
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
Caminhar, navegar, voar, viajar, entender, se adaptar, transformar pelos 
espaços de saber e de cultura de cada um dos rios da Amazônia é um dos 
maiores desafios para a criatividade humana. Os rios que conectam 
ecossistemas e populações humanas são a origem, o meio e o destino do 
conhecimento construído por muitos cientistas ao longo dos anos. 
É interesse da Faculdade La Salle Manaus, como instituição de formação de 
profissionais e de produção de conhecimento, através do tema do 3° Congresso 
Amazônico de Iniciação Científica “Rios da Amazônia: caminhos de saber e de 
cultura”, oportunizar o encontro e a partilha dos conhecimentos de 
pesquisadores, acadêmicos, empresários e da sociedade em geral. 
 
Venha, caminhemos, naveguemos juntos por estes rios de conhecimento! 
 
E Resistentes como a água… 

 

Ser capaz, como um rio que leva sozinho a canoa que se cansa, 

de servir de caminho para a esperança. 

E de lavar do límpido a mágoa da mancha, como o rio que leva, e lava. 

Crescer para entregar na distância calada um poder de canção, 

como o rio decifra o segredo do chão. 

Se tempo é de descer, reter o dom da força 

sem deixar de seguir. 

E até mesmo sumir, para, subterrâneo, aprender a voltar 

e cumprir, no seu curso, o ofício de amar. 

Como um rio, aceitar essas súbitas ondas 

de águas impuras que afloram a escondida verdade nas funduras. 

Como um rio, que nasce de outros, saber seguir, 

junto com outros sendo e noutros se prolongando 

e construir o encontro com as águas grandes do oceano sem fim. 

Mudar em movimento, mas sem deixar de ser o mesmo ser que muda. 

Como um rio.              

Thiago de Mello 
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