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O ambiente privatizado
Com 95% do território nacional privatizado, falta espaço público para o brasileiro sair do sedentarismo
Fábio Marton

Quênia, na África Oriental, possui contínuas e extensas áreas
Os turistas que chegam ao Brasil têm grande interesse pela públicas conservadas. São milhões de hectares destinados à vida

natureza. Querem conhecer a Amazônia, ver o Pantanal, ir às silvestre. Como resultado, a principal fonte de recursos externos
Cataratas do Iguaçu, às praias, etc.	 captados pelo país está no turismo ecológico.

Nós brasileiros, em geral, não apresentamos o mesmo São muito raros os países que possuem menos de 10% de sua
interesse pela natureza dos países que visitamos. Nossas área territorial conservadas sob domínio público. O percentual de
atenções preferenciais são para as cidades. Principalmente 30% é o mais encontrado entre os países de todo o mundo.
para as grandes cidades. New York e Miami, achamos o Infelizmente, o Brasil é uma das raras exceções. Mesmo consi-
máximo! Londres, Paris e Buenos Aires, também. 	 derando-se a vastidão da floresta amazônica ainda não ocupada,

Qual seria a razão desse estranho comportamento brasilei- é de se considerar que a quase totalidade daquelas áreas já estão
rode trocar o encantamento do turismo ecológico pelo asfalto tituladas. Os proprietários desses títulos de terra é que dificil-
selvagem? Estaríamos todos sofrendo da "síndrome das Capi- mente conseguem pôr os pés em suas glebas, por dificuldade de
tanias Hereditárias"? 	 acesso. Os processos de titulação ainda continuam, e torna-se

Quando, em 1534, Dom João III dividiu o Brasil em muito dificil, quase impossível, um levantamento detalhado das
Capitanias Hereditárias, iniciou um processo de divisão de terras públicas no Brasil. Estima-se em aproximadamente 95%
terras que nunca mais teve fim. Depois das Capitanias, foram a privatização do território nacional. A conseqüência imediata é
as Sesmarias, em seguida, por meio das cartas de aforamento, a indisponibilidade de terras para a conservação, para o lazer e
as terras públicas forampassando a mãos 	 até para a reforma agrária.
particulares, pelo Brasil afora.	 Em alguns Estados da Federação a

Ainda que ao abrigo da lei, os Muni-	 Em alguns estados	 situação é mais critica. Minas Gerais, por
cípios, os Estados e a União desbarata- 	 americanos chega a 40% a 	 exemplo, possui menos de 1% de seu
ram as terras públicas do Brasil. A exa- 	 território conservado como parques e re-
cerbada pnvatização das terras públicas

	 disponibilidade de espaço 	 servas equivalentes. O resultado desse
brasileiras extrapola os modelos de qua-	 verde público para a	 modelo de privatização exacerbada im-
se todos os países do mundo.	 conservação e atividades de possibilita os brasileiros de pisar livre-

Nos Estados Unidos da América, o 	 mente o solo pátrio. Estamos sempre pi-
poder público detém considerável par-	 recreação	 sando em terra alheia, principalmente nos
cela do território nacional. Nessas áreas, Estados interiores, que não contam com a
são implantados os Parques Nacionais e as reservas equivalen- liberdade da faixa litorânea. O cidadão brasileiro torna-se, então,
tes. Como resultado, o país possui invejável suporte para a um prtsioneiro do sítio urbano.
conservação1os ecossistemas, da flora, da fauna e das paisa-Brasil, as estradas ligam cidades a cidades. Entre elas, os
gens notcis Observando-se o mapa turístico dos Estados tão cobiçados sítios e fazendas. A indisponibilidade de terras
Unidos da América, verifica-se uma continuidade de terras públicas para a conservação e o lazer condicionaram os hábitos
públicas de norte a sul do Canadá até o México, ao longo das da sociedade. O brasileiro é mais sedentário, amante incondici-

Montanhas Rochosas. Mesmo em onal da televisão que o transporta ao mundo encantado da
êm	 outras regiões, essa continuidade de natta (de outros países, é claro), que não pode "curtir"
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	 terras públicas federais e estaduais dirraiente. Bem diferente dos americanos, canadenses,
da ao povo americano o verdadeiro quenanos, tanzamanos etc que tem na natureza de seus paises

r . sentido de posse do seu pais Nos motivo de fonte inesgotável de um lazer saudável e economico
Estados do Cobrado e do Novo No Brasil, a natureza ficou para os mais abastados, capazes de
México essa disponibilidade gira arcar com os custos elevados dos raros lodges (hotéis) do

-	 em torno de 40% e 30% respectiva- ecotunsmo de cinco estrelas Ou para outros privilegiados e
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	 mente. E um notável suporte para a resignados proprietários, condicionados à rotina de seus sítios e
conservação e as atividades de re- fazendas.
creação em contato com a natureza. 	 Nossa reflexão pela passagem do Dia Mundial do Meio

4i	 Os americanos fazem caminhadas Ambiente (5 de junho) e sobre essa indispombihdade brasileira
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	 acampamentos caçam pescam ou de terras publicas para o lazer e para a conservação da natureza
simplesmente curtem a natureza do Do nosso ponto de vista, é esse o maior problema ambiental do
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	 seu pais.	 Brasil, principalmente porque ninguém está preocupado comda área 
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	 Outros paÍses, capitalistas ou isso! E como se todos sofrêssemos da "síndrome das Capitanias
não, seguem o mesmo exemplo. O Hereditárias".
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