orvalho; por outro, a mão, que a toca, toca uma
chapa incandescente de ardência inaturável”. Os Sertões – Euclides da Cunha (1987, p. 20). Há um ditado no sertão
que diz o seguinte: “onde tem faveleira menino não atenta a mãe”, referindo-se à capacidade desta planta frustrar
as tentativas de fuga dos filhos diante dos castigos físicas das mães. Aquele desatento que se mete com a favela
tem o devido castigo, sendo malcriado ou não.
52
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que algumas plantas têm. Sequenciadas mordidas naquele pedaço de casca-de-pau
incrivelmente amargo, esperando o líquido salivar molhá-las o suficiente para nós atestar
alguma coisa sobre a planta. O conhecimento que perpassa pela dietética é algo estrutural no
modo de vida semiárido; conhece-se a caatinga, também, pelo gosto que ela tem, e nisso, o
corpo tem um papel central.

O corpo é elemento central nesse processo. No entanto, o corpo não “medeia”, pelo
menos não no sentido mais pobre do termo mediação – aquele que implica um mundo,
um indivíduo, e algo que os intercomunica. O corpo não existe aqui em relação
(principalmente) metafórica, mas mimética e metonímica com os fluxos do
ecossistema. Nesse sentido, ele não se reduz a ser um mediador de “relação”, mas faz
necessária a consideração das suas dimensões mais propriamente substantivas
(TADDEI, 2014, p. 603).

Mesmos que intencionados em invocar um conjunto de reações fisiológicas para atestar
a identidade daquela planta, fazendo-a apta a funcionar em nossas metodologias científicas de
coleta de folhas, não obtivemos resultados favoráveis. A reflexão de Taddei (2014) sobre a
capacidade de conhecer o mundo, vivenciando-o do ponto de vista digestivo sugere uma
problematização dos locais ocupados pela visão e o cérebro na cosmologia ocidental, uma vez
que o paladar e o sistema digestivo como um todo são mais eficazes quando se trata de
engajamentos no mundo. Porém, no nosso caso, nenhuma das duas vias que dispúnhamos para
vivenciar a identidade daquela planta foi suficiente para entendê-la. Não sabíamos o que fazer
para aquela planta se tornar uma imburana; ela insistia em ser outra coisa. Frustrados e com a
boca amargando, atendemos ao chamado de Ana Cláudia que já havia desistido daquela planta
há algum tempo, pois, sabia que mais na frente haviam imburanas mais confiáveis. Se aquela
fez segredo devido ao seu bom estado de saúde, outras plantas não teriam a mesma disposição.
Findamos sem muitos contratempos nossas tarefas na Floresta Nacional de Negreiros. Na volta
para o hotel, após a parada para o almoço, Ana Cláudia nos avisou sobre nossa volta à Brejo
Santo. O barco estava pronto para nos levar à outra margem do Açude Atalho no nosso último
dia trabalho em campo.

3.4. “Transtempo”: política antropológica das plantas da caatinga
Ao fim da minha semana acompanhando biólogos que coletam folhas e solos da
caatinga, atento aos nossos encontros, por serem em alguma medida potencializados e
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potencializantes da transposição do Rio São Francisco, vários pontos de significados me saltam
aos olhos. Durante minhas atividades na parcela mais trabalhosa – após cruzarmos as águas do
açude, já que aquele Mercury Sea Pro estava em seu devido funcionamento, durante a árdua
caminhada, em meio aos desencontros com nossas próprias orientações em campo, como
descrevi no início do primeiro capítulo, ou seja, imersos em nossos imponderáveis, tanto os que
nos levaram aos acertos, quanto os que nos levaram aos erros, somado com o cansaço da semana
–, despertaram-me reflexões das mais diversas ordens. Meu tempo em campo, no campo deles,
foi demasiadamente curto e eu estava temeroso, pois, antropólogos costumam ficar bastante
tempo junto de seus “nativos”. O que tem em comum entre Philippe Descolá (2006), Anthony
Seeger (1980), Joanna Overing (1985), só para citar alguns “americanistas”, assim como Stélio
Marras (2009), Guilherme Sá (2013), Jean Segata (2012), antropólogos precursores da
Antropologia da Ciência e Tecnologias a partir de trabalho de campo aqui no Brasil, é o longo
período em campo. Meu medo residia na qualificação ou desqualificação da abordagem
antropológica diante dos poucos dias que estive em campo com os biólogos do NEMA. A minha
reflexão sobre relação entre tempo em campo e legitimidade antropológica me desconcentrava
das tarefas de coleta que ainda tínhamos de executar.
Outro assunto que me tirava a concentração diz respeito à aprendizagem do antropólogo
em meio à convivência com seus “nativos”. Mantive-me aberto e atento a cada um dos
procedimentos, como também, aprendi a apurar o olhar para as plantas que queríamos, assim
como para as folhas que queríamos. Percebia-me distraído pensando sobre a natureza daqueles
dados que construímos durante aquela semana. Se a posição de Segata (2012) ao ajudar nos
procedimentos cirúrgicos nos “filhinhos da mamãe” naquela clínica veterinária ocorreu devido
à rígida adequação de sua postura em campo (do antropólogo em meio à observação
participante) às normas medicalizadas daquele local, sendo o suficiente para que o dono da
clínica veterinária aceitasse um não-médico veterinário auxiliando-o; bem como os foram, os
dias de Sá (2013), seguindo primatólogos que seguiam macacos muriquis, demonstrando
inicialmente certa preocupação com suas próprias pesquisas, pois, a presença daquela pessoa
(o antropólogo) poderia condicionar o comportamento dos macacos; eu acredito ter seguido
todas as exigências do treinamento que Ana Cláudia me dava, porém, durante aquele dia,
inquietava-me com a facilidade com que um não-biólogo botânico pode executar
procedimentos de coletas de folhas. Estaríamos, talvez, assim como os primatólogos, médico
veterinários e biólogos botânicos, amparados por uma ascendência biológico-evolutiva que nos
coloca mais próximos dos macacos, um pouco mais distantes dos pets, e muito mais distantes
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das plantas, ou seja, que as atividades de coletas de folha, já que até agora não se descobriu que
plantas sentem dor, ou, não mantém reação instantânea com a minha presença, por exemplo,
poderia muito bem ser executada por qualquer desajeitado? As facilidades da minha observação
participante estariam sendo condicionadas, em alguma medida, pela falta de equivalência
genético-evolutiva que existe entre mim e as plantas?
Uma semana em campo é, deveras, pouco tempo para construir dados que me
possibilitasse maturar estes questionamentos. Ainda mais quando soube que eu não poderia
compor a equipe de Ana Cláudia na semana seguinte. Disso eu já sabia, pois, teria de voltar
para Natal-RN, dando início aos procedimentos de escrita do texto da dissertação. Eu já estava
há quase seis meses me dedicando ao que compreendo por trabalho de campo; era chegada a
hora de iniciar os procedimentos de escrita. Por outro lado, minha amiga bióloga havia me
deixado ciente dos motivos que me impossibilitariam de compor a equipe por mais uma semana.
Na semana seguinte, Ana Cláudia ia checar parcelas ao longo do eixo leste da transposição,
dando atenção as plantas malvaceas. Durante a semana, ocupamo-nos em coletar folhas de
plantas maiores e de fácil caracterização, por exemplo, as leguminosas (com folhas alternas, ou
seja, uma folha por ramo, compartimentos específicos para frutos e sementes, flores
relativamente grandes (COSTA, et al, 2002)), e que agora os procedimentos teriam de seguir
outro caminho. As malváceas

(...) são representadas por ervas, subarbustos ou arbustos, raramente árvores; folhas
simples, alternas, pecioladas e estipuladas, com lâmina inteira ou lobada, geralmente
palmatinérvea. Flores geralmente grandes e vistosas, monoclinas, ou raramente
diclinas, hipóginas, solitárias ou reunidas em inflorescências; epicálice, formado por
numerosa bractéolas; cálice gamossépalo, com cinco sépalas valvares; corola com
cinco pétalas livres entre si, de prefloração imbricada, em geral adnatas à base do tubo
estaminal; androceu monadelfo, com cinco a numerosos estames, apresentando partes
livres diversamente distribuídas ao longo do tubo estaminal, anteras reniformes,
geralmente monotecas e biesporangiadas; gineceu composto de 3-40 carpelos, em
geral 5; estiletes em número duplo ou igual ao de carpelos, estigmas capitados,
truncados ou decurrentes. Frutos do tipo cápsula loculicida ou 2 esquizocárpico,
raramente baga; sementes glabras a comosas, com endosperma ausente ou abundante,
oleaginoso (PANDO, 2009 apud ESTEVES, 1996).

Dito em termos leigos, são plantas de difícil caracterização. Este era o motivo
apresentado em justificativa da minha não participação da expedição da semana seguinte.
Pensei: em que medida minha semana com Ana Cláudia, Lucas e Jânio foi possibilitada por
aquelas plantas que tanto exigiram de nós, assim como foram exigidas por nós? Se já não foi
fácil lidar com aquelas plantas – por exemplo, nossa controvérsia sobre a possível imburana –,

96

que tipo de exigências seria potencializada pelas malváceas para com meus parceiros biólogos,
ao ponto de não me aceitarem em sua equipe, uma vez que era preciso compor a equipe com
um conhecedor destas plantas? Caso não fosse pela minha prévia viagem de volta para NatalRN, insistiria em acompanhar de perto os procedimentos que coletam folhas de plantas que não
aceitam estudantes de antropologia, apostando nos efeitos favoráveis para a minha pesquisa.
Era inevitável também, que eu não me atentasse para o tipo de resultados que as políticas de
desenvolvimento, materializadas na transposição exigem daqueles biólogos. Não eram apenas
as plantas que não me queriam por perto, mas, a soma de suas singularidades com os
direcionamentos das políticas de desenvolvimento nacional. Já que os relatórios sobre os efeitos
das obras nas plantas da caatinga são imprescindíveis para os encaminhamentos das obras,
assim como, para a manutenção dos recursos destinados às pesquisas dos biólogos, seria
arriscado demais não ter um especialista em malváceas compondo a equipe, ainda mais diante
da construção do relatório geral requerido pelo IBAMA para o final do primeiro semestre de
2016. Se as plantas condicionam as atividades científicas na caatinga, as políticas de
desenvolvimento nacional também, não por efeito lógico apenas, as políticas das plantas, bem
como as plantas das políticas científicas, facilitam ou impossibilitam o tipo de antropologia que
eu me propus a “executar”.
O que parecia configurar uma parada abrupta na minha pesquisa, encarei como um
impulsionador analítico-comparativo. O “corte na rede” já estava feito, pois, por efeito das
“minhas decisões”, não seria possível acompanhá-los mais uma semana. Por outro lado, lanço
mãos dos efeitos deste corte por acreditar que estas disparidades ou hibridizações de interesses
sejam “(...) capazes de misturar qualquer coisa podem servir de fronteiras para reivindicações
(STRATHERN, 2014, p. 319). As reivindicações que Strathern fala têm a ver com as condições
necessárias para o funcionamento de uma rede, assim, quando somei as exigências daquelas
plantas que mobilizam diferentes especialistas, por serem mobilizadas para atestar (ou não
atestar) a viabilidade do empreendimento desenvolvimentista, com a singularidades postas pela
minha vida acadêmica, ocorreu-me de perceber uma frutífera porta para mudar o nível das
associações. Quero dizer com isso, que uma inventividade inerente à antropologia é seu caráter
eversivo, por isso, sua potencialidade em fazer das situações aparentemente mais indesejadas,
sem importância ou menores, espécies de singularidades analíticas maiores. Inverte-se à
equação. E se eu não tivesse de viajar na semana seguinte, qual seriam os efeitos daquelas
plantas em minha pesquisa? E se fosse possível fazer suas exigências, assim como as exigências
daquele possível “pé de imburana”, aparecerem na rede que tento construir entre as plantas da
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caatinga e as políticas de desenvolvimento nacional? Acontecendo ou não, mantendo a lucidez,
inspirado em Marilyn Strathern (2006), percebo que a antropologia só funciona bem na cabeça
do próprio antropólogo, por isso, um evento que poderia muito bem ter ocorrido diz muito sobre
como minha pesquisa ocorre. Já que a partilha ou a não partilha de conhecimentos e
experiências passam a ocuparem locais frutíferos para a abordagem antropológica, eu diria que
certa entonação especulativa, como propõe Tim Ingold, é de profunda relevância para
compreendermos as dinâmicas de elementos tão diferenciados, ou seja, vivenciarmos” (...) as
possibilidades de como a vida humana pode ser” (INGOLD, 2012a, p. 03), no caso da minha
pesquisa, no contraste gerado pelas plantas e políticas.
Quanto ao sequenciamento das questões levantadas anteriormente: a reflexão sobre
relação entre tempo em campo e legitimidade antropológica, o tipo de aprendizagem por qual
passei seguindo os biólogos em campo, assim como o local das plantas na Antropologia da
Ciência e da Técnica, problematizada pelas equivalências (ou não equivalências) genéticoevolutivas que existem humanos e as plantas, são questões de grande importância para esta
pesquisa, por isso carecem de tempo e espaço para serem devidamente trabalhadas. Por ora,
sigo os biólogos de volta para seus laboratórios.
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4. ALGUNS DOS LOCAIS POR ONDE AS PLANTAS TRANSITAM: OS TERRÁRIOS
DE HELENA

Foto 13: Aviso nos Terrários

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo.

Helena é minha amiga de longa data. Ela cursa o último ano do curso de Bacharelado
em Ciências Biológicas da UNIVASF e estuda marsupiais da caatinga; aqueles animais
fedorentos que de onde eu venho costumamos nos livrar para garantir a integridade das galinhas
de terreiro. Para mim, são os saruês, animais que minha amiga chama de Didelphis aurita,
Didelphis albiventris ou Gracilinanus agilis, em seguida de Gambá-de-orelha-preta, e por
último, quase desistindo da explicação – estando acostumada, talvez, com o não entendimento
dos leigos para com suas pesquisas –, chama-os de saruês. Ela me falou que algumas pesquisas
não se decidem sobre como caracterizar estes animais: ora de forma genética (biótipo), ora
caracterizados de forma taxonômica (fenótipos). Mal sabia, minha amiga, o quanto as
controvérsias científicas são encantadoras para o tipo de pesquisa antropológica que eu me
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interesso, porém, outro de seus afazeres me roubava a atenção. No Laboratório Multiuso, ela
desenvolvia atividades de estágio curricular supervisionada por Renato, o Coordenador do
NEMA. Helena era a encarregada em construir experimentos que manipulam condições de
biomas em pequenas escalas, os terrários. O objetivo deste experimento é reproduzir a caatinga
em laboratório: micro-climas, plantas e insumos dos solos, dentre outras coisas, in vitro. Junto
de alguns brotos de mandacarus (Cereus jamacaru), outros cactos que eu não conseguia
identificar, bem como, um pouco de folhagem, aquela estagiária procedia com seus
experimentos.
Os terrários, hoje, técnica de jardinagem conhecida como Caixa de Ward, “surgiram no
final do século XIX quando o inglês Nathanael Ward, médico e colecionador de plantas raras,
aperfeiçoou um recipiente de vidro onde pudesse transportar as plantas que descobria em
regiões tropicais” (ENNE, 2010, p. 61). Tal tecnologia é fruto do processo de “tropicalização”
dos afazeres científicos. Já que as viagens colonizadoras dos trópicos no século XIX foram
responsáveis pelo desenvolvimento de uma ciência “atenta” aos problemas que este ambiente
trouxe para o edifício colonizador (LÖWY, 1999), era imprescindível que fossem
desenvolvidos sistemas de transporte para os espécimes que tanto encantavam os naturalistas
da época. A Colonização também é marcada pela introdução de espécies vegetais e animais
(DEAN, 2015), assim como, o transporte das belezas naturais “descobertas” em terras tropicais
para a terra dos descobridores/colonizadores. Para este “deslocamento colonizante” ser
efetivado, técnicas como as desenvolvidas por Nathanael Ward foram de profunda relevância,
e que historicamente vêm ocupando outros locais, como é o caso dos terrários de plantas da
caatinga desenvolvidos pela minha amiga no Laboratório Multiuso do NEMA 53.
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Há uma vasta literatura sobre os processos de colonização abordados do ponto de vista histórico-ecológico. No
livro Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa 900-1900, Alfred W. Crosby (2011) destaca como
a vinda de plantas - junto de homens, animais e política de dominação -, modificam as paisagens conquistadas.
“Biota portátil” foi o termo usado pelo historiador para sintetizar o sucesso das campanhas imperialistas a partir
de uma tomada ecológica. A modificação dos ecossistemas em frente aos processos de dominação, como é o caso
da Mata Atlântica brasileira (DEAN, 1996; GUERREIRO RAMOS, 1983), é exemplar e sintomático para análises
que versem sobre como plantas, animais e outros “agentes biológicos” são apresentados pelas narrativas dos
grandes fatos. E aqui, destaco a importância da antropologia para outra compreensão destes casos, uma vez que
se atenta para instâncias outras que não grandes narrativas a partir dos grandes feitos. O deslocamento de agência
não se resume à troca dos grandes sistemas de orientação (economia, linguística, religião, dentre outros), pelos
casos particulares somente, mas, é direcionado pelos encadeamentos possibilitados nos “pequenos agentes vivos”.
Por exemplo, a forma como os fungos e as estratégias para lidar com eles foram indispensáveis para o Colonialismo
Inglês (TSING, 2015). Anna Tsing aponta como um olhar atento à “(...) coleta comercial de cogumelos nos permite
ver as costuras do capitalismo global”, e que a natureza desse tipo de abordagem não configura uma fuga destes
problemas, pois, “(...) a imersão neste espaço não remove ninguém do mundo do capital, das classes e da regulação.
Aqui não há espaço para uma busca por utopia. Mas perceber as costuras é um lugar para se começar (id. p. 195).
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Numa tarde quando cheguei ao Núcleo, como de costume, direcionei-me para aquele
laboratório. Havia algo diferente neste dia. Alguns recipientes redondos de vidro em vários
tamanhos, sustentados cuidadosamente por madeiras cerradas e torneadamente acabadas,
dividiam o espaço com analistas ambientais, estufas BOD, os estagiários de Ana Cláudia,
microscópios, pias e bancadas de mármore. Em quatro ou cinco copos descartáveis haviam
pedras coloridas, daquelas que se usa para diversificar a coloração dos jardins. Não há nada de
anormal em se encontrar vasos e recipientes de vidro num laboratório, pois, estes recintos – nas
palavras de Marras (2009, p. 45) “assim se poderia referir, de modo genérico, aos recipientes e
envoltórios de pequena escala utilizados em laboratório, como microtubos e garrafas, mas
também àqueles de grande escala, como as próprias dependências de um biotero (...) –,
procuram manter a organização e estabilidade, aqui, das plantas, a partir de experimentos que
são os locais por excelência das tentativas de controles e manipulação da “selvageria” inerente
às entidades da “natureza”. As pedras coloridas, por outro lado, não mantinham o mesmo
potencial alusivo. O que tinha de solos e demais substâncias inorgânicas que compunham os
minerais foram recolhidas dentro das parcelas de monitoramento dos efeitos de uma política
pública, e aquelas ali poderiam ser compradas em qualquer loja de itens de jardinagem. Os
terrários de Helena, dentre todas aquelas outras “entidades” híbridas “costuram” outros
caminhos, mas me pareciam ter um fim intimamente comungado pelos demais experimentos
desenvolvidos no Laboratório Multiuso.
Sua confecção segue, basicamente, o sequenciado abaixo:
• lave o recipiente com água e sabão para eliminar os resíduos que possam estar
grudados em volta.
• desinfete-o bem com um pano banhado em álcool. Assim, não se corre o risco de
haver desequilíbrio no ambiente interno, por causa de proliferação de bactérias e
fungos.
Depois da limpeza do recipiente, siga as regras:
• coloque no fundo do recipiente uma camada de dois dedos com pedrinhas de aquário;
uma camada de terra por cima delas e cubra novamente a terra com areia.
• para evitar que o terrário exale um odor desagradável, espalhe alguns pedaços de
carvão vegetal, por cima da areia.
• Lembre-se de colocar terra vegetal: é a camada mais importante do terrário. Ela deve
ter mais ou menos 4 cm de profundidade e ser recoberta, finalmente, com uma camada
fina de pó de xaxim (opcional)
• lembre-se também de colocar uma tampa de garrafão meio funda com água para
umidecer o ambiente fechado do terrário, ou um copo plástico cortado ao meio com
água, para fazer de lago no terrário.
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• não se esqueça do papel filme e fita crepe. Após colocar tudo e todos plantados e
acomodados, tampe com papel filme o terrário e grude com fita crepe ou durex para
tampar bem.
• coloque o terrário em um lugar que tenha pouca luz. Não pode ter muito senão
murcha as plantas e seca o solo, e não pode ter muita sombra, senão não há fotossíntese
das plantinhas, e não haverá consequentemente, a chuva 54.

A sequência anteriormente compendiada responde bem ao designado em um roteiro, por
isso, parece ter eficácia a partir de formas que se completam na presença de conteúdos
específicos, ou seja, há uma “receita” a ser operacionalizada, para isso usa-se, por exemplo,
plantas características do semiárido, os cactos. A premissa laboratorial é que
independentemente das singularidades dos “ingredientes” utilizados nos experimentos, serão
conduzidos pela via de um ideal de ciência universal. Caso os devidos cuidados, previamente
alertado, sejam tomados – como bem é o caso dos procedimentos de limpeza com álcool e
outros desinfetantes, ou do papel filme e demais técnicas de vedação, assim como, as
recomendações da manutenção do terrário: evitar contato com a luz solar –, haverá,
possivelmente, êxito no experimento. Ora, Hacking (2012) já não havia dito sobre o imbricado
jogo entre as responsabilidades da representação (manuais e receitas) ao criar dispositivos que
alertam para as especificidades e problemas advindos da intervenção (cuidados, preocupações
e erros)? Não distante disso, Michael Lynch (1985), por via de seu Art and artifact in laboratory
science, demonstrou certa diferença entre representar e intervir ou entre o que é planejado e o
que é executado, pois, “a ciência que existe na prática não é tal como temos lido nos manuais”
(NAVAHO & HERNANDES, 2013 apud LYNCH, 1985:xiv)55. Diante disso, pergunto, e
quanto àqueles vasos ou recipientes de vidro e copos cheios de pedras coloridas que em nada
se assemelham a um feito científico? Não seria preciso que algumas precauções fossem tomadas
para que, assim como Pasteur (LATOUR, 2001), lançando mão de nomenclaturas e testes
científicos vigentes, para que aquela massa acinzentada provasse ser ácido lático, estes
“ingredientes” começassem a ser cientificamente operacionais? De qual ordem são os

Terrário – Experiência Escolas. Disponível em: https://euamoanatureza.wordpress.com/2010/08/30/terrareoexperiencia-escolar/. Visto em: 15/07/2016.
55
Menciono rapidamente uma das sínteses teóricas proposta pelo sociólogo da ciência Michael Lynch, pois, ainda
que este autor não se vincule à Teoria Ator-Rede, aproximando-se mais da Etnometodologia e de autores como
Harold Garfinkel (1984), acredito que sua “etnografia de laboratório” tem seu espaço. Lynch (1985) aponta que
um minucioso acompanhamento das práticas científicas é indispensável para a compreensão das singularidades
que norteiam as atividades científica, apostando no jogo de poder que é inerente à socialidade e não às forças
externas. Por outro lado - e aqui vejo a principal diferença entre Lynch e autores que se vinculam à TAR -, ele
apreende o social como uma substância ou algo colocado de antemão. O método etnográfico aparece em sua obra
como uma forma de compreender a “vida social de um laboratório”, não se questionando, por exemplo, o tipo de
substância que configura o social.
54
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elementos invocados em favor de um experimento científico? No caso dos terrário de Helena,
ainda que todos os requintes sejam levados a cabo, a atmosfera criada pelos possíveis erros, os
imponderáveis e demais conteúdos extra-laboratoriais, teria de ser amenizada. O mundo “lá
fora” que os laboratórios são parte configura, como bem colocou Latour (2011, p. 133), “uma
porção das mais irrealistas em ciência, tão focada, tão acanhada que só se pode explicar por
razões políticas”, e assim me pareceu serem os efeitos do termo experimento do aviso, “POR
FAVOR, NÃO MEXA! EXPERIMENTO!!!”, deixado por Helena sobre os vasos de vidro e
copos cheios de pedras coloridas, durante seu horário de almoço.

Foto 14: Aviso nos copos.

Fonte: Acervo do autor/Registro de campo.

Experimento! Que outra máxima poderia ser invocada dentro de um laboratório, e que
tivesse tamanha notabilidade, que não este “encontro real, quase sempre confuso, da ciência
com o mundo” (HACKING, 2009, p. 466)? Talvez quase que de forma equiparável, como bem
colocaram Latour e Woolgar (1997), sobre a centralidade dos laboratórios para o modo de vida
ocidental, arrisco-me em dizer que os experimentos são de profunda relevância para um
laboratório, na medida em que estão imersos em movimentos políticos, ou seja, se existe um
universal que cobre os experimentos no NEMA, este universal é configurado pelos efeitos
singulares da política de desenvolvimento nacional que requer tecnologias de recuperação e
preservação da caatinga. Elevar o status dos recipientes de vidro cuidadosamente organizados
em pedaços de madeira, chamando-os de experimento em um laboratório que desenvolve ações
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de mitigação de impactos de políticas públicas, como bem é objetivo do NEMA na transposição
do Rio São Francisco, parece ser o suficiente para garantir sua integridade física diante da
transeunte rotina naquele laboratório, assim como, para movimentar uma economia política dos
experimentos laboratoriais. Por isso, os mecanismos de poder que organizam os laboratórios
não têm, como geradoras de suas significações, suas promessas de “suspensão” do conjunto de
relações que os fizeram estar ali, como propunha o universalismo das ciências modernas
(STENGERS, 2012). Por outro lado, o que me parece evidente na organização,
consequentemente, a importância do que ocorre naquele laboratório é seu funcionamento dentro
da transposição. São, portanto, Laboratórios que tratam politicamente do que é de Estado por
ser parte de um projeto de desenvolvimento nacional, mas que é experimentalmente aplicado
ali. Ora, como explanei no primeiro capítulo, diante de grandes projetos de desenvolvimento, a
política de fiscalização ambiental exige programas de mitigação de impactos das mais diversas
ordens. Para que as obras da transposição pudessem proceder, foi preciso que o Poder
Executivo, via Ministério da Integração, apresentasse respostas científicas aos efeitos danosos
das políticas públicas que visam levar as águas do Rio São Francisco para outros locais. Destas
respostas, então, ocorre o financiamento de atividades científicas de mitigação de impactos, no
caso do NEMA, com foco para as plantas da caatinga impactadas. Seja numa xiloteca, num
banco gesmoplasma das sementes das plantas da caatinga ou por um terrário, há uma
operacionalização laboratorial da política de desenvolvimento nacional danosa às plantas da
caatinga.
Os terrários podem parecem exemplos menores, mas, não obstante, respondem muito
bem à rotina política de laboratórios científicos. O que pode ser recorrido ao testemunho ou por
autoridade quando algo é elevado à categoria de “experimento” no Laboratório Multiuso do
NEMA denota e conota instantaneamente a relevância de tudo que é desenvolvido no núcleo.
Quando algo é chamado de experimento, coloca-o numa esfera de atuação que parecia ser da
responsabilidade humana, ou seja, coloca-o nos domínios políticos destes laboratórios. Invocase os termos de um “acordo”, se é experimento, é importante; e se alguma coisa for um
experimento, funciona, por sua vez, por meio dos procedimentos políticos do desenvolvimento
nacional. Desqualificar uma iniciativa por ter “ingredientes simples” como copos descartáveis
ou pedras coloridas, diferentemente da Câmara de Fluxo, aquela singularidade tecnológica que
maravilhava os analistas ao lado, no Laboratório de Sementes, bem como por ser executado por
uma aluna estagiária, colocaria os demais experimentos em risco, desqualificando-os, assim
como todas as políticas públicas aplicadas e desenvolvidas ali. Ainda que existam hierarquias
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nos laboratórios do NEMA, nos afazeres dos diversos analistas ambientais, assim, como no que
é desenvolvido no mesmo laboratório, os conteúdos extra-laboratoriais que complementam as
ações intra-laboratoriais são muito bem mobilizados em meio a cada uma das especificidades
do núcleo. O percurso de transformação das “coisas” utilizadas nos terrários de Helena, por
exemplo, é crucial para a efetivação do que chamei anteriormente de economia política dos
experimentos. Isso, pois, já que se imagina que num laboratório os experimentos são “sagrados”
por serem vistos como tal, eles nem sempre foram assim. Eu via naquela bancada vasos de
vidro, pedras coloridas e, com certo espanto, plantas em uso comum, pois, havia – num local
em que plantas e política aparem quase que indistintas –, algumas madeiras retiradas pelas obras
da transposição servindo utilitariamente como apoio para os recipientes de vidro. Na medida
em que eu anotava, rabiscava, contava ou associava tudo que me saltava aos olhos naquele
laboratório, eu era tragado pelo “clima laboratorial”. Aos poucos eu já não via pedras coloridas,
pedaços de madeira redondo, tampouco, recipientes de vidro hermeticamente fechado, mas, via
a efetivação científica dos movimentos da política de desenvolvimento, nos instantes em que
uma aprendiz de bióloga ministrava um experimento que corrobora com outras tecnologias de
reflorestamento e conservação da caatinga degradada pela transposição do Rio São Francisco.
Se os experimentos configuram tentativas de manipulação e controle da “selvageria” inerente
às entidades da “natureza”, igualmente confeccionam, inspecionam, maximizam e têm sob sem
seus domínios, os movimentos políticos, isto é, se algo é feito nos laboratórios do NEMA é
porque são os locais por excelência das operacionalizações das políticas. Experimento é o meio
pelo qual os “ingredientes” são socializados. O que parecia ser uma incoerência: cientistas e
seus laboratórios a mando da política nacional, analista ambientais produzindo a ciência
requerida pela política, ou ainda, a política sendo acionada e acionadora em/de experimentos
laboratoriais, no Laboratório Multiuso, aparece sem a mínima distinção.
Afinal, para que servem os terrários de elementos da caatinga motivados cientificamente
por uma política pública? Soube por Helena que seus experimentos seriam levados para
momentos de formação dos analistas ambientais do NEMA para com alunos dos cursos de
graduação da UNIVASF, em eventos científicos de grande porte, com comunidades ribeirinhas
e demais interessados na caatinga e no Rio São Francisco. Assumem, os terrários, uma função
estritamente estética. A ideia é enfeitar os locais, em sua maioria, salas de aula, auditórios ou
qualquer outro local que sustente uma reunião com várias pessoas; tematizando-os, tornandoos visivelmente, espaços destinados à propagação de conhecimentos científicos sobre a
caatinga. Porém, é valido destacar que é típico dos “fatos” acabados ofuscarem toda a rede que
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os edificaram. Procedimentos das mais variadas ordens que são decisivos para que estejam ali:
projetos, estagiários, laboratórios, logística e transporte, erros e acertos, dentre outros
mediadores, dão lugar aos efeitos estéticos dos terrários, que por sua vez seriam ineficientes se
não fossem pelos seus “ingredientes”. Fruto de processos políticos, geográficos, históricos – e
porque não, musicais e literários –, algumas paisagens são utilizadas para representarem o
semiárido e a caatinga nordestina. É comum que imagens do chão seco e rachado, ossadas de
gado morto, plantas com galhos finos e retorcidos e a planta mais basilar de todas, o mandacaru,
apareçam quando o objetivo é falar de algo que é genuinamente do Nordeste,
consequentemente, nos casos que descrevo aqui, do que é típico da caatinga e da transposição
do Rio São Francisco. Os terrários da minha amiga cumprem o papel de representar a caatinga
nordestina que é produzida pelas atividades científicas da transposição, para isso, nada mais
eficaz que lançar mão do que é facilmente reconhecido.
Latour (2011, p. 280) explica que a eficácia do conhecimento científico depende ao
mesmo tempo das singularidades que constituem sua rede, assim como, de sua capacidade de
ofuscar a “natureza” de seus aliados:

(...) a tecnociéncia pode ser descrita simultaneamente como empreendimento
demiúrgico que multiplica o número de aliados e como uma realização rara e frágil da
qual ouvimos falar só quando todos os outros aliados estão presentes. Se a
tecnociéncia pode ser descrita como algo tão poderoso apesaro de tão pequeno, tão
concentrado e tão diluído, significa que tem as características de urna rede. A palavra
rede indica que os recursos estão concentrados em poucos locais - nas lacadas e nos
nós - interligados - fios e malhas. Essas conexões transformam os recursos esparsos
numa teia que parece se estender por toda parte. As linhas telefónicas, por exemplo,
são pequenas e frágeis, tão pequenas que invisíveis num mapa, e tão frágeis que é
possível cortá-las facilmente; no entanto, a rede telefónica "cobre" o mundo inteiro.
A noção de rede nos ajudará a conciliar os dois aspectos contraditórios da tecnociéncia
e entender como tão poucas pessoas podem parecer "cobrir" o mundo.

É por isso que focar o olhar na forma como as plantas aparecem, assim como, na relação
entre o tipo de planta que é mobilizada nas investidas científicas, com o público e os locais
alvos de tais investidas, diz muito sobre o tipo de caatinga que é produzida no encontro de suas
atividades de recuperação e das atividades de desenvolvimento/degradação causados pela
política de desenvolvimento nacional. Se o aviso de Helena foi uma tentativa de afastar
impurezas indesejáveis, como bem os são, os perigos que algum desavisado pode oferecer aos
recipientes de vidro, caso não estivessem com o aviso, outros subprodutos invisíveis, mas
incrivelmente eficientes foram acionados.
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Quando os terrários se tornaram autossuficientes? No momento em que seus
“ingredientes” sofreram tamanhas mudanças ontológicas ao ponto de se apresentarem como
confiáveis representantes das plantas da caatinga? Parece que sim! A existência dos terrários
foi inicialmente anulada pelas forças comungadas nos laboratórios do NEMA, por exemplo,
quando as pedras, recipientes e copos descartáveis passaram a ser um experimento, pois, só
assim ganhariam notoriedade. Porém, numa ação pedagógica, que também é política, como é o
caso dos momentos de formação dos analistas ambientais, as singularidades práticas dos
terrários voltaram a demonstrar as características que perderam durante seu percurso. Se os
testes que os recipientes e pedras passaram para se garantirem como agentes foram eficazes, é
menos pela ação direta da estufa barulhenta, dos microscópios e demais técnicas científicas de
triagens, e mais pelas qualidades que um experimento proporciona a um punhado de materiais
de fácil acesso, tratando-se, pois, de desviar a origem da ação destes objetos. Espera-se,
portanto, que um bom terrário consiga balizar a importância das plantas presentes ali – e de
fato, os cactos são plantas de suma importância para o semiárido –, com os efeitos estéticos
proporcionados pelo recipiente de vidro e as pedras coloridas. Palestras, conferências, eventos
científicos, assim como os laboratórios, são singularmente eficazes nas tarefas de eclipsar
formas e conteúdos que não lhes interessam, bem como, são eficazes em trazer em seu auxílio
conteúdos e formas que voltam lhes interessar.
Diferentemente de Pasteur (LATOUR, 2001), Helena sabia qual seria o resultado de seu
experimento. Estava ciente em alguma medida que era possível acionar alguns porta-vozes sem
gerar desconfianças ou controvérsias, o que não quer dizer que Pasteur se encontrava solto no
mundo, deslocado das relações que outros feitos científicos haviam estruturado. Ambos
lançaram mão de forças que escapam das substâncias dos “ingredientes” de seus experimentos.
No caso de Pasteur, “(...) tão logo desvia a origem de todas as ações para o fermento, já agora
uma entidade independente de pleno direito, passa a utilizá-la como elemento estável para
redefinir todas as práticas anteriores” (id. p. 141), e no caso da minha amiga estagiária,
igualmente aciona os “sagrados” valores dos laboratórios para mudar ontologicamente os
recipientes de vidro e as pedrinhas coloridas, tornando-os, antes de qualquer coisa, algo
igualmente imprescindível junto das demais investidas do NEMA. Seja na incrível história de
Pasteur, hoje, um dos maiores gênios da história universal, seja num pouco da rotina de Helena,
aluna estagiária de um laboratório no meio da caatinga, “aqui já não é apenas o humano que
transporta informações mediante transformações, mas também o não-humano, que transita subrepticiamente de atributos vagamente existentes para uma substância plena” (id. pp. 142-143).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: EM TEMPOS DE TRANSPOSIÇÃO

As pessoas se organizaram em sete clãs — os Psicóticos, os Hebetizados (“idiotia”),
os Maníacos, os Paranoicos, os Esquizoides, os Depressivos e os Obsessivos — de
acordo com suas doenças mentais. O resultado é uma sociedade surreal e ao mesmo
tempo bizarra, arremedo da nossa. A Terra continua existindo, mas, mesmo nesse
espaço que conhecemos, estranhas criatura circulam e interferem nos destinos
humanos.
Clãs da Lua Alfa – Philip K. Dick, 1987, p.06.

Sobre os argumentos levantados ao longo da dissertação, retomo alguns deles para fins
de uma rápida conclusão, recuperando o cerne destes argumentos e os direcionando para
questões que escapam deles mesmos, mas que ao mesmo tempo são passíveis se serem
acionadas. Tal qual Lévi-Strauss (1996), ao sustentar a diferença de níveis entre Relações
Sociais e Estrutural Social, sendo a primeira, matéria-prima para a segunda, e que as estruturas
sociais são, antes de qualquer coisa, modelos: “consideram sobretudo os aspectos formais dos
fenômenos sociais” (id. p. 300), a proposta desta conclusão é exagerar os argumentos e ver até
onde se sustentam junto de atuais discussões antropológicas.
Refletir sobre agência não-humanas é um esforço que nos direciona, por exemplo, para
pensar nos modelos de gerência das ações humanas. Se a alteridade é o maior disparador das
ciências antropológicas, ao comparar a humanidade com o que lhe é externo; ao ver como as
plantas influenciam as atividades científicas que avaliam impactos de políticas públicas, é
possível criar um espaço para se pensar novos modelo de vida, leis, Constituições, que
diminuam os desníveis de direitos entre os humanos e não-humanos, natureza e cultura, objetivo
e subjetivo, plantas e políticas. O desafio é criar, portanto, novos significados sobre o que é ser
da humanidade e o que é ser da natureza.
Os objetivos trabalhados nesta pesquisa circundam a problemática sobre os vínculos
entre atividades científicas e políticas de Estado, destacando como estes vínculos são efetivados
através de agências que escapam à ação humana, especificamente, sobre como alguns elementos
que compreendemos por “natural” são gerenciados e gerenciadores pelo que se convencionou
chamar de “social”. Tomando as práticas científicas como princípio norteador, pois, curiosa é
a forma como os cientistas aparecem como aplicadores de políticas públicas ao invés – como
sugere, o discurso da objetividade e neutralidade científica –, de praticarem Ciência livre das
paixões, a Ciência como uma “política em ação” sintetiza em larga medida o quadro propositivo
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desta dissertação. Partindo de um princípio de incerteza (Latour, 1994), a posse da ação é
colocada em suspensão, sendo assim, priorizada numa relação que envolve entes
ontologicamente diferentes. Quero dizer com isso que, nem as atividades científicas, nem as
políticas em prática assumem maior determinação, pelo contrário, é no jogo relacional entre
ambas, que foi possível perceber como o Estado é legitimado para gerir a “natureza” através
das práticas dos cientistas e como nesta gerência a não-humanidade tem igual relevância.
Para tanto, a reflexão inicial destaca uma construção da caatinga para fins de sua
modificação em face da transposição do Rio São Francisco. A histórica relação entre os
elementos da caatinga e os ideais de desenvolvimento do país reverberam de casos históricos e,
no sobrevoou comparativo apresentado no capítulo, as singularidades das controvérsias
científicas, jurídicas e políticas, existentes nos processos de licenciamento ambiental, são postas
em outro âmbito de agenciamento; não-humanos emprestam suas “forças” a fim de que a
transposição se estabilize, garantindo, portanto, a eficácia das políticas de Estado, bem como
de novas atividades científicas. Se foi possível clarear o questionamento, sob quais aspectos
plantas “dialogam” com políticas?, é pela possibilidade das normativas direcionadas pela
transposição acionem dispositivos que tornam os elementos mais indisciplinados em situações
reconhecíveis tanto pelo Estado, quanto pela Ciência.
Na sequência das discussões, tratei de apresentar exemplos práticos das “políticas em
ação”, os executores (os cientistas), bem como sua vinculação ao projeto de desenvolvimento
do país, materializado na transposição. A intenção foi mostrar o caminho construído pelas
propostas de pesquisa antropológicas que sintetizam esta dissertação. As discussões do capítulo
foram dedicadas às questões teórico-metodológicas da Teoria Ator-Rede, os limites destas
mesmas questões, bem como as prudências necessárias para que a pesquisa pudesse proceder,
objetivando demonstrar, assim, uma forma específica de estudar ciência e política de um ponto
de vista antropológico.
Na parte seguinte da pesquisa foi descrito a ciência na prática. No caso dos biólogos do
NEMA que executam atividades de inventário, monitoramento e resgate das plantas impactadas
direta e indiretamente pelas obras da transposição, suas atividades funcionam em meio aos
imponderáveis das situações reais de pesquisa, tais como a falta de correlação entre os
instrumentos de pesquisa e a forma como a caatinga se apresentava. Na sequência, descrevi um
caso dos experimentos de Helena, pois, eles são exemplares na tarefa de mostrar os diferentes
níveis de plantas da caatinga nas atividades desenvolvidas pelo NEMA, ou seja, algumas
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situações em que a natureza é gerida, por exemplo, para atestar a eficácia das políticas públicas
que sintetizam a transposição do Rio São Francisco.
Para fins de considerações finais, retomo os seguintes questionamentos: afinal, em que
se sustenta o direito do Estado gerir a “natureza”? Sob quais aspectos a “natureza” aparece
como uma entidade dotada de direitos e quais são as ações que, aquele disposto a modificá-la,
deverá lançar mão? Qual o conjunto atores é preciso pedir auxílio para que a modificação do
curso de parte das águas de um grande rio seja legítima? Como eu procurei mostrar, já não se
trata apenas de apontar como as práticas científicas se vinculam às atividades científicas, mas
também como ambas operacionalizam um ideal de Humanidade/Estado/Desenvolvimento
sobreposto à “Natureza” que lhe é externa.
É neste estilo que posições contraditórias junto do ambiente, que se constata, uma nova
era geológica onde as ações humanas têm efeitos instantâneos e em escala geológica. Porém,
lançando mão, em grande medida, de formas (Ciência) a mando de conteúdos (Política), ou,
como Taddei (2016, p.01) sintetiza:

O modelo republicano que inspira os sistemas políticos dos estados-nação, que já não
funciona bem para a governança dos problemas humanos, se mostra pequeno demais
para a quantidade de agentes não-humanos que o Antropoceno trouxe para dentro
da esfera política, além de incompatível com a sua diversidade de formas de estar no
mundo. A grande ciência garante que, através da ortodoxia dos seus protocolos e
formas de organização, a maior parte destes mesmos agentes se mantenha fora do seu
radar, garantindo, assim a manutenção de certa zona de conforto epistemológico.
Como resultado, nos mantemos incapazes de perceber, entender e construir formas de
interação política significativa e eficaz com grande parte dos atores não-humanos
instituídos de agência para alterar o mundo (além dos muitos humanos em condição
de exclusão). Nos últimos mil anos, isso talvez não tenha sido um grande problema.
No entanto, no momento em que as curvas de acumulação de carbono na atmosfera,
de temperatura, e de frequência e intensidade dos desastres naturais mostram-se todas
ascendentes em escalas assustadoras, a manutenção do status quo político e
epistemológico é praticamente um suicídio.

Esta nova idade da Terra, Antropoceno, é constatado, em grande medida, nas atuais
intervenções estatais e nas próprias ciências, pois, ambas deslocam e estabelecem outras
relações causais em nível de biomas. Os grandes projetos de desenvolvimento, por demarcarem
um histórico de gestão estatal do ambiente subsidiada por atividades científicas, são centrais
para compreender o nível de ação humana na “natureza”. Eles trazem também, grande
quantidade de questionamentos para a parte da ciência antropológica que se volta para as
práticas científicas e os conflitos das políticas de Estado. E foi nesta “esteira”, portanto, que
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esta pesquisa tentou acompanhar políticas de Estado, tendo como ponto de partida, as atividades
científicas e os não-humanos que as constituem.
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