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INTRODUÇÃO 

Por Amazônia compreende-se aqui o vasto domínio natural que 
acompanha os leitos do rio Amazonas e de seus afluentes. Trata-se de um 
ecossistema complexo, com mais de 7 milhões de km², que se estende por 
oito países e compreende cerca de 40% do espaço total da América do Sul. 
Constitui uma imensa reserva natural de biodiversidade, de energia 
hidrelétrica, de água doce, de minérios e de madeira, e encontra-se 
praticamente inexplorada sob alguns desses aspectos. 

A integração continental da América do Sul passa, necessariamente, 
pela conquista e desbravamento da Amazônia. É a bacia hidrográfica do 
Amazonas que liga a cordilheira andina ao Atlântico caribenho; torna 
possível o acesso do promontório nordestino brasileiro ao interior do 
continente; ao sul, interligando-se artificialmente aos rios da Bacia Platina, 
permite que o extremo meridional do continente se integre às demais regiões. 
Trata-se, portanto, de uma importante região de integração continental. 

Essas características fazem da Amazônia um tema de especial 
interesse para a Ciência Política. Entretanto, o que se tem verificado no 
Brasil é uma escassez de trabalhos em Ciência Política que atentem para a 
região amazônica. É bem verdade que muitos avanços científicos têm sido 
feitos nas últimas décadas, e que a cada ano surgem novos e surpreendentes 
desenvolvimentos. No caso específico do meio ambiente é possível notar as 
capacidades de mensuração e de coleta de dados cada vez mais 
aprimoradas, vasculhando com uma minúcia espetacular cada centímetro 
quadrado do espaço terrestre. Quanto a isso, não se pode reclamar. O que 
tem faltado, de fato, são interpretações qualitativas para essa imensa 
quantidade de dados colhidos a cada momento. Falta pensar todo esse 
material bruto. A cada passo que se dá no campo da técnica, fica faltando o 
avanço correspondente no campo da filosofia. Este trabalho não pretende 
sozinho, evidentemente, sanar essa lacuna. Mas, fazendo sua parte, pretende 
contribuir para que pesquisas de nível cada vez mais alto sejam 
desenvolvidas, na área das humanidades, com preocupações ambientais. 

O que se procura fazer aqui é tratar de temas aparentemente tão 
díspares quanto a questão ambiental e a soberania estatal. A primeira é um 
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tema consagrado nos últimos anos pela mídia e pela ciência, especialmente 
após o final da bipolarização militar e ideológica vigente durante a Guerra 
Fria, que a tudo abrangia e pouco espaço deixava para o advento de temas 
novos1. Já a soberania é um conceito clássico e tradicional, um dos motes 
centrais da Ciência Política desde a formalização desta no século XVI por 
Nicolau Maquiavel, e tem especial importância no contexto dos Estados 
modernos – territoriais, nacionais e soberanos. 

Pretende-se ligar esses dois temas por meio de um artifício bem 
definido. Trata-se no fundo de um estudo de caso da porção brasileira da 
Amazônia, e da posição que o Brasil manteve/mantém com respeito à sua 
soberania nacional dentro desse espaço. As formas nacionais de ocupação 
desse espaço muitas vezes se dão de modo caótico e desordenado, com 
imensos danos ao meio ambiente. No contexto atual, onde o meio ambiente 
se torna objeto de preocupação internacional, não se descarta a 
eventualidade de tentativas de interferência externa, por parte de um ou 
mais países, na Amazônia brasileira. Ameaças de apropriação estrangeira, 
que são uma forma mais radical dessas tentativas de interferência externa, 
datam praticamente do descobrimento do continente, com as incursões 
francesas, holandesas e inglesas no território luso-brasileiro, além dos 
constantes conflitos com o reino de Espanha. Ao mesmo tempo a invasão 
estrangeira na Amazônia é um tema recente: o meio ambiente é um dos 
temas que veio à tona com força especial após o fim da Guerra Fria, e a 
Amazônia é uma região riquíssima tanto em termos ecológicos quanto em 
reservas minerais, bem como uma imensa fonte de energia hidrelétrica e de 
água doce. Trata-se, ainda assim, de um território nacional, isto é, apesar de 
possíveis dúvidas quanto à demarcação exata das fronteiras, cada árvore ou 
cada pequeno pedaço de solo amazônico se encontra indubitavelmente em 
espaço nacional específico de um determinado país – seja do Brasil, da 
Venezuela, da Guiana ou de qualquer outro país amazônico. 

A Amazônia também é um dos últimos grandes espaços ainda não 
ocupados pelo homem, e dentre esses talvez o menos difícil de se ocupar – 
as outras opções mais notáveis são os círculos polares, os oceanos 
propriamente ditos, e as regiões desérticas. Trata-se, portanto, de uma 
fronteira de recursos de nível mundial, e não apenas nacional – e, diga-se de 
                                                      
1 Sobre novos temas e novos atores na cena internacional, v. VILLA, Rafael A. D, 1999: Da 

Crise do Realismo à Segurança Global Multidimensional, Annablume, São Paulo. 
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passagem, os recursos oferecidos por essa fronteira não são nada 
desinteressantes. A ocupação da Amazônia constitui um legítimo desafio, e 
como tal necessita de uma resposta criadora. 

Cumpre expor a seguir, de modo resumido, a estrutura que este 
trabalho procurou seguir. 

No primeiro capítulo a preocupação central será a soberania 
propriamente dita: suas características, suas implicações, e as mudanças pelas 
quais ela pode estar passando no tempo presente. A análise centrará seu foco 
basicamente sobre duas correntes de pensamento, como será explicitado mais 
adiante. Uma corrente remonta ao jurista francês do século XVI, Jean Bodin, 
para quem a soberania deriva da esfera do direito. A outra corrente remete ao 
pensador inglês do século XVII, Thomas Hobbes, segundo o qual a soberania 
pertence à esfera do poder político enquanto força propriamente dita, de 
forma concordante com a tradição inaugurada por Maquiavel. 

No segundo capítulo será tratada a faceta oposta à soberania: a 
questão da intervenção internacional, e como ela se liga às novas e 
prementes preocupações ambientais. O fim da bipolarização que por meio 
século dividiu o plano das ideias entre o liberalismo e o comunismo abriu 
espaço para o surgimento de novos temas nas relações internacionais, como 
a questão ambiental, as preocupações humanitárias e a segurança global. 
Esses novos temas passam a ser discutidos nos fóruns internacionais que se 
reavivam, e é daí que surge a preocupação dos Estados com relação a 
intervenções ecológicas supranacionais. A Amazônia, é claro, não é o único 
exemplo. Florestas tropicais também são alvo de preocupações semelhantes 
na África, no sudeste asiático e na Oceania. 

O terceiro capítulo se destina a um mapeamento da região amazônica 
brasileira, bem como das políticas nacionais de ocupação desse espaço. Por 
meio dessas políticas, cercadas pelo discurso ambiental, pretende-se 
desvelar o posicionamento brasileiro com relação à soberania na região. Por 
“posicionamento brasileiro”, como será melhor explorado mais adiante, 
entende-se aqui uma postura tipicamente nacional, consciente das 
prerrogativas e peculiaridades da Amazônia brasileira e que assuma uma 
postura identificável com relação a essas prerrogativas e peculiaridades. 
Deve possuir uma certa consistência interna, e uma coerência com relação a 
fins, meios ou valores. Pode-se adiantar que, com o final da Guerra Fria e 
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com o processo de redemocratização brasileiro, surge espaço para uma 
mudança nos temas fundamentais em pauta – da soberania ao meio 
ambiente –, e também nos atores formuladores de políticas – de atores 
estatais como militares e diplomatas a atores da sociedade civil e econômicos, 
como ONG’s, intelectualidade acadêmica e empresas multinacionais. 

Não é necessário dizer, este trabalho não pretende esgotar os temas 
dos quais se ocupa, mas sim estudá-los e oferecer alguma contribuição ao 
entendimento que atualmente se tem dessas questões. É o objetivo deste 
trabalho levantar e introduzir alguns problemas de interesse científico e 
humanístico com relação aos temas, refletir um pouco, e talvez propor 
caminhos para a elucidação de alguns problemas que possam surgir durante 
esse percurso. Trata-se, em todo caso, de uma análise preliminar, a ser 
aprofundada no devido tempo e com a exigida competência. 

 




