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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 
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atentados de 11 de setembro de 2001 e a decorrente guerra dos Estados 
Unidos contra o terror – efetivada em ataques contra o Afeganistão e o 
Iraque – sugerem uma relativização ou mesmo exclusão de fóruns 
multilaterais como a ONU, e o fortalecimento de políticas unilaterais por 
parte dos EUA. A nova doutrina unilateral estadunidense de guerra 
preventiva contra o terror talvez seja elucidativa do cenário que se 
descortina nas relações internacionais para os próximos anos. Mas talvez o 
cenário internacional ainda esteja em um período de transição, que ainda 
não encontrou seu novo paradigma. Para resolver essa questão é necessário 
saber que instituições atualmente detêm poder sobre os destinos dos atores 
internacionais. Para entender as relações internacionais contemporâneas é 
preciso saber o que foi feito da soberania estatal. 

Parece claro que a soberania tal como concebida no sentido clássico, 
isto é, como campo onde o Estado exerce efetivamente seu direito e sua 
força, vem sendo ameaçada e mesmo atacada. Não é demais recordar, o 
conceito de soberania com o qual este trabalho opera é definido 
internamente pela inexistência de um poder que se iguale ao estatal, e 
externamente pelo não reconhecimento de um poder superior ao do Estado. 
Mas atualmente surgem concepções como as de soberania limitada ou 
soberania compartilhada, tentando-se adequar o conteúdo tradicional do 
conceito às novas formas das relações internacionais. A grande dúvida 
parece ser se a soberania continua sendo um conceito fundamental para o 
entendimento das relações entre os Estados contemporâneos, ou se é apenas 
uma reminiscência de um conceito que já foi um dia mais sólido. Este 
trabalho aponta no sentido de que, mesmo não sendo mais exatamente 
adequada à realidade internacional, a ideia de soberania ainda não pode ser 
descartada. O termo aparece o tempo todo nos discursos nacionais, e países 
agressores se veem invariavelmente constrangidos a se reportar aos 
“direitos soberanos” dos países agredidos. É o caso, por exemplo, da 
recente incursão americana e inglesa no Iraque, que apesar da falta de 
cerimônia em derrubar o regime vigente e reorganizar o Estado, preocupou-
se o tempo todo em garantir que o povo iraquiano teria assegurada sua 
soberania sobre o país e sobre seu petróleo. Fenômenos desse tipo ocorrem 
ainda, tendo já passado mais de uma década desde o final da Guerra Fria. 
Se por um lado parece evidente que a soberania não está se firmando como 
o novo paradigma das Relações Internacionais, por outro lado parece 
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inegável que ela ainda não foi totalmente rejeitada, e talvez tenha ainda uma 
longa participação no drama internacional. 

Uma outra face da soberania, como já foi discutido, é a intervenção 
internacional. Apesar de boa parte deste trabalho se dedicar a questões 
internas da Amazônia brasileira, o fundo que percorre essas questões é a 
preocupação com modalidades hipotéticas de intervenção externa. Aqui a 
definição de intervenção internacional depende do que exatamente se 
entende por soberania. No caso deste trabalho, adotar a concepção clássica 
de soberania como parâmetro implica em considerar intervenção 
internacional qualquer tipo de interferência na esfera interna de decisões de 
determinado Estado. Trata-se de uma gama bastante ampla de ações, que 
pode ir desde invasões militares a pressões diplomáticas, mas essa 
amplitude não afeta a operacionalidade do conceito. Apenas é o caso de se 
pensar a questão como uma escala de coação a coerção, que vai 
aumentando na medida em que se amplia a capacidade de influência externa 
sobre as condições internas de tomada autônoma de decisões. 

A atual preocupação com a intervenção internacional deriva do 
surgimento dos “novos temas” nas relações internacionais. No pós-Guerra 
Fria surge espaço para que se discutam temas como o meio ambiente, os 
direitos humanos, a segurança global e o narcotráfico, entre outros. Mais do 
que isso, o fim da bipolarização Leste-Oeste abre espaço para que esses 
temas sejam discutidos por uma ampla variedade de atores, e para que 
surjam os mais diferenciados pontos de vista. Quanto aos atores atuais, há 
tanto os estatais – os Estados propriamente ditos – quanto os não estatais – 
transnacionais, como as ONG’s, e multinacionais, como determinadas 
empresas. Quanto aos pontos de vista, pode-se elencar pelo menos dois: o 
dos governantes ou do Estado, e o dos governados ou da sociedade. De 
forma concomitante a essa abertura, e vindo a confirmá-la, verifica-se 
também o crescente papel da sociedade nas questões interestatais. As 
organizações não governamentais vêm crescendo bastante em número, em 
qualidade de trabalho e em capacidade de atuação, tanto dentro de um único 
país quanto na esfera internacional. É o caso, por exemplo, do Greenpeace, 
do Instituto Socioambiental, e do WWF. 

Este trabalho delimitou seu escopo de preocupação com a 
intervenção internacional à esfera da questão ambiental. Apesar das 
singularidades desta questão, acredita-se aqui que ela pode ser tomada 
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como representativa das demais. As questões humanitária e de segurança 
global, por exemplo, ocupam-se mais diretamente e com maior propriedade 
da vida humana, mas a questão ecológica a trata de um ponto de vista mais 
amplo e mais filosófico, além de mais abstrato. Isso talvez torne mais fácil 
entender o papel da intervenção – e por tabela da soberania – de um ponto 
de vista mais cosmológico, na “grande ordem geral das coisas”. 

Os temas da ingerência ecológica são tanto amplos quanto 
específicos. São amplos no sentido de dizerem respeito ao mundo como um 
todo e serem portanto de responsabilidade coletiva. Por exemplo, quando se 
trata de questões supranacionais, como a escassez de água limpa e o efeito 
estufa; ou ainda quando os efeitos da poluição de um Estado afetam outros 
Estados. Mas também são temas específicos por tratarem de problemas 
localizados, como a devastação das florestas tropicais, que se encontram 
(ainda que às vezes precariamente) demarcadas dentro de determinado 
Estado em particular, e portanto, ao menos teoricamente, submetidas à 
soberania deste. 

Em meio a essa enormidade de problemas levantados a questão 
central que este trabalho procurou explorar é na verdade bem definida. 
Trata-se de tentar entender um pouco melhor o posicionamento brasileiro 
com relação à soberania nacional na Amazônia. “Posicionamento 
brasileiro”, vale lembrar, é aqui entendido como uma consistência geral das 
posições defendidas e das atitudes adotadas pelo País, seja uma consistência 
geral dessas posições entre si, ou delas com relação a determinados fins, 
meios ou valores. Trata-se, antes de tudo, de uma construção conceitual que 
facilita que se opere teoricamente para a consecução dos objetivos aqui 
buscados. “Posicionamento brasileiro” constitui, por si só, uma categoria 
complexa. Inicialmente porque seria necessário identificar quem fala em 
nome do Brasil em uma situação como essa. Um sem-número de atores se 
propõe à tarefa. Em primeiro lugar há os militares, responsáveis por 
excelência pela defesa da pátria, e portanto diretamente interessados na 
soberania sobre a Amazônia. Como foi visto, os militares tiveram enorme 
influência nas políticas para a região até meados da década de 1980, tanto 
em sua formulação quanto em sua implementação. Pode-se até mesmo dizer 
que a colonização do território amazônico – senão do Brasil como um todo 
-, mesmo em sua faceta de políticas governamentais, seguiu sempre os 
imperativos militares (como a transferência da “capital amazônica” de São 
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Luís para Belém, e mais tarde para Manaus). Os militares são os 
responsáveis diretos pela unidade territorial que se manteve na América 
portuguesa, em oposição à fragmentação ocorrida na América espanhola. 
Veja-se, por exemplo, os esforços do Duque de Caxias pela manutenção da 
unidade nacional. 

Mas os militares não são os únicos preocupados em falar em nome do 
Brasil. Os diplomatas também têm essa preocupação. O corpo diplomático, 
de forma complementar aos militares, representa a voz e os gestos de um 
país no exterior. Esse corpo deve ser entendido de uma forma abrangente, 
composta não apenas por diplomatas de carreira, mas também por 
delegados, ministros, membros do Poder Executivo, ou qualquer outro 
agente credenciado pelos governantes a representar o governo brasileiro 
junto a outros países e instituições internacionais, e em seu nome firmar 
acordos e assumir compromissos. Diplomatas também tiveram papéis 
importantes na configuração territorial do Brasil, como o caso de Alexandre 
de Gusmão, que no século XVIII firmou o Tratado de Madrid. A relação 
entre militares e diplomatas é complexa e entrelaçada, e uma análise dessa 
relação não cabe dentro do escopo deste trabalho. O fato é que ambos se 
pretendem representativos da coletividade que é o Estado. Pela dificuldade 
de se encontrar material da diplomacia brasileira a respeito da Amazônia, 
este trabalho se inclina a acreditar, até encontrar evidências em contrário, 
que o corpo diplomático brasileiro nutre, em geral, um solene desinteresse 
pela região amazônica na maior parte de seus aspectos. 

Além desses dois atores é possível citar a produção do meio 
acadêmico como representativa dos interesses de um país. Esta nem sempre 
está de acordo com militares ou com diplomatas, constituindo às vezes um 
verdadeiro núcleo de resistência. Mas no caso em questão – soberania na 
Amazônia – nota-se que historicamente os militares formaram e guiaram, 
durante longo tempo, a produção acadêmica brasileira – como foi visto, no 
Capítulo 3, a partir dos exemplos de Mario Travassos, Carlos de Meira 
Mattos e Golbery do Couto e Silva. Uma certa independência parece estar 
nascendo recentemente, com obras de um cunho geopolítico mais moderno 
como os trabalhos de Bertha Becker e de Wanderley Messias da Costa. 
Mesmo assim, parece que tais obras ainda têm um longo caminho a 
percorrer até serem realmente reconhecidas e de fato implementadas pelos 
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formuladores de políticas nacionais. Sua possível condição de inspiradora 
do “posicionamento brasileiro” parece, portanto, bastante frágil. 

Como último advento dessa série de atores, juntamente com o 
pensamento acadêmico crítico, é possível citar a sociedade civil. Entende-se 
aqui por sociedade civil um conjunto de atores não estatais organizados 
com uma finalidade específica. Com atos, propostas e ações, a sociedade 
civil brasileira vem ganhando espaço, desde a década de 1980, no debate 
entre as propostas de ocupação da região amazônica. A atuação de ONG’s, 
associações de moradores, habitantes da região, sindicatos e demais 
interessados tem se provado eficiente em muitos casos, e tem muitas vezes 
conseguido conciliar desenvolvimento material com exploração de recursos 
naturais. Uma figura que alcançou repercussão internacional foi Chico 
Mendes, que defendeu os direitos das populações e dos trabalhadores 
amazônicos até ser morto pelos interesses de particulares a quem 
incomodava. Também merece destaque o trabalho que as igrejas católicas e 
evangélicas vêm realizando junto às populações locais. Esse tipo de 
trabalho indubitavelmente favorece a formação de núcleos de sociedade 
civil mobilizada e atuante. Desse modo a sociedade civil é um ator que de 
fato não pode ser ignorado, e que é apontado por muitos como a solução 
para a ocupação responsável da Amazônia brasileira. 

Como balanço geral do que até agora foi dito, parece que atores mais 
recentes (como a sociedade civil) estão, ao menos em parte, substituindo os 
atores tradicionais (diplomatas e militares) no que diz respeito à tomada de 
posição com relação à soberania na Amazônia. Isso não quer dizer, de 
forma alguma, que os militares não influenciem mais as políticas 
ocupacionais e de monitoramento do território, e nem que essas políticas 
tenham sido deixadas inteiramente à mercê de modalidades civis de 
autogestão. Também não se pretende afirmar que diplomatas e acadêmicos 
estejam inteiramente descartados, até porque a inserção desses na 
problemática amazônica parece ser por demais recente e ainda muito 
rarefeita para ser analisada dentro dos limites deste trabalho. 

A relação entre militares e sociedade civil no contexto de atuação na 
Amazônia parece mais uma complementação do que uma substituição no 
sentido absoluto do termo. Ambos os atores são interlocutores legítimos, e o 
fato de agirem segundo padrões de atuação diferenciados não significa que 
sejam excludentes entre si, ou que apenas um deles deva ser levado em 
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consideração. Parece se tratar, até onde este trabalho pode verificar, de uma 
complementação saudável de funções que, se bem coordenada, pode render 
bons frutos à preservação e ao desenvolvimento amazônico. Essa mudança 
de centralidade dos atores, dos militares para a sociedade civil, pode ser 
somente um reflexo do processo de democratização do país. Mas, por outro 
lado, também pode estar intrinsecamente ligada ao papel do povo na 
soberania nacional. O que se pretende sugerir é que a tal substituição dos 
militares pela sociedade civil remete diretamente a Hermann Heller, o autor 
segundo o qual o próprio povo é o detentor do poder soberano. Parece 
inegável que, em um país democrático, ainda que os militares conservem 
suas características próprias de atuação na Amazônia, estes devem estar 
sempre submetidos à esfera civil. Se cabe aqui fazer uma sugestão aos 
teóricos da soberania, esta sugestão seria no sentido de que seja feita uma 
releitura de Heller, já que esse autor parece deter uma certa atualidade, mas 
que ao mesmo tempo precisa ser reinterpretado à medida que a soberania 
estatal clássica vacila nos dias atuais. Talvez alguma pista para essa 
reinterpretação seja encontrada justamente nos autores que tratam do tema 
dos regimes internacionais (como Philippe Le Prestre), por darem um tom 
mais atual ao debate da autonomia estatal. 

Voltando à questão do “posicionamento brasileiro”, não se espera 
que qualquer um desses atores (governo, militares, diplomatas, acadêmicos, 
sociedade civil) elucide de uma vez por todas quem é que fala pelo Brasil. 
Eleger um deles como representante seria fácil, porém denotaria falta de 
atenção para com os meandros da realidade empírica. Seria um artifício por 
demais simplificador, e induziria ao erro dada sua unidimensionalidade. O 
que se pretendeu fazer aqui, ao invés disso, foi indicar quais atores parecem 
mais significativos, em determinados períodos, para o “posicionamento 
brasileiro”. Além disso a própria ideia de posicionamento é de difícil 
manejo. É complicado pegar dezenas de posturas diferentes dentro do 
âmbito de determinado ator e dizer que se trata de um posicionamento 
unívoco desse ator como um todo. E também, o fato de um ator se 
posicionar de determinada forma em nada garante que os demais o aceitem 
como representante legítimo de toda a nação, e nem que os demais Estados 
o aceitarão como representante legítimo daquele Estado. Daí a necessidade 
de um mapeamento amplo, procurando incluir todos os interlocutores 
legítimos. Pois não há apenas um representante do Estado, mas sim diversos 
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interlocutores, sem que apenas um deles monopolize o discurso e as 
atitudes estatais. 

Espera-se que esse breve conjunto de observações tenha contribuído 
para um melhor entendimento da questão da soberania estatal frente ao 
tema emergente do meio ambiente. Mais especificamente, espera-se ter 
caminhado no sentido de um entendimento preliminar, um reconhecimento 
das percepções brasileiras sobre a soberania na Amazônia. O entendimento 
de tais percepções parece fundamental para se pensar a hipótese de uma 
intervenção estrangeira na Amazônia brasileira. A constatação da alteração 
nos principais atores da região, partindo dos militares e chegando a uma 
complementação destes pela sociedade civil, parece especialmente 
relevante, e merece ser aprofundada e levada em conta em futuros trabalhos 
sobre a região. 
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