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ao bem da coletividade. Seja por interesses econômicos, militares ou de 
qualquer outro tipo, os países parecem fortemente propensos a se afastar 
dos compromissos para com o meio ambiente, relegando aos outros os ônus 
de uma adequada gestão ambiental. Usando os exemplos acima, relativos ao 
comércio e aos Estados Unidos, este trabalho pretendeu deixar explícita a 
diversidade de alternativas que se colocam aos países, e o fato de que as 
escolhas destes nem sempre privilegiam o que é sugerido pelo bom senso. 
De certa forma isso já havia sido constatado quando ficou claro que a 
questão ambiental é no fundo política, e que por isso sua boa gestão 
depende sempre de uma gama de outros fatores que se colocam aos atores – 
seus interesses, suas expectativas, as oportunidades sistêmicas, as atitudes 
das demais partes envolvidas, etc. 

Essas constatações geram um forte ceticismo com relação ao sucesso 
dos regimes internacionais de ingerência ecopolítica. O problema é que tais 
regimes, ainda que apoiados em um direito e contando com uma capacidade 
de coerção, e ainda que acordados coletivamente, não são na prática garantidos 
por nenhuma instância supraestatal apoiada na legalidade ou na força. Em 
outras palavras, ainda que a teoria aponte para o surgimento de regimes 
coletivos de gestão do meio ambiente, tem-se observado que na prática os 
Estados preferem adotar a política do “cada um por si” – uma política que tem, 
na maioria das vezes, trazido crescentes prejuízos ao meio ambiente. O 
sistema internacional continua sendo anárquico, hierárquico e oligopolístico. 

Em termos de intervenção internacional isso significa que os Estados 
tendem a intervir nos assuntos alheios quando querem – ou quando podem 
–, e não quando a intervenção é necessária ou bem-vinda. Do ponto de vista 
dos Estados interventores tudo vale para justificar a intromissão: desde a 
“necessidade moral” de se fazer algo por populações carentes, ao “dever 
acordado” de proteger a soberania dos Estados mais fracos. No fundo, 
justificar a intervenção perante a comunidade internacional pode não passar 
de mera formalidade, já que a justificativa mais forte, senão a única, 
costuma ser o interesse estatal. 

Tendo visto como andam as questões da soberania e da intervenção nas 
relações internacionais contemporâneas, e tendo analisado como estas se 
relacionam com a questão ambiental, resta a este trabalho explorar a situação 
da Amazônia brasileira em meio a essa problemática, e tentar verificar a 
existência de uma posição do Brasil sobre a situação do ecossistema em vista. 

46 
 

CAPÍTULO 3 
 

A AMAZÔNIA BRASILEIRA 

MAPEAMENTO DA AMAZÔNIA 

Por Amazônia entende-se aqui o vasto complexo de ecossistemas 
localizado na bacia hidrográfica do rio Amazonas, que tem uma superfície 
total de pouco mais de 7 milhões de km² (ou seja, aproximadamente 40% 
do continente sul-americano). Estende-se por oito países: Brasil, Bolívia, 
Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e, mais pela similaridade vegetal e 
climática do que pela unidade hidrográfica, Guiana e Suriname95. A 
cobertura vegetal predominante é a floresta, quente e úmida, e 
extremamente dependente das constantes chuvas que caracterizam a região. 
Apenas metade dessas chuvas se deve às correntes úmidas vindas do 
Atlântico; a outra metade seria o produto da evapotranspiração da própria 
floresta. A quantidade de água é tão grande que faz com que o rio 
Amazonas, com seus mais de mil afluentes, seja provavelmente o maior do 
mundo em volume de águas. Isso o torna potencialmente responsável por 
um quinto da água doce do planeta, além de possuir um imenso potencial 
hidroviário e hidrelétrico. 

Ao contrário do que se pensou durante muito tempo, o solo da região é 
pouco fértil, sendo a maior parte (na área do Brasil, 83%)96 imprestável para o 
gado e para a lavoura. Com um solo fraco, o alimento das árvores vem da 
própria cobertura de folhas caídas. Mas o ponto forte da região, além das 
águas, é a biodiversidade, ou seja, a imensa diversidade de espécies animais e 
vegetais encontradas. A Amazônia é o último lugar do mundo onde novas 
espécies de mamíferos ainda são descobertas, e é o lar de 62 das 79 espécies 
de primatas do Brasil. As três mil espécies de peixes amazônicos perfazem 15 
vezes a soma total de espécies dos rios europeus, e em uma área florestal 
equivalente a poucos quarteirões há mais espécies vegetais do que em toda a 
Europa. Na Amazônia há cerca de cinco mil espécies de árvores, enquanto 

                                                      
95 MAZZEI, 1999. Segundo esses critérios a Guiana Francesa poderia ser incluída no rol dos 
“países amazônicos”, o que nem sempre acontece na prática. 
96 LEITE, 2001, p. 58. 
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em toda a América do Norte há apenas 650. A Amazônia colombiana, em 
especial, tem uma biodiversidade riquíssima, sendo o lar de cerca de 10% das 
espécies da fauna e da flora do planeta. Para que não restem dúvidas quanto à 
importância dessa biodiversidade, um quarto de todos os medicamentos 
modernos tem sua origem nas florestas tropicais. 

Talvez seja conveniente, a esta altura, proceder um rápido apanhado 
contendo alguns dados sobre os países amazônicos, para que se possa em 
seguida abordar apenas a Amazônia brasileira. 

A Amazônia boliviana corresponde a 11,2% da bacia amazônica 
(cerca de 560 mil km²), e a 75% do território boliviano. Sua economia 
depende da extração de minérios e de gás natural, da exportação de 
produtos primários, e do plantio ilegal de coca. Os rios da Amazônia 
boliviana são facilmente navegáveis, mas tem faltado ao governo boliviano 
o capital necessário para priorizar uma infraestrutura viária e portuária 
adequada. Apenas recentemente a Bolívia tem pensado em uma “saída 
amazônica” como alternativa de escoamento para sua produção nacional. 

A Amazônia colombiana representa 5,5% da bacia (cerca de 250 mil 
km²), e 36% do país. Divide-se em duas porções bem distintas: a ocidental, 
de ocupação branca, e a oriental, de ocupação indígena. Foi alvo de 
diversos projetos malsucedidos de colonização, mas recentemente 
destacam-se os efeitos do garimpo, do plantio de coca e dos grupos 
guerrilheiros – é bem conhecida sua condição atual de guerra interna contra 
o narcotráfico, apoiada inclusive pelos Estados Unidos. Possui, na região 
amazônica, cidades de fronteira com o Brasil, que ajudam a contornar os 
obstáculos naturais para a interligação Brasil-Colômbia. 

A região amazônica do Equador corresponde a apenas 1,7% da bacia 
amazônica (cerca de 80 mil km²), mas abrange 48,5% do país. Caracteriza-se 
principalmente pela falta de navegabilidade dos rios (dados os acentuados 
declives da região, resultado de sua proximidade com os Andes). Tentativas 
recentes de expansão da fronteira agrícola e de desenvolvimento industrial 
não têm tido bons resultados na região. Atua pouco para sua integração com 
os demais países amazônicos, pois lhe falta o capital necessário. 

Na Guiana está presente menos de 0,1% da bacia amazônica (ou seja, 
menos de 5 mil km²), mas suas similitudes naturais, ecológicas e 
econômicas lhe garantem que 85% da superfície do país seja considerada 
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região amazônica. Os principais problemas da região são o narcotráfico e as 
incursões de garimpeiros brasileiros. Suas fronteiras com o Brasil tendem a 
se tornar mais vivas com a construção de rodovias. Tal ligação é uma das 
prioridades do governo guiano. 

A Amazônia peruana corresponde a 13% da bacia amazônica (por 
volta de 650 mil km²), e a 63% do território peruano. Pode ser dividida em 
selva alta (entre 400 e 2000 metros de altitude) e selva baixa (abaixo de 400 
metros). Na primeira, localizada nos contrafortes andinos, predomina a 
agropecuária. Na segunda, nos vaus dos rios, predomina a atividade de 
extração, destacando-se o petróleo. Possui cidades fronteiriças com o 
Brasil, criando a possibilidade de uma ligação do Brasil ao oceano Pacífico 
– bem como do Peru ao Atlântico. 

A bacia amazônica não alcança o território do Suriname, mas mesmo 
assim 91% do território desse país se encontra sob cobertura florestal 
considerada amazônica. A exploração de madeira e de ouro são as 
principais atividades econômicas da região. Pretende ligar seu território ao 
do Brasil o mais rápido possível, via Guiana ou via Guiana Francesa. 

A Amazônia venezuelana corresponde a menos de 1% do total da 
bacia amazônica (isto é, menos de 50 mil km²), e corresponde a 
aproximadamente 20% de seu território. No que diz respeito a transportes, a 
região depende fundamentalmente do transporte aéreo, mas leva altamente 
em conta a possibilidade de contato rodoviário com o Brasil. A região 
possui recursos minerais praticamente intocados, e a fertilidade de seus 
solos é muito baixa. 

E, finalmente, é possível agora voltar os olhos para a parte brasileira 
da Amazônia. Totalizando quase 5 milhões de km², representa 70% do total 
amazônico, e cerca de 60% do território nacional. É formada pela bacia 
sedimentar que acolhe a calha do rio Amazonas e seus afluentes, envolvida 
por elevações como o Planalto Central Brasileiro, o Planalto das Guianas, e 
os Andes. Dentre todos os países amazônicos o Brasil recebe duplo 
destaque: por possuir a maior parte da bacia amazônica, e por controlar a 
desembocadura desta no oceano Atlântico. Possui uma rede viária muito 
semelhante às de seus vizinhos, caracterizando-se por uma modesta e 
polarizada rede rodoviária, e uma imensa extensão navegável (mais de 27 
mil km) ainda muito mal aproveitada. Essa região é campeã mundial em 
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desmatamento e em queimadas, pois o povoamento e a colonização se dão 
sempre de modo predatório, seguindo o ritmo da expansão capitalista 
mundial. A região também é marcada por estratégias estatais com fortes 
impactos ambientais e sociais. A chamada “Amazônia Legal” brasileira é 
formada pela região Norte do Brasil, mais os estados de Mato Grosso, 
Tocantins e Maranhão. Dada a inadequação do solo para o gado e para a 
lavoura, não há dúvida de que sua vocação seja realmente florestal. Isso faz 
com que o manejo ou uso adequado do solo seja uma necessidade premente. 

A ocupação brasileira da Amazônia remonta ao Tratado de 
Tordesilhas, um dos primeiros tratados de divisão das terras recém-
descobertas a oeste no Atlântico Sul. Esse tratado reduzia o território 
brasileiro a talvez menos da metade do que é atualmente. Mas os limites 
costeiros do Brasil já eram então praticamente os mesmos de hoje em dia. 
Foi a partir dessa faixa costeira de concentração populacional que os 
portugueses montaram expedições para o interior do continente, 
conquistando mais tarde domínio legal sobre esse espaço. Repartindo linhas 
litorâneas sem o conhecimento prévio do terreno, o Tratado de Tordesilhas 
secionou geopoliticamente as duas grandes vias de penetração no continente 
sul-americano97. A foz do Prata ficou totalmente entregue aos espanhóis, 
proporcionando-lhes maiores oportunidades de expansão por aquelas terras 
– nos Pampas e no Chaco. A desembocadura do Amazonas, por outro lado, 
ficou nas mãos dos portugueses, que seguiram os afluentes do braço sul do 
rio – coincidentemente o melhor para a navegação – e se apossaram da 
maior parte da Planície Amazônica. 

Em comparação com a América espanhola, a América portuguesa 
formou uma frente única e compacta, portanto mais propícia à penetração 
no terreno em profundidade. Isso porque Tordesilhas serviu menos como 
fronteira, e mais como o determinante de zonas de irradiação dentro de dois 
núcleos geohistóricos litorâneos – o português e o espanhol. Em outras 
palavras, a ocupação de um ponto da costa colocava o colonizador diante do 
desconhecido, do sem dono, do sem limite. Nesse sentido, segundo 
Therezinha de Castro98, as fronteiras políticas entre as Américas espanhola e 
portuguesa só começaram a ser implantadas no século XVIII, através dos 
tratados de Utrecht (1713) e de Madrid (1750). Do ponto de vista 
                                                      
97 CASTRO, 1986, p. 3. 
98 CASTRO, 1986, p. 7. 

50 
 

português, surgem então os territórios decorrentes da exploração do Norte 
(Rio Negro, Piauí, Mato Grosso, Goiás) e da exploração platina (São Pedro, 
Santa Catarina, São Paulo). 

A exploração e formação do território brasileiro deve muito a homens 
como Pascoal Moreira Cabral, Antônio Raposo Tavares e Pedro Teixeira. 
Raposo Tavares fez o primeiro circuito terrestre do Brasil, explorando a 
bacia do Prata e ligando-a à bacia do Amazonas. Pedro Teixeira, com sua 
Bandeira militar, integraria geopoliticamente a Amazônia ao Brasil. Pascoal 
Moreira Cabral instalou Cuiabá, na cabeceira do Prata, porém voltada para 
a Amazônia. Muito se deve, também, ao brasileiro Alexandre de Gusmão, 
ministro do rei de Portugal e autor do Tratado de Madrid de 1750. Nesse 
tratado Gusmão propõe o princípio do uti possidetis99, segundo o qual cada 
colônia – portuguesa e espanhola – devia continuar com o território que já 
ocupava. Por meio desse artifício, Gusmão garantia de direito aquilo que os 
bandeirantes já haviam conquistado de fato. 

Pelo relevo mais alto e pela oposição espanhola que enfrentou no sul, 
o Brasil se afunilou no Prata, obtendo maior sucesso na exploração e 
ocupação da Amazônia. Ao se tornar independente, em 1822, os limites 
geohistóricos já davam ao Brasil uma forma geopolítica bem semelhante à 
atual. Desde então o Brasil apenas incorporou na Amazônia o território do 
Acre (1903), mas perdeu a província Cisplatina (em 1828), eliminando 
totalmente a presença portuguesa na foz do Prata. Por outro lado, na foz do 
Amazonas, o triunfo geopolítico foi pleno, com a eliminação das pretensões 
francesas na margem norte da desembocadura do rio. 

Do ponto de vista das relações exteriores com respeito à Amazônia 
brasileira, o enfoque nacional parece ter mudado de maneira substancial 
desde a época da formação das fronteiras até o tempo presente. Não se 
pretende sugerir que a questão da segurança na região não seja mais uma 
prioridade. Mas, se antes ela recebia um enfoque negativo e até mesmo 
conflitivo, no último quartel do século XX passa a ser alvo de um enfoque 
mais positivo, onde as discussões giram em torno da cooperação – ao 
menos é isso o que sugere Pedro Motta Pinto Coelho100. Segundo esse autor, 
na busca de fórmulas diplomáticas factíveis para a região, os governos dos 

                                                      
99 MATTOS, 1979, p. 41. 
100 COELHO, 1992, p. 137. 
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países amazônicos teriam, nas últimas décadas, demonstrado boa vontade e 
forte confiança recíproca. Houve nesse período um inegável aumento do 
diálogo político e econômico, e mesmo cultural, entre os países 
amazônicos. No entanto, a demonstração dessas vontades frequentemente 
esbarra em dificuldades nas condições de execução. Para que tais fórmulas 
encontrem condições de realização seria necessário identificar as tensões, 
equacioná-las e, na medida do possível, distribuí-las em módulos 
operacionais. De qualquer modo, a existência de bons relacionamentos 
parece possível, em uma modalidade até mesmo mais sólida, baseando-se 
no modelo da cooperação ao invés do conflito. 

Os anos finais da década de 1970 testemunharam mudanças 
importantes no relacionamento entre os países amazônicos, talvez um 
reflexo das mudanças de valores vinculadas a um movimento sul-americano 
em direção à democracia. Na virada da década já era evidente o aumento 
dos encontros diplomáticos, até então raros no contexto amazônico. No 
início a aproximação se dava de modo bilateral. Em seguida seu caráter 
multilateral foi fortalecido, culminando, em 1978, com a celebração do 
TCA – Tratado de Cooperação Amazônica. No entanto o quadro de 
entendimento e cooperação desenhado teve sua progressão comprometida 
por fatores como a recessão latino-americana da década de 1980, a crise da 
dívida externa brasileira, e os anos de continuada dificuldade econômica 
pelos quais passaram os países da América Latina. 

Em vigor a partir de 1980, o TCA pode ser visto como um marco do 
sucesso da cooperação e das boas relações entre os países da região 
amazônica. Integram o Tratado Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, 
Equador, Guiana e Suriname. No TCA estão firmados os princípios básicos 
para a cooperação regional, como a concepção de que para se alcançar o 
integral desenvolvimento dos respectivos territórios amazônicos é 
necessário manter o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção 
ao meio ambiente; ou, a ideia de que tanto o desenvolvimento 
socioeconômico quanto a preservação do meio ambiente são 
responsabilidades inerentes à soberania de cada Estado. Na análise desses 
dois princípios fica evidente a contradição entre as prerrogativas da 
soberania nacional e as diretrizes internacionais acordadas. No entanto o 
TCA tem a capacidade de não apenas prever essa tensão, mas também de 
tentar equacioná-la, por meio da recomendação de que sua estrutura seja 
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considerada como sendo um acordo-quadro flexível, capaz assim de nortear 
matrizes coerentes para o desenvolvimento da cooperação regional. 
Segundo observou o embaixador Rubens Ricupero, o TCA seria regido por 
cinco princípios gerais: 

a) a competência exclusiva dos países da região no 
desenvolvimento e proteção da Amazônia (o Tratado não é 
aberto a adesões);  

b) a soberania nacional na utilização e preservação dos 
recursos naturais;  

c) a cooperação regional como meio de facilitar a realização 
dos dois objetivos anteriores;  

d) o equilíbrio e a harmonia entre a proteção ecológica e o 
desenvolvimento econômico; e) a absoluta igualdade entre 
as partes101. 

Dessa forma o TCA parece driblar o embate entre soberania e 
determinação supraestatal, não encarando diretamente o problema, mas 
sugerindo uma saída tangencial. Mas o que Pedro M. P. Coelho considera 
mais significativo a respeito do TCA é sua ênfase nos assuntos indígenas e, 
sobretudo, no tema do meio ambiente. 

Embora às vezes pareça exaltar por demais uma importância com a 
qual o TCA de fato não conte, Pedro M. P. Coelho é engenhoso ao sugerir o 
Tratado como um marco genérico, que lança as condições para uma 
aplicação específica dos conceitos contemporâneos de cooperação em áreas 
fronteiriças. Seria uma espécie de ponte para um novo paradigma no qual as 
regiões fronteiriças passam a receber um influxo valorativo maior. 

Mas a Amazônia não possui apenas fronteiras externas. Constitui, 
sob certos aspectos, uma fronteira interna, para o Brasil e para o mundo. É, 
por exemplo, uma fronteira de recursos, com espaços inexplorados pelo 
homem. Sua população é de apenas cerca de dez milhões de habitantes102. 
Seja do ponto de vista da agricultura, da pecuária, da extração madeireira 
ou mineral, da biodiversidade ou da ocupação populacional, grande parte do 
território amazônico constitui um espaço ainda a ser desbravado. A 
Amazônia é um dos últimos grandes espaços não apropriados do globo. 

                                                      
101 COELHO, 1992, p. 116, nota de rodapé. 
102 Em 1991, segundo o IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia); citado in 

LEITE, 2001, p. 19. 
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Apenas do ponto de vista nacional, mais da metade do território brasileiro 
não está ainda economicamente incorporado ao sistema espacial. Bertha 
Becker aponta o fato de que durante décadas houve planos governamentais 
para a ocupação do espaço amazônico; mas ao mesmo tempo critica tais 
planos como mal planejados e/ou mal executados103. A estratégia do 
governo de implementação de centros na periferia amazônica não implica 
necessariamente em desenvolvimento global da região. Pelo contrário, 
torna-se para a autora cada vez mais evidente que os desequilíbrios sociais 
persistem. É fato constatado que a Amazônia passou a estabelecer fluxos 
com o centro nacional – a região sudeste – mas o desenvolvimento não 
chega à periferia, pois a dependência continua e até se reforça. Se por um 
lado diminui a dependência externa, por outro lado aumenta a dependência 
interna com relação ao sudeste, e o caso é que a Amazônia continua 
periférica. Para Becker um desenvolvimento racional para a Amazônia, 
geopoliticamente falando, implica dois elementos. Primeiro, uma 
exploração de caráter conservacionista, que mantenha o equilíbrio 
ecológico. Em segundo lugar, um crescimento autossustentado, que requer 
povoamento permanente e real integração à economia nacional. 

Tal como ocorre atualmente, a ocupação amazônica leva a diversos 
tipos de conflitos reais, como por exemplo os conflitos étnicos e fundiários. 
Os conflitos étnicos ocorrem quando territórios tradicionais indígenas 
encontram-se de alguma forma ameaçados. Tais territórios podem já estar 
demarcados – isto é, reconhecidos legalmente – ou em processo de 
demarcação, que pode levar anos. Em geral a ameaça que se coloca é 
alguma forma de ocupação econômica – garimpo, madeireiras, etc. – que 
invadem os territórios indígenas já demarcados ou não. Mas às vezes são as 
próprias modalidades de demarcação exercidas pelo governo quem atua 
contra os interesses indígenas. A demarcação, além de não raro levar um 
tempo imenso, às vezes não se conclui de modo favorável para os 
habitantes tradicionais. E, quando os favorece, nem sempre é efetivamente 
respeitada. A presença de povos indígenas na Amazônia – e, 
principalmente, deixar para eles a responsabilidade sobre esse território – 
geralmente não é vista com bons olhos pelos militares, receosos de abrir 
mão de suas prerrogativas sobre as fronteiras nacionais. 

                                                      
103 BECKER, 1982. 
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Outro tipo de conflito interno que ocorre na Amazônia brasileira é o 
conflito fundiário. Essa é a principal preocupação de Bertha Becker em seu 
livro Geopolítica da Amazônia104. Segundo a autora, a principal 
característica da Amazônia enquanto fronteira de recursos – principalmente 
agrícola – é a forma de ocupação que depreda o solo. Junto (ou mesmo 
antes) das estradas planejadas aparecem os primeiros ocupantes do terreno: 
proprietários, grileiros, posseiros, arrendadores e arrendatários. A ocupação 
se dá de uma forma tal que impossibilite aos trabalhadores (isto é, aos 
imigrantes que passam a habitar o local) a posse do solo e o acesso aos 
meios de produção. Uma forte mobilidade social da população é garantida 
pela propriedade privada da terra, que leva sempre à abertura de novas 
fronteiras com mão de obra mais barata e terra mais produtiva. A mão de 
obra se desloca para onde quer o capital, em busca de emprego e de uma 
utópica estabilidade. E assim opera esse duplo mecanismo de monopólio 
privado da terra e mobilidade da força de trabalho. Segundo Becker esse 
mecanismo seria uma estratégia estatal para manter o latifúndio exportador 
de recursos, esboçada nos anos 1960 e cristalizada nos anos 1970 por meio 
de projetos de integração nacional como a Polamazônia105. Através de 
políticas coerentes com essa estratégia global o Estado regula ao mesmo 
tempo o monopólio da propriedade da terra e a mobilidade da força de 
trabalho. Trata-se, portanto, da valorização diferenciada de parcelas do 
espaço e de populações. 

Por fim, tocando em um ponto de interesse direto para este trabalho, 
existe o conflito ecológico, entre preservação e devastação do meio 
ambiente. Neli Aparecida de Mello tem algo a dizer sobre esse aspecto106. 
De acordo com ela, se até os anos 1970 o foco de estudos da região se 
concentrava sobre os conflitos sociais, a partir dos anos 1990 os impactos 
ambientais deixam seu papel secundário e tomam a cena nas negociações 
entre os atores amazônicos. 

Para essa autora o final da década de 1980 é marcado por inúmeras 
políticas brasileiras que agravam o desmatamento: incentivos fiscais para 
investimentos (especialmente agropecuários) na região; crédito subsidiado e 
garantia de preços para a agropecuária; programas de desenvolvimento e 
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infraestrutura regionais (rodovias, hidrelétricas, indústrias, mineração com 
dinheiro público); colonização, assentamentos e regularização fundiária; 
política fiscal econômica; regulação do setor minerador107. No contexto 
internacional o Brasil era considerado um dos grandes contribuintes para o 
agravamento dos problemas globais e detentor de uma política de meio 
ambiente pouco expressiva. É numa conjuntura com essas características, e 
de preparação para a Eco-92, que surge o PPG-7 – Programa Piloto de 
Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras. Esse programa, resultado de 
um consórcio entre o governo brasileiro e o Banco Mundial, teve 
certamente como seu maior resultado a reconfiguração das forças 
geopolíticas no território amazônico, ao fomentar as ligações global-local, 
chamando a atenção para a importância do aprendizado ambiental, e ao 
difundir princípios, técnicas, alternativas de sistemas produtivos e 
desfazendo estereótipos técnicos e políticos. A implementação do PPG-7 
foi bastante difícil, pois desde o início o governo brasileiro e o Banco 
Mundial tinham visões antagônicas quanto aos problemas ambientais. Para 
o primeiro, ainda que não se pudesse negar os problemas, o saldo era 
positivo, ou seja, as políticas governamentais estariam bem adequadas às 
estatísticas de desmatamento amazônico. Já para o segundo esse saldo era 
negativo, e o destaque caía sobre os problemas ambientais gerados pelo 
desmatamento da Amazônia brasileira. 

No final da década de 1990 surge a necessidade de uma revitalização 
do PPG-7, e aparece então a proposta de que seja feito um zoneamento 
ecológico-econômico da região amazônica. O objetivo de tal zoneamento 
seria equacionar de maneira apropriada as diferentes problemáticas 
amazônicas dentro do contexto espacial, incorporando tanto as dimensões 
sociais quanto as dimensões ambientais desses problemas. Mas o próprio 
zoneamento, por si só, constituía um problema a parte, tanto com relação à 
escala quanto à metodologia a serem utilizadas. Especialmente quanto à 
escala, não havia qualquer fio condutor que agregasse os interesses 
estaduais ao interesse federal e ao interesse internacional; assim, jamais se 
chegou realmente a um consenso quanto ao tamanho das unidades de 
zoneamento – se estas deveriam se dar no nível municipal, estadual, 
macrorregional, etc. 
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A autora parece concluir a certa altura que não há um modelo de 
desenvolvimento sustentável para a Amazônia, porque isso pressupõe a 
superação de “paradoxos conceituais e políticos”, ou seja, a coexistência de 
interesses diversos108. A autora constata, como grande desenvolvimento da 
discussão ambiental dos anos 1990, o surgimento do econegócio, com a 
premissa de que o meio ambiente, em seus elementos biológicos e vegetais, 
constitui uma nova fonte de recursos a ser explorado109. A essa concepção 
seria possível acrescentar a politização da questão ambiental, sua 
transformação em objeto de barganha do jogo de poder nacional e 
internacional. Dessa forma o conflito ecológico não é apenas um problema 
interno da Amazônia brasileira, e sim um fator de preocupação internacional. 
A dimensão ambiental é uma nova exigência global, que exige novos 
modelos de tomada de decisão local. O conflito ecológico se caracteriza, 
portanto, por uma discussão mais ampla, entre interesses privados e interesses 
locais e internacionais, entre a lógica liberal e a lógica de conservação, entre 
o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento sustentável. 

NOVOS E VELHOS ATORES AMAZÔNICOS 

Até aqui foram observadas algumas das principais políticas 
governamentais referentes à Amazônia, e os problemas e contradições 
dessas políticas entre si. Foram citadas iniciativas multilaterais como o 
TCA; estratégias de colonização que reproduzem o subdesenvolvimento 
como a Polamazônia; iniciativas governamentais que agravam o 
desmatamento; a dificuldade de ações concretas como no caso do PPG-7 e 
do zoneamento ecológico-econômico. Esse investimento governamental na 
Amazônia brasileira não só não teria gerado desenvolvimento na medida 
esperada, como teria aberto espaço para uma ocupação predatória que causa 
imensos danos ecológicos. Mas a atuação do Estado brasileiro na Amazônia 
não se faz apenas através do governo. Militares e diplomatas também são, 
ao lado do governo propriamente dito, atores estatais, e como tais detêm sua 
parcela de responsabilidade na ocupação da região. 

Os militares recebem destaque quando se trata da geopolítica da 
Amazônia. Isso ocorre porque os primeiros estudos geopolíticos no Brasil 
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não se deram em um ambiente acadêmico, mas sim militar. A geopolítica 
brasileira não teria sido, como na Europa, um desenvolvimento da geografia 
política local. Seria, antes disso, uma cópia do modelo pronto europeu. 
Nesse ambiente as adaptações europeias eram algumas vezes mal feitas e 
não condiziam com a realidade nacional, mas foram elas que de uma forma 
ou de outra guiaram a ocupação do espaço amazônico110. Dentro desse 
pensamento geopolítico militar é possível citar como pensadores mais 
influentes, tanto na teoria quanto na execução dos projetos, autores como 
Mario Travassos, Golbery do Couto e Silva, e Carlos de Meira Mattos. É o 
pensamento desses autores que será, a seguir, sinteticamente analisado. 

Inicialmente faz sentido começar pelo pioneiro, Mario Travassos111. 
Travassos via as relações geopolíticas da América do Sul em termos de dois 
antagonismos dominantes. O primeiro era o antagonismo 
Atlântico/Pacífico, que dividia as costas sul-americanas; o segundo, o 
antagonismo Amazonas/Prata, que dividia o escoamento das águas da 
vertente atlântica do continente em duas desembocaduras distintas. Com 
relação ao primeiro antagonismo Travassos sugere como autoevidente a 
separação das duas vertentes, a atlântica e a pacífica, pela Cordilheira dos 
Andes. Ainda assim, examinando-se a Cordilheira em grandes linhas, 
percebe-se a existência de algumas “vias de transfusão” onde ambas as 
vertentes se encontram. Tratam-se dos pasos e dos nudos; os primeiros, 
passagens naturais de uma para outra vertente, e os segundos, centros 
comuns de dispersão de águas112. Quanto aos nudos, o autor diz ocuparem 
notáveis posições no anfiteatro amazônico, e que ainda teriam a revelar um 
fantástico papel funcional. 

Quanto ao segundo antagonismo, que divide a vertente atlântica em 
duas bacias hidrográficas distintas, Travassos vê em ambas ótimos 
escoadouros para o Atlântico. Sob esse aspecto a bacia amazônica levaria 
uma vantagem geográfica com relação à do Prata, por situar-se mais 
próxima dos polos consumidores do hemisfério norte. Entretanto, 
fatidicamente, a foz do Prata estaria levando uma vantagem circunstancial 
sobre a foz amazônica, pelo fato de contar com uma rede ferroviária 
(ligando Buenos Aires a La Paz) que atrairia para o Prata o escoamento do 
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58 
 

interior do continente sul-americano. Como solução e alternativa para essa 
situação desvantajosa para o Brasil, Travassos sugere a ferrovia Madeira-
Mamoré, e em seguida o transporte fluvial, para atrair para a bacia 
amazônica o fluxo das exportações continentais. 

Mapa I113 

(Mario Travassos) 

 
                                                      
113 In TRAVASSOS, 1935, p. 21. 
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Golbery do Couto e Silva, talvez o mais célebre desses autores, prima 
por sua vez pela geopolítica interna. Visa a incorporação efetiva e a 
vitalização de todo o amplo domínio brasileiro. Entre seus objetivos 
nacionais permanentes coloca 

(...) a salvaguarda intransigente de nossa independência política, 
admitidas, embora, autolimitações, nunca essenciais, da soberania 
nacional, em benefício da cooperação e da paz internacionais (...)114 

Sua visão do território nacional é a de que há um núcleo central de 
desenvolvimento (a região sudeste), três “penínsulas” onde o 
desenvolvimento estaria presente em menor escala (as regiões sul, centro-
oeste e nordeste), e uma imensa região ilhada das demais, à qual o 
desenvolvimento não atingia (a região amazônica). Sua estratégia de 
integração para o vasto território nacional consistia no fortalecimento dos 
laços (ou melhor, das condições viárias gerais) entre o núcleo e as penínsulas, 
e então partir para a incorporação da “ilha” amazônica. Essa incorporação se 
daria segundo dois caminhos: a utilização da região centro-oeste como base 
avançada, e o aproveitamento do eixo navegável do rio Amazonas. 

Unindo as três áreas ecumênicas atlânticas ao centro e à Amazônia, 
Golbery esperava criar as condições de circulação que possibilitassem a 
integração e o desenvolvimento do território nacional como um todo. Assim 
fortaleceria o país em sua totalidade, livrando-o da contingência de 
depender quase que exclusivamente dos transportes marítimos periféricos 
para as comunicações entre seus focos de civilização. 

Carlos de Meira Mattos também demonstra grande preocupação pela 
geopolítica interna nacional115. Analisa as concepções do Brasil como país 
de vocação continental, e as concepções do Brasil como país de vocação 
fundamentalmente marítima, e concilia ambas em um meio termo. Ao 
mesmo tempo em que é verdade que o Brasil possui duas vezes mais 
fronteiras terrestres do que litorâneas116 – o que lhe conferiria uma vocação 
continental -, também é verdade que o país tem seus núcleos históricos de 
povoamento e desenvolvimento voltados para o Atlântico – o que revelaria 

                                                      
114 SILVA, 1967, p. 74. 
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de km de fronteiras marítimas. 
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uma vocação marítima. Meira Mattos consegue equilibrar as duas posições, 
sugerindo que ambas são verdadeiras: a primeira devendo-se a fatores 
estruturais, e a segunda a fatores contingenciais. Mas, considerando que a 
maritimidade brasileira já tem sido extensamente explorada desde os 
primeiros tempos da colonização, o autor sugere a continentalidade como o 
novo campo a ser explorado e desenvolvido, reservando-lhe um futuro 
papel como fonte de poder nacional. 

Mapa II117 

(Golbery do Couto e Silva) 
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O grande espaço interno que Meira Mattos vê como sendo necessário 
integrar e fortalecer é justamente a região amazônica. Quanto a isto, 
enquanto analista atento que é, esse autor não se preocupa apenas com a 
parte brasileira da Amazônia. Entende, sim, que para se obter sucesso na 
ocupação e desenvolvimento da região, é necessário levá-la em conta em 
sua totalidade, pensando sempre no conjunto das diversas Amazônias 
nacionais. O desenvolvimento da Amazônia seria, portanto, um projeto 
comum a todos os países amazônicos. E assim o autor sugere o conceito de 
Pan- Amazônia. Rubens Ricupero, falando sobre o Tratado de Cooperação 
Amazônica, chega a sugerir que 

(...) a regionalização ou vocação regional da Amazônia é o melhor 
antídoto para coibir o aparecimento de modernas reencarnações da 
desmoralizada mas persistente manobra da internacionalização.118 

Meira Mattos aponta que desde o período colonial o Brasil busca 
transformar a Amazônia em um espaço econômico. Essas tentativas, no 
entanto, ficaram sempre limitadas às proximidades dos eixos do grande rio 
e seus afluentes. Apenas no governo Médici, com o Programa de Integração 
Nacional, é que se começou a abrir espaço para o desenvolvimento da 
viação amazônica, mais especificamente com a criação de rodovias. O 
presidente Geisel, em 1975, daria continuidade a esse empenho por meio de 
seu projeto Polamazônia. Entretanto nenhum desses projetos chegou a ser 
concluído, assim como muitos outros depois deles. 

São três as frentes possíveis de abordagem à Pan- Amazônia, 
conforme Meira Mattos119. A primeira e mais evidente é pela 
desembocadura do Amazonas, subindo pelo leito desse rio e de seus 
numerosos afluentes. Essa é a estratégia adotada desde o século XVII, com 
a fundação de Belém no lado sul da desembocadura. A segunda estratégia é 
descer para a Planície Amazônica a partir do Planalto Central Brasileiro. 
Foi justamente essa ideia que comandou os planos de desenvolvimento da 
Amazônia a partir dos anos 1960 – os planos de Médici e Geisel de 
interligar as hidrovias da região, e de conectá-las ao restante do país por 
meio de rodovias. A Transamazônica, uma espécie de marginal sul do rio 
Amazonas, também teria essa função. A terceira frente, ainda pouquíssimo 
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desenvolvida, seria a chamada frente fronteiriça, ou seja, o arco que vai de 
Roraima a Rondônia, e que engloba todos os afluentes da margem norte do 
Amazonas e parte dos afluentes da margem sul. Essa frente envolve as 
fronteiras brasileiras com a Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e norte da 
Bolívia, e é fundamental para o desenvolvimento conjunto de uma Pan-
Amazônia que possui um altíssimo nível de continentalidade. 

Nessa frente não existe um sistema pronto de estradas – a Perimetral 
Norte serviria como um primeiro esboço de conexão viária -, o que faz com 
que seja necessário utilizar os cursos navegáveis como o principal meio de 
articulação. A frente também não conta imediatamente com centros 
ecumenizadores, sendo necessário criá-los para atrair o desenvolvimento a 
essas áreas fronteiriças. Assim Meira Mattos propõe a criação de centros ou 
polos internacionais nessas regiões de fronteira, articulando a Amazônia e 
portanto a América do Sul. O autor sugere como candidatos três polos 
principais: o primeiro centrado em Boa Vista (Roraima), ligando-se a 
Manaus, à República da Guiana e à Venezuela; o segundo, entre Brasil, 
Peru e Colômbia, teria lugar às margens do rio Solimões, onde a via fluvial 
se apoiaria nas pequenas cidades da região fronteiriça para ligar Manaus a 
Iquitos, no Peru; o terceiro polo internacional seria estabelecido em torno 
de Porto Velho (Rondônia) e Rio Branco (Acre), articulando-se com Cuiabá 
e Manaus e com a Bolívia. 

É inegável a atualidade dessas propostas militares. A Amazônia é um 
tema que vem recebendo atenção crescente nos últimos anos, 
especialmente, como foi visto, diante das novas preocupações ambientais 
emergentes. As principais vias de acesso e os núcleos de integração do 
espaço amazônico continuam os mesmos, ou ao menos servem como 
parâmetro para novos estudos mais adequados às necessidades sócio 
ecológicas. As visões geopolíticas dos militares, se perdem um pouco de 
seu vigor frente às novas preocupações locais e internacionais, continuam 
extremamente válidas para explicitar as diretrizes segundo as quais se deu a 
ocupação e a irrigação viária da região nas últimas décadas. 

Quanto aos atores diplomáticos, pouca evidência foi encontrada sobre 
suas diretrizes visando a ocupação da Amazônia. Não que a região 
amazônica não seja uma preocupação dos diplomatas, mas, ao menos no 
material a que este trabalho teve acesso, parece que essas preocupações 
ficam em grande parte limitadas ao nível do discurso. Talvez seja possível 
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generalizar as preocupações nesse nível usando os termos de Geraldo 
Quintão, enquanto Ministro de Estado da Defesa. Quintão aponta a 
diplomacia como esfera de resolução de conflitos na região, substituindo – 
mas não descartando – a atuação das Forças Armadas120. 

Mapa III121 

(Carlos de Meira Mattos) 

 

Desse modo parecem ser poucas, ou quase nulas, as intervenções 
diplomáticas, no plano da ação prática, sobre a Amazônia brasileira. 
Portanto parece que a atuação dos atores estatais na região amazônica fica, 
em geral, submetida aos interesses econômicos (que teriam guiado as 
políticas governamentais), e geopolíticos122. 
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No plano da geopolítica, é o intento deste capítulo ressaltar a 
possibilidade de uma ruptura do pensamento geopolítico militar com 
respeito à Amazônia, e a substituição deste por uma geopolítica mais 
“civil”123, ou seja, que leva mais em conta os atores societários. O final da 
geopolítica militar pode ser atribuído a Geraldo L. Cavagnari Filho, que, em 
meados dos anos 1980, rejeita explicitamente o discurso triunfalista do 
“Brasil Potência”, ressaltando que no fundo o País era sujeito às 
determinações estratégicas dos Estados Unidos e não tinha consciência de 
sua verdadeira posição na divisão internacional do trabalho. O surgimento 
da nova geopolítica ocorreria, quase que ao mesmo tempo que a derrocada 
da antiga, com Bertha Becker, em um verdadeiro processo de resgate civil. 
Seguindo o modelo francês de renovação da Geografia, Becker 
praticamente instaura um novo campo de estudo, com uma legítima 
vocação acadêmica interdisciplinar e incorporando ao debate as 
reivindicações locais frente às demandas internacionais. 

Esse movimento de ampliação da esfera civil não se limita à 
geopolítica amazônica. Novos atores parecem surgir e substituir os atores 
tradicionais (estatais) em diversos níveis, destacando-se o nível da 
sociedade e o nível econômico. No nível societário é possível apontar o 
notável fortalecimento de diversos atores civis, como sindicatos, 
associações, universidades e organizações não governamentais. Todos esses 
atores passam a colaborar com uma parcela de responsabilidade sobre a 
Amazônia, e todos são ouvidos, em maior ou menor grau, na formulação de 
políticas para a região. 

Dentre os atores societários, os de maior destaque são provavelmente 
as ONG’s. Pouco material sistematizado foi encontrado a seu respeito, por 
isso este trabalho optou por operar principalmente com o material 
produzido pelas próprias organizações. Elas surgem decididamente como 
uma nova categoria de atores, fruto da descentralização estatal, 
preenchendo o vácuo de poder resultante da retomada dos rumos da nação 
por parte das forças civis. As ONG’s são representantes da sociedade civil 
em todos os níveis desta, pois atuam com base local e com vínculos globais. 
Isso lhes garante a capacidade de representar outros atores societais, como 
os sindicatos e as associações. Mais recentemente as ONG’s têm 
diversificado sua atuação, trabalhando não mais apenas com denúncias e 
                                                      
123 COSTA, 1990, Cap. V.2. 



65 
 

levantamento de dados, mas também com proposição de modelos e, no caso 
das ONG’s ambientais, até mesmo com econegócios. Especificamente no 
caso ambiental, ONG’s como o Imazon, WWF, Greenpeace e tantas outras 
têm se mostrado legítimas defensoras das intenções verdes do planeta e da 
sociedade civil. 

Além das organizações não governamentais, outro ator societário que 
não pode ser deixado de lado é a universidade. O meio acadêmico tem 
recentemente contribuído significativamente para o desenvolvimento de 
pesquisas sobre a Amazônia brasileira. Se essas pesquisas têm se dado 
muito mais no âmbito da técnica do que da filosofia, parece ser apenas uma 
questão de tempo e de incentivos adequados para que um certo equilíbrio 
seja atingido. Esforços nesse sentido não faltam. É o caso, por exemplo, de 
Bertha Becker, autora analisada anteriormente neste trabalho, e de 
Wanderley Messias da Costa, geógrafo da USP, especialista em Amazônia. 

Ao lado dos atores societários, há ainda como expressão dos novos 
atores na região os atores econômicos. É claro que tais atores já estavam 
presentes na Amazônia no período anterior, mas encontravam-se fortemente 
constringidos pelas políticas dos atores estatais, estes sim dominantes. 
Juntamente com o advento da sociedade civil, os atores econômicos passam 
a contar com uma autonomia maior na região amazônica. Os atores 
econômicos podem ser subdivididos em nacionais e internacionais. Os 
nacionais parecem, como sugere Becker, preocupados principalmente com 
a expansão da fronteira interna de recursos, influenciando, na medida do 
possível, as políticas governamentais. Ainda assim, sua atuação é 
fortemente dependente das políticas estatais. Quanto aos atores econômicos 
internacionais, estes dificilmente podem ser entendidos como elementos de 
peso nas políticas brasileiras sobre a Amazônia. Isso acontece porque 
praticamente não há capital estrangeiro atuando autonomamente na região, 
ou seja, toda a participação econômica estrangeira encontra-se 
regulamentada por normas e parcerias impostas pelo governo brasileiro. 

Material pronto e sistematizado sobre os atores econômicos é um 
tanto escasso, e mais uma vez a opção seria trabalhar com material bruto, 
isto é, com dados quantitativos vagamente interpretados. Ainda assim 
arrisca-se aqui insinuar, com base no material encontrado, que os atores 
econômicos ocupam na região amazônica uma posição subordinada à dos 
atores societais. Os primeiros parecem ainda confinados, nos tempos atuais, 
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a procurar espaço de atuação nas brechas deixadas pelas iniciativas 
governamentais presentes, estas fortemente influenciadas pela sociedade 
civil. Para todos os efeitos, este trabalho sugere que os atores societários 
(ONG’s e sociedade civil) é que devem ser tomados como mais 
significativos com relação à Amazônia na época atual. 

O objetivo não é eleger, dentre todos os atores disponíveis, os únicos 
que devam ser levados em conta, ou que devam ser considerados 
“paradigmáticos”. Tal artifício seria por demais restritivo e dotado de uma 
significativa falta de visão. O que se pretende fazer é apenas elencar os 
atores mais atuantes em determinado período, que por seus méritos próprios 
e pelo contexto específico de cada caso lograram se destacar dos demais 
atores, deixando-os à sua sombra. É o caso dos atores (estatais) militares 
antes da década de 1980, e dos atores societários (especialmente as ONG’s) 
no período posterior. 

Parece possível, desse modo, propor os atores societários (em 
especial as ONG’s) e os militares como representantes, respectivamente, de 
novos e de antigos temas – no primeiro caso o meio ambiente, e no segundo 
a soberania. Esse é um critério que, se por um lado não representa uma 
conclusão acabada, por outro lado não pode deixar de ser levado em conta 
em futuras elucubrações a respeito da problemática do meio ambiente no 
que diz respeito à soberania dos Estados. 

Mas outro ponto que se deve salientar é o fato de que, enquanto seguiu 
as diretrizes formuladas pelos autores geopolíticos tradicionais (Travassos, 
Silva e Meira Mattos), o Brasil possuía uma política consistente de defesa da 
soberania nacional, o que não se pode afirmar com certeza para o período 
posterior (da abertura democrática e do advento dos novos temas e novos 
atores). No primeiro período os atores principais eram os militares, e sua 
posição era clara. Já no segundo período os atores principais passam a ser as 
organizações não  governamentais e, apesar dos laços de interesses comuns 
que as ligam, não é possível dizer que proponham uma diretriz ou modelo 
acabado para a conduta nacional como um todo. Antes dos anos 1980 a 
soberania nacional brasileira – no que diz respeito à Amazônia – era objeto de 
uma política nítida e consistente. A partir de então se torna um campo de 
dúvidas. As certezas vão se dissipando conforme mudam os protagonistas. 
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Os militares parecem, assim, os primeiros e únicos atores a formular 
uma estratégia global para a ocupação da Amazônia. Mas, apesar da 
atualidade que as propostas militares conservam, há que se levar em conta 
os novos atores – especialmente a sociedade civil – e as novas demandas – 
ambientais. Uma das grandes apostas desses novos atores e demandas é o 
econegócio. Trata-se de uma tentativa de conciliar exploração e preservação 
dos recursos ambientais, como no caso dos “produtos verdes”, isto é, 
produtos ecologicamente responsáveis. O econegócio é, no fundo, a mais 
nova face do desenvolvimento sustentável, buscando uma exploração 
consciente dos ecossistemas em todos os seus recursos – hídricos, 
farmacêuticos, minerais, etc. A grande questão com a qual se defronta a 
presente investigação é: em que medida o econegócio gera condições para a 
ocupação da Amazônia? Parece ainda cedo demais para dar uma resposta a 
essa indagação, pois as primeiras modalidades de econegócio apenas 
começam a se esboçar, e além disso o econegócio ainda tem que vencer a 
competição contra a exploração predatória. Ao invés de fazer suposições 
infundadas, parece mais adequado a este trabalho limitar-se a sugerir a 
ocupação da Amazônia como uma preocupação que deve estar sempre 
presente para os formuladores de políticas brasileiros – sejam eles os velhos 
atores estatais, sejam os novos atores sócio- econômicos. Em todo caso, 
quanto a esses últimos, parece que a ocupação territorial ainda não faz parte 
de suas prioridades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante cerca de meio século o cenário das relações internacionais 
foi tomado por uma divisão do mundo decorrente da Guerra Fria. Dois 
grandes blocos, liderados respectivamente pelos Estados Unidos e pela 
União Soviética, davam ao mundo uma característica de conflito entre Leste 
e Oeste que tendia a se sobrepor às demais questões. De um lado os EUA 
comandavam a OTAN, aliança atlântico-ocidental. De outro lado a URSS 
dirigia o Pacto de Varsóvia, articulação dos países socialistas leste-
europeus. Tal divisão de mundo se mantinha em uma espécie de equilíbrio 
de terror onde cada avanço de um dos lados recebia como resposta certa um 
avanço correspondente do bloco oposto. Do duelo desses dois titãs tentava 
ficar de fora, mal e sofregamente, um terceiro partido ou “terceiro mundo”, 
neutralista, constituído pelas nações geralmente pobres e subdesenvolvidas 
do hemisfério Sul. As questões desses últimos tornavam-se secundárias 
frente ao persistente duelo entre os blocos ocidental e soviético. 

Com o final da Guerra Fria e o fim da bipolarização militar e 
ideológica, abre-se espaço para a discussão de temas antes relegados ao 
segundo plano. Dentre eles, ressurge o tema da soberania. Não que a 
questão não estivesse presente durante o período que então se findava; mas 
estava presente de uma forma “congelada”, paralisada, como tudo mais, 
pela divisão do mundo entre liberalismo e socialismo. Até a queda do Muro 
de Berlim e a fragmentação da União Soviética, importava pouco o grau em 
que determinado Estado conseguia manter-se realmente autônomo. O mais 
importante era o lado em que ele figurava no conflito universalizante – ou 
se pretendia para si uma condição de neutralidade. Mas, a partir da década 
de 1990, voltou a fazer sentido questionar se um Estado é ou não soberano. 

A questão da soberania ressurge num contexto onde se busca 
entender o que acontece atualmente na esfera internacional. O paradigma de 
bipolaridade que era válido durante a Guerra Fria perdeu sua validade, mas 
não se sabe com precisão o que se tem em seu lugar. As principais apostas 
vão no sentido de uma unipolaridade abrangente por parte da superpotência 
vencedora (como quer Francis Fukuyama), ou no sentido de uma 
“unimultipolaridade” cultural (na verdade civilizacional, segundo Samuel 
Huntington). Acontecimentos que tiveram lugar nos últimos anos, como os 




