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1. A importâ!'cia· aa--Arnazônia para o mundo na questão do meio ambiente 

Os cientistas estão apontando,já para as próximas décadas, mudanças 

climáticas globais (camada de ozônio, efeito-estufa). A Amazônia repr~ 

senta o último grande ecossistema conservado que com certeza tem um p~ 

pel regulador importante na manutenção do clima atual. Não é o pulmão 

do mundo, mas exerce urna função reguladora sobre o regime das chuvas e 

o grau da temperatu~a de mensuração ainda difícil e incompleta. 

A Amazônia representa a maior reserva de germoplasma (material heredi 

tário dos germes). Isso representa um patrimônio para a humanidade do 

futuro (alimentação, farmácia, bioquirnica em geral, etc.).~ também a 

maior reserva de certos organismos vivos (microorganismos, insetos,etc.} 

_e de animais aquáticos. 

Produz o maior volume de água doce do mundo. Certos cientistas dizem 

que o grande problema do século XXI não será o petróleo, mas a água. 

Os ambientalistas questionam o modelo industrial baseado sobre o usp 

intensivo de recursos não-renováveis (minérios) por ser altamen~e pol~ 

ente e hipotecar o futuro. Por ser possivelmente um dos maiores reser 

vatórios mundiais de recursos não-renováveis e ter já grandes projetos 
de mineração (Carajás, bauxita, garimpas), há um interesse internacio 

nal em saber que tratamento o Brasil vai dar a essas questões. 

2. Os interesses dominantes envolvidos na Amazônia 

Com os anos 60 e a ditadura militar, a Amazônia é definitivamente in 

corporada ao modelo de desenvolvimento capitalista brasileiro: SUDAM/ 

BASA, Programa de Integração Nacional, estradas, Zona Franca, Programa 

Grande Carajás (mineração, hidroelétrica, ferrovia, indústrias de alu 

mínio), empresas agro-pecuárias e agrícolas (dendê, etc.). 

- Isso não significa uma estratégia planejada, racional da parte das elas 

ses dominantes, senão um conjunto de interesses, cada um ocupando are 

gião conforme os seus interesses imediatos e setoriais. 

Em relação ao meio-ambiente, de modo simplificado, podem ser apresent~ 

das várias posições: 

a} os que negam ou ignoram essa questão ou que fazem urna leve maquia - 

gero das suas posições sem mudar nada: são os governos estaduais e 

municipais e grande parte dos políti~us da regi~c _e da burocracia!o 

ligarquias regionais (comércio e latifúndio). Nova burguesia asso 
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ciada ao projeto nacional de modernizacão e liberalização (indústri 

ais, madeireiras, setor de serviços, garimpo, tráfico de droga,etc.) 

Tecnoburocracia federal. 

b) Os que defendem conjuntamente a modernização/exploração da 

articulada com urna política conservacionista •. 

região 

Mineradoras que exploram e exaurem recur~os e desenvolvem parale 

lamente projetos de recuperação e conservação ambiental. 

Empresas rurais agropecuárias que incorporam um manejo mais apro 

priado à região das suas terras. 

Empresas rurais voltadas.para produtos .tropicais (dendê, côco,etc) 

Esses setores teriam seu suporte no discurso do governo federal e 
em setores da burocracia federal, no Banco Mundial e projetof bi-1~ 

tera is e em empresas interessadas em lucrar com esse novo f L.ão. · 

e) Os grupos ecológicos de visão conservacionista que dissociam:a ques 
. - 

tão do meio-ambiente da questão social e política, reforcand~, as- 

sim, o bloco conservador. 
' 

(.) 

3. Os trabalhadores rurais neste debate 

' 
Podemos distinguir vários grupos sociais correspondendo a form, s de o- 

cupação do espaço e de trabalho distintos e os momentos de che ada di 

ferentes: os indígenas, a população cabocla (produto da miscig nação 

índios X portuguêses X negros e até nordestinos) que ocupam vá zeas e 

zonas ribeirinhas dos rios e igarapés), os nordestinos (que ct~garam a 
partir de 1870, se orientaram par~ o extrativismo da borracha ~ lá fi 

caram e/ou posteriormente para a produção de subsistência), or nordes 

tinos, sobretudo maranhenses (que a partir dos anos 60 começa ama oc~ 

par a "fronteira" amazSnica), os colonos (nordestinos e "suli tas")que 

chegaram nos anos 70 nos projetos de colonização pública e p1 .vada. De 

ve-se acrescentar os peões de fazenda (desde os anos 70) e os assala - 

riados das empresas rurais (sobretudo a partir dos anos 80). · 

Mesmo ao preço da simplificação, podemos distinguir 3 atitudE:s/formas 
de se relacionar com a terra e a floresta: 

integração com a natureza - extrativismo (pesca, caça, frutas, serin 

ga, castanha, etc.): índios, caboclos, nordestinos em certas áreas; 

cultiyo dos r~çados por rotação da área de plantio. Em ãre~s restri 

tas e voltando a mesma área num tempo· {10-12 anos) que não afeta a 

preservação do solo e da floresta: índios, caboclos e norêestinos a- 

. tê os anos 50/60. 
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- cultivo .do xo,ç,a.do .sem .a preo_cu"'.>ação de formação de capoeira. A flo- 
._ .... ' .. ~ ,._ __ - ·- ':'."".-.•,-- ._ -~ ·- - - \,.--...--~-·,,.. 

Festa ~9 'cé -~ jl_li~cio mas um obstáculo: posseiros (a partir dos anos 

70) e co_lon_os. 
Vale notar ,que, independente da atitude cultural dos últimos chega- 
.. - .• ' --· ---· ._ ~ -· . -- -- . ...;.-- .•. -- ·- - - - -- ,.,___ - .. .. 

9-os, frente .ã /_l.or,e~:~a, ~ ~~1-ta de espaço por si faz com que os põs- 
§.~? 11ffip p~~~ 9-.~~~.?! -Pê-ppar um tempo suficiente antes de v.oltàr 
à me sma ,ãr'""ea de· .ro cado e/ou que a pressão da grilagem os obriga a· ir 
.•...•. ._ ... -- ··-·- --· -· ·-· -- - ... -- .. - . - . 

~.empre ma.í.s _ád.;i9-nt_e àer.r.ubar novas áreas. 
,._ . .._. --- -..-----~:. ~·-·--' ..... _ -------- .. 

~ 9~ povo~ indíg~as .e os perin9ueiros são hoje reconhecidos internacio- 
- O• - ~ '-.• • ••• ,. « - - •' - ~- - - - 0 ~- • - O.. "• O - O • • _. L O 

n~l e n~cio~lm..~t.e como t:>.s "povos da floresta". Porém", vale l.embrar: 
1-) -~~~ ~~99E1:iee~!:'> R--~ i>::i-~Fl::i-!ica a garantia da sobrevivência; 2) que, 
~efilrl.Q e.e.ndo cl~cad,9,$ r~~eryas, ainda não está de todo resolviêa aso 
•• L~l.;:- •.•... - .. ···- .._._.,;.- ... _ ... C-~-~ .....•...•... .._.-.·---· -------·--· . - 

breyiyf?IlCi?. do? _$g.Us habitantes, pois, entre outras coisas, a v:'.abili- 
.....,_ -- - - . ·-· ... __ ,.__ ·--- - -- --·,- -- - ·---..-~ _.....__ .. - -· 
9&9--~ ~-~9?,~j.~~ §~ ~~~~tj.-yJ~E:tS> .nâo está ainda provada; 3) que rs popu 
istc.:~eª .rib,i;ü.rin~~ di~er$as na região Norte na sua grande maioria não _ •.••.... --- ·------- .•. .- .. - ----- - -··· -·---·- ·--- 
@~~-ª'? 5@!}9-'? Ee?-t~l?!-~95:1-~ J;>S>F PF9jetos nem consideradas como atores so- 
ciais . •...•. _ .•....•. __ - . 

= 9§ P9~§>~~!9? ê~ f:Fen!:§!~r_<3,@ 9~ ~olonos estão sendo consideradd corno 
à@§-!:E~}.~9F~? ?~ ~~~~ -~-~}.~-~~~.· ~ claro que as suas atividades produti 
V~§ ~~9" ~~· ~!!~!3 ~8-~·!-~?.ªS ~g; e9ndições da região do que as at .v í.dade s 
à9~ f &~@!F~~i!8F', ?~~ .f!.~J?-~!-!9.~ , E1~de ireiros, etc. Mas é e laro tê .1bém que 
.é cl.o ip±.?r-ª§i~~ tç.n.to da s ol.igarquias regionais e · oÚtros ae t.o re 3 econô- 
"· ~"'-- ... ....,.,__ •... .._ .. ~ •.... - .. ,......, ...•.. ; .......•. · ~-·--.. ...__ ---- - 

ffi±-S~~ ~~E'~~g.9-9t3 .(p,e,F~ ~~-~v'ª-~~ f!. atenção das suas atividades or n muito 
mai,s .efeito .prg.dª--tório) qu_anto de setores econômicos modernos {por que 
.•...•.•. -- -- - '-• -· _. - ... - .. - ..___ -'" - ..,. - - - .•... - ·-· '·- . •... . ·- - 
rer man.t.er ê§.U dom.Lnd.o econômico e político, apresentando-se como os ... _. __ 11~------- -------- ~ .... - .. ~~-~--,- ·------·- ·---- • 
~erd_adeiros e únicos defensores do meio ambiente) de apontá-1 .s corro os -----<--- ..... ~ .... · .... ,_ - _,. . __ ·-·· - - " --·-"' --- 
9randes re$pon1:>ª'"-vsais da .d~s.tr.uicão da Amazônia • 

. -----'-- .,. _ _.~,-------....---~---·- "--'·-·. .. _. , .•. _ . 

__ O governo brasileiro, desejoso de manifestar ao mundo seu in eresse pe --- -· ' •... .. - . - .,.~ .. --~- -- ---- - .•..... - - .. ·- -- . ·. - . -.. - 
lo meip ambismt§. na bffiazônia contribui para o isolamento do ampesina- 
·-··· -~ ••... "-"-~ ----·--~-----·-··-,.·-- -~~ ·--·~~- ----- --·-·· 
~o 9-0 Norte. A corrce s t.aç âo 9-0 modelo de colonização no Norte e das ati- 
v!g.~9-e~ '?-º~ pos~~-!!OS e a p_r.e~são para. que se preserve a f Lo.res ce lhe 
~~;_n~g~ ~~g~~nt9s pa~? não j..r:ivestir nada para esses setores sociais, 
o que já era \J.ffi f~to, e ajn~~ mais hoje para coibir as suas atividades, 
como o mostra o modo como é r~cebida a ação do IBAMA (vivenciada como 

preSp?O que de~an~ma o peq~eno produtor). 

- A próp;}.a !~ta de (?~rrtos s.eto:r~s sociais (povos índigenas, ' seringuei- 
~9~) e~~~~~~~ ~l~~9os (~nti~ades brasileiras e estrangeir,as) pode 

~~~~~!~u~r P~Fª ~~~~ ~sol~~o: 
· ~) a va;J..9~!~§1-câo ·ªªs ~1::2ç3.s _?.çÕ~s provoca em compensação um v az Lo , como 
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se fossem os únicos atores. Is~o pod~ ser creditado positivamente a 

--eles, mas não deixa de ser um 'problema para os outros setores e mo 
. -vimentos e, ao mesmo tempo, um incentivo para que se posicionem. 

b) · o "movimento para a proteção dos direj..tos dos habitantes da selva'! 
animado ou articulado por "World Rainforest Movement" ( Inglaterra) 
produziu um documento que procura separar e até opôr os "habitantes 

da floresta" dos 11recérn-chegados11, dizendo que esses "milhões de e~ 
lonas representam a ameaça mais grave para a floresta e para o futu 

rodos 
c;ão de 
perigo 

. J.istas 

povos já estabelecidos". Não acredito que isso seja a posi 
movimentos/organizações brasileiros mas é indicativo de um 
potencial de divisão. Indica também que entidades amb~enta 

' 
estrangeiras já fizeram esse corte • 

e) no mesmo sentido, um grupo norte-americano "Rain Forest Futm:es" Pl:2 
· pagandeou em novembro uma denúncia contra a CPT e STR de Co ice í.çâo 

do Araguaia sobre o caso da AGRECO, wn projeto agro-ecológic, de p~ 
quenos produtores,· no sul do Pará que se opõe a outro grupo.\ 

4. A questão urbana e industrial 

tas urban~s e operárias. 
t importante não dissociar lutas do campesinato no Norte;das lu- 

>· 
J 

A devastação da Amazônia e a expulsão do campo provocam 1 -cria~ 
.ção e extensão de "zonas francas" da miséria, de núcleos sub-euz r mos que 

• · constituem urna enorme reserva de mão-de-obra. 

Além disso, os projetos industriais não produzem um for· alecime~ 
-to da região, tendo mais o caráter de enclave, com.comando e tr .balhado 
res qualificados vindos do sul. 
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