Jose Bonifacio~ a~ Baleias e a Rio'92'
Mllitos ambil'nlali~.l.1S crCcm quc a luta
peln dcfcsa do mcio umbiente ~ coisa recClIle. Alguns pcn~ul1 a~ que cOllle)ou
COlli eles, ou pior, gra)as a ell's. Onl a
primeira proclallla\,llo elll defcsa das baleias no lJrasii foi feit.1 por Jos6 Bonif:1cio
h:1duzentos anos! Em seu estudo "Memo-

ria primeira sobre a pesca daJ baleias e
extrarc10 do seu azeite. com vejrias reflexoes sobre as nossas pescarias em geral
e sua decadencia", 0 Patriarca da IlIdepcndcncia denllnclava as ••...desoruens promovidas por feitores eslupidos e igno, rantes na artc de pescar baleias". Revoltava-se. entre outras coisas, com 0 arpoamento dos filhotes, 0 que comprometia a
perenidade da es¢cie.
0 Arpoador tem
esse nome pois dc suas pedras era posslvel
arpoar·se bale ius. Muito antes dos surfisl.1Se do Cazuza, as baleias freqUcntaram
o local, mas foram cxtintas.
Mas suas preocupa\,(ks corn a preserser efctuado, ell1 casos exccpcionais, COIl1
va~1I0 e 0 uso racional dos recursos natuordem cxpressa do rei. Gabricl de Souza,
rais era ampla. Emincntc gl'610go, defl'llelll scu Tmtado Descritivo do lJmsil, de
1587, j;1 aprescnlliva ullla descri)llo cirdia 0 conh"cullenlo cielltifico uos recur·
sos minernis e sua explorn\,110 mciollul e
cunsuUlciada dcssas arvorcs protegiwls por
mecanizada, eliminando 0 lnlbalho escnllei. Dal a origl'lll da expres~10 madeira de
vo e os despcnllcios da lavra manual e
lei, inicial.lllente wna instrur;ao manuelina
rudilllcnl.1r. Essa, ninda hoje, segue l'lll
de prote~ilo a dctl'llllinailiJs :irvores, hoje
s[mbolo de rariiliJde c cobi\,a.
pie no uso no pals e elll expansao na Venezuela junto :ls cabceeiras do Orinoco, com
A chl'g,uJa cia Falnllia Real no Bmsil
todos os ingrediellll's: morll'S, mercurio,
marcou ullla nova el.1pa no conhecimenlo
aviOcs llletralhaJos.
etc. Em 1823 Jos6
e na preocupac;Jo COlli nossos recursos
Bonif:1cio proJX'}s,jUIltO :l Assembl~ia Genatura is. Um significativo exemplo: 0 fural Consliluint.e, 0 [Ull da escravidllo. NWIl
turo D. Joao VI COlllproU a fazenda Nossa
Senhora da Conceir;Jo da Lagoa, de Roparlumento dOlllinado por latifundiarios
defl'ndeu a protc\,1\o das florestas e 0 redrigo de Freitas. Ela cOll1preendia os atuplantio de 6.rvores COIIIO0 resultado de
ais bairros da Lagoa, Jardim Bolfulico,
ullla refonna agrari;l' Os novos pcqucnos
G:1vea e Ipanl'llla. Neb t.cve origem 0 Real
propriet.1.rios, ex-eS<.ravos e Indios, conJardunlJoUlnico
com uma :irea de 2.160
servariam por nccessidade e int.cresse, "cohectares, hojc republican:uuente
reduzida
1110heran\,a sagrada para nossa post.cdaos 137 do alual Jaruim Bolftnico, sobrevivendo gm\'us c\ iniciativa privada.
dade, as antigas lIlatas virgens, que pela
sua vastidao e frondosidade caract.crizam
o pr6prio D. Pedro II, impressionado
o nosso bclo pals". COlllO nssinalou J. A.
pela devastac;ilo prodllzida pclo plunlio
inlldl'qlllluo do cul~ n03 3111:dorc3 do Rio
P:ldua: "Donif;1cio linha COIIIOmela 0 estabc Iccimenlo de ullla cconomia e de ullla
" dc Janciro, ord"nou 0 replwltio das cncossocicdade quc se dc~nvolvessl'm
de forL1SCOlli esr~cies nativas. Dessc esfo!\,o
ma end6gen,1, voltadas para suas proprias
pionciro de reOorestalllento surgiu 0 que
hoje se conhcee COlIIo Floresla da Tijuell,
nccessidaJcs e iJltere~ses, t.cndo COIIIOtruno maior pal"que nacional cm tirea urbana
fo a possibilidade de Usaf racionalmente
do mundo. Nuda surpreendcnte
da parte
as imcnsas riquczas nalurais de que disde wn ImpclUdor que postava a guarda
punham".
impcrial ao 1000 de fontes tennnis e oulros
Novidade1 Nilo. no conlmrio do que se
locais de interesse lUnbienllll para impedir
pcnsa,o reino portugul:s selllpre lIlanilcssua dcvastar;1I0. GuanJas que As vezes pa·
lou c1aramente sua inten\,110 dc zelar pela
gara.rn COlli a propria vida 0 cUlllprunento
preserva\,110 dos recursos naturais do pals,
da missao. COlllOelll Caldas da Imperatriz
at6 par razOes de raciona!idade econOmjca. Cerca de trinta WIOSnpOs a descobcrta
• em Santa Catarina.
Para a quest;lo lUnbienla! naJa foi mais
do Brasil, a Coma j:1 havia estabclecido
decisivo do que 0 fato de 0 InJ~rio do
uma ~ric dc instru~oes visando a protc<;110
Brasil manter e consolidar nossa unidade
dos recUI1iOS naturais da col6nia contra a
cobi)B interna e extcrna. Definiu as chnnacional ap6s a independ~ncia. Nos repUmadas Alvores reais, cujo corte 56 podia
blicas hispano-wnericanas.
as na~s
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ram sendo divididas ao sabor de connitos.
inll'resses locnis, lntemacionais
e at~ co1Il0 premio para algwn oravo g"nemJ. Aqui,
as Fo!\'as AnllaJas foroun fator e instrumcnlo dessa unidade nacion ..11. Em tcnllos
dc recursos nalurais pode haver lnaior Ieg:uJo em nossa terra UO quc a Allluz6nia1
Os que grilaJlI pela sua preservar;1I0 esqueCCIll, As vezes, a hist6ria de sua incorporar;1\0 ao Brasil. N1\o foi fruto do azar mas
de uma dura e dincH epo¢i,1 de brasileiros hUlllildcs - COIIIO os scringuciros
cuja consolidar;1\o se fez sob 0 trabalho
eficient.e de grandes homens do Inl~riO
COIIIO 0 DarJo do Rio Branco. A n6s 0
desafio de conserv:i-Ia! N1\o 6 grande coisa perto do que fizeram nossos ant.epassa·
dos.
Foi correta a cscolhu ua Florcsta dn
Tijuca. pelo prcsidente Collor, para anunciar IIIcdidas na :irea a.lllbicntal, em espe·
cial COlli rela\,1\o c\ participa~1\o brasileira
n,1 COllfcrencia Mundial sobrc Meio Ambicnte e Dcsenvolvilllento,
a Rio'92.1eria
o prcsidente sido infonllado de a quem
develllos a exisltncia da F10resta da Tijuca1
Na Rio'92, mais do que nunca, 0 mundo tem os oIhos voltaJos para 0 Brasil.
Seria uJlla boa ocusi1\o para relcmbrar c\
n,1\,110e ao mundo 0 excmplo dcsses homens de visilo que enfrenl.1ra1l1 os Iimites
e a pequenez da mentalidadc predal6ria de
suas ~pocas. Em 1815 Jost Bonif:1cio sub·
meteu c\apreciar;110 das aUloridades portuguesas wlJa obra radical: "M em6ria sobre

a necessidilde e a utilidilde do plantio de
novos bosques em PortugaL". Nela a preservar;1\o florestal e defendida e aconselhada aos portuguescs com argwncnlOs ceo·
16gicos, sociais e at6 politicos. Porque n1\o
divulgar seus textos. COIIIO0 de 1790 sobre as baleias. para paIses COlllO Japao,
Noruega e Dinamarca1
Eles conlinu:un
Cl1',lllldo bllielo.s, COIIIOse isSQ fosse indi,·
pcnSlivel puru SUII!l"colJlbaliull~" ceonomia.~. Em Direilo isso coslullla ser tratado
COIIIOcrime por lIIoli vo torpc!
NUIII pals de lIIuil;l~ illlcllc;ocS e l)(Jucas
Ilc,:Ocs,ullin boa lIivulguc,:llo do esfo!\,o e
d:l~ rcaliz;I~'ocs desses brasilciros do penodo mon:irquico talvez valesse mills para
o futuro do que os lIIuilos tratados, con·
vcn\,Ocs e acoruos II screm assinados sob
groUJde pompa na Rio'n.
Ttxlos de pupel,
feilo com Arvores.
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