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RESUMO 

 

O trabalho trata da evolução do pensamento dos formuladores de política externa 
brasileira no período entre as duas grandes conferências ambientais da Organização 
das Nações Unidas, respectivamente, a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Homem e o Meio Ambiente (1972) e a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável (1992). A relevância do tema deve-se, sobretudo, à 
importância que a floresta tem no cenário de meio ambiente internacional. A partir 
das contribuições da subárea de Análise de Política Externa (APE) das Relações 
Internacionais são abordados os conceitos de preservação e desenvolvimento que 
sempre guiaram as ações do governo brasileiro nessa área, porém que por vezes 
foram entraves ou facilitadores da política externa do país. Pretende-se assim, 
promover a ampliação do debate acadêmico sobre a Amazônia nesse campo de 
estudo. 
 

Palavras-chave: Preservação, Desenvolvimento, Amazônia, Política Externa, 1972-

1992  
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DESENVOLVIMENTO X PRESERVAÇÃO: O DILEMA DA POLÍTICA EXTERNA 

BRASILEIRA PARA A AMAZÔNIA 

 

Data dos séculos XIX e XX a formação das fronteiras do que hoje se 

convencionou chamar de Amazônia brasileira. A atuação do Barão do Rio Branco foi 

fundamental para que os litígios como aquele envolvendo a questão do Acre 

resultassem em acordos pacíficos de divisão de territórios1. Para o embaixador 

Seixas Corrêa (2012): “Se de um lado a questão da fronteira Sul era algo relativo à 

segurança do país, ao Norte, com as Guianas, tratava-se do acesso direto das 

potências imperialistas à Bacia Amazônica”. Assim, a Política Externa Brasileira 

(PEB), apesar de manter uma atuação preocupada com a região teve outros 

imperativos para guiar suas ações, que não necessariamente aqueles vinculados a 

uma pretensa ameaça de intervenção internacional na floresta. Apesar de essa ser 

apontada como a razão maior para a preocupação diferenciada da chancelaria 

brasileira com esse espaço do país, ao longo dos anos, outros motivos podem ser 

apontados como fatores complementares à necessidade de manutenção da 

soberania do Brasil sobre a porção da floresta brasileira. 

Mesmo após a criação do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) durante 

o período da ditadura militar (1964-1985), a situação de distanciamento entre esses 

países permaneceu como uma das principais preocupações do MRE, porque abria 

espaço para que houvesse a ingerência de outros atores (nacionais, internacionais e 

transnacionais) na região. Para Mello (2002), é importante notar que a Organização 

conta com oito países da América do Sul, entre eles destacando-se a Guiana e o 

Suriname, que não participavam nem do Mercosul e nem da CAN. Isto é 

representativo do valor potencial da Organização. Apesar de suas várias dimensões 

de atuação – política, diplomática, estratégica e técnica – a Organização ainda não 

conseguiu formalizar posições sobre temas, por exemplo, de biossegurança, o qual 

afeta diretamente a governança da Amazônia. No plano doméstico tal tema ainda 

desperta posições divergentes no interior da máquina burocrática, segundo 

                                                           
1 O Acre tornou-se alvo de litígio entre Brasil e Bolívia nos primeiros 25 anos da República, quando o 
ciclo da borracha alcançou o seu auge e a região amazônica obteve grande impulso econômico. O 
conflito foi resolvido através da assinatura do Tratado de Petrópolis, em 1903, que determinou a 
incorporação do Acre ao Brasil. Outros conflitos também podem ser citados: a disputa do Amapá, 
entre França e Brasil para definir o rio que delimitaria a fronteira entre Brasil e Guiana Francesa; a 
perda para a Inglaterra de uma área no interior da Bacia Amazônia e a delimitação de fronteiras com 
a Guiana através dos rios Tacutu e Maú e as disputas territoriais com a Colômbia. 
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Guimarães (2002) dentre os ministérios envolvidos nessa discussão a aceitação da 

biotecnologia aplicada ao caso da agricultura comercial foi muito repreendida pelo 

Ministério do Meio Ambiente, ao passo que os Ministérios da Ciência e Tecnologia, 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e da Indústria, Comércio e Desenvolvimento 

se posicionavam como os mais favoráveis a produção e comercialização de 

produtos geneticamente modificados no país. O MRE manteve posição neutra, em 

virtude de seu papel como interlocutor da posição nacional para os foros 

internacionais. 

Procópio (2005) argumenta que o surgimento de novos fenômenos 

internacionais na área , tais como o aumento do narcotráfico e da maior integração 

dos países amazônicos fez com que o Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

buscasse uma maior aproximação com outras burocracias públicas. No primeiro 

caso, pode-se apontar a aproximação com o Ministério da Justiça, “facilitando 

negociações de tratados multilaterais e bilaterais em matéria de cooperação contra o 

narcotráfico” (Procópio, 2005, p. 140). Com relação à integração, ao contrário do que 

ocorre na fronteira Sul, em que o Mercosul (Mercado Comum do Sul) consolida-se a 

cada ano como um importante instrumento de fortalecimento de níveis mais 

profundos de relacionamento com os países sul-americanos, na região amazônica 

proliferam os grupos de países que participam de mais de um bloco de integração, o 

que dificulta a formulação de políticas que de alguma forma torne mais fortes os 

vínculos entre Brasil, Peru, Venezuela, Colômbia, Guiana, Bolívia, Equador e 

Suriname.  

Assim, embora o Brasil tenha adotado um discurso nacional e internacional 

calcado no desenvolvimento sustentável, as práticas domésticas frequentemente 

contradizem esse princípio, ao mesmo tempo em que as autoridades públicas 

travam intermináveis conflitos na tentativa de impor seus interesses sobre o dos 

demais (BARROS-PLATIAU, 2006)2.    

O discurso do desenvolvimento sustentável foi o substrato para a realização 

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Humano (CNUMAD), realizado no Rio de Janeiro, em 1992.  A Conferência 

                                                           
2 A autora considera o período da formação das fronteiras nacionais (séculos XIX e XX), da ditadura 
militar com seus grandes projetos de colonização e desenvolvimento (1964-1985) e no momento pós-
redemocratização (1985-1992), os marcos nos quais a Amazônia foi uma variável importante para o 
interesse nacional, demandando que a diplomacia brasileira fosse mais atuante nas questões 
envolvendo a floresta.  
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representou o reconhecimento de que os governos e as instituições multilaterais 

tornavam-se cada vez mais conscientes da impossibilidade de separar questões que 

diziam respeito ao desenvolvimento econômico daquelas relativas ao meio 

ambiente. Assim, o desenvolvimento sustentável tem como base um modelo de 

desenvolvimento econômico que seja capaz de garantir a preservação do meio 

ambiente e promover a justiça social de forma equitativa e duradoura, tendo como 

referência as futuras gerações. 

No Brasil, as posições externas adotadas pelo governo são decorrência de 

um complexo processo decisório doméstico que envolve, além das burocracias 

governamentais tradicionais como o Itamaraty e a própria presidência da República, 

outras agências governamentais e atores domésticos com interesses variados nos 

temas da agenda internacional do país.  

Quadro 1 – Comparação entre a Conferência de Estocolmo (1972) e Conferência do Rio (1992) 

 
               Fonte: Adaptado de BARROS- PLATIAU, 2006, p. 263.  

 

Durante a CNUMAD, observou-se um grande aumento dos atores 

interessados em temas de meio ambiente se comparada à outra grande conferência 

que a precedeu: a Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio 

Ambiente, ou Conferência de Estocolmo, em 1972. 
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A escolha do Rio de Janeiro como sede do evento e o aumento do interesse 

desses atores nos temas de meio ambiente deve-se, sobretudo, à Amazônia. O 

Brasil havia se apresentado como pretendente a sediar a Conferência e foi escolhido 

como país sede em 1989. Dentre as principais razões que motivaram a escolha do 

país para tal função estão a devastação da floresta e o assassinato do líder 

seringueiro Chico Mendes, em 1988. Tais acontecimentos somadas às 

manifestações de grupos ambientalistas que denunciavam acontecimentos 

domésticos no meio internacional sensibilizaram os delegados responsáveis pela 

organização da Conferência. Segundo Ribeiro (2010, p. 107) “a escolha do Brasil 

representaria uma forma de pressão velada à diminuição das queimadas e pela 

prisão e julgamento dos mandantes da morte do líder sindical”. 

Os países desenvolvidos estavam convencidos de que o país não cuidava 

como deveria desse patrimônio natural. Parecia ter-se formado uma frente 

internacional para denunciar o país como um vilão em assuntos relativos ao meio 

ambiente e como insensível aos clamores de sociedade global para que sustasse a 

destruição do “pulmão do mundo”. Essa conjuntura colaborou com a proposição da 

diplomacia brasileira para sediar a Conferência de 1992. Além de tentar mudar o seu 

papel de vilão ambiental, o país via na Eco-92 a possibilidade de “capacitar-se como 

articulador, negociador e ator internacional, habilitado para organizar eventos 

complexos, além de tornar-se um mediador universalmente aceito em questões  

internacionais polêmicas e naquelas que o país tivesse interesses declarados” 

(DUARTE, 2003, p. 39). 

Se por um lado, a Conferência da Estocolmo (1972) despertou a política 

externa brasileira para a questão da internacionalização da Amazônia, cuja posição 

era a de confronto com os países desenvolvidos3; por outro lado, a Conferência do 

Rio (1992) tornou possível reverter esse quadro de constante pressão internacional 

sobre a área substituindo-se a oposição pela cooperação e a ameaça pelo debate. 

Se antes, era a oposição entre o Norte e Sul que dava a tônica do debate sobre a 

Amazônia, a partir da Conferência do Rio, essa posição brasileira de enfrentamento 

foi substituída pela cooperação “na esfera bilateral, multilateral regional e multilateral 
                                                           
3 É com a Conferência de Estocolmo que se iniciou um processo no qual a Amazônia passou a ser 
vista como um grande símbolo da luta ecológica internacional. Como conseqüência, o país passou a 
receber muitas críticas da opinião pública internacional, que cobravam ações para a preservação do 
“pulmão do mundo”. Assim, nos anos 1980, o governo militar brasileiro adotou uma posição mais 
defensiva da área, inclusive, rejeitando interferências externas em assuntos internos relativos à 
floresta.  
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global” (CERVO, 2002, p. 465), enquanto que a pretensa intenção dos países 

desenvolvidos de proteger a região deu margem à maior autonomia brasileira com 

relação ao desenvolvimento sustentável na floresta. “O conceito de desenvolvimento 

sustentável, uma produção da engenharia diplomática brasileira, associado a esta 

diversificada estratégia de ação externa, afastou aparentemente a ameaça 

internacional e garantiu à nação os benefícios da riqueza biológica” (CERVO, 2002, 

p. 466). 

Assim, as mudanças impostas do cenário externo para a esfera doméstica da 

política no país contribuíram para que no interior do MRE as posições envolvendo a 

Amazônia se modificassem, passando de uma orientação antes calcada no binômio 

desenvolvimento/colonização – herança do período autoritário brasileiro – para o 

binômino desenvolvimento sustentável/preservação.  

Dentre os entraves domésticos para a condução da política externa para a 

Amazônia no período, pode-se citar o caso da pouca articulação entre o setor 

diplomático e as instâncias militares. Alsina Jr (2009) argumenta que são quatro os 

fatores que podem ser apontados para esse fenômeno no país: a baixa prioridade 

da política de defesa, a ausência de direção política efetiva sobre a política de 

defesa, o perfil não-confrontacionista da política externa e a ausência de 

mecanismos operacionais de articulação entre as duas. Além disso, argumenta o 

autor, no período pós-Guerra Fria, a política externa sofreu modificações na forma 

como era conduzida, ao passo que a política de defesa permaneceu seguindo as 

mesmas diretrizes, o que contribuiu para aumentar o descompasso entre as duas. 

Assim, as políticas para a região tiveram a marca desse descompasso interno 

no governo, o que abriu brechas para que outros atores participassem da construção 

de políticas para a área. Dentre esses atores, estão as Organizações Não-

Governamentais (ONG), por exemplo, que em episódios como a da demarcação da 

reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, tiveram protagonismo notável 

ao se posicionarem como mediadores dos interesses de indígenas da área e o 

governo federal, a ONG Survival International, em particular, fez uma campanha a 

nível internacional em prol das tribos indígenas que habitam essa região (Makuxi, 

Wapixana, Ingarikó, Taurepang e Patamona) e que seriam impactadas pela 

demarcação. Segundo Oliveira (1999), a relação entre ONGs e política externa em 

sistemas democráticos não implica renúncia ou confusão de papéis. Enquanto a 

legitimidade do Estado de agir em nome do interesse coletivo é outorgada pelo 
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mandato popular, a legitimidade das ONGs existe enquanto expressão de interesses 

de setores específicos da população. Com relação à ONGs que atuam na esfera 

doméstica a situação é diferente, segundo o autor: 

“A interlocução, de caráter estratégico e permanente, deve privilegiar o 
relacionamento com os programas nacionais cujo desenho e execução 
representam uma convergência de esforços de Governo de sociedade em 
torno a uma agenda comum de iniciativas internas que dão cumprimento a 
compromissos assumidos no plano internacional (Oliveira, 1999, p. 133-
134)”. 

Cenário bem diferente daquele observado em períodos autoritários. Durante a 

ditadura militar no Brasil (1964-1985) foi notável a articulação entre diplomacia, 

presidente da República e Forças Armadas em torno de temas envolvendo a política 

externa do país. O poder que cada um desses atores detinha em cada governo 

variava, porém manteve-se uma tríade constante nesse momento da história política 

do país, em que, por vezes, atores não-estatais tinham participação. 

 O aumento da dívida externa e somado à situação de instabilidade 

econômica no cenário internacional, provocados pelo fim do padrão fordista de 

acumulação, em início dos anos 1960, obrigou o governo de Castello Branco a abrir 

espaço para novas formas de acumulação de capital. Como consequência, o 

empresariado nacional e a diplomacia foram de fundamental importância para os 

novos rumos que o país deveria tomar nesse momento (PINHEIRO, 2000). Nesse 

sentido, Rodrigues (2004) argumenta que os contextos nacional e internacional 

foram determinantes para os planos de colonização da Amazônia, que para os 

militares era a última fronteira do país a ser conquistada. 

Com a realização da Conferência de Estocolmo, a pressão internacional pela 

preservação da floresta cresceu, obrigando a que o governo criasse políticas 

internas de forma a garantir a manutenção de sal soberania sobre a área4. Assim, é 

criado o Estatuto da Terra e lançada a Operação Amazônia. O primeiro estabelecia 

as primeiras normas para a execução da etapa inicial dos planos nacional e regional 

de reforma agrária, a ser concluída dentro de dois anos; enquanto que o segundo 

visava à integração da região à economia nacional e a ocupação física da área. 

Além disso, o governo promoveu a institucionalização de novas unidades 

                                                           
4 Em Estocolmo, pela primeira vez, o Brasil foi atacado e procurou defender sua posição através de 
argumentos por vezes polêmicos, como o da soberania absoluta tendo precedência sobre as análises 
da comunidade acerca do meio ambiente e da população. Parecia ter-se formado uma frente 
internacional para denunciar o país como um vilão em assuntos relativos ao meio ambiente e como 
insensível aos clamores da sociedade global para que sustasse a destruição do “pulmão do mundo”. 



9 

 

 

administrativas5 que tinham como objetivo aumentar o controle nacional sobre a 

floresta e evitar interferências externas.  

A interferência externa provoca, por um lado, o aumento de políticas de 

reforço do governo na região, porém de outro, contribui para o aumento no número 

de conflitos na região. O exemplo da Polonoroeste (Programa Integrado de 

Desenvolvimento do Noroeste do Brasil) é o mais ilustrativo do segundo caso. A 

Polonoroeste surgiu após o lançamento, pelo governo do General Figueiredo, do III 

Plano Nacional de Desenvolvimento (1980-1986). Seguindo a mesma trilha deixada 

por Geisel, o presidente manteve as políticas de desenvolvimento econômico, porém 

com uma diferença, a agricultura ganhou atenção especial nesse momento. 

Buscando a ocupação e a integração da Amazônia brasileira, foi criado o 

Polonoroeste. O Programa foi o maior dentre os projetos de colonização da área, e 

abarcava o estado de Rondônia e o norte de Mato Grosso. Ao contrário do que se 

previa – ocupação gradual e integração da Amazônia à economia nacional, baseada 

na exploração não-predatória de seus recursos e respeitando o meio ambiente 

natural e os povos indígenas que ali viviam –, a Polonoroeste contribuiu para 

agravar o quadro de migração desordenada para a região, desmatamento, 

especulação imobiliária e violência contra povos indígenas; contando para isso com 

financiamento do Banco Mundial (RODRIGUES, 2004). 

Conforme o país iniciou sua caminhada rumo ao processo de abertura, 

surgiram novas articulações no interior da máquina burocrática com o objetivo de 

demonstrar de forma mais incisiva a mudança de posição da imagem do Brasil no 

exterior com relação à Amazônia e o meio ambiente. Assim, com o fim da ditadura 

no país é lançado, em 1988, o Programa Nossa Natureza ou Programa de Defesa 

do Complexo de Ecossistemas da Amazônia Legal, representado pelos Ministérios 

da Agricultura, do Interior, da Ciência e Tecnologia, da Reforma e Desenvolvimento 

Agrário, do Gabinete Civil da Presidência da República e das Secretarias de 

Planejamento Coordenação e de Assessoramento da Defesa Nacional, da 

Presidência da República (FIGUEIRA, 2009). Dentre os objetivos do Programa 

estavam o combate à ação predatória na exploração dos recursos naturais e a 

                                                           
5 Castello Branco substituiu a antiga Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia (SPVEA) pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Esta última 
criou incentivos fiscais e financeiros especiais para atrair investidores privados, nacionais e 
internacionais para a área. 
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geração de uma consciência de preservação do meio ambiente através de 

programas de educação ambiental. 

Esse maior engajamento de outros setores do governo na questão da 

preservação da região amazônica deveu-se, em grande parte, às imagens das 

queimadas na Amazônia brasileira que começaram a percorrer o mundo. Os países 

desenvolvidos argumentavam que o país não cuidava como deveria de seu 

patrimônio natural. A todo o momento surgiam novas denúncias por parte de 

Organizações Internacionais Governamentais (OIGs) e Não-governamentais a 

respeito de populações locais, divulgando as péssimas condições dos povos da 

floresta, agravadas pela pressão das companhias que se instalavam na região e 

expulsavam os habitantes da localidade. Ademais, o assassinato do líder seringueiro 

Chico Mendes em 1988, despertou grande polêmica na opinião pública 

internacional.  

Os novos temas internacionais surgidos após o fim da Guerra Fria – direitos 

humanos, meio ambiente, integração regional, entre outros – contribuíram para uma 

mudança na forma como era conduzida a política externa no país. Segundo Figueira 

(2009) as ações no país começaram a convergir de acordo com as demandas 

impostas pelo cenário externo.  A articulação entre diversos órgãos do Estado tanto 

em nível federal quanto em nível local foram mais constantes. Também houve o 

crescimento da participação da sociedade civil, através de grupos empresariais, 

ONGs e comunidades epistêmicas. 

Para Azambuja (1992), no período entre a Conferência de Estocolmo e do Rio 

de Janeiro as estratégias brasileiras estavam direcionadas ao fortalecimento dos 

princípios que articulavam os problemas ambientais ao desenvolvimento econômico 

dos países, ou seja, era a tentativa de mostrar aos países desenvolvidos como a 

preservação do meio ambiente estava condicionada à transferência de recursos e 

tecnologia dessas nações. A mesma posição era adotada por outros países do Sul, 

como China e Índia. Dessa forma, Le Prestre diz que:  

“Para os Estados, o meio ambiente é um domínio onde se travam as lutas 
interestatais. Para os países em desenvolvimento, o estado do meio 
ambiente é produto das políticas dos Estados e não algo exterior a eles, 
imposto pela natureza. O Sul abordou amplamente o meio ambiente numa 
perspectiva instrumentalista. O problema, para os países do Sul, consiste, 
por isso, em orientar esta questão no sentido da expectativa de objetivos 
tradicionais, como o desenvolvimento ou a reforma de situações julgadas 
injustas (Le Prestre, 2000, p. 275-276). 
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Assim, cada vez mais as aspirações brasileiras com relação ao meio 

ambiente encontravam contrapartida em seus vizinhos do Sul. Com relação aos 

países sul-americanos, houve em finais dos anos 1980 e início dos anos 1990, a 

revitalização de antigos projetos para a Amazônia iniciados durante o período 

autoritário. Seguindo o paradigma desenvolvimentista da Amazônia inaugurado por 

Marquês de Pombal, aperfeiçoado por Getúlio Vargas e operacionalizado pelos 

governos militares, após a redemocratização observa-se a iniciativa, por parte da 

política externa brasileira, de estender esse paradigma aos demais países da Bacia 

Amazônica e buscar alternativas ao regionalismo que vinha sendo liderado pelos 

Estados Unidos no continente. Segundo Galvão (2011a) uma das problemáticas do 

momento era a necessária integração nacional e a ocupação efetiva da Amazônia. 

Era preciso “inundar de civilização a Hiléia amazônica, a cobertura dos nódulos 

fronteiriços, partindo de uma base avançada constituída no Centro Oeste, em ação 

coordenada com a progressão E-O segundo o eixo do grande rio [Amazonas]” 

(COUTO E SILVA, 1967 apud GALVÃO, 2011a, p. 4). 

Em dezembro de 1992, o Brasil anunciou o lançamento da Iniciativa 

Amazônica, que visava à negociação de acordos de complementação econômica 

com os países-membros do Tratado de Cooperação Amazônica (Bolívia, Equador, 

Colômbia, Venezuela, Peru, Suriname e Guiana). O TCA será considerado 

instrumento fundamental de contato com os países do norte da América do Sul. 

Além disso, era a oportunidade do país de expandir rumo a novas negociações na 

área de cooperação passando a contemplar a possibilidade de lançar um novo bloco 

econômico que incorporasse membros da América do Sul. Os mais cotados eram a 

Argentina e o Chile.  Essa estratégia foi definida por Galvão (2011b, p. 2) como uma 

estratégia de “virada ao norte” da política externa brasileira, que se refere “a um 

conjunto de iniciativas levadas adiante pelo Itamaraty e pelos governos militares no 

sentido de abraçar um novo espaço na América do Sul” (Galvão, 2011b, p. 2). 

Data desse período a criação do Parlamaz (Parlamento Amazônico), do qual 

fazem parte nove estados da Amazônia Legal e demais países da Bacia Amazônica. 

Criado como um instrumento da OTCA para a promoção do desenvolvimento na 

região, seu funcionamento mostrou-se limitado ao longo dos anos, em função, 

principalmente, de sua pouca institucionalização. A nova estratégica brasileira que 

buscava parcerias com outros países, de modo a promover a multilateralização de 

suas relações exteriores foi de poucos resultados, permitindo, dessa forma, que 



12 

 

 

novamente organismos internacionais participassem do processo decisório político 

de política externa para a região, mais do que os próprios países representados pela 

OTCA.  

Finalizando, o presente artigo procurou demonstrar a complexidade de se 

compreender a Amazônia brasileira a partir de sua importância no cenário 

internacional. As duas grandes conferências ambientais da ONU foram momentos 

nos quais a região teve muito destaque, apesar de outras demandas ambientais 

estarem na ordem do dia dos governos, a preservação e/ou desenvolvimento dessa 

floresta sempre esteve na pauta dos governos, seja a nível nacional, ou a nível 

internacional.  

A preocupação com a ingerência internacional na área sempre foi uma 

constante tanto do pensamento da chancelaria brasileira, como também das Forças 

Armadas. Porém, se durante o período em que foi realizada a Conferência de 

Estocolmo, o país estava sob um regime que centralizava o governo em torno da 

tríade Presidente, MRE e Forças Armadas, em um segundo momento, logo após a 

redemocratização e com a realização da CNUMAD no Rio de Janeiro, essa situação 

veio a se modificar com a entrada de novos atores nas discussões envolvendo não 

só o meio ambiente, como a Amazônia. São representativos desse novo momento a 

participação de vários ministérios nas discussões envolvendo a biossegurança, a 

integração regional do norte do continente, entre outros. Além disso, as políticas que 

antes versavam somente o desenvolvimento da região passaram a abranger 

também a questão de sua preservação.  

De acordo com Viola (1998), até fins da década de 1980, a percepção sobre o 

espaço representado pela floresta amazônica, era equivalente à das florestas 

Atlântica e de Araucária, que haviam sido quase que devastadas pelo processo de 

ocupação dessas regiões ao longo do século XX. A partir de 1988, em função da 

mudança de percepção com relação a floresta devido a atuação de atores 

transnacionais e internacionais, como OIGs e ONGs, “a floresta amazônica passou a 

ser vista como um gigantesco reservatório de biodiversidade (com extraordinário 

valor econômico e estético) em que deveriam existir arquipélagos de extrativismo, 

indústria madeireira e mineração sustentável” (VIOLA, 1998, p. 9). 

A formação de várias coalizões em torno da preservação da floresta 

pressionou para a mudança de postura da chancelaria brasileira ao lidar com o 

tema. Soma-se a isso, ainda, o fato que grandes projetos do período autoritário, 
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como a Polonoroeste, ainda representavam um percalço para o país, porque uma de 

suas principais bandeiras nos fóruns internacionais de meio ambiente era o 

desenvolvimento sustentável.  

A afirmação de sua posição mediante o amplo debate que veio a se 

desenvolver no ambiente doméstico do país, com a participação de diferentes 

atores, foi determinante para que o país alcançasse uma postura firme no que tange 

a questão do desenvolvimento e preservação de sua floresta perante as imposições 

sociais, econômicas e políticas do meio internacional. 
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