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[AMAZÔNIA] 

Preservação 
com soberania 

As recentes declarações do presi 
dente José Sarney refutando a inter 
nacionalização da Amazônia levan 
tam uma questão que há muito se dis 
cute: um Estado deve aceitar a inge 
rência de outros países em seus assun 
tos internos? 

A resposta mais razoável enfatiza, 
logicamente, que problemas domésti 
cos são de alçada exclusiva do gover 
no e dos habitantes que compõem um 
determinado Estado. Afinal, trata-se 
de um problema de soberania. Por is 
so mesmo existem limites territoriais, 
sendo cada pais regido, ao nível inter- 

. no, de acordo com a conveniência das 
próprias vontades nacionais e, no pla 
no externo, obedecendo aos 
princípios estabelecidos pelo Direito 
Internacional. O não-acatamento às 
normas que regulamentam a conduta 

· das nações implica, assim, discórdias 
entre Estados que podem levar, em 
última instância, a um conflito arma 
do, ou seja, a uma guerra. 

As fronteiras internacionais de ca 
da país não podem ser empurradas 
ora para lá, ora para cá, para que 
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Um planejamento democrático para a 
Amazônia não exclui a cooperação 
internacional, desde que respeitada 
a autonomia dos poises da região 

Shiguenoli Miyamoto 

uma convivência amistosa seja exe 
qüível, onde a paz e a harmonia subs 
tituam o temor e a desconfiança. Pa 
ra tentar sedimentar as boas rel-ções 
mundiais, existem foros suprar icio 
naís, como a Organização das Nações 
Unidas, cujo objetivo é aproximar os 
povos. É justamente o respeito que 
cada Estado tem em relação ao outro, 
que resulta nos intercâmbios políti 
cos. econômicos, culturais etc., tanto 
no âmbito bilateral quanto multilate 
ral. 

Partindo desses princípios, ne 
nhum país do mundo, por menor que 
seja o seu poder bélico, sua capacida 
de econômica, tecnológica ou indus 
trial, admite que outro, além-frontei 
ras, interfira em suas questões domés 
ticas e dite como suas políticas públi 
cas devam ser conduzidas. A não ser, 
obviamente, que haja, política e ideo 
logicamente, interesses tão conver 
gentes entre dois ou mais Estados, 
que um deles aceite sugestões para 
que um assumo seja resolvido dessa e 
não daquela forma. Ou, então, uma 
submissão pela violência, pela força 

das armas. Mas aí já se configura um 
quadro de conflito em que o vencedor 
subjugando o perdedor, obriga-o a 
cumprir suas ordens, dobrando a sua 
vontade. 

Excluindo-se, porém, o caminho 
das baionetas, o habitual é que os 
países se identifiquem com algum 
grande bloco de poder, apresentando 
se afinados com as políticas desses 
Estados. O que não significa submis 
são, mas sim opção por um determi 
nado tipo de sistema econômico ou 
modelo político. 

No caso da Amazônia, que abran 
ge interesses simultâneos de várias na 
ções, é pouco provável que os chefes 
desses Estados pensem em submeter 
se a qualquer tipo de tutela alieníge 
na, para decidir o que será feito de fa 
tias de seus territórios. 

As discussões que· ora se travam 
sobre os destinos dessa parte do mun 
do não são recentes; já foram realiza 
das em outras décadas, e, com certa 
freqüência, retomam à ordem do dia. 
A titulo de ilustração vale lembrar 
que, na década de 40, falou-se na 
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.- criação do Instituto Internacional da 
Hiléia Amazônica, respaldada pela 
Unesco. Nos anos 60, Herman Kahn 
e Roberto Panero, do conhecido 1 ns 
tituto Hudson, propuseram a forma 
ção dos grandes lagos amazônicos, vi 
sando ligar os países sul-americanos 
pelo interior do continente. Ambos os 
projetos não foram, contudo, imple 
mentados, não só porque implicavam 
alterar a geografia dos próprios 
países, mas sobretudo porque signifi 
cava interferências indevidas em 
questões de ordem interna de cada 
Estado. 

No que se refere ao caso específi- 
. co nacional, as preocupações com a 
Amazônia sempre se fizeram presen 
tes, inclusive pela extensão das fron 
teiras brasileiras junto aos seus vizi- 

Aiuda internacional 
sem imposições 
de ordem politica 

nhos. Mesmo as conhecidas teorias 
geopolíticas do general Golbery do 
Couto e Silva apregoaram a ocupação 
da Amazônia, como o último passo 
para a interiorização e integração na 
cionais. 

Seguindo ou não as elucubrações 
de Golbery, o certo é que ao se preen 
cher a região desordenadamente com 
projetos de impacto, como a Transa 
mazônica, e mesmo com a Perirnetral 
Norte, os governantes brasileiros 
sempre se mostraram dúbios: ao mes 
mo tempo em que retoricamente se 
posicionaram .comrários à internacio 
nalização da Amazônia, em termos 
práticos contradiziam o discurso, au 
torizando extensas faixas territoriais 
em mãos estrangeiras, inclusive favo 
recendo com incentivos fiscais o de 
senvolvimento de duvidosos projetos 
agropecuários por empresas sem 
qualquer tradicão no setor a que se 
propunham. 

Essa postura dos governos no 
período pós-64 suscita uma grave du 
vida: fala-se em segurança nacional, 
mas permite-se a aquisição de pro 
priedades rurais por grupos estrangei 
ros, muitas vezes sem qualquer con 
trole do Incra, que sequer tem um ca 
dastro completo dos proprietários na 
Amazônia. 
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Desmatamento em Madre de Dias, Amazônia peruano 

Alem disso, no setor mineral, as 
empresas estrangeiras detêm parcela 
considerável dos direitos de explora 
ção de jazidas (através de requeri 
mentos, alvarás e concessões), embo 
ra a Constituição tenha assegurado a 
nacionalização da exploração dos re 
cursos minerais. 

Economicamente a Amazônia há 
muito se encontra internacionalizada, 
mesmo porque sempre se tolerou, ao 
lado das estatais, a existência de em 
presas nacionais e multinacionais, o 
que, todavia, não e de se estranhar. 
Difícil seria entender se a região se en 
contrasse completamente em mãos de 
empreendimentos multinacionais, 
sem espaço para as congêneres nacio 
nais. 

O discurso atual, na voz do presi 
dente Sarney, enfatiza que não há no 
mundo dinheiro suficiente para com 
prar um metro quadrado sequer da 
Amazônia. E que, por isso, não está à 
venda, nem se aceitam intromissões 
em assuntos considerados de foro in 
terno, posição reafirmada ao final de 
fevereiro pelo ministro do Exercito 

Leônidas Pires Gonçalves. Pelo me 
nos em relação a este tema parece ha 
ver consenso, visto que Luís Inácio 
Lula da Silva adotou o mesmo ponto 
de vista das autoridades governamen 
tais, em seu mais recente périplo à 
Europa. 

Sobre isso, porém, não havia ne 
cessidade de se manifestarem, mesmo 
porque esta deve ser a tônica da con 
duta de todo Chefe de Estado, de mi· 
nistros e de líderes partidários. Afinal 
de contas, pelo que· se sabe, não há 
qualquer país do mundo que esteja à 
venda, atualmente, no todo ou cm 
parte.· 

Em 1978, discussões dessa magni 
tude se colocavam. Quando se firmou 
o Tratado de Cooperação Amazôni 
ca, entre oito países da região, ficou 
estabelecido que um dos objetivos era 
incrementar o desenvolvimento regio 
nal, mantendo a soberania dos Esta· 
dos contratantes. Ao mesmo tempo 
era assegurada a igualdade jurídica de 
seus membros, reduzindo possíveis 
receios de hegemonias regionais, e 
-buscando proteger a ecologia. Funda· 
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A di~utivel afirmação 
de que a Amazônia 
é o pulmão do mundo 

entretamo, é muito diferente do que 
admitir que recursos oriundos de enti 
dades como o Banco lnteramericano 
de Desenvolvimento. o Banco Mun 
dial ou de países como os Estados 
Unidos e o Japão só sejam liberados , 
se o Brasil acatar determinações em , 
sua política de controle do meio am 
biente. O mesmo raciocínio se aplica 

,. 

cais exigidas pelos credores via Banco 
Mundial. Neste caso, contudo, pode 
se argumentar apontando que há uma 
coincidência de interesses na resolu 
ção dos problemas econômicos por 
parte de ambos os atores, ou seja, de 
vedores e credores acreditam que as 
medidas adotadas sejam as mais efi 
cazes. Inclusive porque aceitar as su- 

o 
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Desmotornentos poro implantação de pastagens _ 

mentalmente, defendia-se a premissa 
de que a Amazônia é dos países que 
dela fazem parte, refutando qualquer 
tentativa de ingerência nesta parte do 
continente. 

Em nénhuma circunstância. po 
rém, ficou descartada a possibilidade 
de receber ajuda internacional para o 
desenvolvimento da região. O que, 
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em relação ao vínculo entre preserva 
ção da Amazônia e dívida externa. 
Não se trata de exercer a xenofobia 
aos capitais externos, mas sim de de 
fesa da soberania nacional. 

Pode-se alegar, por outro lado, 
que a soberania inexiste ou que a mes 
ma seja restrita, uma vez que os go 
vernos têm obedecido às políticas fis- 

gestões dos credores internacionais 
resulta na captação de novos recursos 
para equacionar os problemas nacio 
nais. Ou então para adiá-los. 

Além disso, um raciocinio que ca 
minhe em direção oposta significa 
que um Estado deveria abrir mão de 
qualquer empréstimo ou recursos de 
países industrializados, impensável 
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· r~ circunstâncias atuais, em face da 
impossibilidade de um desenvolvi 
mento autônomo, considerando-se o 
avanço científico e o fosso tecnológi 
co que separa as nações. A pensar as 
sim. não existiria no mundo contem 
porâneo nenhum pais soberano, inde 
pendente, já que isto implicaria ser 
auto-suficiente em todos os níveis. 

Ao não aceitar vinculações que 
coloquem em risco a soberania nacio 
nal - entendida esta como a capaci 
dade de tomar decisões e implementar 
suas policies - , a conduta brasileira 
tem-se apresentado satisfatória. O 
que não isenta de culpa as autorida 
des governamentais pela incompetên 
cia e má vontade em definir uma 
política eficaz que proteja adequada 
mente o meio ambiente, não só no 

alha Norte contra uma 
rposta conspiração 
amada no Exterior 

que diz respeito à região amazônica, 
mas também ao resto do País. Mesmo 
com o pacote ecológico há pouco de 
cretado. 

As denúncias de que a Amazônia 
está ameaçada pelas grandes potên 
das que "pretendem assumir o con 
trole da região", aqui fincando pé, há 
tempos fazem parte do quotidiano. 

As novidades que ora se apresen 
tam no debate sobre a Amazônia, são 
as pressões exercidas por diversos 
grupos, que vão desde congressistas 
norte-americanos, antropólogos, en 
tidades universitárias, órgãos finan 
ciadores, instituições religiosas, parti 
dos políticos, até cantores como o in 
glês Sting, passando pelo próprio pre 
sidente George Bush que teria sugeri 
do ao Japão tomar cautelas para o 
empréstimo de verbas destinadas à 
conclusão da rodovia BR-364, ligan 
do Porto Velho a Rio Branco. Aliás, 
sobre este último item, Flaviano Me 
lo, governador do Estado do Acre, e 
diretamente interessado, publicou no 
início de março um manifesto à Na 
ção, repudiando ingerências indevi 
das que "representam uma agressão 
inaceitável aos princípios de autode 
terminação e soberania das nações". 

As críticas desabam sobre tópicos 
como a destruição da-t.nma e da fio- 
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ra, a falta de uma política de demar 
cação das terras indígenas e a invasão 
das mesmas pelos garimpeiros e gri 
leiros, as barragens hidroelétricas e o 
Projeto Calha Norte. 

Esses temas têm sido explorados 
com freqüência, tanto pela imprensa 
nacional quanto internacional nos úl 
timos meses. Na segunda quinzena de 
fevereiro, por exêrnplo, foi grande a 
cobertura dada pelos meios de comu 
nicação de massa ao 1. 0 Encontro das 
Nações Indígenas, realizado em Alta· 
mira, no Pará, quando se criticou a 
construção da barragem de Cararaó. 

As acusações ao governo brasilei 
ro enfatizam que, na ânsia de ocupar 
rapidamente a Amazônia, as autori 
dades ignoram o equilíbrio do ecos 
sistema, colocando em risco a sobre 
vivência de inúmeras espécies da fau 
na e devastando indiscriminadamente 
as florestas. As intensas queimadas 
nos últimos anos, e a derrubada das 
matas com motosserras e tratores 
equipados com correntes, são mostra 
das diariamente para denunciar o 
pouco zelo que o governo tem toma 
do na preservação da região amazõni 
ca, considerada pelos ambientalistas 
um santuário ecológico. 

Inegavelmente o problema existe 
e seria um contra-senso discordar 
dessa realidade, embora sejam dis 
cutíveis as afirmações de que a Ama 
zônia é o pulmão do mundo, ou mes 
ma de que em curto prazo se conver 
terá irrem ··diavelmente em grande 
deserto, 2 perdurar tal situação. 
Deve-se, isto sim, chamar a atenção 
para o verdadeiro e grande problema 
que ocorre, isto é, a completa ausên 
eia de um planejamento democrático 
da Amazônia, envolvendo os países 
que a compõem, onde as instâncias 
locais interessadas possam livremente 
opinar e influenciar nas medidas a 
serem tomadas, visando à preserva 
ção do meio ambiente. 

Inadmissível, porém, é considerar 
que as políticas públicas nacionais, 
mesmo as restritas à conservação eco 
lógica da região amazônica devam ser 
submetidas a um foro internacional, 
dai resultando decisões como se não 
existissem os países em tomo da linha 
do equador sul-americano. 

Não custa lembrar que toda a ce 
leuma em tomo da questão amazôni 
ca se acirrou, adquirindo impacto 
mundial, com o assassinato de Chico 
Mendes, em Xapuri, às vésperas do 
Natal passado. Seguramente o gover- 

no brasileiro ignorava a dimensão do. 
problema no âmbito internacional, 
tão acostumado a não respeitar as re 
clamações da sociedade. Por isso 
mesmo, sentindo-se acuado. partiu 
para uma contra-ofensiva levantando 
a bandeira da recusa da internaciona 
lização da região. Fato, aliás, que não 
estava sendo cogitado da forma como 
se quer fazer crer, inclusive pelas de 
clarações do Departamento de Estado 
norte-americano, que considerou o 
assunto uma novidade. O que não 
quer dizer que não haja pressões para 
que medidas protecionistas ao ecos 
sistema sejam adotadas. 

A preservação do meio ambiente e 
outros itens, como o controle demo 
gráfico, há muito são sugeridos pelas 
nações industrializadas que, entretan 
to, não os levaram na devida conta 
em seus planos de desenvolvimento. 
Pelo menos ao nível que exigem dos 
países do Terceiro Mundo. Vejam-se 
as freqüentes denúncias sobre os pen· 
gosos transtornos causados pelas usi 
nas nucleares, seja nos Estados Uni· 
dos seja na União Soviética. O mes 
mo se aplica em relação à Europa, cu 
jas nações freqüentemente são acusa 
das de causar danos, sem o menor 
constrangimento, aos demais países 
onde possuem interesses econômicos, 
com grandes indústrias poluindo rios 
e ares com produtos químicos, oca 
sionando direta e indiretamente a 
morte de centenas de pessoas. Ou en 
tão a caça à baleia praticada pelo Ja- · 
pão, e mesmo a utilização maciça de 
sprays, produzidos por empresas de 
países desenvolvidos (ou sob licença 
de). 

O grande mal, contudo, que se ve 
rifica no Terceiro Mundo, é o desejo 
irrefreado de se querer alçar à catego 
ria de país desenvolvido, acreditando 
que todo e qualquer esforço para au 
mentar os produtos nacionais brutos 
sejam válidos. mesmo à custa da dete 
rioração de seus ecossistemas. 

Os segmentos civis evidentemente 
não carregam sobre si qualquer par· 
cela de culpa nessas desastradas 
políticas, inclusive porque sempre se 
encontraram alijadas de qualquer 
participação no reduzido círculo das 
tomadas de decisão governamentais, 
mesmo quando seus interesses mais 
diretos se encontram em jogo. 

Sob este prisma, as populações 
indígenas, principalmente, se vêem 
prejudicadas com a ausência de um 
planejamento, que possa ao mesmo 
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tempo viabilizar a ocupação racional 
do espaço amazônico, oferecendo 
lhes condições dignas de sobrevivên 
cia no solo que por díreito lhes per 
tence, e onde foram encontradas há 
cinco séculos. 

Além de não aceitar/solicitar opi 
niões da sociedade civil, o . Estado 
brasileiro peca, ainda, pela falta de 
consideração aos seus cidadãos que, 
apesar de contribuírem com interrni 
náveis tributos, não são sequer infor 
mados sobre os projetos de desenvol 
vimento e/ou segurança que dizem 
respeito aos seus próprios interesses. 

)evem ser respeitados . ,, . 
·S prmcipios 
la não-intervenção 

Prova disso é a elaboração sigilo 
sa do Projeto Calha Norte em 1985. 
Como depois se soube, as preocupa 
ções básicas que o orientaram foram · 
traçar politic.as de fortalecimento das 
fronteiras, procurando com isto evitar 
a criação de um estado yanomani e a 
internacionalização da Amazônia, fa 
tos altamente discutíveis da forma co 
mo foram colocados. Segundo consta 
no Projeto Calha Norte, as Forças 
Armadas acreditavam que estava em 
marcha uma conspiração para se criar 
um Estado autônomo, reunindo os 
Y anomani do Brasil e da Venezuela, 
colocando em risco, portanto, o 
status quo da região. O que permitiria 
em um segundo momento, abrir pre 
cedentes para uma intervenção em 
maior escala nesta parte do mundo. 

De tudo que foi dito, algumas ob 
servações podem ser tiradas. 

O primeiro ponto pacifico. e so 
bre o qual não há discussão," é que a 
Amazônia deve ser sempre dos países 
que dela fazem parte, independente 
mente de seus regimes políticos. Sob 
esse ângulo, o princípio de não inter 
venção deve ser acatado por todos os 
Estados da região, para que potências 
estrangeiras não utilizem os mesmos 
pretextos, interferindo em assuntos 
internos, que só. dizem respeito às na 
ções amazônicas. 

Os países locais necessitam imple 
mentar os mecanismos já existentes, 
por intermédio do Tratado de Coope 
ração Amazônica., e/ ou criar novas 
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formas de cooperação cientifico 
tecnológica, bilaterais ou multilate 
rais, visando a preservação do meio 
ambiente em toda a Bacia Amazôni 
ca. 

Não admitir interferências no âm 
bito de suas questões domésticas não 
significa excluir a possibilidade deº 
qualquer tipo de cooperação, cujo 
objetivo seja a manutenção ou me 
lhoria do equilíbrio do ecossistema 
amazônico ou o desenvolvimento re 
gional em suas mais diferentes face 
tas. 

A Amazônia, responsabilidade re 
gional, é uma questão internacional 
quando tomada em conjunto, e quan 
do as políticas públicas formuladas 
por algum de seus membros afetem 
interesses políticos/ econômicos/ mili 
tares/ ecológicos dos demais. Na 
eventualidade de algum país conside 
rar que seus interesses na região estão 
sendo prejudicados, obviamente a 
utilização dos recursos tradicionais é 
o melhor caminho a ser seguido. Para 
tal, as regras das relações internacio 
nais são muito claras: quem se sentir 
afetado deve ter competência sufi 
ciente para neutralizar influências 
pouco desejadas sobre o seu domínio 
territorial. 

Não devendo ser considerada um 
santuário ecológico, a Amazônia, 
abundante sob todos os aspectos, de 
ve ser explorada, aproveitando-se as 
riquezas que ela oferece, sen que o 
ecossistema seja prejudicado }JOr f al 
ta de planejamento ou incompetência 
governamental. 

Por último, a sociedade civil não 
pode ser excluída dos projetos de de 
senvolvimento e/ou segurança na re 
gião. Para tanto, o planejamento de 
mocrático da Amazônia é um impera 
tivo que se impõe com urgência, onde 
todos os segmentos interessados se 
jam ouvidos. A sociedade reivindica 
o direito de participar em conjunto 
com as diversas instâncias decisórias. 
Deve, portanto, arcar com os 
possíveis erros e usufruir dos acertos 
das medidas a serem tomadas para a 
proteção do solo que pisa e do ar que 
respira. 

Shigenoli M1yamoto é doutor em Ciência 
Política pela Universidade de São Paulo; pro 
fessor da Universidade Estadual de Campinas; 
pesquisador junto ao Núcleo de Estados Estra 
tégicos da Unicamp, onde desenvolve pesquisa 
sobre a geopolítica da Amazônia. 

ECOLOGIA 

Contrabando e 
poluição ameaçam 
espécies marinhas 

Até bem pouco tempo caçada 
pelos artesãos de bijuterias, a 
tartaruga Carey (Eretmoche/is 
imbricata) ganhou um novo e 
poderoso inimigo: o avanço 
tecnológico. Desde que o Japão 
descobriu que a carcaça da tartaruga 
pode ser utilizada na fabricação de 
microcircuitos, cresceram como 
nunca a matança e o comércio ilegal 
- pondo em sério risco a 
sobrevivência da espécie na Terra. A 
Rede para a Salvação da Tartaruga 
do Grande Caríbe, uma entidade 
internacional que congrega 43 países 
de todos os continentes, denunciou 
que, só no Panamá, o comércio das 
carcaças da tartaruga Carey 
movimentou cerca de USS 18 
milhões no ano passado. 

O principal mercado dos 
contrabandistas é o Japão, que 
importou cerca de 91 toneladas de 
carcaças - produto que exigiu a 
matança de pelo menos 45 mil 
tartarugas. 

Nos 14 milhões de quilômetros 
quadrados do Continente Antártico, 
por sua vez, a principal preocupação 
dos ecologistas concentra-se nos 
efeitos do derramamento de 800 
toneladas de óleo combustível, 
ocorrido durante o naufrágio do 
navio argentino Bahia Paraíso, no 
final de janeiro passado. 

O Instituto Antártico Argentino 
fiscalizou a zona atingida e divulgou 
um estudo garantindo que a 
poluição não provocou, até o 
momento, nenhuma alteração ou 
registro de mortandade entre as 
espécies maiores, tais como 
pingüins, aves e mamíferos · 
marítimos. Apesar dessa garantia, o 
próprio estudo alerta que ainda 
"restam sérias dúvidas sobre o 
destino de outros animais da fauna 
antártica, como os moluscos, peixes 
e crustáceos". 
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