
Uma ilha serve de pretexto para uma guerra de atritos entre a Costa Rica e a 
Nicarágua. No horizonte, o sonho de um novo canal que ligaria o Atlântico ao Pacífico 

por Tadeu Breda 

O rio San Juan nasce no Lago Nica
rágua e corre por 200 quilômetros rumo 
ao oeste antes de desembocar no mar do 
Caribe. Suas águas definem pouco mais da 
metade do traçado fronteiriço entre Costa 
Rica e Nicarágua, na América Central, e 
têm sido alvo de disputas diplomáticas 
entre ambos os países desde o século 19. 

Em 1858, após alguns conflitos ar
mados, os governos de Manágua e San 
José, recém-independentes da Espanha, 
assinaram o Tratado de Cañas-Jerez e con

cordaram que os nicaraguenses teriam so
berania sobre as águas do San Juan. Apesar 
disso, permitiram que os costarriquenhos 
utilizassem-no livremente, inclusive para 
fins comerciais. 

Mais de 150 anos depois, em outubro 
passado, a relação entre "nicas" e "ticos" 
voltou a estremecer, por causa de uma 
pequena ilha fluvial inabitada, conhecida 
como Ilha Calero, na foz do San Juan. 

As rusgas recomeçaram quando o 
presidente Daniel Ortega resolveu dragar 

o leito do San Juan, numa obra de nave
gação que, embora despretensiosa, pode 
abrir caminho para um novo canal entre 
os oceanos Atlântico e Pacífico. 

Essa possibilidade — levantada há 
alguns anos pela Nicarágua — é remota. 
Primeiro porque é cara, e, segundo, porque 
politicamente enfrentaria a oposição dos 
EUA, que hoje têm o monopólio da tra
vessia interoceânica pelo Canal do Panamá. 

Mas o atual governo da Nicarágua 
procura viabilizar o negócio, e, neste ano, 



recebeu um sinal positivo do presidente 
russo Dmitry Medvedev. Em 2009, 
quando a conversa começou, o custo da 
obra havia sido orçado em 18 bilhões de 
dólares. 

Agora, o vice-ministro dos transportes 
russo, Sergei Aristov, propôs uma nova 
rodada de negociação. "Considerando a 
situação financeira mundial, e também 
que o Canal do Panamá começou a ser 
reconstruído, o assunto precisa ser re-
discutido", disse à agência Novosti, em 
janeiro de 2010. 

Daniel Ortega, de qualquer forma, 
começou a preparar o rio San Juan para 
receber navios grandes. Escalou para che
fiar o trabalho Edén Pastora, conhecido 
como Comandante Zero, um dos líderes 
da revolução nicaraguense de 1979. 

Com o início da dragagem, a Costa 
Rica levantou a questão da soberania, 
alegando que a Nicarágua invadia seu 
território ao ocupar a Ilha Calero com 
tropas — que, segundo Ortega, são parte 
do combate ao narcotráfico. 

FOI PARAR NO GOOGLE 
Em seguida, a Costa Rica emitiu uma 
ordem de prisão contra Pastora por 
danos que a escavação estaria causando 
ao ecossistema da região. O governo 
costarriquenho também acionou a O N U 
contra os vizinhos, com acusações de 
cunho ambiental. 

Pastora argumentou que trabalhava 
em território nicaraguense. Disse que bas
tava o governo costarriquenho consultar 
a empresa digital Google Maps para per
ceber isso. O debate acabou envolvendo 
a direção do Google, porque a Costa Rica 
contestou os mapas usados pela empresa. 

A controvérsia foi parar no Departa
mento de Estado dos EUA, que é, de fato, 
a principal fonte das informações usadas 
pelo Google. Constatou-se que o mapa 
estava errado — e Pastora também. 

Charlie Hale, analista da empresa, se 
desculpou. "Nossos mapas são criados a 
partir de uma variedade de fontes e, inevi
tavelmente, há erros de informação", justi
ficou. "Trabalhamos duro para corrigir as 
imprecisões assim que as descobrimos." 

Mas, no final, a correção não mudou 
muito a situação, porque foi feita de acordo 
com o Tratado de Cañas-Jerez. O governo 
costarriquenho, aparentemente, está mais 
preocupado com os direitos econômicos 
que a dragagem do San Juan possa trazer. 

"Não se trata de um conflito frontei
riço", esclareceu Laura Chinchilla, presi

denta da Costa Rica. "A última questão 
limítrofe que existia entre nós foi resolvida 
há 15 meses pelo Tribunal de Haia." 

Em 2009, de fato, a Corte Internacio
nal de Justiça se pronunciou sobre uma 
demanda movida pela Costa Rica quatro 
anos antes. 

Foi nessa época que o então presidente 
nicaraguense, Henrique Bolaños — de 
orientação neoliberal e adversário do atual 
governo —, levantou, pela primeira vez 
em tempos recentes, a possibilidade de 
construir o canal no rio San Juan. 

Na ocasião, os costarriquenhos que
riam transportar policiais pelo rio para 

Daniel Ortega 
tem forte apoio 
popular para 
concorrer outra 
vez a presidência 
vigiar a fronteira [a Costa Rica não tem 
exército]. O tribunal, no entanto, reafir
mou que o rio pertence à Nicarágua. Não 
houve divergência quanto à soberania 
costarriquenha sobre a Ilha Calero. 

"Entendemos que o rio San Juan per
tença à Nicarágua", reafirma Laura. Mas 
acrescenta: "Com direitos de navegação 
regulados para a Costa Rica". É em torno 
desses direitos, então, que se desenrola a 
disputa sobre a dragagem do rio e as tropas 
nicaraguenses na área. 

A disputa tem repercussão crescente. 
O jornal israelense Haaretz recentemente 
divulgou que o canal é uma possibilidade 
concreta. Argumentou que não poderia 
ser construído porque a Nicarágua só tem 
soberania sobre uma das margens do rio: 
a outra pertence a outro país. 

Também "denunciou" que a Vene
zuela e o Irã participariam da construção. 
"Fontes na América Latina consideram 
que os recentes episódios, e a força 
utilizada pela Nicarágua, são um teste 
para os idealizadores do novo canal", 
escreveu o jornal. "As agências ocidentais 
de inteligência estão seguindo de perto o 
transporte de maquinaria pesada em dire
ção à Nicarágua e a atividade de cidadãos 
iranianos na capital do país, Manágua." 

TERCEIRO MANDATO 
Alguns grupos políticos consideram que 
a dragagem do San Juan é parte de uma 
estratégia do presidente Daniel Ortega 
para angariar apoio e legitimidade com 
vistas às eleições gerais de novembro do 
ano que vem. 

Não é que o governo esteja enfren
tando uma ressaca de popularidade. E o 
contrário: Ortega se baseia em seu forte 
apoio popular para concorrer mais uma 
vez à presidência. Como ele encerra sua 
segunda passagem pela presidência em 
2011, estaria impedido, de acordo com 
a oposição. 

A Constituição permite que uma mes
ma pessoa governe a Nicarágua por no 
máximo dois mandatos. Mas o partido do 
governo, a Frente Sandinista de Liber-
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tação Nacional (FSLN), alega que houve 
descontinuidade: o primeiro mandato de 
Ortega foi entre 1985 e 1990. 

Com base nesse argumento foi pos
sível aprovar a candidatura no Conselho 
Supremo Eleitoral e na Corte Suprema 
de Justiça, instâncias onde os sandinistas 
têm maioria. 

"Sem apoio suficiente do Legislativo 
para aprovar uma emenda constitucional, 
Daniel Ortega conseguiu que seus amigos 
decidissem que o limite de mandatos 
fosse inaplicável nesse caso", argumenta 
Benjamin Witte-Lebhar, da organização 
Central American and Caribbean Affairs, 
ligada à Universidade do Novo México. 

"No final de setembro, o tribunal 
aprovou a resolução e ordenou ao conse
lho que acatasse a candidatura de Daniel 
Ortega." A oposição reclama, mas a po
pulação parece apoiar o presidente. 

Pesquisas de opinião realizadas em 
outubro apontam que o sandinista tem 
entre 37% e 42% dos votos — o que lhe 
valeria uma vitória já no primeiro turno. 
Na Nicarágua, o primeiro colocado precisa 
de apenas 35% da preferência para definir 
a disputa. 

A Costa Rica afirma que não leva em 
consideração a política interna da Nicará
gua, e, portanto, não opina sobre a alegada 
estratégia de legitimação de Ortega. 

"Não gostaria de atribuir segundas 
intenções a ninguém, porque não cor

responde a nós julgar os porquês das 
ações dos outros países", afirma Laura 
Chinchilla. 

"O que estamos fazendo é basi
camente pedir à comunidade interna
cional que, considerando a presença 
de tropas nicaraguenses em território 
costarriquenho, atue de acordo com a 
Organização dos Estados Americanos 
[OEA]", concluiu. 

Essa é uma demanda complicada, 
nesse momento, na América do Sul, 
porque a O E A recebe muito fortemente 

Manágua alertou 
a Costa Rica: o 
impasse não será 
resolvido dentro 
da OEA 
a influência dos EUA e, por isso, está em 
crise. Na prática, há uma duplicidade de 
poder, na qual a União de Nações Sul-
americanas (Unasul), criada em 2005, se 
contrapõe à OEA. 

Manágua já alertou a Costa Rica de 
que o impasse não será resolvido dentro 
da O E A — que em novembro votou, por 
ampla maioria, que a Nicarágua deveria 
retirar seus soldados do rio San Juan. 

Daniel Ortega desconsiderou a deci
são, ameaçou abandonar a O E A e disse 
que apenas a Corte Internacional de Jus
tiça, em Haia, é competente para desfazer 
o entrevero fronteiriço. 

O presidente também se recusou a 
comparecer à Cúpula Ibero-Americana 
marcada para o começo de dezembro. 
A Cúpula também padece do excesso de 
influência dos EUA, tal como a OEA. 

O comandante do exército nicara
guense, general Julio César Aviles, acredita 
que a Nicarágua esteja sendo vítima de 
uma "conspiração internacional" que, 
além da Costa Rica, reúne os interesses 
da Colômbia e de Honduras. 

BLINDOU A FRONTEIRA 
Conspiração ou não, o fato é que esses 
dois países estão entre os mais próximos 
dos EUA no continente—no caso de Hon
duras, depois do golpe militar em 2009, 
que depôs o presidente Manuel Zelaya. 

A Nicarágua considera-se bastante 
experiente em questões fronteiriças. 
"Somos uma das nações que mais enfren
taram conflitos territoriais na história", 
sublinha Mauricio Herdocia, membro da 
Comissão de Direito Internacional das 
Nações Unidas. 

"Mas é importante assinalar que 
somos um dos países que demonstram 
maior apreço pelo mecanismo de solu
ção pacífica de conflitos. A Nicarágua já 



recorreu à Corte em oito ocasiões, o que 
revela sua vocação pela defesa do direito 
internacional." 

Daniel Ortega já manifestou sua von
tade de reunir-se com Laura Chinchilla, 
mas a presidenta se recusa a dialogar 
enquanto tropas nicaraguenses estiverem 
no rio San Juan. 

Uma cúpula de ministros de relações 
exteriores deve acontecer a qualquer 
momento. Enquanto isso, o governo de 
San José enviou tropas policiais para os 
arredores da Ilha Calero para blindar sua 
fronteira. 

A Costa Rica é um país peculiar em 
termos militares. A decisão de abolir 
suas forças armadas é parte de um tra
tado que, na prática, coloca o país sob a 
proteção da O E A , constitucionalmente. 

O Tratado Interamericano de Assis
tência Recíproca definiu, em 1948, que o 
governo costarriquenho pode recorrer a 
forças de outros países, caso se considere 
ameaçado. A decisão sobre o socorro 
cabe à O E A . 

O mecanismo previsto no tratado 
diz que "um ataque armado de qualquer 
Estado contra um Estado americano 
será considerado como um ataque contra 
todos os Estados americanos". 

SIGNIFICADO ESPECIAL 
E continua: "Em consequência, cada uma 
das partes contratantes se compromete a 
ajudar a fazer frente ao ataque no exercí
cio do direito iminente de legítima defesa 
individual ou coletiva." 

Com a crise nicaraguense, a Costa 
Rica deu um significado especial ao 
aniversário de 62 anos do tratado, este 
ano. "A ausência de exército não implica 
ausência de proteção civil de nossos 
territórios", alertou Laura durante a 
comemoração. 

Segundo ela, a Costa Rica deve "in
tensificar o fortalecimento de nossa 
força pública, submetida hoje e sempre à 
enorme responsabilidade de salvaguardar 
a imensa extensão e as difíceis condições 
geográficas de nossas fronteiras". 

"Por isso, seguirei advogando pela 
necessidade de contar com recursos para 
financiar uma polícia civilista e profissio
nal, devidamente equipada e treinada", 
discursou. 

Como se vê, a tensão está alta na área — 
pelo menos no discurso. Com um detalhe 
importante: mesmo sem forças armadas, 
a Costa Rica gasta três vezes mais com a 
defesa do que seus vizinhos. 

O discurso de Laura contrasta com o 
do ex-presidente costarriquenho Óscar 
Árias, também presente à festa. "Somos 
um país desarmado que declarou paz ao 
mundo quando aboliu seu próprio exér
cito", recordou ele. 

Arias ganhou o Prêmio Nobel da Paz 
após mediar o acordo que pôs fim à guerra 
civil nicaraguense nos anos 1980 — na qual 
grupos armados sandinistas enfrentavam 
forças governistas apoiadas pelos EUA. 

No mesmo dia em que Laura discur
sava, Daniel Ortega enviou ao congresso 
um pacote de leis que lhe darão mais poder 
para mobilizar homens e recursos em caso 
de conflito armado. 

Há denúncias de 
que usina feita pela 
Andrade Gutierrez 
pode provocar 
dano ecológico 

Caso aprovadas, as medidas permiti
rão ao governo ampliar os recursos huma
nos, técnicos e materiais para um plano de 
defesa nacional. Há dúvida sobre a legali
dade desse pacote, porque a constituição 
nicaraguense limita o serviço militar. 

Ele não pode ser obrigatório e o recru
tamento forçado é proibido, por exemplo. 
Esse tipo de medida incomoda a escritora 
nicaraguense Gioconda Belli, que critica a 
orientação diplomática do governo. 

Para ela, Manágua poderia ter tido 
"mais tato" durante o trabalho de dra
gagem do rio San Juan. "Não porque 
não tenhamos o direito de fazê-lo, mas 
apenas para praticar uma política de boa 
vizinhança." 

Ela pensa que a Costa Rica é um país 
com o qual "sempre mantivemos relações 
importantes e que hoje em dia dá emprego 
a tantos imigrantes nicas". 

Gioconda diz que, durante a luta do 
sandinismo contra a ditadura da família de 
Anastasio Somoza, o povo e o governo 
costarriquenhos abriram suas portas, e até 
mesmo violentaram suas próprias leis, para 
oferecer refúgio aos sandinistas. 

"Daniel Ortega e a FSLN devem se 
recordar daquela época para enfrentar de 
maneira madura e construtiva a presença 
tica em nosso rio." 

UMA TRAGICOMÉDIA 
Letzira Sevilla Bolaños, articulista do jor
nal nicaraguense EINuevo Diario, acredita 
que todos os personagens envolvidos no 
conflito diplomático estejam querendo 
tirar proveito da polêmica que se criou em 
torno do San Juan. 

Segundo a jornalista, o governo cos
tarriquenho viu nesta nova disputa com 
Daniel Ortega a chance de desviar as 
atenções para um projeto de mineração 
na região de Crucitas. 

O negócio enfrenta forte oposição de 
sindicatos e movimentos sociais e provo
cou inclusive uma greve de fome entre 
ambientalistas. 

"Entretanto, a Nicarágua se beneficia 
do nacionalismo que o conflito despertou 
na população", diz Letzira. "Assim, o 
polêmico projeto hidroelétrico de Brito 
ficou coberto pelo véu do esquecimento." 

A usina está sendo construída pela 
empreiteira brasileira Andrade Gutierrez. 
Há denúncias de que pode provocar dano 
ecológico nas regiões nicaraguenses do 
lago Cocibolca e do próprio rio San Juan. 

Seja qual for o desfecho do conflito, 
ele é visto como uma tragicomédia pelo 
cientista social Juan Pablo Pérez Sáinz, da 
Faculdade Latino-Americana de Ciências 
Sociais da Costa Rica. 

"Comédia porque um mês atrás 
99,9% dos habitantes de ambos os países 
sequer sabiam da existência da Ilha Cale
ro, que parece ter se convertido na razão 
do devir histórico de nossas sociedades. 
E trágica porque alimenta a xenofobia 
contra os imigrantes nicaraguenses na 
Costa Rica. 
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Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 42, p. 28-31, jan. 2011. 




