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FÓRUM SOCIAL PAN-AMAZÔNICO: INTERESSES E TEMÁTICAS 

O Fórum Social Pan-Amazônico do qual participou Pe. Alfredo Ferro sj, 
coordenador do projeto Pan-Amazônico da CPAL (Conferência dos Provinciais 
da América Latina), realizou-se em Macapá-AP, de 28 a 31 de maio de 2014. 
Os eixos temáticos do Fórum foram os seguintes: 1) As múltiplas identidades 
pan-amazônicas, 2) Terra, águas, cuidado e desenvolvimento, 3) Colonialismo, 
libertação e paz, 4) Educação popular e movimentos sociais na Pan-Amazônia, 
5) As lutas das mulheres na Pan-Amazônia, 6) Juventude pan-amazônica. 
 

A abordagem dos temas foi realizada por meio de diálogos autogestionados e 
mesas temáticas em cada um dos eixos. Os assuntos, realidades ou temas que 
se destacaram e que foram tratados no Fórum nos dão uma ideia de quais são 
as grandes problemáticas da Amazônia e quais são seus desafios: a) A 
integração latino-americana na perspectiva pan-amazônica, b) As 
reivindicações dos povos indígenas e suas culturas – em especial a luta pela 
autonomia e a defesa de seus direitos e de seu território, incluindo o 
planejamento deste, c) A perpetuação do modelo colonialista e imperialista, d) 
As características do modelo civilizatório dominante na proposta extrativista, e) 
A proposta alternativa ao desenvolvimento que se expressa em “bem viver”, f) 
A consulta prévia e seu desenvolvimento nos países amazônicos, analisando o 
que ela implica e como será aplicada nos diversos contextos e realidades 
locais e nacionais, g) A emissão de carbono, acompanhada do incentivo aos 
serviços ambientais por parte das comunidades, que é um assunto em disputa, 
h) As lutas e resistências das mulheres, dos negros e dos jovens, desde suas 
identidades, no contexto pan-amazônico, i) A comunicação como direito 
humano, j) A criminalização dos movimentos sociais, k) O papel da academia, 
nesses processos, que vem sendo muito questionado e que é problemático, já 
que as ciências sociais estão relegadas e a investigação é cooptada por 
grandes empresas e consórcios. 

Ao final, propuseram-se três pré-candidaturas para sediar o próximo Fórum, em 
2016, que foram: Venezuela, Guiana Francesa e Peru. Este último será o país 
que sediará a próxima pauta pan-amazônica. 

ONDE ESTAMOS EM NOSSAS OBRAS HOJE 

A vantagem da pequena e atual equipe de trabalho (Alfredo e Valério) do 
projeto Pan-amazônico é estar residindo em Manaus, permitindo-nos conhecer 
mais de perto as obras da BAM e, assim, entrar numa relação mais estreita 
com as mesmas. Essa proximidade certamente nos ajudará a construir, juntos, 
o que será este projeto, em que as presenças locais têm uma grande 
importância. Temos nos aproximado e também partilhado com as comunidades 
e com as obras da BAM em Belém, em Manaus, em Santarém, em Marabá e 
em Cuiabá, que faz parte da Província do Sul – BRM. 

UM PROJETO COM OUTROS QUE VAI SE DESCOBRINDO 



O Pe. Alfredo Ferro sj, coordenador do projeto, teve a oportunidade de 
apresentar o horizonte e a proposta do projeto Pan-Amazônico da CPAL em 
vários espaços tanto jesuíticos como de outras entidades ou instituições, por 
exemplo, nas comunidades da Companhia de Jesus de Luís Figueira em 
Manaus, na comunidade de Belém, nas comunidades de Cuiabá, nas 
comunidades de formação em Belo Horizonte – na FAJE (juniores, filósofos e 
teólogos). Por outro lado, foi possível entrar em contato com a WWF-Brasil 
(World Wide Fund for Nature) em Brasília; com o Instituto Centro de Vida - ICV, 
que tem a secretaria executiva do ARA (Articulação Regional Amazônica); com 
o Centro Burnier da Companhia de Jesus em Cuiabá; também, com o IMAZON 
(Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia), e com o ISA (Instituto 
Socioambiental), em São Paulo. 

NASCE UMA REDE ECLESIAL NA PAN-AMAZÔNIA 

Estamos vivendo os preparativos que nos permitirão oficializar o início de uma 
Rede da Igreja Pan-Amazônica. Para tanto, a partir da comissão preparatória 
do evento, que se realizará no mês de setembro em Brasília, estamos 
elaborando o que será este espaço plural e valioso, que nos permitirá estreitar 
laços e sonhar uma articulação como Igreja em temas e assuntos 
fundamentais. Contamos com o apoio da comissão amazônica da CNBB, do 
CELAM (a partir de seu departamento de Justiça e solidariedade), da CLAR e 
das Cáritas latino-americanas. Esperamos, assim, dar os passos necessários 
que nos ajudem a definir uma visão, objetivos e ações comuns, bem como uma 
estrutura mínima e uma estratégia de financiamento. A questão da mudança 
climática será um tema chave nesse espaço, já que se aproxima o evento 
internacional da COP20, que será em Lima no mês de dezembro, e que é 
necessário ter, enquanto Igreja, tanto uma posição clara como uma palavra 
frente a essa realidade indiscutível e de transcendência para o planeta. 

ACOMPANHAMENTO À FÉ E ALEGRIA EM MANAUS 

Entre as atividades próprias do Projeto Pan-Amazônico, o Pe. Valério Sartor sj 
também está acompanhando a Fé e Alegria de Manaus e auxiliando, a pedido 
do Pe. Adelson, no processo de renovação da Coordenação Geral. Atualmente 
a FyA AM vem trabalhando com Educação não formal, atendendo no 
contraturno escolar 120 jovens e 150 crianças. Também está atuando com o 
projeto Geração de Renda, beneficiando 40 adultos. No último dia 7 de junho, 
os jesuítas Pe. Valério, Esc. Mario Cabal e o Ir. Arquelino dos Santos 
colaboraram com a equipe pedagógica no Retiro da FyA AM, que ocorreu na 
Chácara dos jesuítas, D. Luciano Mendes. Foi um dia proveitoso de reflexão, 
de oração, de partilha e de retomada da trajetória da Fé e Alegria. Na parte da 
tarde, também houve um momento bonito de convivência e lazer, disfrutando 
da piscina e da natureza do lugar. Participaram cerca de 90 jovens, alguns pais 
e a equipe de educadores e colaboradores da FyA AM. 


