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ENTRE DISCURSOS E P.RÃTICAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL:
NOVOS CONFRONTOS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA AMAZÔNIA

..,

Edna Maria Ramos de Castro*

As formas de intervenção econômica na
Amazônia
brasileira tem suscitado um reconhecimento sobre os reais danos
impostos aos ecossistemas, ocorrendo de forma diferenciada segundo seus atores sociais. Essa procura de explicitação resulta
em grande parte do rumo que tomou o debate internacional acerca
da degradação ambiental mas também pelas pressões locais que e-

mergiram dos movimentos sociais. t bastante interessante captar
esse jogo de olhares, de opiniões e sobretudo de ações. Ele denuncia novos ritmos tomados pela questão regional social.

Con-

tribuiu para desencadear mudanças importantes manifestas na fo~
mulação de estratégias políticas por variados atores. Na esteira dessas mudanças, pressões de alguns setores buscam visibilizar quem é quem no exercício do preservacionismo, nas práticas
predadoras, quem usa quais são as tecnologias poluentes, quem no
pagamento dos custos e no recebimento de ganhos e benefícios p~
la apropriação dos recursos, e finalmente, quem são, na verdade,
os atores que vem gestando e exercitando enfoques novos no equa
cionamento da problemática ecológica na Amazônia.
Na segunda metade dos anos 80, as populações regionais conquistaram, no bojo do debate ecológico, alguns espaços de interlocução que lhes permitiram repassar suas propostas
montadas sobre o tripé combinatório entre questões ambiental,~
conômica e social, a exemplo dos seringueiros do Acre, grupos in
dígenas e trabalhadores rurais organizados politicamente. Mas,
também e ao mesmo tempo, redefiniram-se as formas de poder heg~
mônico de grandes e médias empresas ou de grupos familiares,que
passaram a integrar às suas estratégias de domínio e gestão ter
ritorial, princípios e propostas preservacionistas.
(*) Socióloga, professora e pesquisadora no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) e no DeptQ de Ciências Sócio-Políti
cas do C.F.C.H/UFPa.
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~e setores da população e silenciar
----.:;..::- ~
-usociais que tem alimentado, ao longo desses últimos

nos, heróicaresistência

- mais orientada

defesa do meio ambiente

quanto

cial, étnica

de suas populações.

e cultural

Um balanço
a partir

gualdades

acompanhadas

sociais

cial de popuiaçÕ~s
se mobilizar
mo observa-se

,

pos indígenas.

i'\

A não ser aquelas

Daí porque

1

essa história

cultural

recente,

e s~

que conseguiram
rurais
coloca

co-

e gru-

•

a Amazô

nia diante

de outro tempo histórico

e exige a reelaboração

conceitos:

de territ6rio,

de direito,

de posse,

em

de desi

de resistência,

com trabalhadore~

'

20 ~

direcio-
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A experiência

acumulada

por esses grupos

(índios,

3
seringueiros, castanheiros, posseiros, pescadores, etc ... ) lhes
permite perceber a exist~ncia de estrat~gias expliticas ou r1~0
'.,
formuladas pelos grupos antagônicos, as quais muitas vezes asse
melham-se a.movimentos macabros, cuja violência faz seu
palco
na disputa pela terra. Isto porque o avanço da fronteira agrop~
cuária pretendeu-se fazer sob uma única lógica, combinando: cOQ
centração da terra com produção de um mercado de trabalho e de
mercadorias. Razão da contínua mobilização por parte de forças
expropriadoras negando a reprodução da pequena produção carnpone
sa, que, por sua vez, tendia a aumentar sob a pressão da chegada de novos migrantes em busca de terra. Aquelas forças
vem
questionando ainda o modo de vida e a concepção comunal de posse da terra por parte das comunidades indígenas.
A intervenção sobre o território através de investimentos produtivos (fazendas, empresas madeireiras, mineradoras, siderúrgicas, agroindustriais) ou de infraestrutura (estradas, ferrovias, portos e aeroportos, hidrelétricas,· campos de
experimento e treinamento militar) conformaram um movimento

de

cerco sobre a posse dos "pequenos" ou sobre a possibilidade dela se realizar, aumentando a intranquilidade e diminuindo ovalor real e simbólico da vida humana.
Somente a interpretação da realidade empírica de~
sa região, com programas e projetos que foram implantados como
uma ordem para ser acatada pelas populações locais, justamente
por contrariarem seus modos de vida e de produção, é que se pode compreender o significado das zonas críticas de tensão e
conflitos sociais. A Comissão Pastoral da Terra calculou

os
que,

em 1980, de uma população camponesa total de cerca de 4 milhões
na Amazônia, havia ocorrência de 199
conflito
envolvendo
144.565 pessoas. A maior incidência localizava-se no Estado do
Pará, no qual os 84 conflitos atingiam 77.740 pequenos produtores rurais, média, portanto de quase 1.000 pessoas por zona teE
sionada. ( ). Em 1981 a Amazônia já ganhava o troféu
de ter
mais da metade de todas as ocorrências de conflito de terra no
Brasil. A área do Bico do Papagaio, confluência de
municípios
dos Estados do Pará, Maranhão e Tocantins é a região de
maior
11Nos
número de mortes, desaparecimento e tensões coletivas.
pri
meiros seis meses de 1985, nada menos que 36 posseiros de ape-
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ainda mais a disponibilidade

comprimindo

quios,

pisto-
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por
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semanas,

últimos

Carajás

foram assassinados

em torno da terra e da apropriação

rais, vieram

mento,

Grande

am-

localista,

a relação

entre ecQ

como se não fossem partes

de um mes

Em diferentes

pontos da região,

atrav~s de varia

dos interlocutores, reaparece o mesmo discurso hegemónico revelando haver uma estratégia comum e deliberaaà: Os exemplos sao
muitos. A Companhia Vale do Rio Doce certamente se orgulha
de
sua política ambiental na área do Projeto Ferro Carajás, embora
em zonas de outros projetos por ela estimulados evidencie-se o
prosseguimento de práticas depredadoras ou o ·modelo homogeneizan
te de florestas plantadas. E o caso das usinas de ferro gusa alimentadas com carvão vegetal proveniente de florestas nativas
ou do polêmico programa de "reflorestamento" com eucaliptus, em
um milhão de hectares, no corredor da estrada de ferro

- crian

do a figura das fazendas florestais-, cuja homogeneização
flora contraria os princípios de diversidade reivindicados

da
com

tanto vigor, por vários setores da sociedade e cientistas em g~
ral, visando recompor a floresta anterior. Outro exemplo é o da
Mineração Rio do Norte cuja poluição com a lavagem da
bauxita
extraida a fez gastar 80 milhões de dólares em recuperação
de
apenas uma área afetada, o Lago Batata, adotado como símbolo atual da capacidade preservacionista da empresa. Enquanto isso, a
degradação desse santuário pouco violado pelo homem, habitado há
mais de 200 anos por comunidades negras de economia agro-extrativa, no Médio Amazonas Paraense, se reflete no movimento deb~
cos no porto sobre o Rio Trombetas, na sedimentação de resíduos
em igarapés e lagoas, no lento desaparecimento da tartaruga.

É

ainda o caso da Albrás e da Alcoa, empresa do ramo alumínio, e~
jos efeitos sobre a fauna e os cursos aquáticos se evidenciam.
Há um domínio na legitimação de ações preservacionistas a post~
riori com consequente ampliação de sua base territorial.
Por outro lado, o Estado também criou mecanismos
legais de controle ambiental, reforçou a estrutura burocrática
da preservação, com conselhos, órgãos e assessorias, formalizou
domínios de reservas biológica e florestais. Aos órgãos de fiscalização foram atribuidos legitimidade em variada gama de intervenções, objetivando frefar o desmatamento e a poluição
de
cursos d'água. De certa forma, uma resposta à internacionalizaçao do debate sobre a Amazônia e também às ações que se traduzem em financiamentos novos ou reabertos. Mas, o exame mais aprofundado dos resultados constata a fragilidade do aparelho do

(
Estado diante dos lobbies empresariais, nacionais e multinacionais. Fragilidade que aparece seja no cumprimento da legislação
ambiental, na clareza das equipes técnicas s'o'bre a complexidade
política que envolve a luta de atores nessa região, mas sobret~
do pela permanência do mesmo modelo econômico de intervenção te~
ritorial que tem reproduzido - talvez em menor escala - práticas

predadoras e expropriadoras. Daí porque multiplicam-se as denú~
cias de índios, seringueiros, pescadores e pequenos

produtores

rurais - identificados pelas suas alianças enquanto "povos
da
floresta"-, as novas estratégias de controle territorial de e~
presas sob o discurso ambientalista. Entre elas, a colaboração
com órgãos do Estado (o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 1131\MA, especialmente criado para responder a essa demanda), atra
vês de convênios para financiar a fiscalização que, em última a
nálise, permitiu aos grandes e médios proprietários reforçar a
defesa de suas enormes extensões de terra da entrada de posseiros. ou ainda utilizar-se de mecanismos legais, tais como decre
tação de áreas de preservação. O atual desenho do mapa da Amazô
nia mostra de forma interessante como foi sendo rapidamente cons
truido um cinturão de proteção às áreas de mineração ou de potencial mineral e as zonas de fronteira, através de
estatutos
como Reservas Florestais, Biológicas, Florestas e Parques Nacio
nais. Muitas delas incrustadas em terras indígenas ou de negros
remanescentes de quilombos, cujos direitos à terra conquistada
pela ancianidade são garantias constitucionais. É o caso da Reserva Biológica e Florestal do Trombetas contornando importante
província mineral, que alienou das comunidades negras

ribeiri-

nhas, o direito ã terra e inclusive a reproduzir a atividade e~
trativa nos ricos castanhais aprisionados pela Reserva. A fisca
lização ali vem sendo feita pelo Ibama com apoio da empresa extratora de bauxita, a Mineração Rio do Norte. No Estado de Roraima, rico na diversidade mineral, rapidamente foram regulame~
tadas áreas de preservação ambiental e de fronteiras, embora as
terras dos índios Yanomami não tenham sido demarcadas apesar do
processo de dissimação física e cultural em curso. Sindicatos de
Trabalhadores Rurais em inúmeras partes da região alertam
que
as novas medidas preservacionistas-repressivas constituem mais
uma forma de proteção do modelo empresarial, reforçando os mec~
nismos de exclusão ao acesso à terra. Eles denunciam ainda o ri

-~
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gorda fiscalização do Ibama sobre as roças anuais de 5 hectares, embora as madeireiras continuem a derrubar matas n.i 1: i v.i n,
os caminhões carregados com toras de madeira''c r uz em continuamen
te as estradas, e fazendeiros ampliem seus pastos. Eis aqui alguns diagramas desse jogo e suas peças mais importantes.

A LUTA PELO AMBIENTE MOBILIZA "POVOS DA FLORESTA"

A voz dos grupos indígenas e de pequenos produtQ
res agro-extrativistas foi por muito tempo silenciada pelas estruturas autoritárias de instâncias de poder da sociedade e do
Estado. Ela se fez ouvir, inclusive internacionalmente, graças
a carona conseguida pela via do debate ecolõgico. No entanto, os
arquivos de suas associações de classe - sindicais ou não - r~

gistram, desde a década de 70, os embates pela preservação

do

meio ambiente e de seus modos de vida. Basta lembrar procedime~
tos encaminhados por pequenos produtores rurais atingidos
barragem de Tucuruí, os empates dos seringueiros do Acre
dinso que nesse Estado se reproduzisse o desmatamento

pela
impe-

ocorrido

em terras do vizinho Estado de Rondônia ou ainda a defesa da in
tegridade dos ecossistemas pelas nações indígenas. A questão a~
biental para eles estava presente e estreitamente vinculada com
as principais lutas sociais. Daí porque há entre eles um movimento ascendente na tomada de consciência sobre os limites
da
natureza. Reconhecem que a manutenção de seu modo de vida depe~
de da diversidade biótica de rios e florestas.
Para fazer frente à nova dinâmica política presente na região, incorporando a ecologia como ideologia, "povos
da floresta11 e agricultores recriam suas formas de mobilização
política construindo propostas alternativas de exploração
das
reservas florestais e de produção agrícola sustentável. Estas se
montam sobre os pressupostos de universalidade, totalidade e e~
letivismo. Diferente daquelas marcadas pelo imediatismo e localismo, portanto direciondas a espaços particulares.
Observa-se entre grupos indígenas e agro-estratt
vistas, interessantes formas de manejo aplicadas à caça, pesca
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e uso de recursos florestais. No entanto seu modo de
produção
intimamente integrado i natureza, bem como aqueles desenvolvidos por outros pequenos produtores, tem sid~'contestados
por
não perfilarem-se no movimento de modernização representado pelo modelo empresarial. No bojo desse embate entre modos de produção diferentes. eles tem desenvolvido novas estratégias e experiências coletivas de produção. A exemplo'dos plantios intensivos e diversificados objetivando beneficiar Óleos, essências
e frutas. t por isso que o Conselho Nacional dos Seringueiros ,
ao articular questão ecológica com sócio-econômico, propõe que
a reforma agrária seja parte da política de preservação ambiental. Pretendem que nas Reservas Extrativistas possam realizar
uma especialização de produtos da floresta, incluindo reflorestamento, manejo, agricultura temporária e permanente. Mas as n~
vas experiências não se encerram aí. Em Gurupá, em

municípios

cortados pela Estrada Transamazônica, em zonas do sul e sudeste
do Pará, reorientam o uso dos recursos da natureza. Buscam ainda integrar o conhecimento científico com a experiência política, como é o caso do Centro Agro-ambiental do Tocantins (CAT) g~
rido por pesquiadores e lideranças de Sindicatos de Trabalhadores rurais, a partir de demandas de produção e comercialização.
No assentamento do Araras, no município de Marabá, famílias de
agricultores experimentam recompor áreas de antigos castanhais
devastados, com replantio de castanha e plantações de fruteiras.
Mas também discutem formas de comercialização pois a falta

de

uma política agrícola - política de preços, comercialização, cr~
dito etc ... - tem levado muitos produtores a abandonarem ouve~
derem seus lotes, realimentando, assim, a ciranda de novas ocupaçoes temporárias.
Essas práticas provavelmente abrem espaços para
uma outra economia política da natureza na Amazônia, ao pretenderem maior visibilidade política da questão ambiental. Ela pa~
sou a ser um dos ternas centrais em encontros, seminários e congressos de trabalhadores rurais. No encontro, das nações indíge
nas em 1989, em Altamira, emerge novo momento de sua participaçao política, no qual reafirmam a defesa do meio ambiente,
e,
consequentemente, de sua sobrevivência como povo. Em abril
de
1990, na cidade de Parauapebas, o seminário "Em busca de Alter-

. .
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