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Índice

Indígenas do Plano Básico Ambiental (PBA CI), que incluiam, entre outros 
ítens, a regularização da Terra Indígena Jurunas do Km 17. A Rede Brasil 
acredita que além da denúncia do não-cumprimento das condicionantes 
pela NESA, o fato de a liberação do financiamento ter sido feita  pelo 
BNDES deve ser examinado com cautela, exatamente pelo o fato de a 
concessionária estar irregular com o PBA. A Ação Civil Pública deve ser 
acompanhada e apoiada pela ação dos movimentos sociais para que esse 
passo também seja dado no processo de judicialização da responsabilidade 
de quem financia o que está irregular.       

As opções de desenvolvimento que ficam para os territórios não se 
apresentam apenas nos paliativos necessários das condicionantes.  Como 
discutido na seção sobre Financeirização da natureza,  as mudanças na 
legislação ambiental, começando pelo Código Florestal, e se estendendo 
por Leis Estaduais e políticas e programas de gestão territorial e 
ambiental, estruturadas com base em empréstimos do Banco Mundial, 
BID, BNDES e bancos europeus, abrem novas abordagens sobre como 
executar políticas públicas relativas para direito à terra e suas formas 
de ocupação tradicional. Tornando a existência de políticas e sua própria 
conformação dependentes de mecanismos de financeirização, onde 
o reconhecimento dos territórios e a garantia de políticas para o seu 
monitoramento sejam a garantia de lucro e, consequentemente, mais 
investimento,  Governos Estaduais e Federal, em aliança com o capital 
financeiro, apostam no Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e na 
Redução de Emissões por Degradação e Desmatamento (REDD). Onde 
está a promoção e garantia de direitos aliadas à melhoria das condições 
de vida das populações impactadas com orçamento assegurado para 
sua formação, atividades produtivas e para a defesa de seus territórios 
é a pergunta que devemos fazer.  Em artigos na seção e na entrevista 
concedida pela sindicalista Dercy Teles, a tomada do direito originário e 
das formas de vida locais como ponto de partida para gerar caminhos 
de financiamento como única rota para que este direito seja reforçado 
é discutida com casos e com a própria experiência de Dercy na RESEX 
Chico Mendes. 

Com a ocupação do Câmara dos Deputados, em abril de 2013, índigenas 
nos chamaram a atenção e nos lembraram como se produzem e 
reproduzem hieraquias quando não há espaço no “agir político oficial” 
do Congresso e dos poderes constituídos.  Logo mais, em junho, em 
várias cantos do país estouraram as manifestações sob forte e justa 
posição de que os manifestantes são parte fundamental dos poderes 
constituídos. As manifestações, que crescem com a aproximação de mais 
um megaempreendimento no país - a Copa do Mundo - não podem parar 
com o evento. A opção da reinvenção está aí. A bola tem que continuar 
rolando na busca do aprofundamento e ampliação da participação 
popular e do caráter educativo da própria mobilização. Agradecemos 
aos indígenas, moradores e cuidadores de uma das últimas fronteiras do 
desenvolvimento, por terem começado a pergunta que deve continuar: 
então, qual será nossa ação política? 
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CONTRA CORRENTE
para quem desafia o pensamento único

Número 5

“O fazendeiro queimou algumas casa; as que não queimou, 
ele derrubou. Ele mentiu para o juiz e veio com a polícia 
botar a gente pra fora. (...) O pobre na mão do rico,  
o pobre quase não tem valor, tem valor só o rico.”
 (Sr. Zé de Ferro, in memoriam . Comunidade Quilombola Ilha de São Vicente, Araguatins-TO).  

Realização Parceiros Apoio

Financiamento aponta para dinâmicas regionais e locais como fronteira preferencial de ação. 
Quais são as implicações para a ação política?

DISPUTAdeTERRITORIOS

A (Ir) Responsabilidade  
Social do BNDES

Novo Código Florestal, 
Territórios e Capitalismo Verde
 
 

Dercy Teles, do STTR Xapuri, 
fala da morte do extrativismo no Acre 
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Candidatura da FiFa ao PubliC EyE 
awards 2012 é aCEita na PrimEira 
FasE dE sElEção

Vamos ElEgEr a FiFa a Pior CorPoração do ano!

Depois de bem sucedida articulação entre movimentos e organizações da sociedade civil, a Articulação 
Nacional dos Comitês Populares da Copa (ANCOP) emplacou indicação da FIFA ao prêmio que elege a 
pior empresa do mundo, com o apoio nacional da Rede Brasil e, internacionalmente, com o suporte da 
Campanha Global contra as Transnacionais “Desmantelemos o Poder Corporativo e Coloquemos Fim à 
Impunidade”. Agora, é torcer para chegar à próxima etapa e fortalecer o time para preparar a campanha! 
Leia a nota da ANCOP.

A indicação da FIFA ao Premio de Pior Corporação 
do Ano, apresentada pela Articulação Nacional dos 
Comitês Populares da Copa (ANCOP) ao Public Eye 

Awards 2014 *, foi aceita na primeira etapa. A indicação teve 
o apoio internacional da Campanha Global “Desmantelemos 
o Poder Corporativo e Coloquemos Fim à Impunidade” *, e de 
diversas organizações e redes nacionais, entre as quais a Rede 
Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais.

Avançando nas próximas etapas, a FIFA poderá entrar 
para a lista de votação do Public Eye Awards. O prêmio, 
que expõe violações de direitos das corporações mais 
desprezíveis do mundo, elegeu a VALE como a pior 
empresa em 2012, a partir da mobilização de diversas 
organizações e movimentos do Brasil. A seleção do 
vencedor é feita por votação do público. Nesse ano, a 
votação começará em novembro e a entrega do prêmio 
ocorrerá em janeiro, paralelamente ao Fórum Econômico 
Mundial de Davos. O Encontro dos BRICS, em março de 
2013, em Fortaleza, pode ser um momento estratégico 
para celebrar o anúncio da corporação vencedora, se 
conseguirmos emplacar este gol contra a FIFA!

A FIFA, que possui reserva de mais de US$ 1 bilhão e 
que está associada a diversas corporações transacionais, 
vem, seja de maneira direta ou indireta, promovendo 
a construção de um “Estado de Exceção” no Brasil. Da 
mesma forma, promove: a exclusão social em outras 
cidades do mundo por onde passa, a elitização e a 
mercantilização do esporte, da cultura, da comunicação, 
o fomento do agronegócio, a produção desenfreada de 
energia a qualquer custo, a utilização da ‘economia verde’ 
como maquiagem aos impactos ambientais gerados, o 
falso discurso de responsabilidade social corporativa 

que mascara as violações e confunde a população, a 
privatização dos espaços públicos e da imagem e dos 
corpos das mulheres, a captura corporativa do Estado.

A criação da Lei Geral da Copa e os gigantescos 
investimentos em obras para cumprir com as 
exigências da FIFA, com consequente geração de 
dívidas e desvio de recursos públicos, alteraram leis 
nacionais, ferem os interesses dos brasileiros - seus 
direitos já conquistados, bem como os direitos da 
natureza - levando a injustiças ambientais nas 12 
capitais brasileiras participantes do evento.

Desde 2010, a ANCOP atua nas cidades que sediarão 
a Copa do Mundo 2014, com o objetivo de apurar, 
denunciar e reverter violações de direitos humanos e 
sociais que estão ocorrendo em função deste megaevento. 
Durante toda esta trajetória, entende que a FIFA, em 
associação com suas empresas patrocinadoras, é a PIOR 
CORPORAÇÃO DO MUNDO, e conta com a mobilização de 
todas as redes e movimentos parceiros nesta campanha.

* Maiores Informações:
http://www.portalpopulardacopa.org.br/
http://www.publiceye.ch/en/
http://www.stopcorporateimpunity.org/ 

Na capa desta Contracorrente, territórios rasgados, modos de vida violados e paisagens 
acuadas nos pedem ação. Desde abril de 2013, o país vive um momento em que as 
reações ao modelo de desenvolvimento, de (des)governo e de governança, e mesmo de 

resistência, apontam para um desafio do agir político. Este agir demanda às ruas, à floresta e ao 
país profundo e urbano pensar e organizar o que são os outros caminhos possíveis e necessários. 
As respostas não são ou estão prontas. Contudo, uma mirada mais além do “desenvolvimento” 
e com mais conexões entre os protestos e o que ocorre nos chamados “territórios” é necessária 
para alimentarmos um olhar mais sistêmico e, ao mesmo tempo, mais referenciado a realidades 
que compõem e alimentam as reinvinções do sistema de acumulação baseado em recursos 
naturais. Este sistema degrada o local, extingüindo os bens comuns, precariza o público e 
exacerba hierarquias entre as diferenças: de classe, de raça, de região, de geografia, de gênero 
e, principalmente, de modos de viver.   

Sensível a estas diferenças e ao lugar que elas ocupam no sistema, a Rede Brasil iniciou 
processo de regionalização de suas atividades.  O que já havia começado ainda na década de 
90 com os Painéis de Inspeção dos projetos e programas do Grupo Banco Mundial, como, por 
exemplo, o Cédula da Terra, no Nordeste, o os projetos de saneamento na Região Metropolitana 
de Belém (RMB), e o PLANAFLORO, em Rondônia, tem continuidade histórica com a instalação 
da Secretaria Executiva na capital paraense, na sede de um dos membros da Coordenação 
Nacional, o Fórum da Amazônia Oriental (FAOR). A presença na Amazônia não significa que o 
olhar está exclusivamente voltado para esta região. Significa, sim, a importância de focar onde 
o avanço do financiamento ao desenvolvimento se concentra, assumindo faces brutais. Este 
formato de finaciamento ao desenvolvimento e, cada vez mais de financerizacao das políticas 
publicas, é calcado em mudanças jurídicas e institucionais de âmbito nacional, que ratificam e 
legitimam os atores que investem e se beneficiam do processo de “desenvolvimento” regional 
para a integração nacional e internacionalização das cadeias produtivas, hoje possibilitadas pelo 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Reflexões que ligam em termos mais gerais a geografia do financiamento ao desenvolvimento 
e suas consequências humanas em diversas escalas, regiões e localidades, estão presentes 
na primeira seção desta edição, que debate a necessidade e possíveis caminhos para a 
responsabilização de quem financia empreendimentos e projetos de desenvolvimento.  A rede que 
tece essa geografia encontra pontos de conexão entre o papel do maior financiamento da história 
do BNDES, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, Pará, e a planta da TKCSA, em Santa 
Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Neste encontro, estão irregularidades na própria aprovação 
dos empreendimentos e no descumprimento daquilo que emenda seus próprios absurdos, que 
são as condicionantes. Frequentemente descumpridas, seu resultado são territórios de exclusão 
e exceção do que se alega como desenvolvimento. 

No Pará, recentemente o Ministério Público Federal entrou com Ação Civil Pública com pedido 
de liminar  ao licenciamento de operação da concessionária de exploração da UHE Belo Monte, 
a Norte Energia S.A. (NESA), pela mesma não ter cumprido as chamadas Condicionantes 

Editorial 

Quais são as consequências  
para a ação política? 
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rolando na busca do aprofundamento e ampliação da participação 
popular e do caráter educativo da própria mobilização. Agradecemos 
aos indígenas, moradores e cuidadores de uma das últimas fronteiras do 
desenvolvimento, por terem começado a pergunta que deve continuar: 
então, qual será nossa ação política? 
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seção

São muitos os exemplos de violação de direitos em 
consequência do financiamento ao desenvolvimento. 
No Brasil, desde a década de 70, projetos financiados 

pelo Banco Mundial mostraram que infraestruturas de 
fomento ao desenvolvimento regional como condição 
importante de integração nacional, baseadas na aliança do 
capital nacional privado com setores do Governo sempre 
custaram, e muito, para as populações nos territórios 
que se pretendia desenvolver e integrar. Tal foi o caso da 
Rodovia Transamazônica (BR 230) e de Usinas Hidrelétricas 
como Sobradinho, no rio São Francisco, ou Itaipu, no Rio 
Paraná. Estes empreendimentos custaram muito também a 
quem vivia longe dos territórios, que sempre financiou com 
impostos ou juros da dívida embutidos no custo de vida este 
tipo de desenvolvimento.

Tanto quanto cresceram a dívida externa e a dívida 
pública brasileiras nessa época, cresceu a dívida ecológica 
com milhões de pessoas e localidades que, embora dentro, 
estavam à margem de qualquer resultado positivo gerado 
por aqueles projetos. Muito embora o termo ‘dívida’ nesses 
tempos só tivesse relação com os enormes juros da dívida 
externa, contraída em grande parte nos empréstimos para 
financiar o desenvolvimento, vários grupos de pessoas 
em diversos territórios já sentiam na pele o que era a 
dívida ecológica, ainda que não soubessem o que o termo 
significasse e que não houvesse associação clara disso 
com as dívidas mais conhecidas. O pagamento de juros 
e empréstimos era feito aos financiadores diretamente 
pelo país. Contudo, havia já naquele tempo os que se 
beneficiavam (in)diretamente dos empréstimos também, tais 
como empreiteiras. Cerca de quarenta anos depois, o cenário 
mudou bastante; é verdade. Mas, talvez, o espírito e o 
fundamento das violações continuem na mesma direção, com 
atributos, instrumentos e atores diferentes. 

Um desses atores é Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), que, como aponta Verdum 
nesta seção “foi deixando a condição de banco nacional de 
desenvolvimento, para assumir um lugar entre os grandes 
bancos de desenvolvimento com atuação internacional”. 
Outro é o BNDESpar, que de acordo com João Roberto Pinto 
e Ana Garcia, “concede créditos públicos a juros menores 
que no mercado” e “detém ações em mais de 40 empresas”. 
Empresas essas que se internacionalizam em países da África 
e da América do Sul e violam direitos fora do país tão ou 

mais quanto violam aqui, o que demandaria a avaliação 
da responsabilidade em nível nacional e internacional.  
Como afirmam Pinto e Garcia, “o que se quer é chamar 
à responsabilidade, no âmbito administrativo, o papel 
constitucional e legal do BNDES,  principal instrumento de 
financiamento de longo prazo do país, pois não há como 
do ponto de vista público, conciliar desenvolvimento e 
violações de direitos”. 

Em meio à discussão sobre a necessidade de 
responsabilização de bancos e das empresas por violação 
de direitos, a proposta para criação do Banco dos BRICS 
toma corpo. No artigo de Carlos Tautz e Diana Aguiar, 
como a sociedade civil deveria participar institucionalmente 
na criação do banco, levanta possibilidades para o 
monitoramento e a construção de mecanismos de 
responsabilização como necessários a outro tipo de 
desenvolvimento. Sem ingenuidade, no entanto, os autores 
lembram que iniciativas para bancos dentro de uma nova 
arquitetura financeira regional, como o Banco do Sul, ainda 
não vingaram. Para acrescentar mais à contribuição do 
que é responsabilização, sobre mecanismos possíveis para 
exercê-la institucionalmente e sobre os atores envolvidos 
no processo, Monica Vargas, do Observatório da Dívida 
da Globalização, apresenta dados e informações sobre os 
investimentos de empresas européias na América Latina. 
Essas empresas são grandes investidoras em vários tipos 
de fundos que financiam infraestrutura de estradas e 
energia na região. Ao apontar os projetos e suas áreas de 
impacto, Monica apresenta a solução popular e global para 
a responsabilização das transnacionais que sustentam esses 
fundos de investimento: o Tratado dos Povos. Ainda em 
construção, o tratado reúne diversos atores na construção 
de um instrumento popular de punição das transnacionais. 
Para terminar a reflexão sobre responsabilização, Jamilye 
Sales organiza uma defesa da resistência integrada entre o 
povo Munduruku dos rios Tapajós e Teles Pires e os povos 
do Xingu, no canteiro de obras da UHE Belo Monte, o maior 
financiamento da história do BNDES. Entremeando avozes 
dos Munduruku, dos pescadores do Xingu, e de sua própria 
posição como advogada popular, Jamilye mostra porque 
lutar pelo Xingu, é defender o Tapajós, e porque a resistência 
integrada dos povos deve ser incorporada no esforço para 
fazer a responsabilização do agente financeiro uma realidade 
jurídica e política na defesa dos direitos humanos. 
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Glossário*
arranjo Contigente de reservas: Fundo de reservas que os cinco países dos 
BRICS concordaram em criar entre si, governado por eles próprios, para operar 
ações preventivas a crises financeiras. Foi anunciado pelos governos do bloco 
durante sua V Cúpula, realizada em março de 2013, em Durban, África do Sul. 
O ACR, baeado na experiência da Iniciativa Chiang Mai, do qual 13 países 
asiáticos fazem parte desde 2010, terá inicialmente US$ 100 bilhões em aportes 
diferenciados e será acionado apenas se algum dos países necessitar de apoios 
emergenciais ao seu balanço de pagamentos. Por sugestão do Brasil, a China 
aportou 41%, a África do Sul, 5%, e Brasil, Rússia e Índia, 18% cada um. (C.T.)

entidades Fiscalizadoras Superiores (eFS) são as principais entidades 
de auditoria do setor público dos países. Sua ação está centrada nas 
prestações de contas e na transparência dos fundos públicos. Sua tarefa 
principal consiste em examinar se os recursos públicos são gastos de 
forma econômica, eficiente e eficaz, e em conformidade com as normas 
e regulamentos vigentes. No Brasil, o TCU julga as contas públicas e tem 
poder sancionatório (de impor sanções). (R.V.)

Banco dos BrICS: Instituição financeira multilateral voltada para o 
financiamanto a infraestrutura interfronteira e projetos de “desenvolvimento 
sustentável” (leia-se, aproveitamentos econômicos da crise climática) na 
África, que está sendo criada pelo bloco BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul) e que terá fundação oficializada na 6a Cúpula do grupo 
(Fortaleza, março de 2014). (C.T.)

Banco do Sul: Criado pelo Convênio Constitutivo do Banco do Sul em 26 
de setembro de 2009, durante Cúpula da América do Sul e África, realizada 
na Ilha Margarita (Venezuela), é integrado pelos 12 países membros da 
União de Nações Sul-Americanas (Unasul): Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. 
Panamá e México participam como observadores do bloco. Objetiva 
financiar a infraestrutura física do bloco para, dotar-lhe de capacidade 
produtiva integrada e estabelecer uma alternativa de financiamwento ao 
Banco Interamericano de Financiamento (BID) e Banco Mundial (Bird). (C.T.)  

Capital Financeiro: Na teoria marxista, capital financeiro é união estreita 
entre capital bancário e industrial, mais precisamente o capital bancário 
investido na indústria. Aqui usamos como o capital especulativo, representado 
por títulos, obrigações, certificados e outros papéis negociáveis e rapidamente 
conversíveis em dinheiro; e que exerce hoje o controle do capital 
produtivo, representado pela produção de bens e serviços.  (J.R.L.P e A.S.)

Debêntures: Título de dívida, de médio e longo prazo, que confere a seu 
detentor um direito de crédito contra a companhia emissora. Quem investe 
em debêntures se torna credor dessas companhias (Bovespa).  (J.R.L.P e A.S.)

Declaração de Quito: Documento assinado pelos chefes dos poderes 
legislativos dos países-membros da Unasul, de apoio à institucionalização 
do bloco através de, entre outras iniciativas, a criação do Parlamento Sul-
Americano e o estímulo à criação de uma nova arquitetura financeira regional, 
baseada no Banco do Sul e no Sistema Único de Compensação Regional de 
Pagamentos (Sucre), para reduzir a pobreza na América do Sul. (C.T.)

Diplomacia empresarial: Todas aquelas ações de um governo por meio de 
seus diferentes representantes políticos e diplomáticos em apoio às ETN na 
resolução de conflitos com outros Estados Nacionais. (M.V.)

Facilidade de Investimento para a américa Latina: mecanismo financeiro 
lançado pela União Européia (UE) durante a Cúpula União Européia-América 

Latina no Caribe, em maio de 2010. Esse mecanismo combina subvenções 
(contribuição financeira não reembolsável da Comissão Européia e de outros 
doadores), com empréstimos de instituições europeias de financiamento 
ao desenvolvimento (multilaterais ou bilaterais) e de bancos regionais 
latinoamericanos. (M.V.)

Internacionalização de empresas brasileiras: Empresas com sede e 
administração no Brasil que realizam investimento direto no exterior 
(IED). Três são as formas de IED: i) aquisição de parte ou da totalidade de 
uma empresa no exterior; ii) fusão de empresas; iii) um investimento novo 
(greenfield), ou ainda ser fruto de uma parceria entre duas empresas (joint 
venture). (J.R.L.P e A.S.)

Lex Mercatoria: Regime jurídico e econômico baseado em práticas e 
flutuações do mercado financeiro, que, ao regular as flutuações, leva 
a assimetrias. Esse regime se constitui e fortalece a partir de diferentes 
ferramentas como o lobby, garantindo a elaboração de legislações e 
regras nacionais e internacionais que facilitam a operação de empresas 
transnacionais e de fundos de investimento privado, especialmente. (M.V.)

Lobby: Equipes integradas por advogados/as e especialistas em diferentes 
temas, que trabalham ativamente para modelar as políticas estatais e 
internacionais em função dos interesses das Empresas Transnacionais (ETN) 
e outros grupos econômicos que representam. (M.V.)

Materialidade institucional do estado: As instituições educacionais, 
políticas, jurídicas etc compõem a materialidade institucional do Estado. 
Para Poulantzas, o Estado não é um mero instrumento a serviço do poder 
da burguesia, devendo ser entendido como uma relação, “mais exatamente 
como a condensação material de uma relação de forças entre classes e 
frações de classe”. (J.R.L.P e A.S.)

nova arquitetura Financeira regional: Baseada na ideia de criação de 
uma instituição financeira multilateral e de outras iniciativas financeiras 
mantidas e governadas pelos países da América do Sul. Busca alternativas às 
instituições financeiras multilaterais de Bretton Woods – Banco Mundial e 
Fundo Monetário Internacional - controladas em sistema de cotas pelos países 
do norte. Surge na esteira do acúmulo de reservas em moedas fortes pelos 
países da América do Sul, no final dos anos 1990 e 2000. Esse acúmulo foi 
propiciado pelo aumento expressivo das demandas e dos preços internacionais 
por commodities, nas quais a região sul-americana é especializada, e da eleição 
de governos antissistêmicos na região, especialmente Bolívia, Brasil, Equador, 
Nicarágua e Venezuela e, porteriormente, Argentina, Uruguai e Peru. (C.T.)

responsabilização do agente Financeiro: Conforme determina a lei 
ambiental brasileira, aquele que financia uma atividade econômica é, 
juntamente com a empresa beneficiada, responsável pelos riscos gerados 
pela atividade. (J.R.L.P e A.S.)

tratado dos Povos: Processo iniciado pela Campanha Desmantelemos 
o Poder Corporativo e Coloquemos Fim à Impunidade,  com o objetivo 
de propor alternativas políticas e econômicas, assim como estabelecer 
mecanismos legais vinculantes que possam ser operados por um Tribunal 
Internacional. Este Tribunal teria as atribuições necessárias, por meio do 
Tratado, de julgar as transnacionais por violações aos direitos humanos de 
forma difusa, bem como contra o meio-ambiente. (M.V.)

contra corrente

Autores: Carlos Tautz e Diana Aguiar (C.T.) • Monica Vargas (M.V.) • Ricardo Verdum (R.V.)  
Ana Saggioro Garcia (A.S.) • João Roberto Lopes Pinto(J.R.L.P.)
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ana Saggioro Garcia e João roberto Lopes Pinto*

a (ir)responsabilidade 
social do BndeS e a 
concentração capitalista 
no Brasil
Seja no Porto do Açú, no Norte 

Fluminense, por conta das 
violações cometidas pelo Grupo 

EBX, seja na Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte, em Altamira-PA, pelos 
desmandos do Consórcio Norte Energia, 
seja na Companhia Siderúrgica do 
Atlântico da TyssenKrup/Vale (TKCSA), 
que contamina o ar do bairro de 
Santa Cruz no Rio de Janeiro, o 
BNDES, como principal financiador 
destes empreendimentos, vem sendo 
corresponsabilizado por moradores, 
organizações e movimentos sociais que 
resistem às referidas violações. 

A corresponabilização não se trata, 
como alguns querem fazer crer, de 
criminalizar representantes do poder 
público, com o objetivo de acuar 
gestores públicos e inibir o papel do 
Estado1. É exatamente o contrário. O que 
se quer é chamar à responsabilidade, 
no âmbito administrativo, do papel 
constitucional e legal do BNDES, que é o 
principal instrumento de financiamento 
de longo prazo do país, pois não há 
como, do ponto de vista público, 
conciliar desenvolvimento e violações 
de direitos. A responsabilização é um 
1 EARP, Fábio Sá e PRADO, Luiz Carlos D. “A crítica da crítica: um 
debate sobre a política de desenvolvimento e a judicialização 
do papel do BNDES”. In: Jornal dos Economistas. Rio de Janeiro: 
CORECON, n. 285, abril de 2013.

meio de constranger entes privados e 
públicos a impedir e, no limite, reparar 
danos sociais e ambientais gerados por 
atividades econômicas. 

Para além desta questão objetiva 
e inapelável, importa aqui chamar 
a atenção para outra dimensão da 
corresponsabilização do BNDES 
pelas violações associadas aos 
megaempreendimentos, dentro e 
fora do país. Trata-se, agora, da 
dimensão política revelada por tal (ir)
responsabilidade social e ambiental do 
banco. A forma como o BNDES tem 
patrocinado, desde as privatizações, 
a formação de grupos econômicos no 
país, que empreendem uma verdadeira 
oligopolização da economia brasileira, 
demonstra que, mais do que um 
despreparo, a (ir)responsabilidade social 
do banco se deve a um “domínio de 
classe”, no âmbito deste mesmo banco 
que é um dos principais “centros do 
poder” do Estado brasileiro.

Isso leva à necessidade de discussão 
sobre a relação entre Estado e 
capital, política e economia, público 
e privado. Na América do Sul, esse 
debate sofreu uma mudança a partir 
da eleição de governos chamados 
“progressistas”, incluindo a eleição 
de Lula no Brasil. Distanciando-se da 

representação discursiva e construção 
ideológica dos anos 1990, quando o 
Estado foi colocado em oposição ao 
mercado, significando ineficiência 
e um “peso” burocrático frente à 
eficiência resultante do comportamento 
competitivo do setor privado, agora 
o Estado passa a ser um indutor no 
mercado. Estado e mercado passam, 
aparentemente, a ter interesses e 
ações convergentes e complementares 
para levar a cabo uma estratégia 
de desenvolvimento baseada em 
projetos de infraestrutura, energia e 
exportação de commodities. O apoio 
à internacionalização de empresas 
brasileiras acompanha essa mudança: 
a expansão dessas firmas num 
contexto de competitividade global é 
representada como um sinal de “novo 
estágio de desenvolvimento” do Brasil.

Em verdade, cabe escaparmos 
dessa leitura liberal pendular - 
que os neodesenvolvimentistas 
de plantão repetem acriticamente 
-  entre “capitalismo de negócios” e 
“capitalismo de Estado”. Trata-se, pois, 
de sair do falso dilema entre Estado 
e mercado, afirmando a íntima e 
necessária relação entre as instituições 
privadas e públicas no processo de 
acumulação e concentração capitalista.

reSPonSaBiLiZaÇÃo
do agente Financeiro
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contra corrente

a (ir)responsabilidade 
social do BndeS e a 
concentração capitalista 
no Brasil

escapando do (falso) dilema liberal: 
estado X Mercado
Dentro do pensamento liberal, admite-se a 
presença do Estado no financiamento e na 
estrutura de poder destes grupos privados 
como podendo ampliar a capacidade 
de indução estatal e produzir efeitos 
anticíclicos, particularmente em contextos 
de retração econômica. Já nos momentos de 
expansão, tal presença tornaria as empresas 
reféns das políticas e recursos públicos 
e, portanto, se tornaria  fator de risco e 
ineficiência no mercado. 

Na perspectiva da economia política 
marxista, mais fértil e precisa para enfrentar 
a questão, os grupos se configuram como 
locus de acumulação de capital e de poder 
tanto internamente ao grupo, quanto 
em relação ao Estado e à sociedade. 
Alguns pensadores de origem marxista 
e gramsciana dedicaram-se amplamente 
à discussão sobre a natureza do Estado 
no capitalismo. Reivindicamos aqui 
o resgate do pensamento crítico, sob 
pena do oportunismo adesista se impor, 
buscando justificar-se por meio de um 
desenvolvimentismo caduco. 

Destacamos aqui Nicos Poulantzas (2000), 
quem elaborou uma profunda reflexão 
sobre a relação entre o Estado e as classes 
sociais. A análise de Poulantzas baseia-se 
no conceito gramsciano do Estado ampliado 
e no processo de construção da hegemonia. 
Para o autor, há uma natureza de classe 
no Estado capitalista, cuja principal 
característica é a separação peculiar entre o 
espaço do político e o espaço da economia 
no modo de produção. Separação que se 
constitui na “principal mistificação da 
ideologia burguesa”. 

Para Poulantzas, o Estado exibe 
uma estrutura material peculiar – a 
materialidade institucional do Estado 
– composta por aparatos e instituições 
jurídicas, políticas e ideológicas. Nelas 
está inscrita a dominação política de 
classe, que sempre se transforma de 
acordo com as lutas sociais. A natureza 
do Estado capitalista não é, portanto, 
estática; ao contrário, é dinâmica. O 
Estado capitalista não é monolítico, nem 

é redutível à relação entre membros de 
grupos que constituem seu aparato. É um 
campo estratégico de relações, um espaço 
de condensação material da relação entre 
forças sociais e frações de classes. A 
elaboração e implementação de políticas 
públicas devem ser vistas como resultado 
das contradições de classes inscritas na 
própria estrutura do Estado. 

Poulantzas reconhece, porém, a presença 
do “bloco no poder”, formado pelas classes e 
frações hegemônicas de classe burguesa que 
ocupam ou dominam “centros de poder” no 
seio do aparelho de Estado. Tais “centros” 
representam os espaços institucionais onde 
decisões fundamentais são efetivamente 
tomadas, sem nenhuma subordinação 
hierárquica a outra agência burocrática do 
sistema estatal, a exemplo do Banco Central, 
BNDES, Conselho Monetário Nacional etc.

Numa leitura poulantziana do Brasil 
durante o governo Lula2, poderíamos 
dizer que este exemplifica uma unidade 
conflituosa de interesses divergentes das 
diferentes frações da burguesia e setores 
da classe trabalhadora em um equilíbrio 
instável, mas claramente em favor das 
frações do capital financeiro, que articula 
capital industrial, comercial e bancário 
– leia-se Itaú, Bradesco, Votorantim, 
Vicunha, Odebrecht, Gerdau, Grupo EBX, 
JBS, Cosan, BRF, Grupo Ultra, Andrade 
Gutierrez, La Fonte, Camargo Correa, 
OAS, Querioz Galvão, em aliança com os 
fundos de pensão (especialmente, Previ, 
Petros e Funcef). 

As contradições estão inseridas nos 
diferentes aparelhos e instituições, mas com 
estes grupos incidindo de modo privilegiado 
e blindado sobre os principais centros de 
poder do Estado brasileiro, onde, é bom 
que se diga, não há transparência - mesmo 
com a recém- aprovada Lei de Acesso à 
Informação. Os interesses que formam os 
centros de poder são  contraditórios e de 
frações de classe representadas no Ministério 
da Agricultura de um lado, e no Ministério 
2 Essa leitura não pode ser aprofundada no escopo desse 
trabalho. Apontamos, contudo, que há análises gramscianas e 
poulantzianas muito mais aprofundadas e refinadas da relação 
de classes e seu aparelhamento no Estado brasileiro, como as de 
Sonia Regina de Mendonça, Armando Boito Jr., Eduardo Costa 
Pinto entre vários outros.

do Desenvolvimento Agrário de outro. 
Interesses em grandes projetos energéticos 
e de infraestrutura impulsionados por 
meio  do BNDES, Casa Civil e Ministério 
de Minas e Energia (além da Petrobras, 
Furnas/Eletrobras, Vale etc.), de um lado, e 
o Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, 
de outro; além disso, há os interesses das 
frações de classe ligados ao setor financeiro 
internacional, representados no Ministério 
da Fazenda e no Banco Central, que ocupa 
um alto posto na hierarquia das diferentes 
burocracias estatais. 

Nessa leitura, políticas sociais podem ser 
analisadas como medidas de compensação 
para as classes trabalhadoras (e uma 
concessão das classes dominantes), de 
forma a manter seu apoio para o projeto 
hegemônico como um todo. É preciso 
observar que os movimentos internos ao 
Estado são também influenciados pela sua 
posição hierárquica no sistema internacional. 
Quanto maior a vulnerabilidade externa, 
também maior a influência externa sobre 
a dinâmica do bloco no poder, bem como 
sobre as classes dominadas.

No caso do Brasil, podemos observar 
que os empréstimos públicos por meio 
do BNDES, e seu braço financeiro e de 
participação acionária, o BNDESPar, 
funcionam como um mecanismo sofisticado 
do Estado para a promoção e  orquestração 
da acumulação e concentração capitalista. 
Durante o governo Lula, o Banco passou 
a financiar a formação de grandes grupos 
econômicos, as chamadas “campeãs 
nacionais”, abrindo uma linha de crédito 
específica para projetos internacionais. 
Ele também se internacionalizou, abrindo 
uma subsidiária em Londres e uma filial 
em Montevidéu. Afora a concessão de 
créditos públicos a juros menores que no 
mercado, o BNDESPar detém ações em mais 
de 40 empresas, conforme mostra recente 
pesquisa3, compondo o conselho de 
acionistas das mesmas. 
3 O “Ranking dos Proprietários do Brasil”, realizado pelo Institu-
to Mais Democracia e o grupo EITA, mostra a rede e cadeias de 
conglomerados, holdings, instituições financeiras, pessoas físicas 
e famílias, além de instituições estatais, com as interligações 
entre eles. As informações sobre a rede que envolve o BNDESPar 
estão disponível em http://www.proprietariosdobrasil.org.br 
(acesso dezembro 2012).
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Em alguns casos, a participação do BNDES 
em empresas por ele financiadas também 
é consequência de dívidas e debêntures, 
que são pagas por meio de vendas de 
ações (como no caso da JBS-Friboi, e 
também da Eletropaulo, entre outros). No 
decorrer da crise econômica de 2008/2009, 
o BNDES promoveu fusões e aquisições, 
apoiando na formação de monopólios, 
que são historicamente um impulso à 
expansão internacional dos grandes grupos 
econômicos4. O ano de 2010 apresentou um 
recorde no Brasil de mais de 700 operações de 
fusões e aquisições de empresas brasileiras5. 
Com o aporte do Banco, elas aumentaram 
suas exportações, deram grande salto nos 
índices de internacionalização, e garantiram 
grande fatia do mercado doméstico6.

Como se vê, a (ir)responsabilidade social 
do BNDES é reveladora, na verdade, 
da responsabilidade do Banco, bem 
como de outras agências públicas, pela 
concentração capitalista no país. Sem que 
esta responsabilidade seja questionada e 
debatida na sociedade não se pode esperar 
que o Banco chegue algum dia a ser, de 
fato, social e ambientalmente responsável.

* Ana Saggioro Garcia é pesquisadora do Instituto 

Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS) e Professora do 

Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio

* João Roberto Lopes Pinto é coordenador do Instituto 

Mais Democracia e Professor do Departamento de Estudos 

Políticos da UNIRIO

RefeRências BiBliogRáficas 

POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo.  
Rio de Janeiro: Graal, 2000.

4 Por exemplo a aquisição da Bertin pela JBS;  a fusão entre Vo-
torantim Celulose adquirir a Aracruz Celulose, criando a Fibria,; 
fusão da Sadia com a Perdigão, criando a Brasil Foods; a criação 
da Brasil Telecom-Oi; além de promover fusões e aquisições nos 
setores de software e indústria farmacêutica, e direcionar enor-
mes volumes para grandes empresas, como a Petrobras e a Vale.

5 REUTERS. Fusões batem recorde, diz KPMG. Valor Econômico,  
23 de dezembro de 2010; Brasil deve bater recorde em fusões e 
aquisições. Valor Econômico, 6 de outubro de 2011.
 
6 Combate à inflação ressalta papel do BNDES na economia. 
Wall Street Journal Americas, em Valor Econômico, 13 de junho 
de 2011; Doze grupos ficam com 57% de repasses do BNDES. 
Folha de São Paulo, 08 de agosto 2010

rede de Poder BndeSpar

reSPonSaBiLiZaÇÃo
do agente Financeiro
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rede de Poder BndeSpar

Fonte: “Campanha Quem são os Proprietários do Brasil” Instituto Mais Democracia

Agradecemos a disponbilização do arquivo do mapa a Alan Tygel, Cooperativa Eita

Mapa disponível em: http://www.proprietariosdobrasil.org.br/index.php/pt-br/
ranking?f=mostra_rede&id_empresa=20&aba=grafico.
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ampliar a transparência 
e adotar Salvaguardas 
Socioambientais.
Um recado ao BNDES e ao TCU

o caso Grupo “X”, de Eike Batista, 
e as inúmeras informações 
que nos chegam da presença 

de operações de financiamento do 
BNDES para empresas que afetam 
comunidades locais (indígenas, 
camponesas, afrodescendentes 
etc.), algumas com graves impactos 
ambientais, são sinais de que é 
necessário haver uma ação urgente e 
rigorosa dos órgãos de controle sobre 
as operações do banco; no Brasil e 
fora do país.

Uma instituição político-financeira 
que ao longo das duas últimas 
décadas foi deixando a condição de 
banco nacional de desenvolvimento, 
para assumir um lugar entre os 
grandes bancos de desenvolvimento 
com atuação internacional, não pode 
prescindir de meios que permitam à 
sociedade brasileira – cidadania em 
geral, organizações da sociedade civil, 
jornalistas, investigadores e qualquer 
outro agente interessado - conhecer 
e acompanhar as decisões que toma 
e os impactos que ocasionam seus 
empréstimos e financiamentos; 
não somente os econômicos e 
financeiros, mas também os de 
natureza socioambiental. 

Ainda mais agora, quando 
o governo está definindo e 

implementando uma série de ações 
destinadas a ampliar a presença de 
empresas brasileiras na América 
Latina, Caribe e África, e nas quais 
o BNDES tem um papel chave. Uma 
destas ações é a criação, no final de 
abril passado, de uma nova área no 
banco com status de diretoria. A cargo 

de Luiz Eduardo Melin, responsável 
pela área internacional e de comércio 
exterior do banco, esta nova área 
cuidará das operações do BNDES 
nessas três regiões geográficas. A 
outra é o fortalecimento do papel da 
Agência Brasileira Gestora de Fundos 

e Garantias (ABGF); recém-criada no 
âmbito do Ministério da Fazenda, ela 
tem por função principal dar garantias 
para projetos de infraestrutura e 
para operações de comércio exterior, 
por meio de dois fundos mantidos 
com recursos da União: o Fundo 
Garantidor de Infraestrutura (FGIE), 
com cerca de R$ 11 bilhões; e o Fundo 
Garantidor de Comércio Exterior 
(FGCE), com cerca de R$ 14 bilhões1. 

o BndeS na américa Latina e  
o acesso à informação
O chamado Sistema BNDES é 
atualmente composto de cinco 
mecanismos de financiamento para 
exportação: BNDES, EXIM Brasil, 
BNDESPAR, FINAME e BNDES 
Ltda. Londres. A esse sistema, está 
articulada uma cadeia ou rede de 
bancos públicos e privados com 
atuação nacional e internacional. 
Na América Latina, como na África, 
as operações do Sistema BNDES no 
apoio às exportações de serviços e 
equipamentos estão concentradas 
majoritariamente em projetos 
de infraestrutura de transporte e 
energia, particularmente em obras de 
hidrelétricas, aquedutos, gasodutos, 
operações de transporte, metrôs, 
1 Cf. Francisco Góes, 2013.

reSPonSaBiLiZaÇÃo
do agente Financeiro ricardo Verdum*

“na américa Latina, como 
na África, as operações 
do Sistema BndeS no 

apoio às exportações de 
serviços e equipamentos 

estão concentradas 
majoritariamente  

em projetos de 
infraestrutura de 

transporte e energia(...)”
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rodovias, ferrovias e parques eólicos. 
As obras de infraestrutura são o 
carro chefe do apoio do BNDES ao 
fortalecimento e internacionalização 
de empresas brasileiras. Também 
são destaque na carteira do Sistema 
BNDES os setores mineração, 
agronegócio e petróleo e gás.

Em pesquisa realizada nos anos 
de 2011, a Sociedade Brasileira de 
Estudos de Empresas Transnacionais 
e da Globalização Econômica 
(SOBEET) verificou que as empresas 
brasileiras no exterior que mais 
fazem uso das linhas do BNDES 
são as do setor de serviços. 
Aproximadamente 23,8% do total 
do capital aplicado vem do banco 
de desenvolvimento, ao passo 
que 53,6% é capital próprio. Este 
resultado está relacionado com o 
setor de construção civil, então 
maior tomador de crédito do BNDES 
(CNI, 2012).

Nas exportações brasileiras de 
maquinas e equipamentos para 
países da América Latina e Caribe, 
o financiamento tem sido feito 
pelo BNDES Exim Automático, por 
meio de bancos públicos e privados 
credenciados no exterior. O BNDES 
Exim financia tanto a produção de 
equipamentos para exportação (pré-
embarque), aportando capital de 
giro para empresas exportadoras, 
quanto comercialização de bens e 
serviços brasileiros no exterior (pós-
embarque). O dinheiro é proveniente 
basicamente do PIS/PASEP, por meio 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT); é, portanto, recurso público, 
embora não do Orçamento da União.

Na preparação de um informe 
divulgado recentemente, onde se 
buscou reunir informações sobre 
financiamentos e investimentos 
realizados pelo BNDES na 
Amazônia Continental, pudemos 

constatar o quão difícil é ter acesso 
às informações oficiais sobre 
empréstimos e financiamentos 
direcionados para fora do país. As 
barreiras ao acesso público deste tipo 
de dado contrastam com o discurso 
governamental em prol do direito de 
acesso da sociedade à informação 
do setor público. Não obstante esta 
situação, encontramos referências 
da presença de financiamento do 
BNDES em 19 obras de infraestrutura 
na Amazônia Andina e no chamado 
Plano Arco Norte; a mesma “sorte” 
não tivemos sobre os dados 
financeiros aportados (Verdum, 2013). 

Lamentavelmente a Lei de Acesso 
à Informação Pública, Lei nº 
12.527/2011, não tem alcançado ainda 
dar transparência suficiente à atuação 
do BNDES nos demais países da 
América Latina. Esta situação limitou 
a confirmação do apoio do banco 
a um conjunto de projetos sobre os 
quais, por via secundária, chegou-nos 
a informação de que teria ou poderia 
ter a participação deste banco. Isso 
coloca em evidência, mais uma vez, a 
necessidade da instituição contar com 
uma política de transparência mais 
eficiente e efetiva. 

Na análise dos relatórios de 
Desempenho Anual do Sistema 
BNDES – Apoio à Exportação, 

G
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ricardo Verdum*

“o tcU deve  
assumir uma posição
politicamente clara,

ampliando e 
reforçando

a sua ação de
“auditoria ambiental”.

também constatamos que há falhas 
na forma como a informação 
é apresentada. Ao classificar 
determinada operação de 
financiamento em outros códigos do 
sistema de Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas do IBGE 
(CNAE) que não seja “construções”, 
itens como máquinas e equipamentos, 
produtos de metal, veículo, reboque 
e carroceria etc., perdem o vinculo 
com sua real destinação. Ou seja, não 
fica visível que de fato se destinam à 
determinada obra ou a exploração de 
determinado recurso natural no país 
de destino.   

Entendemos que o fato dos dados 
estarem sendo apresentados desta 
forma na página do BNDES não 
resulta da inexistência de informação 
sobre a finalidade do produto ou 
serviço financiado, nem sobre para 
onde ele está indo (país, região). 
Ou será que esta informação não é 
exigida pelo banco, por considerá-
la irrelevante para aprovação de suas 
operações de financiamento?

Por fim, que fique claro que nem 
sempre a dificuldade de acesso à 
informação é decorrência única 
e exclusivamente dela não estar 
disponível. Em alguns casos, o 
problema está em como a pergunta é 
feita ao banco. Nem sempre perguntas 
do tipo “que obras o BNDES financia 
neste ou naquele país” ou “quais 
são os investimentos do banco em 
mineração nos países na América 
Latina” gerarão as respostas desejadas. 
Para serem feitas as perguntas certas é 
necessário bem mais conhecimento de 
como as coisas funcionam na prática 
interna da instituição; exige dominar 
o linguajar dos “nativos”, seus códigos 
e maneiras de operar a informação. 
Faz-se necessário, portanto,  
implementar uma estratégia 
investigativa e de incidência 
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(COMTEMA). No âmbito desses 
grupos, são realizadas auditorias 
coordenadas em temas relevantes 
na área de meio ambiente e 
confeccionados estudos e guias 
de auditoria em diversos assuntos 
pertinentes à área. Além disso, em 
âmbito regional, o TCU é membro da 
Organização Latino-americana e do 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS) desde sua 
fundação; tendo coordenado até abril 
de 2009 os trabalhos da Comissão 
Técnica da Auditoria de Meio 
Ambiente (COMTEMA), e é presidente 
do Conselho Diretor da organização 
no período 2013-2015. 2

Considerando o exposto, 
entendemos que o TCU deve assumir 
uma posição politicamente clara, 
ampliando e reforçando a sua ação de 
“auditoria ambiental”3. Fiscalizando 
não somente as operações do BNDES 
no país, mas também as operações 
financeiras que estão impactando 
territórios e populações situadas além 
das fronteiras do Estado nacional 
brasileiro. Por exemplo, promovendo 
auditorias ambientais conjuntas 
ou coordenadas com Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) dos 
outros países da região.

Como vem sendo afirmado 
insistentemente, em fóruns e reuniões 
das entidades fiscalizadoras superiores 
(EFS), a atuação de instituições como 
TCU é de fundamental importância 
para a construção de uma nova 
governança e ao fortalecimento da 
coesão social com sustentabilidade 
ambiental na América Latina.

* Ricardo Verdum é Pesquisador do Centro  

de Pesquisa e Pós-graduação sobre as Américas  

da Universidade de Brasília (Ceppac/UnB).  

rverdum@gmail.com

2 Cf. GTAMA, 2003, 2007; Iniciativa TPA, 2011; Tribunal de 
Contas da União, 2012.
3 Cf. GTAMA, 2004.
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reSPonSaBiLiZaÇÃo
do agente Financeiro

onde tanto objetividade quanto 
sensibilidade tenham seu  
lugar garantido.

É urgente haver uma agenda 
positiva de elaboração de um marco 
de governança para os investimentos 
do BNDES, particularmente no que 
se refere à transparência e acesso à 
informação, assim como a adoção de 
salvaguardas sociais e ambientais.

ao tcU, está dado o recado
Nossa expectativa é de que os sinais 
recentes decorrentes da forma como 
o BNDES vem atuando possam 
sensibilizar os tomadores de decisão 
e técnicos da instituição, assim 
como chamar a atenção do Tribunal 
de Contas da União (TCU) e do 
Ministério Público Federal (MPF) 
para a importância e a necessidade 
de melhorar seus instrumentos de 
avaliação sobre a atuação do BNDES, 
tanto dentro como fora do Brasil.

Ao primeiro, não é demais lembrar 
que lhe compete não somente 
fiscalizar as contas, a aplicação 
das normas e a responsabilização 
pública; compete também verificar 
a gestão ambiental em sua acepção 
mais ampla, ou seja, atuar não 
só em relação à aplicação dos 
recursos públicos federais na área 
ambiental, mas também observando 
os resultados da gestão do meio 
ambiente decorrentes da aplicação 
do recurso público. 

O TCU faz parte de dois grupos 
de auditoria ambiental em nível 
internacional, compostos por 
instituições que têm papéis 
semelhantes ao do TCU em seus 
países. O primeiro deles, de 
âmbito mundial, é a Organização 
Internacional das Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI); 
o segundo, é a Comisión Técnica 
Especial del Medio Ambiente 
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Carlos tautz e Diana aguiar*

a sociedade civil e o governo 
brasileiro tem a oportunidade e 
a responsabilidade históricas de 

influenciar a natureza e o destino de duas 
instituições financeiras internacionais 
(IFIs) ora em processo de criação. Geridas 
nesta direção, ambas poderiam contribuir 
para assegurar fontes pró-cíclicas de 
financiamento do desenvolvimento no 
caso de futuras crises do capitalismo, 
globalmente interconectado. Essa 
influência poderia  impactar até o padrão 
de acumulação na América Latina, no 
Caribe e na África.

As novas IFIs são o Banco do Sul, cuja 
criação aguarda ratificação pelo Congresso 
brasileiro, e o banco de desenvolvimento 
que os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul) devem fundar durante a sua 
6a cúpula no Brasil, em 2014. 

É importante observar que, quando da 
criação das IFIs convencionais, há 60 
anos, inexistia a ideia de que governos 
deveriam orientá-las a descentralizar a 
economia. Inexistia, também, a concepção 
de que a sociedade tivesse um importante 
papel a cumprir nesse processo. Os tempos 
mudaram. Hoje, mais do que oportunidade, 
a sociedade civil tem a responsabilidade 
de pressionar pela incorporação de 
novos valores sociais aos objetivos das 
duas instituições. Tais valores envolvem, 
por exemplo, respeito a direitos das 
populações impactadas, transparência na 
gestão , de forma a termos, finalmente, 
IFIs democráticas e orientadas a atender 
demandas de amplas parcelas da sociedade.

congresso brasileiro ainda não 
ratificou o Banco do Sul
Acordada em 2007, com o objetivo 
primordial de ser um mecanismo 
de crédito alternativo às entidades 
financeiras multilaterais existentes e 
de aumento da autonomia frente às 
instabilidades dos fluxos de investimento 
do mercado financeiro, a implementação 
do Banco do Sul ainda não se concluiu, 
mesmo depois de cinco anos da 
assinatura da Declaração de Quito. 
Naquela oportunidade, os governos 
da União de Nações Sul-Americanas 
(Unasul) comprometeram-se com a 
criação do Banco, dos fundos de reserva 
e do sistema de pagamento e indenização 

da região. Enquanto isso, o banco de 
desenvolvimento dos BRICS – que 
tem se formatado a partir de moldes 
bastante ortodoxos – avança para sua 
concretização em poucos meses.

O Banco do Sul foi pensado dentro de 
marcos de superação da visão restrita 
de desenvolvimento, promovida pelo 
Banco Mundial (BM) e pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), que entendem a América Latina e 
o Caribe como integrados ao comércio 
internacional, a partir da exportação de 
commodities energéticas, minerais 
e agroalimentares. 

Ao contrário disso, a Declaração 
de Quito definia uma instituição de 

contradições nos processos  
de criação dos Bancos do Sul  
e dos BricS

contra corrente



12

fortalecimento da integração regional 
e redução de assimetrias, com foco 
em setores-chave para o aumento da 
competitividade, a redução da pobreza e 
da exclusão social (Raffo e Bernat 2012). 

Por meio do financiamento de 
infraestrutura e consórcios regionais, 
o Banco promoverá a integração e o 
adensamento das cadeias produtivas na 
região. Essa é uma perspectiva ainda mais 
urgente em um contexto de crescente 
primarização das pautas exportadoras 
e desindustrialização das economias da 
região, com fortes consequências para 
a qualidade dos empregos gerados e 
impactos socioambientais.

Com o atual processo de 
estabelecimento do mecanismo de 
participação da sociedade civil na 
Unasul, uma renovada oportunidade 
de incidência sobre o Banco do Sul se 
estabelece para os movimentos da região. 
A responsabilidade dos movimentos 
sociais brasileiros é ainda maior, de 
pressionar o Congresso Nacional pela 
ratificação que permita o aporte de 
fundos para o início das atividades de 
financiamento do Banco.

Mas, não se trata somente do Banco 
do Sul. Outros arranjos da Nova 
Arquitetura Financeira Regional (NAFR) 
como o Fundo do Sul e os mecanismos 
de comércio em moedas locais são 
negociações em curso que teriam um 
papel fundamental em dar alternativas 
à região frente à forte dependência do 
dólar e na superação da especialização 
produtiva primarizada que tem sido 
historicamente aprofundada pelas 
entidades financeiras tradicionais e 
os fluxos financeiros privados. Todos 
esses arranjos merecem integrar-se às 
bandeiras de luta dos movimentos pela 
integração soberana dos povos da região.

 
enquanto isso, banco dos BricS tem 
processo rápido e ortodoxo
Na sua 5ª cúpula, realizada em março 
na África do Sul, os BRICS tomaram 
duas importantes decisões. A primeira 
foi criar um Arranjo Contingente de 

Reservas, de 100 bilhões de dólares, 
que pode ser acessado em caso de 
desequilíbrios financeiros internacionais. 
A outra foi a criação do banco de 
desenvolvimento do bloco, que deverá 
ser fundado efetivamente em sua  6a 
cúpula, em Fortaleza. 

Até aqui, entretanto, essa nova IFI 
(que está sendo espelhada no BNDES, 
do Brasil) caminha para ser mais do 
mesmo, ao que indicam reportes de 
imprensa. O Banco dos BRICS seria 
um instrumento para apoiar mais 
superexploração da natureza e encontrar 
controversas soluções de mercado à 
crise climática. Na prática, contribuiria, 
assim, para aprofundar o papel histórico 
dos países do Sul como exportadores de 
natureza bruta.

Para de fato ser uma alternativa ao 
Fundo Monetário Internacional (FMI) 
e ao BM, como sutilmente propõem os 
defensores do BNDES, o Banco dos BRICS 
precisa inovar no papel a que se propõe e 
se fundar sobre princípios democráticos. 
Ou faz assim, ou será apenas mais uma 
etapa de colonização dos países do Sul, 
agora por eles mesmos, especialmente na 
África, região apontada como prioritária 
para a futura IFI. 

Se quiser de fato inovar e, assim, 
legitimar-se, o novo banco deve, por 
exemplo, adotar procedimentos que 
aprofundem o espírito de acordos 
e normas internacionais, como a 
Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), para que 
as pessoas potencialmente impactadas 
pelos projetos a serem viabilizados pelo 
novo banco decidam se aceitam tais 
projetos e/ou pesquisas.

Para além de novas políticas 
operacionais, este novo banco precisa 
financiar um modo de acumulação 
que desconcentre a renda, não 
aprofunde o modelo econômico vigente 
nos países em que operar e amplie 
para a maior parte da sociedade os 
benefícios econômicos advindos das 
obras que viabilizará. Para alcançar 
estes objetivos, as organizações da 

sociedade civil internacional precisam 
incidir de forma firme e independente 
no processo de criação do banco, 
defendendo formas de governança e 
critérios operacionais democráticos. 

Aliás, a questão da novidade 
democrática será central para viabilizar 
o banco. Ou ele é, nesse sentido, 
radicalmente novo, ou o déficit de 
legitimidade que caracteriza o BM e o 
FMI logo baterá à sua porta.

novos bancos, antigos modelos
A diferença de tratamento dispensado 
pelos governos aos processos de 
criação dos dois bancos mostra que 
o País aposta na criação de novos 
bancos, mas ainda se baseia em 
modelos antigos. Isto se dá justamente 
quando se abre uma janela histórica 
de oportunidade para reorientar o 
excedente gerado pelo atual momento 
de acumulação nos BRICS e países  
da Unasul. 

Nesse sentido, é da responsabilidade 
do Brasil tomar a iniciativa de 
aproveitar a janela histórica de 
oportunidade para orientar a 
arquitetura financeira regional e 
sul-sul, para o financiamento do 
desenvolvimento com a superação  
de assimetrias, a soberania dos povos 
sobre os territórios e justiça social  
e ambiental.

* Carlos Tautz é jornalista, coordenador do Instituto  

Mais Democracia – Transparência e controle cidadão  

de governos e empresas

* Diana Aguiar é mestre em Relações Internacionais, 

facilitadora do GT Arquitetura Econômica Internacional, 

da Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP), e 

pesquisadora do Transnational Institute.

RefeRências BiBliogRáficas:
RAFFO,Tomas; BERNAT, Gonzalo. La Nueva Arquitectura 
Financiera regional en el contexto latinoamericano. 
In: Una Alternativa desde el Sur: La nueva arquitectura 
financiera de la integración regional. Rio de Janeiro: 
Instituto Equit, TNI e PAAR, 2012.

RefeRência BiBliogRáfica 
1 Estratégia Setorial de Apoio à Integração Competitiva 
Regional e Global, BID, 2011
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Mónica Vargas *

Mega infraestruturas  
sul-americanas:  
o papel do capital europeu
nos últimos anos, vem se 

operando um reordenamento 
territorial em nível global 

por meio das infraestruturas. Este 
reordenamento acompanha uma 
crescente tomada de controle 
por parte do capital dos espaços 
e recursos estratégicos, além da 
necessidade de diminuir os custos de 
transporte de mercadorias para os 
grandes pólos de consumo. 

Esse processo é realizado de 
modo violento quando se trata dos 
direitos dos povos, provocando 
violações e consolidando países 
mais empobrecidos na posição de 
exportadores de produtos primários.  
Na América Latina, exemplos que 
reúnem os grandes projetos de 
infraestrutura residem na Iniciativa 
para a Integração da Infraestrutura 
Regional Sul-Americana (IIRSA). 
Atualmente, as ações do IIRSA 
são coordenadas e executadas 
pelo Conselho Sul-americano de 
Infraestrutura e Planejamento 
(COSIPLAN). Mais especificamente 
no governo brasileiro, tais ações 
estão reunidas no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), 
que está em sua segunda fase de 
execução, cujos graves impactos 
e riscos têm sido amplamente 

documentados (ODG & TNI 2013: 
92-117)1. 

Uma das principais áreas onde as 
populações denunciam os graves 

impactos das mega infraestruturas  
sul-americanas é a Amazônia. Neste 
sentido, é importante notar que, em 
outubro de 2012, a Coordenação 
1 Ver, por exemplo, os relatórios publicados em: http://
www.bicusa.org/es/, www.fobomade.org.bo, http://www.
plataformabndes.org.br/site/. 

das Organizações Indígenas da 
Bacia Amazônica (COICA), a fim de 
salvaguardar os territórios e evitar 
afetações sobre os povos amazônicos 
na implementação de megaprojetos, 
iniciou estratégia regional de 
monitoramento de impactos da 
IIRSA em cinco países da Bacia 
Amazônica (Colômbia, Brasil, Peru, 
Bolívia e Equador)2. 

No relatório Impunidad S.A., 
Herramientas de reflexión sobre 
los “súper derechos” y los “súper 
poderes” del capital corporativo (ODG 
& TNI 2013), realizado no âmbito da 
Campanha Global Desmantelemos 
o Poder Corporativo e Ponhamos 
Fim à Impunidade (http://www.
stopcorporateimpunity.org/)3, 
examinamos a responsabilidade 
privada e pública europeia nos 

2 Entre os casos citados, a COICA observou que projetos como o 
da Hidrovia Putumayo (que envolve 56 hidrelétricas que afetam 
três serras, afetando diversidade de flora e fauna em territórios 
de 14 povos indígenas), o acesso e a adequação de Puerto 
Assis (Pier La Esmeralda) e a linha de transmissão energética de 
Yavaraté, em Mitu, na fronteira Colômbia-Brasil, não levam em 
conta o impacto que será causado nos territórios e nos modos 
de vida locais (http://radiolvs.cnr.org.pe/ninterna.html?x=12090).  

3 A Campanha Global visa somar e construir conjuntamente um 
processo de mobilização global contra o poder das corporações, 
a partir da solidariedade com os afetados, expondo os crimes 
das corporações contra a humanidade. De acordo com o lema 
da Campanha,  é necessário destrinchar e expor o sistema de 
poder das transnacionais o que requer ação coordenada em nível 
mundial, de luta em muitos âmbitos, combinando a mobilização 
nas ruas e nos territórios com a educação popular, incidência em 
parlamentos, mídias, fóruns e organizações internacionais.

contra corrente

“a integração das 
infraestruturas  

latino-americanas é 
considerada como uma

das prioridades da 
Ue (ce 2005). entre 

os principais veículos 
utilizados para este fim 
estão: a cooperação ao 

desenvolvimento
regional e os mandatos 

específicos do 
Banco europeu de 

investimentos (Bei).”



14

mega projetos sul-americanos. 
Propomos vincular a análise à dois 
elementos-chave: as demandas 
por matérias-primas estratégicas a 
baixo preço por parte do sistema 
social capitalista europeu e as 
políticas públicas de apoio às 
multinacionais européias. Ambos os 
elementos se enquadram em uma 
lógica que assegura benefícios ao 
capital europeu, bem como sua total 
impunidade face aos graves conflitos 
sociais, trabalhistas e ambientais 
que ocasiona4.  

A integração das infraestruturas 
latino-americanas é considerada 
como uma das prioridades da UE (CE 
2005). Entre os principais veículos 
utilizados para este fim estão: a 
cooperação ao desenvolvimento 
regional e os mandatos específicos 
do Banco Europeu de Investimentos 
(BEI). O Programa Indicativo Regional 
(CE 2007) previa 139 milhões de 
euros para a integração (25% do 
orçamento total). Além disso, criou-
se a Facilidade de Investimento para 
a América Latina (LAIF, na sigla 
em inglês) que combina subvenções 
(contribuição financeira não-
reembolsável da Comissão Européia e 
de outros doadores) com empréstimos 
de instituições financeiras européias 
de desenvolvimento e de bancos 
regionais latino-americanos. Foi 
destinado a esse mecanismo um total 
de EUR$ 125 milhões para o período 
2009-2013. 

A função da LAIF no que diz 
respeito aos projetos de infraestrutura 
é atrair financiamento adicional, 
4 As Empresas Transnacionais (ETN) detêm um poder econômico 
que convertem em poder político para a construção desse 
regime jurídico assimétrico chamado Lex Mercatoria. Sobre 
as interferências negativas geradas pelo capital europeu 
na América Latina, consultar casos apresentados perante 
o Tribunal Permanente dos Povos desde 2006 em:  www.
enlazandoalternativas.org e os materiais da Campanha em: 
http://www.stopcorporateimpunity.org/

razão pela qual a participação 
financeira nos projetos é reduzida5. 
Por sua vez, o BEI dispõe, desde 
1993, dos mandatos “América 
Latina e Ásia” (ALA) para conceder 
empréstimos à América Latina. O ALA 
IV abrange o período 2007-2013 e 
estabelece um limite de 2.800 milhões 
de euros para este continente6.  São 
empréstimos orientados para a 
promoção do capital europeu no 
continente (BEI 2009, 1). Em 2004, 
foi também assinado um Memorando 

entre o BEI e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) com 
validade de cinco anos, que foi 
prorrogado em 2009 indefinidamente, 
e que faz referência ao anseio do 
BEI de participar do Plano Puebla-
Panamá / Plano Mesoamérica, no 
âmbito da IIRSA e na Iniciativa 
para a Sustentabilidade Energética e 
5 Ver: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/
regional-cooperation/laif/index_es.htm

6 Além deste mandato, o BEI dispõe de créditos no âmbito do 
Mecanismo para a Sustentabilidade Energética e Segurança 
de Abastecimento (ESF, na sigla em inglês), para o qual foi 
destinado um montante de 4.500 milhões de Euros. O ESF foi 
criado pelo BEI em 2007 e não está amparado pela garantia 
orçamental da UE (BEI 2011).

reSPonSaBiLiZaÇÃo
do agente Financeiro
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“diante da

impunidade e da 

expansão do poder 

corporativo, devemos 

fortalecer uma 

“resposta social,

de contrapoder (...)”

Mudança Climática (SECCI)7. 
Em Impunidade S.A. assinalamos 

um número substancial de 
empréstimos outorgados pelo 
BEI vinculados aos projetos de 
infraestruturas na América do Sul, 
com o envolvimento do capital 
europeu em praticamente todos os 
casos. Destacam-se também dois 
projetos diretamente vinculados 
à IIRSA (ODG & TNI 2013:133-
135). Outro espaço a partir do qual 
garantias aos interesses do capital 
europeu na América Latina são 
promovidas se encontra nos acordos 
de associação e nos tratados de 
livre comércio. Este conjunto de 
ferramentas financeiras e comerciais 
permitiu a expansão de empresas e 
bancos privados europeus em setores 
como o de mega infraestruturas 
(ver lista em: ODG & TNI 2013, 
105), configurando uma arquitetura 
que garante sua impunidade. Um 
caso particularmente grave é o da 
participação da GDF-Suez, Banco 
Santander, Abengoa, Voith-Siemens, 
Andritz nas represas do Rio Madeira 
(ODG & TNI 2013: 108-113). (Ver 
Quadro 1)

É cada vez mais preocupante a atual 
financeirização das infraestruturas 
através da intervenção de um 
número cada vez maior de fundos 
de capital privado (Private Equity 
Funds). Esses fundos são de naturezas 
diferentes8 e não se destinam a um 

7 Uma análise do papel do BEI na IIRSA até 2006 pode ser 
consultado em FoEI (2006). Neste relatório observa-se que entre 
1993 e 2004, mais de 90% dos empréstimos do BEI para os 
países latino-americanos foram concedidos ao capital europeu. 
Gás de France, Repsol, British Gás e Shell receberam milhões de 
euros para contratos em hidrocarbonetos (FoEI 2006, 6).

8 Entre 2002 e 2007, o Banco Mundial relata que o 
financiamento privado dos projetos de infraestrutura nos países 
do Sul atingiu 464.000 milhões de Euros, sendo 10 vezes maior 
que os créditos para infra-estruturas concedidos pela China 
ou que a totalidade da ajuda ao desenvolvimento em infra-
estruturas empregada no Sul pelos 33 países da OCDE com base 
no mesmo período (Hildyard 2012, 6).
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contra corrente

Altima Partners/Capital Elements 
(Reino Unido) 

Darby Overseas Investment, LTD (EUA)

Aureos Capital (Reino Unido)

Aureos Capital (Reino Unido)

Fundo Associado Capital
Elements Latin America
de tipo Private Equity 
(baseado no paraíso fiscal de 
Guernsey).

Darby Latin American
Private Equity Fund
(en asociación con  
el BBVA)

NOME DO FUNDO (PAÍS SEDE)
MECANISMOS 
FINANCEIROS

INFORMAÇÕES SOBRE OS INVESTIMENTOS E ATORES 
FINANCEIROS VINCULADOS

AMÉRICA LATINA

Aureos Latin America
Fund (141 millones de
euros) Emerge Central
America Growth Fund
Central America Fund

Aureos Latin America
Fund (141 millones de
euros) Emerge Central
America Growth Fund

Central America Fund

Aureos Capital é um grupo de capital privado apoiado pelo 
Governo do Reino Unido. Entre seus principais acionistas estão 
o CDC Group, Norfund e o FMO (respectivamente, bancos de 
financiamento ao desenvolvimento no Reino Unido, Noruega 
e Holanda), além de Bancos Multilaterais de Desenvolvimento, 
bancos comerciais, fundos de pensão e outros. Aureos controla 
16 fundos regionais na Ásia, África e América Latina. Aureos 
Latin America Fund investe em construtoras e empreiteiras, 
manufaturados, serviços financeiros e bens de consumo de massa 
(FMCG na sigla em inglês) no México, Belize, Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Bolivia, Perú, Ecuador e Colombia.

Este fundo tem participação em:
- CCI, empresa da Argentina que dispõe de importantes   
   concessões para rodovias nesse país.
 
- Gas Transboliviana S.A., que opera o gasoduto 
   Bolívia-Brasil.
 
- Termobarranquilla S.A., empresa que controla o maior gerador   
  térmico da Colômbia.

Altima Partners gerencia fundos de investimento que tem 
ativos no valor de EUR$ 767 milhões. Altima fundou a Capital 
Elements em 2008 para investir em agricultura e fontes de 
energia renovável na América Latina.

Quadro 1: Fundos europeus na américa Latina e seus Mecanismos Financeiros para investimento em infraestrutura e energia

Aureos Capital é um grupo de capital privado apoiado pelo 
Governo do Reino Unido. Entre seus principais acionistas estão 
o CDC Group, Norfund e o FMO (respectivamente, bancos de 
financiamento ao desenvolvimento no Reino Unido, Noruega 
e Holanda), além de Bancos Multilaterais de Desenvolvimento, 
bancos comerciais, fundos de pensão e outros. Aureos controla 
16 fundos regionais na Ásia, África e América Latina. Aureos 
Latin America Fund investe em construtoras e empreiteiras, 
manufaturados, serviços financeiros e bens de consumo de 
massa (FMCG na sigla em inglês) no México, Belize, Costa Rica, 
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Bolivia, Perú, Ecuador e Colombia.

 
enquanto isso, banco dos BricS tem processo rápido e ortodoxo
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Santander Private Equity (Estado espanhol)

Ashmore
Investment
Management
(Reino Unido)

Conduit Capital
(Estados Unidos)

Santander
Infraestruturas I

Ashmore Colombia
Infrastructure Fund
(com capital de
EUR$ 575 milhões).

Conduit gerencia três fundos: 
Latin Power I, II y III, e
busca atualmente
financiamento para
lançar o fundo Latin Power IV.

NOME DO FUNDO (PAÍS SEDE)
MECANISMOS 
FINANCEIROS

INFORMAÇÕES SOBRE OS INVESTIMENTOS E ATORES 
FINANCEIROS VINCULADOS

CHILE

COLÔMBIA

PERU

Santander Private Equity pertence ao Banco Santander. É um 
fundo específico para infraestrutura. O fundo tem participação 
junto com a Abertis, ACS e Skanska no controle da Rodovia 
Central do Chile.

Ashmore controlava a distribuidora de energia brasileira 
Elektro, antes de a mesma ser vendida a empresa espanhola 
Iberdrola por EUR$ 1, 8 bilhões. Com relação ao fundo de 
investimento específico para a infraestrutura na Colômbia, 
que está dirigido ao setor de energia eléctrica, transporte e ao 
setor de hidrocarbonetos (gás e petróleo), o mesmo foi criado 
conjuntamente com o Banco de Investimentos colombiano 
Inverlink e Macquarie Funds Group, recebendo financiamento 
do BID, CAF e IFC.

O fundo Latin Power III teve investimento não só da Corporação 
Andina de Fomento (CAF), mas também das Instituições 
Financeiras de Desenvolvimento alemã (DEG) e holandesa
(FMO), entre outros. Esse fundo investiu até abril de 2012 na 
empresa Kuntur Transportadora de Gás,  ativa no desenvolvimento, 
construção e operação de um gasoduto de 1.085.00 Km. O 
gasoduto se estende desde os campos de gás de Camisea até às 
cidades de Cusco, Juliaca, Arequipa, Ilo-Matarani. A instalação e 
operação desses campos de gás tem sido amplamente denunciada 
pelos impactos sobre comunidades indígenas, violações de 
direitos humanos e a destruição de dezenas de hectares de 
floresta na Amazonia peruana.

Advent International  

BRASIL

Entre as acionistas da Advent estão a Instituição Financeira 
de Desenvolvimento britânica (CDC) e a Instituição Holandesa 
(FMO), além da Corporação Financeira Internacional (IFC, 
do Grupo Banco Mundial). A Advent possui, entre outros, 05 
fundos de infraestrutura na América Latina, controlando a 
operação de aeroportos na região (01 na Cidade do México e 06 
aeroportos na República Dominicana). Recentemente adquiriu 
mais de 50% do Terminal de Containers da Paranagua SA, que 
controla um dos principais portos brasileiros exportadores de 
soja do Brasil e maior porto da Região Sul deste país.

reSPonSaBiLiZaÇÃo
do agente Financeiro

Fonte: Observatório de la Deuda en la Globalización com base em Hildeyard (2012).
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contra corrente

tipo único de empreendimento. 
Hildyard relata que nos encontramos 
diante de um projeto global que visa 
consagrar os mercados como meios 
não apenas destinados a financiar as 
infraestruturas, mas também a decidir 
sobre sua disposição (Hildyard 2012). 
Bancos como o Goldman Sachs (2008) 
são os arquitetos desta lógica. Fundos 
públicos (como os fundos de pensões 
e os fundos soberanos) e Bancos de 
Desenvolvimento igualmente intervêm 
na complexa arquitetura criada pela 
liberalização dos mercados financeiros, 
apoiando os fundos de capital privado 
e operando como se fossem veículos 
financeiros do setor privado (Hildyard 
2012: 3-4; 47). 

Na América Latina, o setor 
financeiro privado mantém uma 
estreita relação não só com os bancos, 
mas também com as empresas 
ativas na construção e gestão das 
infraestruturas. Esse é o caso da 
Brookfield Asset Management, uma 
empresa canadense gestora de ativos 
que tomou o controle, em associação 
com a espanhola Abertis, de 3200 Km 
de rodovias no Brasil, pertencentes à 
empresa Obrascon Huarte Lain (OHL)9. 
Há também fundos que investem 
diretamente nas empresas como, por 
exemplo, a mineradora estadunidense 
Newmont Mining Corporation 
e o projeto Minas Conga (Peru), 
muito questionado pela sociedade 
civil. Mais de 20 fundos de capital 
privado (de origem estadunidense, 
europeu e asiático) têm investido e 
são proprietários dessa companhia 
9 Ver: http://goo.gl/jiey8 para apreende um pouco da 
importância deste tipo de fundo, enfatizamos que a carteira 
de “energias renováveis” desta empresa é administrada pela 
empresa Brookfield Energy Partners que conta com uma 
capacidade instalada de 5000 MW, em represas em sessenta 
e sete rios dos Estados Unidos, Canadá e Brasil. A Brookfield 
administra quatro fundos privados nas áreas de energia e 
transporte na América Latina e anunciou sua pretensão de 
investir na mega-represa de HydroAysén (Chile) (Hildyard 2012, 
Anexo 1, 32).

mineradora10. Caso similar é o do Citi 
Venture Capital International, que 
tem investido na Transportadora 
de Gas del Internacional SA, 
maior empresa de transporte de gás 
natural da Colômbia. Em Impunidad 
S.A. oferecemos exemplos de 
fundos privados europeus (ou com 
participação do capital europeu) 
que atualmente têm atuação nas 
infraestruturas latino-americanas 
(ODG & TNI 2013: 136-137).

Diante da impunidade e da expansão 
do poder corporativo, devemos 
fortalecer uma “resposta social, de 
contrapoder, que identifique diferentes 
níveis e que possa colocá-los em 
coordenação para atuar de maneira 
cooperativa” Berrón e Brennan 
2012:2). Um instrumento político 
de contrapoder dos movimentos 
está sendo coletivamente construído 
no marco da campanha citada 
no presente artigo: o Tratado dos 
Povos. O propósito desta plataforma 
comum é expressar as alternativas 
econômicas e políticas dos povos ao 
regime das transnacionais e definir 
mecanismos jurídicos vinculantes 
que exijam que as corporações 
prestem contas de suas atividades e 
sejam condenadas por seus crimes 
sociais e ecológicos. Neste processo, 
afirma-se a soberania dos sujeitos 
políticos: os povos e, em especial, as 
comunidades e trabalhadoras/es em 
resistência e afetadas/os pelo modelo 
de desenvolvimento atualmente 
determinado pelos interesses do  
capital transnacional.

* Mónica Vargas é Pesquisadora do Observatório da Dívida 

da Globalização

10 Ver: http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/minas_
conga_mining_project#tab_dodgydeals_finance,  http://www.
newmont.com/our-investors/stock-data/ownership-profile, 
http://www.fame2012.org/en/2012/10/16/conga-iachr/
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Belo Monte e tapajós: 
resistência integrada 
altamira e Jacareacanga
“a gente veio aqui buscar nossos 

direitos” Foi dizendo isso que 
mais de 200 homens, mulheres 

e crianças entre guerreiros, lideranças, 
caciques e anciãos do povo indígena 
Munduruku, da região do rio Tapajós, 
chegaram a Altamira em de maio de 2013 
Por  “A gente veio aqui buscar nossos 
direitos.” Foi dizendo isso que mais de 
duzentos homens, mulheres e crianças, entre 
guerreiros, lideranças, caciques e anciãos do 
povo indígena Munduruku, da região do rio 
Tapajós, chegaram a Altamira, em maio de 
2013. Eles participaram do histórico protesto 
que paralisou pacificamente, por 17 dias, 
a Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte 
- a maior e mais polêmica obra do atual 
governo brasileiro.

Além dos Mundurku, participaram da 
paralisação indígenas Arara, Juruna, Kayapó, 
Xipaya e Kuruaya, do rio Xingu, diretamente 
afetados pela obra. As razões que levaram 
os Munduruku à Altamira e sua firmeza no 
canteiro de obras receberam apoio de outros 
povos indígenas e populações tradicionais da 
bacia do Xingu, do Tapajós e do movimento 
indígena nacional.

História da ocupação 
A paralisação da hidrelétrica de Belo 
Monte em 2013 não foi o primeiro protesto 
do qual o povo Munduruku participou. 
Segundo lideranças e caciques, em 1989, 
eles estiveram no 1º Encontro dos Povos 
Indígenas do Xingu para resistir ao projeto 
hidrelétrico Kararaô, primeiro nome dado ao 
projeto da UHE Belo Monte. 

Vinte e quatro anos depois, o povo 
Munduruku saiu de Jacareacanga e 
encontrou os povos do Xingu, mais uma 
vez contra Belo Monte, paralisando as obras 

da UHE em 2013, entre 02 e 09 de maio e 
entre 27 do mesmo mês e 04 de junho. A 
ocupação do canteiro de obras foi única 
por muitas razões. Foi a mais longa, sendo 
a mais impactante de todas as ocupações 
indígenas ocorridas desde a retomada do 
licenciamento. No mesmo período, outros 
protestos e conflitos entre o Estado brasileiro 
e os povos indígenas explodiram pelo país, o 
que permitiu mais visibilidade ao protesto em 
Belo Monte. Essa sinergia de ações aumentou 
a repercussão nacional e internacional do 
caso, mostrando a violência que as barragens 
produzem contra a natureza e as populações 
da Amazônia. Além disso, a ocupação 

denunciou o autoritarismo da política 
energética vigente no país. 

Na ocupação, os indígenas pautavam respeito 
e efetivação dos seus direitos, sobretudo o 
direito à Consulta Livre, Prévia e Informada 
(CLPI), com poder de veto para projetos em suas 
terras, o fim da militarização em seus territórios 
e das violências trazidas pelas barragens.

Mesmo diante do clima tenso, a interação dos 
indígenas com funcionários e representantes 
do Governo, polícia, sociedade e imprensa 
foi sempre de respeito e serenidade para que 
pudessem reivindicar a pauta de proteção de 
seus direitos. Além disso, durante os protestos 
não houve dano ao patrimônio da Norte 

reSPonSaBiLiZaÇÃo
do agente Financeiro Jamilye Salles*

o que os Munduruku tem a ver com o projeto energético do país?

o povo indígena Munduruku está em três estados da Amazônia: Pará, Mato Grosso 
e Amazonas. O IBGE estimou em 2010 que a população Munduruku possui apro-

ximadamente 11 mil integrantes, mas os caciques e anciãos do povo afirmam que hoje 
os Munduruku são aproximadamente 14 mil pessoas. A quase totalidade do povo e seus 
territórios concentram-se no Pará, com centenas de aldeias distribuídas ao longo da bacia 
do rio Tapajós e seus afluentes, algumas ainda sem demarcação. Todos os Munduruku 
vivendo nos territórios já estão, em alguma medida, sendo afetados pelas barragens.

Em 2008, o Governo anunciou o projeto que comprometeria o futuro do povo Mun-
duruku, quando apresentou os Estudos de Inventário Hidrelétrico da bacia do Tapajós 
e Jamanxin. Nesses estudos, projetou o Complexo Hidrelétrico do Tapajós, que prevê a 
construção de sete hidrelétricas em cascata nos rios Tapajós e Jamanxin1. Anteriormente, 
em 2007, o Governo lançou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)2 juntamente 
com o Plano Decenal de Energia, que consagrou o modelo de produção de energia elétrica 
à custa do barramento de rios Amazônicos. No plano, estavam incluídos os complexos do 
Tapajós, Belo Monte e do Teles Pires. Os licenciamentos das primeiras obras desses dois úl-
timos foram iniciados há aproximadamente seis anos. Ambos têm licença de instalação e 
obra iniciadas. Em 2012, o Governo Federal começou, simultaneamente, os licenciamentos 
de duas UHE do Complexo Tapajós: São Luiz do Tapajós e Jatobá. As duas estão em fase 
de Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

1 O Complexo hidrelétrico do Tapajós é compreendido pelas hidrelétricas de São Luiz do Tapajós, Chacorão, Jatobá, Cachoeira 
dos Patos, Cachoeira do caí, Jamanxin e Jardim de ouro.
2 Brasil. Programa de Aceleração do Crescimento. Disponível em:http://www.pac.gov.br/energia
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* Jamilye Salles é Bacharela em Direito pela Universidade 
Federal do Pará e integrou a equipe jurídica de defesa dos 
direitos dos indígenas durante os protestos em Belo Monte.

Energia, tampouco agressão ou violência contra 
os funcionários ou a polícia. A ocupação e a 
pauta foram legitimadas por outros Povos 
Indígenas e pelo movimento indígena 
nacional. Outro fato importante foi que a 
ação teve o apoio de outros segmentos sociais 
em Altamira, o que não ocorria no início da 
implantação do projeto.  

Em contrapartida, a reação ao protesto 
por parte do Governo brasileiro e da 
empresa concessionária demonstrou caráter 
repressivo, autoritário e de desrespeito aos 
direitos indígenas. A polícia, entre as quais 
estava a Força Nacional, limitou o acesso 
dos indígenas a assessores e apoiadores. A 
limitação envolveu a falta de acesso aos 
advogados do movimento e ao deputado 
da Frente Parlamentar Indígena, Padre 
Ton, convidado pelos indígenas para que 
os ouvisse. Também foi vedado o acesso 
da representante do movimento indígena 
nacional, Sônia Guajajara, ao protesto. 
A imprensa não pode entrar no local e, 
de maneira geral, houve impedimento do 
diálogo entre indígenas e defensores e 
apoiadores da garantia de seus direitos.

A falta de diálogo também foi com os 
agentes do governo baseados em Altamira. 
Eles também compareceram ao local, mas 
não demonstraram disponibilidade para 
intermediar ou facilitar o diálogo com o 
Governo federal. No dia 6 de maio de 2013, 
a Secretaria Geral da Presidência produziu 
nota de conteúdo calunioso, difamatório 
e injurioso contra os Munduruku. No dia 
seguinte, convidou os indígenas para 
uma reunião para resolver pacificamente 
o protesto. Entretanto, o convite não se 
estendeu aos indígenas do Xingu. Antes 
mesmo de os Munduruku responderem 
ao convite, a União levou a resolução do 
conflito à justiça.

Protesto rumo à Brasília
Mesmo com a ameaça de reintegração de 
posse com repressão policial, no momento 
da segunda ocupação em Belo Monte, os 
indígenas se recusaram a sair. Com isso, 
o Governo teve que ir até o protesto e 
aceitar exigências para que o canteiro fosse 
desocupado. A condição dos indígenas foi 
uma reunião em Brasília com a presença de 
todos os manifestantes da ocupação, além de 
seus advogados e a imprensa. 

Na capital federal, os indígenas deixaram 

claro que não foram negociar nada, mas, 
sim, exigir que seus direitos garantidos na 
Constituição Federal e na Convenção 169 
da OIT fossem respeitados e efetivados. 
Enfatizaram, sobretudo, o direito à Consulta 
Livre, Prévia e Informada (CLPI). Nessa 
ocasião, Gilberto Carvalho respondeu que o 
resultado da consulta aos indígenas não teria 
poder de veto. O ministro disse, também, 
que o Governo estava disposto a consultar 
os Mundurku apenas sobre a UHE de São 
Luiz do Tapajós, que impactaria a área de 
moradia deles, para fins de cumprimento da 
ordem judicial. Por meio de outros ministros, 
Carvalho apresentou prazos para reparar 
danos e atender demandas dos indígenas, 
mas afirmou que o Governo não abriria mão 
das barragens. Os indígenas declararam que 
não aceitariam e que continuariam a luta.

e por que eles protestaram em Belo Monte? 
Uma das principais indagações feitas durante 
as ocupações foi “por que Mundurukus 
do Tapajós protestam em Belo Monte? 
Para finalizar a reflexão sobre a resistência 
integrada, duas lideranças mulheres 
responderam: “Fomos protestar em Belo 
Monte porque que ela chama atenção do 
governo e das pessoas. A gente foi lá defender 
o futuro das crianças e do nosso povo contra 
as usinas do Tapajós, Teles Pires, Belo Monte 
e todas as outras. Nós mulheres também 
tava lá para lutar. As mulheres Munduruku 
são muito fortes e corajosas para lutar pelo 
nosso povo. Mesmo a gente estando grávida 
a gente não tem medo. A gente se uniu e 
viu que os povos de lá estão sofrendo muito. 
Nós mesmos já estamos sofrendo aqui só por 
causa desses estudos. Agora tem um monte de 

polícia aqui no Jacaré para os pesquisadores 
fazer os estudos sem pedir nossa autorização. 
Não queremos que seja construída barragem 
no Tapajós e que aconteça aqui o que está 
acontecendo em Belo Monte. A gente vai 
continuar nossa luta.” (Guerreira Munduruku 
da aldeia Teles Pires que participou dos 
protestos em Belo Monte)

“A gente foi lá porque queremos que nosso 
direito de Consulta da Convenção 169 e da 
Constituição sejam respeitados. Lá já tem 
obra [de Belo Monte] muito importante para 
o governo federal. No Tapajós, ainda não tem 
obra. Aqui eles não iam nos escutar. Então 
fomos lá para buscar nossos direitos. Não 
apenas do povo Munduruku, mas de todos os 
povos. Acho que a luta do povo Munduruku 
em Belo Monte ajudou os outros parentes, 
porque nosso povo está lutando pelos nossos 
direitos e pelos direitos de todas as etnias 
do Brasil. [...] “Eu fui lá [Belo Monte] para 
ajudar o meu povo. Para defender o futuro das 
crianças. E porque não quero a destruição da 
nossa floresta, do nosso rio onde tem nosso 
alimento. Nós somos irmãos da floresta.[...] 
A dança, as pinturas e a música tradicional 
foram importantes para nosso movimento 
em Belo Monte. Quando os Munduruku se 
pinta, canta e dança a gente se fortalece para 
a luta. A gente fica mais forte e sem medo. A 
gente sente que as pessoas ficam com medo 
e respeita a gente quando estamos pintados 
para lutar.” (Guerreira Munduruku da aldeia 
Missão Cururu que participou dos protestos 
em Belo Monte) 

o que os complexos de Belo Monte e do tapajós tem em comum? 

Vão ‘barrar’ rios onde existe enorme sociobiodiversidade, cuja importância para 
o futuro do planeta e da humanidade ainda é desconhecida. A implantação dos 

complexos pode representar o fim de grandes áreas protegidas e o comprometimen-
to de modos de vida tradicionais. Na região do Baixo Amazonas, ainda há povos 
que vivem em isolamento voluntário.

Nos três complexos, os licenciamentos, já iniciados, apresentam irregularidades 
gravíssimas. Todos estão em situação ilegal, sobretudo em relação às normas socio-
ambientais e de direitos humanos do país. Dentre as quais a concessão de licenças e 
autorizações para implantação das barragens, mesmo inexistentes os estudos prévios 
e requisitos legais mínimos exigidos para o início de um licenciamento, como a reali-
zação de estudos de impactos cumulativos e sinérgicos toda vez que um complexo de 
empreendimentos for implantado. 

o que os complexos de Belo Monte e do tapajós tem em 
comum?
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rezando a cartilha neoliberal das instituições 

financeiras multilaterais, os Estados tem se 

abstido cada vez mais do seu papel de garantidor 

de direitos, conquistados historicamente pelos movimentos 

sociais, para assumir funções de emissor e validador de 

títulos de propriedade para as corporações. 

Com a financerização das políticas públicas, seja 

nas áreas de saúde, educação, energia, meio ambiente,  

cidades, comunicação, e da própria política, o Estado 

passa a ser mero mediador, sem neutralidade, das relações 

sociedade-mercado. Ainda que passando por reformas 

e ajustes, o argumento de que o Estado é mínimo, não 

procede. Esse Estado precisa criar todo um arcabouço 

jurídico-institucional, e, em muitos casos, colocar em 

ação seu aparato repressivo a fim de garantir os direitos 

daqueles se que transformam nos novos financiadores da 

execução de políticas públicas e dos bens administrados 

por essas. Pouco a pouco, os que são financiados se 

transformam nos proprietários dos bens comuns, a última 

fronteira do capitalismo financeiro. 

Na área da gestão ambiental ou de ‘recursos naturais’, 

esse processo avança a passos largos, envolvendo os 

novos Códigos Florestal e Código da Mineração, Leis 

Federais e Estaduais, além de Projetos de Emenda 

Constitucional,  nas áreas de clima, florestas e REDD, 

serviços ambientais e demarcação de Terras Indígenas. 

Na lógica da compensação, cada vez mais engendrada 

pela força midiática e ideológica da economia verde, 

   FinanceiriZaÇÃo 
da natUreZa

seção

as corporações ganham não apenas o direito de poluir, 

degradar e pagar, mas, também, o de se apropriar dos 

bens comuns, antes intangíveis. Com novos papéis e 

derivativos em mãos, as mesmas corporações também 

tem a possibilidade de lucrar no futuro, à medida que 

“territórios”, antes comuns ou de uso coletivo, tornam-

se cada vez mais escassos, em função da acumulação 

capitalista corporativa, que inclui o setor financeiro. 

Na questão indígena, o direito não é mais o fim, mas 

um meio para a operação de mecanismos de mercado, 

baseados na negação do desenvolvimento, de acordo com 

a cosmologia indígena. Ao não ser mais o fim, baseado 

nas origens conceituais e da própria existência indígena 

- onde está a terra - a promoção dos direitos indígenas 

se enfraquece naquele que é o seu mais forte caráter: o 

direito originário, constitucionalmente reconhecido. 

Como apontado nessa sessão, é no plano da construção de 

novas estruturas estatais e normativas onde deve ocorrer 

a disputa pela conquista de um estatuto jurídico dos bens 

comuns, como forma de proteção de direitos humanos 

sociais, econômicos, culturais e ambientais (DHESCAs) 

das coletividades do campo, florestas, rios, e, também, 

das cidades. Mas, isso não acontece de cima para baixo. 

É dos territórios que vem a força das reivindicações, 

principalmente dos povos originários e tradicionais. Essas 

reivindicações ecoam nas ruas das grandes cidades a luta 

por retomar direitos coletivos e bens comuns, essenciais à 

vida de todos e todas. 
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adicionalidade: é condição necessária para que possa haver 
pagamento para um  determinado “serviço ambiental”. Certificados 
poderão ser vendidos apenas se um projeto possui um efeito 
“adicional“ sobre este serviço em comparação em uma situação 
projetada no futuro, na qual sem o projeto, o estado das coisas 
seria pior. (M.S.)

ambientalização da Questão agrária: Tendência havida no 
Brasil já alguns anos de tentativa de invizibilização dos problemas 
estruturais da sociedade brasileira quanto à desigualdades na 
estrutura agrária (a concentração de terras rurais nas mãos de 
poucos proprietários) sem a realização de políticas públicas de 
reforma agrária e efetivação de direitos territoriais de povos e 
comunidades tradicionais, primando por focar o desenvolvimento 
rural e das políticas de produção agrícola em questões relativas ao 
meio ambiente e sustentabilidade ambiental, sem enfrentar esse 
“passivo fundiário”. (A.B.) 

anistia ambiental: Muito denunciada ao longo dos debates 
da tramitação e aprovação do Novo Código Florestal. Seria um 
conjunto de instrumentos nele criados que proporcionam a não 
responsabilização dos proprietários rurais que em seus imóveis 
cometeram crimes ambientais relativos à supressão irregular de 
vegetação das áreas protegidas (APPs, Reserva Legal e de uso 
restrito). (A.B.)

Capitalismo de Desastre: é um termo com o qual a jornalista 
canadense Naomi Klein descreve a tendência do capitalismo em 
aproveitar estados de choque coletivo para impor práticas de 
economia liberal nas sociedades atingidas. (M.S.)  

Cota de reserva ambiental (Cra): são títulos representativos 
de cobertura vegetal que podem ser usados para cumprir a 
obrigação de Reserva Legal em imóveis rurais que não atendam 
aos percentuais exigidos no Código Florestal de preservação 
dessas áreas. Instrumento de compensação ambiental, sobre 
o qual se vem estruturando um mercado financeiro verde, de 
compra e venda desses créditos (p. ex. BV-Rio, a Bolsa Verde do 
Rio de Janeiro). (A.B.)

Desterritorialização: A desterritorialização é um processo de 
rompimento da relação entre comunidades e seus territórios, 
a quebra dos vínculos metabólico entre essa comunidade e 
seu ambiente. Esse processo leva a perda do controle das 
territorialidades e da autonomia sobre as bases materiais e 
simbólicas do território (em termos absolutos ou parciais, 
podendo ou não significar em retirada completa dessas 
comunidades daquele limite geográfico específico). Todo 
processo de desterritorialização está ligado a algum processo de 
reterritorialização, mesmo que esse se dê em condições precárias 
(por exemplo, a desterritorialização de comunidades camponesas 
que se reterritorializam em favelas urbanas). (L.H.G.M.)

estado de Choque: é uma situação individual ou coletiva, na 
qual pessoas, em consequencia de eventos violentos, perdem sua 

capacidade de reagir. O uso estratégico do choque para dominação de 
sociedades e implementação do Capitalismo de Desastre é chamado 
por Naomi Klein, a Doutrina do Choque. (Link recomendado: 
Documentário “The Shock Doctrine” de Naomi Klein (legendado), 
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=afGIxp775G0. (M.S.)

Programa economia dos ecossistemas e da Biodiversidade 
(teeB, na sua sigla em inglês para the economics of 
ecossystems and Biodiversity): é um amplo programa de 
estudos no âmbito da ONU, que propõe a valoração monetária 
da biodiversidade como solução para a crise ambiental. A ideia 
fundamental e que os “serviços ambientais” prestados pela 
natureza poderiam ser preservados apenas se forem pagos. 
Mais informações disponíveis em: http://www.teebweb.org/
wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Additional%20
Reports/Interim%20report/TEEB%20Interim%20Report_
Portuguese.pdf. (M.S.)

reserva Legal extra-Propriedade: Segundo o Código Florestal 
(desde a Lei 4.771/65 e ainda na atual Lei 12.651/2012), toda a 
propriedade rural deve manter uma parcela de sua extensão sob o 
regime de “Reserva Legal”, a qual tem fins de conservação ambiental 
e uso sustentável dos bens ambientais do imóvel. Essa parcela varia 
de 20% a 80%, de acordo com o bioma, com o Zoneamento Ecológico 
Econômico e com o tamanho da propriedade. Para os imóveis que 
não a possuem em sua própria área, a Lei (o antigo e o novo Código 
Florestal) permite que essa Reserva Legal seja compensada em outra 
propriedade, ou seja, extra-propriedade. Enquanto no Código Florestal 
antigo essa compensação só era permitida em propriedade localizadas 
na mesma microbacia hidrográfica, na atual legislação essa 
compensação pode ocorrer em qualquer área do mesmo bioma que o 
imóvel defasado ambientalmente, inclusive podendo essa operação 
ser mediada por sistemas financeiros, como bolsas de valores, onde se 
comercializarão as Cotas de Reserva Ambiental (CRA).

territorialização do Capital: O conceito de territorialização 
do Capital é aqui oriundo das elaborações do Prof. Ariovaldo 
Umbelino Oliveira, e significa a tomada de controle dos meios 
de produção daquele território pelo Capital (terra, sistemas 
viários etc). Quando o Capital domina a esfera da circulação 
da mercadoria, sem adquirir os meios de produção, trata-se da 
monopolização do território pelo Capital. (L.H.G.M.)

Unidade de Conservação: Por Unidade de Conservação (UC) 
entende-se espaços territoriais (e seus bens naturais) instituídos 
legalmente pelo Poder Público, com objetivo de conservação e tendo 
limites definidos. As UCs podem ser divididas em Proteção Integral, 
onde o objetivo central é a preservação da natureza, não sendo 
admitido “uso direto” dos bens naturais, ou seja, corte, coleta ou 
extração; ou de Uso Sustentável, onde é admitido o uso direto, mas 
de forma controlada, a partir dos planos de manejo dessas UCs. As 
UCs são regidas pela Lei Federal 9.985/2000. (L.H.G.M.)

Glossário*

Autores: André Barreto (A.B.) • Luiz Henrique Gomes de Moura (L.H.G.M.) 
Michael F. Schmidlehner (M.S.) 
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novo código florestal, 
territórios e  
capitalismo verde

V ivemos em tempos de grandes 
mudanças na história e nas estruturas 
sociais em curtos espaços de tempo. 

Diante da crise do capital - em sua vertente 
dominante, o capital financeiro -, respostas 
a essa crise vem sendo formuladas para 
a continuidade  da reprodução do capital 
a partir de novas relações de hegemonia 
e consolidação de “novos” modelos de 
desenvolvimento. Uma dessas respostas 
prima pela ressignificação da relação 
sociedade-natureza – o capitalismo “verde”.

O Brasil, dito “país megabiodiverso”, 
tem suas florestas, campos e territórios 
tradicionais como o lastro real para a 
acumulação de capital verde e é protagonista 
nas negociações internacionais e na criação 
dessa realidade econômica internamente. Nos 
últimos anos, avança-se no Brasil na criação 
de legislações nacionais para respaldar esta 
“nova” economia, a exemplo do Novo Código 
Florestal (Lei 12.651/2012) e dos projetos de 
lei de regulamentação dos sistemas nacionais 
dos instrumentos de REDD+ e PSA1. É da 
legitimação da acumulação primitiva sobre os 
bens comuns pela “segurança jurídica”, que 
tem o seu pontapé com a aprovação do Novo 
Código Florestal que nos detemos neste texto.

As pressões para alteração do Código 
Florestal e a flexibilização de seus 
instrumentos de proteção ambiental ganham 
1 Para uma análise mais detida sobre esse processo: PACKER, 
Larissa Ambrosano. Boletim Terra de Direitos - Pagamento 
por serviços ambientais e flexibilização do código florestal 
para um capitalismo “verde”. Disponível em http://terradedi-
reitos.org.br/biblioteca/pagamento-por-servicos-ambientais-e-
-flexibilizacao-do-codigo-florestal-para-um-capitalismo-verde/ 

destaque apenas em 2009, quando é criada a 
Comissão Especial na Câmara dos Deputados 
para reforma do Código. Nesta, o argumento 
recorrente nas falas parlamentares para 
justificar as alterações legais, como 
aponta estudo do sociólogo Sérgio Sauer2, 
centrava-se na necessidade de regularizar 
uma situação consumada. Tal inversão de 
realidade, na busca de uma naturalização 
de uma “situação dada”, toma muito mais 
um caráter de uma revisão normativa para 
“legalizar a ilegalidade”. 

2 SAUER, Sergio; FRANÇA, Franciney Carreiro de. código flores-
tal, função socioambiental da terra e soberania alimentar. 
Caderno CRH. V. 25, n. 65. Salvador, Maio/Agosto, 2012, p. 288.

Eis a lógica que orientou as reformas na 
Nova Lei Florestal a fim de que a proteção 
do meio ambiente não “atrapalhasse” as 
atividades econômicas e assim a criação 
dos regimes de anistia ambiental, áreas 
consolidadas e regularização dos passivos 
ambientais nesses imóveis rurais – esta  
foi a “face” do Código que tomou o  
debate público.  

Entretanto, passou longe desses debates 
sobre o Novo Código Florestal o seu 
Capítulo X, no qual se faz surgir na ordem 
jurídica brasileira os primeiros mecanismos 
de financerização dos bens comuns – 
operando uma virada no sistema normativo 

Para uma construção de alternativas aos mecanismos de financerização  
da natureza e dos bens comuns

Reunião da Coordenação da Associação GUATAMURU, RESEX Renascer, Prainha-PA (2013).
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de proteção ambiental: do sistema de 
“comando e controle” para a lógica da 
“compensação ambiental”. 

Criam-se ali instrumentos de regularização 
ambiental, onde os passivos ambientais 
nos latifúndios poderão ser convertidos em 
ativos ambientais e negociados como títulos 
financeiros para compensação, como a Cota 
de Reserva Ambiental (CRA).

Cite-se também o seu Art. 41 que permite o 
Executivo Federal crie, via decreto, programas 
de incentivos à proteção ambiental, mas 
dentre esses mecanismos de PSA na sua 
perspectiva mercantil e monetária. 

Tais mudanças de institucionalização 
dos ativos florestais têm também 
implicações agrárias e fundiárias 
(verdadeira armadilha, visto a intrínseca 
violação ao direito humano à terra e 
ao território que provocam). Pelo Novo 
Código Florestal, latifúndios improdutivos 
são transformados em áreas de pousio3, 
passando a virtualmente cumprir o princípio 
da função social da terra, além de que as 
áreas excedente de Reserva Legal poderem 
pelo CRA servir de compensação ambiental, 
tornando também o imóvel produtivo (que 
sem gerar um emprego ou sem produzir 1 
grama de alimento ou de qualquer outro 
bem tangível estará prestando “relevantes 
serviços ambientais”). O problema histórico 
e estrutural da sociedade brasileira que é a 
concentração de terras rurais passa a não ter 
sua solução com a realização da política de 
reforma agrária, há anos travada, mas por 
instrumentos de regularização ambiental – é 
a “ambientalização da questão agrária”. 

Nas palavras de Gerson Teixeira: 
“latifúndios improdutivos serão 
transformados em fábricas de carbono e 
em repositórios de reserva legal, o que lhes 
assegurará função produtiva e virtuosismo 
ambiental”4. Isso verdadeiramente 
torna impossível o uso do instrumento 
histórico de reforma agrária no Brasil que 
é a desapropriação dos imóveis rurais 
improdutivos e descumpridores da função 
3 Pousio: É a interrupção temporária de atividades 
agrícolas, pecuárias ou silviculturais, para possibilitar a 
recuperação da capacidade de uso do solo. No Senado 
Federal, deu-se ao texto do Código Florestal um marco 
temporal máximo de 05 anos para tal interrupção. Porém 
nas ciências agrárias correntemente é sabido que o tempo 
de recuperação do solo em geral leva de 01 a 02 anos.  
4 TEIXEIRA, Gerson. novo código florestal tende a blindar 
o latifúndio improdutivo da desapropriação. Disponível em: 
http://www.mst.org.br/Novo-Codigo-Florestal-tende-a-blindar-
-o-latifundio-improdutivo-da-desapropriacao

social para serem criados assentamentos e se 
tornarem territórios do modo de produção 
agrícola camponesa.

Na trilha da concretização e avanço 
dos mecanismos da economia verde no 
Brasil, o Novo Código Florestal apresenta 
um verdadeiro “programa”, a partir dos 
prazos, regulamentação e implementação 
dos instrumentos nele previstos. A primeira 
etapa vem sendo a criação de um sistema 
nacional de informações fundiárias e 
ambientais dos imóveis rurais, a partir 
do Cadastro Ambiental Rural (CAR): este 

servirá de base de dados para um retrado dos 
passivos ambientais, tendo-se um quadro da 
demanda para o mercado de ativos verdes 
para compensação, bem como serve para o 
controle do lastro real dos ativos financeiros 
verdes derivados dessas terras rurais. 

Um segundo estágio é o lançamento 
de Programas Estaduais e Federais de 
Regularização Ambiental (PRA’s), aos 
quais os proprietários rurais com passivos 
ambientais deverão aderir. Pelos PRA´s, serão 
apresentados um “cardápio” de instrumentos 

de superação dos passivos ambientais ou até 
sua transformação em ativos (mecanismos 
de compensação financeira, como a CRA, 
compensação via servidão ambiental, 
recuperação ou recomposição de áreas 
degradadas, pagamentos por serviços 
ambientais, dentre outros (Arts.58, 61-A, 66 
da Lei 12.651/2012).

É, então, na resistência e disputa sobre 
essa parcela da realidade que temos que 
ter nossos esforços centrados: em lugar da 
mercantilização e privatização da vida e da 
biodiversidade, necessitamos que alternativas 
a essa lógica (outras formas de economia 
não-capitalista) se ponham e consolidem para 
disputa. Em lugar de “serviços ambientais”, 
devemos falar em “modo de produção dos 
povos e comunidades tradicionais e da 
agricultura familiar e camponesa”5. 

Portanto, frente a uma dimensão utilitarista 
de “prestadores de serviços”, o reforço da 
ação política deve ser sobre a perspectiva 
de afirmação e efetivação de direitos, 
em específico, Direitos dos Agricultores, 
Agricultoras, Povos e Comunidades 
Tradicionais, bem como na concretização de 
políticas de incentivo a seus modos de vida 
e produção (agregação de valor, política de 
preço justo, apoio à comercialização etc). 

Por isso, a proteção deve ser aos direitos 
coletivos destes sujeitos (Arts. 215 e 216 da 
Constituição Federal(CF)), que muito mais 
convivem de forma sustentável com o meio 
ambiente e biodiversidade (Arts.225 e 170 da 
CF e  Convenção de Diversidade Biológica 
(CDB)) e produzem alimentação adequada 
para todos com soberania alimentar (Art. 6 
CF e Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos para Agricultura e Alimentação 
(TIRFAA) da FAO), bem como na promoção 
do direito ao acesso à terra e ao território 
(p. ex. Convenção 169 da OIT). Logo, no 
plano da construção de novas estruturas 
estatais e normativas, resta fundamental a 
consolidação do estatuto jurídico dos bens 
comuns como forma de proteção de direitos 
humanos sociais, econômicos, culturais e 
ambientais (DHESCAs) dessas coletividades 
do campo, florestas e rios.  

5 FASE. Visões alternativas ao Pagamento por serviços am-
bientais. Caderno de debates n. 01. Rio de Janeiro, Junho, 2012, 
p. 32. Disponível em: http://issuu.com/ongfase /docs/fase_viso-
esalternativasaospsa.

“na trilha da 
concretização 
e avanço dos 

mecanismos da 
economia verde no 

Brasil, o novo código 
Florestal apresenta 

um verdadeiro 
“programa”, a 

partir dos prazos, 
regulamentação e 
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* André Barreto é advogado popular e assessor jurídico da 
Terra de Direitos – Organização de Direitos Humanos.  
E-mail: andre@terradedireitos.org.br 

novo código florestal, 
territórios e  
capitalismo verde
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o Banco Mundial e o 
lado “esverdeado” da 
acumulação capitalista 
no cerrado brasileiro
o contraponto das lutas populares 

ao processo de “acumulação 
por espoliação” (HARVEY, 

2005), deflagrado sobre o Cerrado 
pelo Capital, teve alguns elementos 
incorporados nos primeiros anos do 
governo Lula, fundamentalmente 
aqueles que não colocavam em xeque 
as estruturas do arcaico arranjo 
agrário da região. Deste processo 
contraditório, surgiu o Programa 
Cerrado Sustentável, uma parceria 
entre o Ministério do Meio Ambiente 
e o Banco Mundial (2007). Essa 
parceria conta com o aporte de US$ 
13 milhões por parte do Fundo Global 
para o Meio Ambiente (GEF, na sigla 
em inglês) e uma contrapartida do 
Governo no valor de US$ 26 milhões. 
Para operacionalizá-lo, o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) articulou 
parcerias com órgãos estaduais de 
Meio Ambiente de Goiás e Tocantins1.

O estágio mais avançado é o do 
Programa Cerrado Sustentável Goiás 
(PCSG)2, criado em 2010. Em seu 
1 Cada estado recebeu US$ 3 milhões, ficando US$ 7 milhões 
para o MMA. Ambos entes federativos se comprometeram em 
aportar o dobro do valor recebido do Banco Mundial/GEF.

2 Detalhes e documentações sobre esse programa podem ser 

papel de formulador-parceiro de 
políticas e ações do Estado, atuando 
de fato como “intelectual orgânico” 
do capital financeiro internacional, o 
Banco Mundial utiliza-se de objetivos 
genéricos para direcionar seus acordos 
e consolidar seus instrumentos. No caso 
do PCSG, os componentes do acordo 
de cooperação com a SERMARH/
GO são igualmente vagos: i) criação 
de Unidades de Conservação (UCs) 
de proteção integral; ii) utilização 
sustentável de áreas produtivas; e iii) 
desenvolvimento de políticas.

No entanto, é no detalhe que 
se descobrem os reais interesses. 
O primeiro componente trata da 
criação, expansão e consolidação de 
áreas protegidas em “regiões de alta 
importância biológica do Corredor 
Paranã-Pirineus”3 (SEMARH  2010:10). 
Inicialmente, previa-se a criação de 
80 mil hectares sob a forma de UCs de 
Proteção Integral, porém essa extensão 
foi ampliada para 117.000 hectares em 
2010 (SEMARH, 2010). As áreas pré-
conseguidos no sítio http://www.semarhtemplate.go.gov.br/
pagina/projeto-cerrado-sustentavel-goias-pcsg
3 O Corredor Ecológico Pirineus-Paranã compreende regiões 
dos estados de Tocantins, Goiás e Distrito Federal, com área 
aproximada de 10 milhões de hectares.

selecionadas pelo Governo estão na 
tabela 01.

O PCSG prevê o reassentamento 
involuntário de famílias, prática 
comum das Instituições Financeiras 
Internacionais (IFIs) (FURTADO; 
STRAUTMAN, 2012), sendo que 
nesses casos as comunidades 
deverão decidir entre a indenização, 
o reassentamento ou o auto-
reassentamento (SEMARH, 2010). O 
pressuposto, portanto, é que não há 
antagonismo entre a criação de novas 
áreas protegidas e a desterritorialização 
de famílias camponesas.

Para realizar os estudos preliminares 
das primeiras UCs a serem criadas 
(Parques Estaduais (PEs) da Serra 
da Prata, do São Bartolomeu e do 
São Félix4), a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(SEMARH) contratou a Fundação 
Pró-Natureza (FUNATURA). Todas 
três futuras UCs estão na mesorregião 
Norte Goiano, onde se encontram 
o Quilombo Kalunga e diversas 
comunidades camponesas.  Em nenhum 
dos estudos constam levantamentos 

4 Os estudos estão disponíveis no sítio http://www.funatura.org.br/

   FinanceiriZaÇÃo 
da natUreZa Luiz Henrique Gomes de Moura*



25

contra corrente

de campo junto a essas comunidades, 
sendo que os campos se restringiram a 
“encaminhamento de ofícios, consultas, 
reuniões e entrevistas informais com 
representantes das prefeituras”5. Porém, 
após a apresentação destes estudos 
em audiências públicas realizadas 
entre os dias 23 e 26 de maio de 2013, 
deflagrou-se o conflito das comunidades 
com a criação destes três PEs. 

O alijamento destas comunidades 
camponesas dos estudos preliminares 
e a consulta exclusiva por meio do 
falido sistema de audiência pública 
se somaram à sinalização de eventual 
necessidade de desterritorialização 
de várias famílias6, desvendando 
5 Esta é a metodologia apresentada formalmente no estudo 
socioeconômico para criação do Parque São Bartolomeu 
(FUNATURA, 2012, p. 11), mas está implícita em todos os 
demais estudos.

6 Em julho, a FUNATURA informou em seu sítio que a 
Comunidade do Moinho, localizada em Alto Paraíso e uma das 

as marcas indeléveis do método de 
atuação do Banco Mundial (FURTADO; 
STRAUTMAN, 2012; ORTIZ, 2012). 

Já o segundo componente do PCSG 
trata da “utilização sustentável da 
paisagem produtiva no Corredor 
Paranã-Pirineus e na Área de 
Proteção Ambiental do João Leite7” 
(SEMARH, 2010, p. 11). Entretanto, 
esta “utilização sustentável” na 
realidade visa aprofundar os sistemas 
produtivos degradantes, estruturando a 
compensação de reservas legais extra-
propriedade, muito similar à Cota de 

mais atingidas pela proposta de criação do Parque Estadual 
São Bartolomeu, foi excluída da projeção original. Entretanto, 
os impactos em outras comunidades e com futuras zonas 
de amortecimento continuam no centro da polêmica destes 
projetos, e processos de organização e articulação social 
começam a surgir para resistir a essa ofensiva.

7 Esta APA visa, originalmente, preservar os mananciais d’água 
que abastecem a Grande Goiânia. Compreende os municípios de 
Goiânia, Terezópolis de Goiás, Goianápolis, Nerópolis, Anápolis, 
Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás.

Reserva Ambiental (CRA), criada pelo 
ovo Código Florestal.

Com esse mecanismo, a 
territorialização do capital por meio do 
agronegócio não encontra limitações, 
sendo a função socioambiental da 
terra dilacerada. Trata-se, portanto, de 
como ampliar a exploração integral 
de propriedades rurais (que ocupam 
cerca de 80% da área da Área de 
Proteção Ambiental (APA) João 
Leite). Trata-se, também, de como 
aumentar a extração da renda da 
terra onde esta é consideravelmente 
elevada (AMIN; VERGOPOULOS, 
1977), por sua proximidade com os 
polos econômicos da região (Goiânia, 
Anápolis e Distrito Federal). 

Assim, mesmo antes da alteração 
do Código Florestal, a iniciativa 
do Banco Mundial já defendia “a 

NOME DA ÁREA POTENCIAL ÁREA PREVISTA (ha) MESORREGIÃO MUNICÍPIOS

São Bartolomeu 35.195,5 Norte Goiano Nova Roma, Alto Paraíso, Cavalcante e Teresina

Larguinha/São Felix 11.777,4 Norte Goiano Cavalcante

Santo Antônio/Traíras 12.164,9 Norte Goiano Cavalcante

Acaba Vida 11.170,1 Norte Goiano Niquelândia, Mimoso de Goiás

Grande/Passa Sete 30.308,0 Norte Goiano Niquelândia, Mimoso de Goiás, Água Fria

Serra da Prata 33.896,5 Norte Goiano Monte Alegre

Cidade de Pedra – São 
Gonçalo

1.362,6 Leste Goiano Pirenópolis

Rio Corrente 59.752,0 Leste Goiano Alvorada do Norte, Flores de Goiás

Rio Paranã 33.816,7 Leste Goiano Flores de Goiás, Iaciara

Rio Jacuba 6.863,5 Sul Goiano Chapadão do Céu, Serranópolis

Douradinho-Panela 9.201,2 Sul Goiano Serranópolis

Nascentes do Rio Caiapó 73.426,1 Sul Goiano Caiapônia

Pinga Fogo 42.657,7 Sul Goiano Mineros, Doverlândia, Portelândia, Caiapônia

Meia Ponte 1.078,6 Sul Goiano Goiatuba

Serra da Bocaína 4.020,5 Noroeste Goiano Uirapuru

tabela 01. Áreas potenciais para criação de unidades de conservação estaduais - Goiás

Fonte: SEMARH, 2012.
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implementação de um sistema de 
mercado para as reservas legais”. A 
extensão desse modelo de compensação 
de reserva legal extra-propriedade 
será de, no mínimo, 200 mil hectares. 
Entretanto, sua importância está 
no desenvolvimento e teste dos 
instrumentos, os quais deverão se 
irradiar para o resto do estado e para 
outras regiões do Cerrado. E isso será 
garantido via um novo marco legal, 
que é justamente o terceiro componente 
do PCSG.

não tem ponto sem nó: a 
consolidação legal da financeirização 
da natureza em Goiás

A perspectiva de longo prazo do 
Banco Mundial se materializa no 
terceiro componente do programa: 
“o fortalecimento institucional 
e desenvolvimento de políticas”, 
objetivando a construção de um 
marco legal que incorpore o primeiro 
(UCs) e o segundo (Reservas legais 
extra-propriedade) componentes à 
dinâmica de acumulação capitalista 
preconizada pela economia verde. O 
resultado é o Anteprojeto de Lei (APL) 
de Pagamento de Serviços Ambientais 
(PSA) e Regulação do Clima8. Dentre 
outros pontos críticos, esse APL busca 
subordinar as Terras Indígenas (TIs), 
as UCs  e as porções dos territórios 
camponeses à lógica da financeirização 
da natureza por meio de mecanismos 
de Redução de Emissão por 
Desmatamento e Degradação (REDD) e 
similares (Arts. 30 e 34). 

Outra ação que torna singular o 
avanço da economia verde no Cerrado, 
tendo Goiás como seu timoneiro, é a 
aprovação do novo Código Florestal 
Estadual (Lei 18.104/2013), sendo o 
primeiro estado a tomar essa iniciativa 
8 A minuta do referido APL e demais documentos de subsídio 
para sua criação podem ser acessados no sítio http://www.
semarhtemplate.go.gov.br/estudos-projetos

após a aprovação da lei federal9. Em seu 
texto, já consta o conceito de crédito 
de carbono e a obrigatoriedade de o 
Poder Executivo criar o programa de 
PSA estadual. Arremata, ainda, com o 
reconhecimento legal do REDD (artigo 
74), o colocando como mecanismo de 
compensação e adicionalidade nacional 
ou internacional.

Portanto, as últimas movimentações 
da economia verde em Goiás 
confirmam as tendências de que essa 

não é uma investida pontual do capital, 
nem tampouco está restrita a biomas 
florestais ou às TIs. Confirmam também 
o papel central que as IFIs possuem 
nesse momento de consolidação de um 
novo flanco de acumulação.

No seio do agronegócio brasileiro 
(Goiás é o quinto maior PIB 
agropecuário do país), a economia 

9 Diferentemente do Código Ambiental de Santa Catarina, que 
até hoje é juridicamente questionado, e da tentativa de criação 
de um Código Ambiental no Rio Grande do Sul, abortado por 
conta da pressão popular ainda em 2010, esse Código Florestal 
de Goiás surge com o lastro das modificações do CF federal, 
tornando-se referência para as mudanças em outros estados.

verde avança em diversas 
frentes, confirmando seu papel de 
complementariedade e alavancagem 
da dita economia marrom. O cerrado 
goiano é região de territórios 
quilombolas, resistências indígenas e 
lutas camponesas que historicamente 
enfrentaram a burguesia agrária 
arcaica e, mais recentemente, a aliança 
desta com o capital internacional. 
Um novo front de batalha se anuncia 
e, agora, é momento de reflexão 
e unidade entre as organizações 
populares, camponesas e urbanas, para 
enfrentarem mais essa investida.

* Luiz “Zarref” é militante do MST, doutorando em 

Geografia (UFG) e pesquisador do grupo Modos de Produção 

e Antagonismos Sociais (UnB).
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Banco interamericano de 
desenvolvimento e Financiamento  
da Biodiversidade na américa Latina 

P roduto da crise de 2008, a 
economia verde se afiança 
como tábua de salvação para 

o sistema capitalista. Enquanto isso, 
os países do sul global, onde se 
concentra o maior potencial para os 
negócios ambientais, são objeto de 
novas imposições para que possa ser 
colocado a disposição do mercado, 
o sistema financeiro e seus agentes. 
Começa, assim, a se consolidar um 
processo de capitalização da natureza 
na América Latina, o que corresponde 
a uma série de reformas políticas e 
institucionais lideradas por organismos 
multilaterais, entre o quais tem 
protagonismo o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID).

A Iniciativa de Energia Sustentável 
e Mudança Climática (SECCI, sigla 
em inglês) é um exemplo desse tipo 
de reformas agenciadas pelo BID. Sob 
essa, financiaram-se o desenvolvimento 
de políticas de mudança climática em 
diferentes países latino-americanos 
(México, Colômbia, Peru, Trinidad e 
Tobago, Guatemala, Brasil e Bolívia), 
como também propostas de reforma 
institucional ligadas à criação dos 
mercados de carbono. Esses tipos de 
reformas se centram na promoção de 
redes e plataformas para a articulação 
de atores públicos e privados, atingindo 
o alvo do BID, que prevê juntar seus 
esforços ao de “governos, empresas e 
organizações da sociedade civil” (BID, 
2013a). Dessa maneira, os Governos 
dispõem sua legislação e arcabouço 
para promover, em conjunto com o 

protagonismo da bancada aliada a 
setores empresariais, as condições 
financeiras, institucionais, legais, 
políticas e de legitimidade para garantir 
solidez e respaldo às propostas dos 
novos mercados verdes.

Reflexo da influência citada, ao 
melhor estilo dos planos de ajuste 
estrutural, já aplicados na região, 
é a reforma da política ambiental 
na Colômbia entre 2001 e 20121, 
que consegue outorgar poderes 
extraordinários ao presidente para 
modificar os objetivos e estrutura 
orgânica dos Ministérios, dando um 
maior poder ao Ministério do Meio 
Ambiente para a tomada de decisões 
sobre o uso e aproveitamento do 
patrimônio natural. Tal modificação se 
materializa no Decreto 3570 (Colômbia, 
2011), por meio do qual é atribuída nova 
função ao Ministério do Meio Ambiente, 
qual seja, “avaliar os alcances e efeitos 
econômicos dos fatores ambientais, sua 
incorporação ao valor de mercado de 
bens e serviços...”. No mesmo Decreto, 
cria-se o “escritório de negócios verdes 
e sustentáveis”, fazendo explicita a 
orientação para a mercantilização 
da natureza e a implementação dos 
preceitos da economia verde.

Já em escala regional, em março 
de 2013, o BID lança o Programa de 
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos 
(ver: http://www.iadb.org/biodiversidad). 
Antes apresentado na Conferência Rio 
1 O processo cronológico e estratégico do desenvolvimento 
desta reforma política pode ser consultado com maior detalhe 
em: CENSAT Agua Viva. 2012. Política Colonial Forestal. Revista 
semillas, 50: 16-21.

+20, o programa tem o objetivo de 
aproveitamento do capital natural na 
América Latina e no Caribe. Para atingir 
esse objetivo, definiu como linhas de 
ação: “integrar o valor da biodiversidade 
e os serviços ecossistêmicos em setores 
econômicos de importância chave; proteger 
os ecossistemas regionais prioritários; 
promover governança e políticas ambientais 
eficazes; e criar novas oportunidades de 
negócio de desenvolvimento sustentável” 
(BID, 2013b).

No âmbito deste programa, 
desenvolveram-se as principais 
propostas de financeirização da natureza 
e fomento de uma economia verde na 
região. As propostas se concentram na 
promoção de atividades de fomento 
ligadas a territórios em biomas como 
a Amazônia, Pantanal, o Chaco, 
Cerrado, Andes tropicais, Arrecife 
mesoamericano, Escudo Guianês 
e o Grande Ecossistema Marinho 
do Caribe. Diante disso, é preciso 
não perder de foco que estratégias 
como a outrora Iniciativa para a 
Integração da Infraestrutura Regional 
Sulamericana (IIRSA), agora renovada 
como Conselho Sul-americano 
de Infraestrutura e Planejamento 
(COSIPLAN)2, promovidas a partir 
de programas de fomento do BID, 
tem resultado em uma das principais 
ameaças a estes territórios, bem como 
a outras áreas de rica biodiversidade.

Depois das reformas serem feitas 
no interior dos países, como foi 

2 Mais informação a respeito disponível em: http://www.
planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=156&sub=764&sec=10

contra corrente
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exemplificado com o caso da Colômbia, 
as mesmas passam a ter papel decisivo 
na consolidação dos programas do BID. 
O Programa de Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos do BID conta com a 
Colômbia como o primeiro contribuinte 
com uma quantidade US$700 mil 
aportados pela Agência Presidencial 
para a Cooperação da Colômbia (APC). 
Adicionalmente, esse país “também se 
converteu em sócio do BID por meio do 
Fundo de Infraestruturas de Integração 
(FIRII)” (APC, 2013). Tal fundo financia 
projetos enquadrados na IIRSA. Isso 
não é uma simples coincidência ante o 
fato que um dos projetos financiados 
pelo BID, no marco do fortalecimento 
da biodiversidade na Colômbia, 
corresponde àquele que procura 
compensar os impactos produzidos pela 
construção da estrada Pasto-Mocoa, 
financiada pelo banco no âmbito da 
IIRSA na Amazônia colombiana.

Por isso, o processo de capitalização 
da natureza termina não sendo 
unicamente uma proposta para a 
geração de novos valores econômicos 
a ser negociados por meio dos 
mercados verdes, senão também 
uma manobra complementar para 
dar continuidade às estratégias mais 
impactantes relacionadas à promoção da 
infraestrutura e à ampliação da matriz 
energética na América Latina.

Nesse sentido, deve-se ressaltar o fato 
que a ênfase denotada nos negócios 
ambientais, erigidos pela “economia 
verde”, não significa a superação da 
“economia cinza” e seu extrativismo 
(petroleiro, mineiro, florestal etc). Pelo 
contrário, essas ações se fortalecem com 
a economia verde, tornando possível a 
exploração de novas fontes de recursos 
naturais e a exploração de novas 
fronteiras econômicas na região. Soma-
se a isso, o fato de que as iniciativas 
ampliam o controle territorial das áreas 
biodiversas; daí a necessidade de “(...) 
incrementar a inovação do setor privado 
na proteção do meio ambiente (diretriz já 
assumida e implementada no continente), 

aumentar o financiamento para a medição 
e monitoramento da biodiversidade 
e os serviços ecossistêmicos e sua 
conservação”(BID, 2013a).

As estratégias para garantir tal 
“conservação” incluem os desembolsos 
dos programas de pagamento por serviços 
ambientais, compensação e conservação, 
como é o caso do Programa de Redução 
de Emissões por Desmatamento e 
Degradação das Florestas (REDD), em suas 
diferentes versões. Trata-se de valorações 
econômicas que transformam e substituem 
valores arraigados (de uso, culturais, 
consuetudinários, espirituais), que 
garantem o uso, manejo e conservação 
comunitária do patrimônio. Essas 
valorações econômicas colocam 
agentes externos aos territórios na 
função de conservá-los.

Esse estouro da economia verde, 
somada a suas facetas já instaladas, tais 
como os programas assistencialistas 
de pagamento a famílias na Colômbia 
ou o Bolsa Verde, no Brasil, acabam, 
acabam levando a realização de um 
objetivo prejudicial às comunidades: a 
transformação de territórios em espaços 
com comunidades desarticuladas, 
com economias locais e processos 
organizativos quebrados e indivíduos 
aguardando os restos dos orçamentos 
que deveriam ser destinados a garantir 
necessidades, que não são satisfeitas. 

* Diego Cardona Calle Coordenador Florestas e 
Biodiversidade CENSAT Agua Viva – clima@censat.org
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os desdobramentos do 
capitalismo de desastre no 
acre – a “adicionalidade  
do medo”
o capitalismo de desastre

o fato do modo de produção 
capitalista causar desequilíbrios 
em sociedades e no meio 

ambiente foi amplamente descrito 
e analisado no século passado. 
Entretanto, na atual fase do 
capitalismo, destaca-se ainda outra 
tendência, ainda menos estudada, 
inerente deste sistema: a de explorar 
economicamente crises, inclusive 
aquelas por ele provocadas. A 
jornalista canadense, Naomi Klein, no 
livro A doutrina do choque: a Ascensão 
do Capitalismo de Desastre (2008),  
descreve como nos Estados Unidos 
experimentos psiquiátricos associados 
a teorias do liberalismo econômico de 
Milton Friedman deram origem a novas 
estratégias de dominação geopolítica, 
em seguida “testadas” nas ditaduras 
latino-americanas. Estes mecanismos 
começam a funcionar quando os 
indivíduos de uma sociedade perdem 
sua narrativa, e o capitalismo selvagem, 
aproveitando sua paralisia e impotência, 
pode impor suas regras sobre eles. Nesta 

lógica perversa,  desastres naturais 
e até guerras se tornaram grandes 
“oportunidades de mercado”.
O presente artigo busca, à luz do 
conceito do Capitalismo de Desastre, 
analisar a adaptação de um modelo 
“clássico” de desenvolvimento 
sustentável, vigente no Acre na maior 

parte da primeira década de 2000, 
para o modelo atual que enfatiza a 
implementação dos mecanismos da 
chamada Economia Verde, apontando 
como marco desta transição a Lei 
Estadual 2.308/2010, que institui o 
Sistema Estadual de Incentivos a 
Serviços Ambientais (SISA).

Área de Manejo Florestal Múltiplo, Xapuri, Acre (2011).
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Fase um: “Use-o ou perca-o”
O período do “clássico” 
desenvolvimento sustentável teve 
seu início no Acre em 1999, quando 
a chamada Frente Popular do Acre 
(FPA), liderada pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT) assumiu  o governo 
do Estado com Jorge Viana.  A equipe 
do  chamado “Governo da Floresta” 
soube reproduzir em nível local um 
discurso que havia se criado no âmbito 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), a partir de 1980, e consolidado 
na ECO 92. Conforme o lema: “use it or 
lose it” (use-o ou perca-o), o  discurso 
do  “desenvolvimento sustentável” 
disseminado nesse momento afirmava 
que a única possibilidade de preservar 
os recursos biológicos seria usá-los 
comercialmente, ou seja,  incluí-los em 
processos produtivos.

a FPa e os primeiros empréstimos 
para políticas de desenvolvimento 
sustentável
Promovendo a ideia de que a Frente 
Popular seria a autentica continuação 
da luta dos povos das florestas 
acreanas, e transfigurando estes 
povos como se fossem vocacionados 
ambientalistas de mercado, o 
Governo ofertou o Acre para as 
grandes agências e bancos de 
desenvolvimento como laboratório e 
vitrine do desenvolvimento sustentável 
na Amazônia.

Logo em 2002, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID)  concedeu um primeiro 
empréstimo de US$ 64,8 milhões 
para viabilizar o Programa de 
Desenvolvimento Sustentável do 
Estado do Acre (PDSA). Seguiriam-se, 
nos dez anos posteriores, uma série de 
financiamentos dos grandes bancos 
de desenvolvimento nesta linha. De 

acordo com documentos  do Governo, 
as operações de créditos (empréstimos) 
em 2011 totalizaram R$ 1.62 bilhões. 
(ACRE 2011:13). Os dados da oposição 
entretanto indicam, que a dívida do 
Acre esteja na cifra dos R$ 3 bilhões.  
(AC24 HORAS, 2013) . O problema do 
endividamento ainda é agravado pela 
crescente dependência do estado dos 
recursos federais.  Enquanto em 2004 
a União transferiu em torno de R$ 1,2 
bilhões para o Acre, no ano de  2012, 

na lógica do Capitalismo de Desastre. 
Assim como a crise da dívida na 
década de 80 havia forçado os países 
africanos e latino-americanos a 
“privatizar ou morrer” (KLEIN 2008:20), 
os compromissos financeiros com os 
grandes bancos fizeram “necessárias” 
a penhora e privatização das florestas 
no Acre. Em 2006, a então Ministra 
Marina Silva criou as bases para 
esta privatização, ao permitir, 
por meio da Lei n.º 11.284, as 
concessões de florestas públicas 
para empresas privadas. 

Perda de identidade 
A pressão financeira exercida pelos 
bancos se traduz diretamente na 
repressão dos povos da floresta pelo 
Governo. Além da tutelagem pelo 
discurso tecnocrata  e a cooptação 
de lideranças, o medo contribui para 
a paralisia destas pessoas: medo de 
ser multado pelos órgãos ambientais, 
medo de ser criminalizado, de ser 
excluído ou reprimido por discordar 
com as políticas governamentais. O 
líder seringueiro Osmarino Amâncio 
descreve a atual situação do 
movimento assim:  “Hoje você vê o 
Secretário dirigindo a assembleia do 
sindicato, secretário do Governo do 
Estado fazendo a pauta do movimento 
sindical e o sócio ta la, muitas vezes 
assistindo”  (ALMEIDA e
CAVALCANTE 2006: 70). 

O que os fazendeiros não 
conseguiram na década de 1980 
– desmobilizar o movimento 
seringueiro – as politicas paternalistas 
do desenvolvimento sustentável 
promoveram com muito mais eficácia 
nas décadas seguintes. O principio da 
dominação neste processo se baseia, 
no isolamento, no esmorecimento da 
personalidade e na perda de identidade 

o problema do
endividamento

ainda é agravado
pela crescente

dependência do
estado dos

recursos federais.

as transferências ascenderam a mais de 
R$ 3 bilhões (CGU 2013).

As condicionantes que acompanham 
os empréstimos estão  exemplificadas 
na descrição do projeto atual 
financiado pelo BID: “Espera-se leiloar 
300.000 hectares de florestas estaduais 
em licitações fechadas para o manejo 
florestal sustentável. [...] O projeto 
prevê um aumento  da contribuição 
do setor florestal para o crescimento 
econômico em 6 por cento” (IADB 2013, 
tradução nossa)

Mesmo ocorrendo praticamente 
despercebido pela população do Acre, 
o endividamento do Estado  surte 
severas consequências, inserindo-se 
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contra corrente

No caso dos povos da floresta, esta 
identidade é plenamente vinculada às 
formas de ocupação do território. 

A Presidente do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de Xapuri, Dercy 
Teles, descreve a iminente perda de 
identidade provocada pelas represálias 
ambientais assim: “você vai se sentir 
inútil, não tem como a pessoa viver 
parada só comendo e olhando pra mata 
sem poder fazer tudo aquilo que ele 
cresceu fazendo, pescando, caçando, 
andando, fazendo sua roça, etc.”  
(DOSSIÊ ACRE 2012: 39)

Fase dois: “Precifique,  
ameace e negocie-o”
Em 2007, a ONU iniciou uma nova 
produção discursiva, ao introduzir o 
Programa Economia dos Ecossistemas 
e da Biodiversidade (TEEB, na sigla 
em inglês) (2008). Em contraste com 
o lema do “clássico” desenvolvimento 
sustentável “use-o ou perca-o”, agora 
agrega-se valor financeiro aos recursos 
e processos naturais ameaçados 
ao se comprometer em os manter 
intocados, ou seja, em não usá-los. 
Uma vez tendo um processo natural 
descrito tecnicamente como “serviço 
ambiental”, e tendo ele precificado sob 
a confirmação de que sua existência 
e reprodução estão ameaçadas, 
certificados podem ser emitidos e 
vendidos. Estes papeis certificam que 
haverá uma provisão “adicional” deste 
serviço por meio de um determinado 
projeto adicional em relação a um 
cenário projetado, sem o projeto.  

O primeiro “serviço” a ser precificado 
e negociado na prática foi o da fixação 
de carbono nas florestas, que deve 
parcialmente compensar emissões de 
indústrias que causam o aquecimento 
global.  Certificados gerados a partir de 
projetos de Redução de Emissões por 

Desmatamento e Degradação Florestal, 
chamados REDD ou REDD+, já podem 
ser adquiridos por poluidores que 
querem se tornar “neutros em carbono”.   

Mais uma vez, o governo da FPA 
soube rapidamente traduzir o discurso 
do nível global para o local e assegurar 
sua posição de “vanguarda” na 
aplicação da Economia Verde nas 
florestas tropicais. Ao criar a Lei SISA , 
o Estado autoriza a si mesmo, por meio  
da criação de institutos, comissões 
e uma agência comercial, a criar e 
alienar créditos resultantes de “serviços 
ambientais”, tais como sequestro de 
carbono, conservação da beleza cênica 
natural, regulação de clima, valorização 
cultural e do conhecimento tradicional 
ecossistêmico, entre outros1. 

Mas, como recursos e processos 
naturais, concebidos pela 
Constituição Federal de 1988 em seu 
Artigo 225 como bens comuns, e, 
consequentemente, inapropriáveis e 
inalienáveis, podem de repente “por 
lei” ser transformados em mercadoria? 
Ignorando as fortes preocupações 
da sociedade civil, como aquelas 
formuladas na Carta do Acre (2011), 
os promotores da Economia Verde 
dão maciço apoio  à implementação 
do sistema “exemplar” no Acre. 
Após quatro dias da criação da Lei 
SISA, o Fundo Amazônia aprovou o 
financiamento do Projeto Valorização 
do Ativo Ambiental Florestal com 
R$ 60 milhões, para incentivo 
técnico e financeiro aos serviços 
ambientais (FUNDO AMAZÔNIA 
2013). Em 2013, seguiram mais R$ 
50 milhões do banco alemão KFW à 
titulo de reconhecimento pelas “ações 

1 Fazem parte do arranjo Institucional do SISA:  (1) o Instituto 
de Regulação Controle e Registro, (2) a Comissão Estadual de 
Validação e Acompanhamento, (3) o Comitê Científico (4), a 
Ouvidoria do Sistema e (5) a Agência de Desenvolvimento de 
Serviços Ambientais do Estado do Acre.

pioneiras”, e como incentivo, dentro 
do programa REDD “Early Movers” 
(REM) (IPAM 2013).

Quais são então, nesta nova fase, 
as condições do financiamento? Para 
garantir a manutenção dos “serviços 
ambientais” os impactos negativos da 
“ação antrópica” (atividades de seres 
humanos) precisam ser minimizados, 
ou seja , as pessoas que vivem da 
floresta precisam ter suas atividades 
controladas ou suspensas. Isto exige 
restrições e regras de gestão ambiental 
mais severas.

É neste momento, que a crise 
- a paralisia do movimento, a 
criminalização das práticas tradicionais 
pelas políticas paternalistas do 
“desenvolvimento sustentável” - 
se torna “oportunidade”, abrindo 
o terreno para a imposição dos 
novos mecanismos mercadológicos. 
Comprometidos por algum pagamento, 
enganados por um falso discurso 
que os descreve como “guardiões 
da floresta” e, de fato, privados de 
seu direito de livre interação com os 
elementos da natureza, os moradores 
da floresta passam a preencher no 
cenário da Economia Verde a função 
de imóveis “espantalhos culturais”, 
tendo a única atribuição de vigilância 
para que os processos de acumulação 
de capital, a partir do seu território, 
ocorram imperturbados. 

Em 2012, na Rio+20, integrantes do 
grupo da Carta do Acre interviram em 
eventos promovidos pelo Governo do 
Acre e lançaram um dossiê intitulado  
“O Acre que os mercadores da natureza 
escondem”, revelando a aplicação do 
modelo da Economia Verde no Acre  
como ambientalmente destrutivo e 
socialmente excludente. 

Entretanto, as palavras mais diretas 
acerca da “nova logica” por trás dos 



32

investimento alto, sem garantia

serviços ambientais e REDD  vieram de 
forma inesperada, de uma pessoa que 
tinha sido considerado um potencial 
“parceiro” do Governo do Acre. No 
evento paralelo da Rio+20 Economia 
Florestal Verde e Cooperação Sul-Sul, 
realizado pelo WWF Internacional 
com o Governo do Acre e o Governo 
de Sabah (Malásia), o diretor do 
setor Florestal de Sabah,  Datuk Sam 
Mannan causou constrangimento 
entre os presentes representantes de 
governos e ONGs, quando explicou: 
“Se nossa atividade  habitual é a boa 
governança das florestas, tratando-
se de uma floresta certificada e bem 
gerida em uma área de padrão mundial 
de conservação e, assim por diante, o 
REDD + não pode ser aplicado.  Foi-me 
explicado que não há adicionalidade 
- ou seja, a adicionalidade do medo!!. 
Não havendo adicionalidade, o carbono 
não tem nenhum valor - não vai vender. 
Ninguém quer comprá-lo. Nada! Se, pelo 
contrário, você destruir e depois parar 
no meio, ameaça de causar mais danos, 
então há adicionalidade e, portanto, 
o carbono retido vende.  Senhoras e 
Senhores, isso é loucura e um sistema 
que recompensa trapaceiros, recompensa 
chantagistas e recompensa  pessoas 
que intimidam. Al Capone deve estar 
sorrindo no túmulo dizendo: ‘Cumpadre, 
minha cultura está viva!’” (MANNAN 
2012:11, tradução nossa)

o acre como laboratório de choque?
Mais recentemente, com a aprovação 
da Lei Estadual 2.728, em agosto de 
2013, o Governo do Acre autorizou 
a transferência de cem milhões de 
toneladas de dióxido de carbono 
para a Companhia Agência de 
Desenvolvimento de Serviços 
Ambientais do Estado do Acre S/A, a 
agência comercial do SISA. Supondo 

que uma tonelada do gás tenha 
valor de R$ 10, esta transferência 
corresponderia a um bilhão de 
reais. Com isso, o Governo parece 
querer inaugurar o ato da milagrosa 
“multiplicação do carbono”, no 
qual quaisquer ameaças ambientais 
ou impactos negativos sobre os 
ecossistemas, inclusive aqueles que 
podemos esperar no futuro próximo 
em consequência da exploração de gás 
e petróleo no Acre, podem, através da 
palavra mágica “adicionalidade” ser 
transformados em dinheiro. Mas qual 
será ao final o destino deste dinheiro? 
Provavelmente terá que ser usado 
para pagar os juros para os bancos, 
viabilizando assim novos e maiores 
financiamentos e continuar saciando a 
sede do capital em manter escalas de 
lucro crescentes.

Os Programas de Pagamento 
por Serviços Ambientais e REDD 
visam transformar o Acre em mais 
um “laboratório de choque”, onde 
endividamento, destruição ambiental, 
opressão e espoliação dos povos formam 
um circulo viçoso. Naomi Klein  define 
um estado de choque como “momento 
em que se forma uma lacuna entre os 
eventos que se sucedem rapidamente e a 
informação disponível para explicá-los.”  
(KLEIN 2008:543) Neste sentido, temos 
que concentrar esforços para monitorar, 
analisar e compreender estes eventos, 
ou seja, fechar esta lacuna e recuperar a 
capacidade de reação.

* Michael f. Schmidlehner é austríaco nato e brasileiro 

naturalizado, possui mestrado em filosofia pela Universidade 

de Viena - Áustria, e atua no Acre desde 1995 como sócio 

fundador da organização não governamental Amazonlink.org, 

jornalista e professor de filosofia.  

Contato: michael@amazonlink.org
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contra corrente

em novembro de 2012, durante 
seminário1 de tema Florestas, 
Governança e Clima, um 

indígena do Peru e um comunitário 
de Camarões, na África Ocidental, 
causaram constrangimento a uma 
platéia de especialistas em mudanças 
climáticas. Ao final de muitas 
explicações sobre como apresentar 
ao Fundo Global de Meio Ambiente 
ou ao Fundo de Parceria para o 
Carbono Florestal (ambos sediados 
no Banco Mundial) (GEF e FCPF, 
respectivamente, em suas siglas em 
inglês) iniciativas construídas por 
comunidades para otimizar o uso 
dos recursos naturais e promover 
os direitos territoriais, as lideranças 
apontaram: “não entendemos como isso 
garantirá, no longo prazo, a existência 
de nossos territórios baseado em fundos 
de mercado que dependem, antes de 
tudo, da legalização dos próprios 
territórios para diminuir seus custos  
de oportunidade.” 

O silêncio na platéia e a chamada 
pública para a continuidade do 
diálogo sobre como escalar as 
1 Trata-se do 12º Diálogo Sobre Florestas, Governança e Mudan-
ças Climáticas, promovido pela Rights and Resources Initiative 
(RRI, na sigla em inglês) (Iniciativa Direitos e Recursos Naturais) 
realizado em Washington D.C. com o apoio institucional do 
Fundo Global de Meio Ambiente (GEF) e Corporação Financeira 
Internacional (IFC).

estratégias locais de redução de 
emissão de Gases do Efeito Estufa 
(GEE) com fins de avançar o 
desenvolvimento em áreas florestais2 
mostraram o dilema e a contradição 
de buscar garantir direitos territoriais 
a partir dos mesmos fundos. A 
contradição se refere ao fato de que 
o fim - que é a garantia dos direitos 
territoriais e dos modos de vida que 
os preservam - torna-se os próprios 
meios para que os fundos angariem 
escala para assegurar a manutenção 
dos meios de vida tradicionais.  

Seja por Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação (REDD) 
ou suas versões com adicionalidades 
para áreas onde o foco não é a 
redução, mas a manutenção do 
estoque de carbono florestal (REDD+), 
a origem do direito territorial não 
pode se perder de vista na discussão 
sobre a legitimidade e a natureza 
desses mecanismos. Para dar voz à 
discussão, o exemplo brasileiro é 
bastante eloquente. 

2 Esta reunião fez parte de uma série de diálogos que a institui-
ção promove desde 2011 quando inicia pesquisa comparativa da 
legislação doméstica de países em desenvolvimento relacio-
nada a direitos territoriais e de uso (o chamado land tenure) 
de povos indígenas em áreas de floresta. O resultado de uma 
das pesquisas da iniciativa é o documento “Cuáles Derechos?”, 
disponível em:  http://www.rightsandresources.org/documents/
files/doc_5510.pdf.

o GeF e a construção de marcos para a 
gestão ambiental e territorial indígena

O exemplo mais forte de atuação de 
fundos internacionais na arquitetura 
da política indigenista no Brasil é o 
Projeto BRA 09/32 Projeto de Gestão 
Territorial e Ambiental Indígena. 
Financiado pelo GEF, o projeto foi 
pensado conjuntamente pela Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) e por 
lideranças indígenas, representadas 
na Confederação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
(COIAB) e Associação dos Povos e 
Organizações Indígenas do Nordeste 
(Apoinme) (de Oliveira, 2011). 

Antes mesmo de o projeto ser 
aplicado, o GEF estava interessado 
em investir na construção do marco 
institucional para política de gestão 
ambiental e territorial indígena (BRASIL, 
2010). Apontado interesse nos territórios 
indígenas, que só no bioma Amazônia 
representam aproximadamente 21,7% do 
território, com taxa de desmatamento 
inferior a 2 % (Soares-Filho et al, 
2010), ficava claro para o fundo o 
aumento da possibilidade de retorno dos 
investimentos com a criação de leis e 
políticas nacionais que regulassem o uso 
desses territórios.     

Marcela Vecchione Gonçalves*

direito de oportunidade?  
contradições entre “escalar” 
modos de vida e garantir 
territórios indígenas 
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No projeto, a FUNAI ficou como 
principal executora e, a iniciativa pré-
aprovada, juntou-se como co-executor 
o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Outro ator 
que se somou à formulação do projeto 
foi a The Nature Conservancy (TNC), que 
também se tornou uma das fontes de 
contrapartida (ver Quadro 1). Finalmente, 
por meio da Portaria Interministerial 
276/2008, cria-se o Grupo de Trabalho 
Interministerial (GTI), reunindo FUNAI, MMA 
e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 
(APIB) com fins de elaboração da Política 
Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
em Terras Indigenas (PNGATI).

Quadro 1: Fontes de Financiamento para 
Formulação da PnGatI (r$) 

Fonte: Documento Informativo - Projeto GATI BRA 09/32. Brasil, 2010 

A opção de orçamento para a política 
indigenista transfere-se para o quê, ao 
longo de 2010, constitui-se na PNGATI. 
Sua aprovação está ligada ao apoio 
do GEF e ao papel de vários atores 
ligados à cooperação internacional e 
seus processos de financiamento. A 
PNGATI certamente não existiria sem 
esse processo de financeirização da 
política indigenista, pois mesmo no 
caso de projetos não reembolsáveis, 
o que os torna viáveis são os títulos 
gerados pelos fundos baseados em 
sua eficiência. Nesse caso, a eficiência 
estaria ilustrada na capacidade de 
influenciar a gestão de terras públicas 
e a conservação das florestas, o que 
pode gerar um mercado considerável de 
estoque de carbono florestal.  

O projeto para o GEF foi, portanto, 
desenhado paralelamente à construção 
da PNGATI. Na construção desse marco, 
o GTI e a maior parte das lideranças 
que dele participaram, consideraram as 
reuniões de consulta para a construção 
da política um esforço piloto na 
aplicação da Consulta Livre, Prévia 
e Informada (CLPI), como prevista 
na Convenção 169, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). O 

Fonte Financiamento Contribuição (R$) 

GEF 10.200.000,00 

FUNAI 34.000.000,00 

MMA 11.600.000,00 

TNC 5.907.100,00 

Organizações Indígenas 514.738,00 

PNUD 680.000,00 

TOTAL (5 anos) 62.901.838,00

projeto com o GEF é aprovado em agosto 
de 2009, possibilitando os chamados 
evento-consulta4 e as Consultas 
Regionais da PNGATI. A política é 
efetivamente lançada em dezembro de 
2010, no Seminário Nacional do Projeto5. 

Em 05 de junho de 2012, antes da 
Conferência das Nações Unidas sobre 
o Desenvolvimento Sustentável (Rio 
+20), por meio do Decreto Presidencial 
7747/2012, é estabelecida a PNGATI, 
apresentada como referência de marco 
institucional e de diálogo com as 
comunidades. O trabalho de apoio à 
gestão territorial e ambiental em TIs 
é mostrado como uma das principais 
referências do Brasil a investidores 
e gestores de fundos internacionais 
interessados na valorização cultural, 
proteção territorial e atividades 
econômicas sustentáveis (PDPI, 2013). 
Folhetos distribuídos na conferência 
oficial ressaltavam a estabilidade e 
continuidade nas políticas públicas 
para os povos indígenas baseadas no 
fortalecimento de seus territórios e da 
capacidade de manejo dos recursos 
presentes em suas terras. A fiscalização 
de TIs e sua própria existência para 
a confirmação e manutenção de 
‘corredores ecológicos’ de conservação 
foram mostradas como bom indicativo 
da PNGATI6 como segurança para 
cooperação em desenvolvimento nas 
Terras Indigenas. 
Por outro lado, movimentos e 
organizações indígenas, parte da 
formulação da mesma política, negaram 
a participação na conferência, preferindo 
a ação política na Cúpula dos Povos, 
4  Os documentos consultados chamam de evento-consulta as 
rodadas de informação e de construção coletiva da PNGATI com 
os indígenas. Só que essas atividades não podem ser considera-
das consulta, tal qual previsto pela Convenção 169 da OIT.

5 Mais informações em https://www.google.com.br/url?sa=t&r
ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=h
ttp%3A%2F%2Fxa.yimg.com%2Fkq%2Fgroups%2F20103485%
2F816042191%2Fname%2FProjeto%2BGATI%2BInformativo%
2BV-11.pdf&ei=Sp82UpfzO5T-8QSUmYFI&usg=AFQjCNF98Ei-
-AUeh4zRtws73WjeAitfgoA 

6 É necessário frisar que o que se está discutindo não é a ne-
cessidade e a pertinência de uma política pública para os povos 
indígenas, mas em que tipo de financiamento, e não orçamento 
garantido, a mesma está baseada.

GeF e Ministério do Meio ambiente

a ligação entre o GEF e ministérios brasileiros se deu por meio do MMA, 
no subprograma Projeto Demonstrativo para os Povos Indígenas 

(PDPI), localizado na Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável do ministério. O PDPI3, até 2006, foi apoiado pelo Departamento 
para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID, na sigla em 
inglês). Hoje, é apoiado pelo Fundo de Pequenos Projetos do GEF e pelo 
Banco Alemão de Desenvolvimento (KFW). O desenho do programa em 
eixos, entre os quais está a proteção territorial baseada na “valorização do 
uso e manejo dos recursos naturais indígenas” (GTI-PNGATI, 2010), ainda 
no início dos anos 2000, foi configurado de maneira que o MMA pudesse 
aplicá-lo para o GEF, em 2003, o que só aconteceu em 2009. 

3 O PDPI é resultado de outros processos de financiamento da cooperação internacional. Este processo começa com o PPG-
7, formado por iniciativa do G-7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido). O financiamento 
do PPG-7 possibilitou a criação do Programa de Proteção Territórial da Amazônia Legal (PPTAL), que se concentrou em 
aplicação na demarcação de Terras Indígenas dada a sua importância na conservação da Amazônia Brasileira.              
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contra corrente

onde a proteção dos direitos indígenas 
e territoriais era discutida como fim 
e origem das ações de resistência e da 
formulação de direitos constitucionais -e 
da natureza - para confirmá-los.
 
a continuidade da continuidade? 
O tema do REDD+ e da inclusão dos 
Povos Indígenas foram amplamente 
debatidos na Rio +20. Pela posição do 
Governo brasileiro e de organizações 
não governamentais, partindo das 
discussões da Estratégia Nacional de 
REDD+ (ENREDD), a necessidade de 
políticas públicas envolvendo indígenas 
foi colocada como fundamental para 
a redução das emissões de GEE e 
conservação dos estoques de carbono 
florestal. Ficou claro que a ENREDD 
não pode - e não pretende - excluir as 
TIs, que representam 113 milhões de ha, 
que estocam 13 bilhões de toneladas de 
carbono florestal. 

Uma alegação feita nos Diálogos 
Interculturais – Povos Indígenas, 
Mudanças Climáticas e REDD7 foi que 
o REDD+ inclui incentivos aos serviços 
ambientais prestados pelos povos 
indígenas, e que, quando incluídos, 
promovidos e regulados pela PNGATI, 
conferem continuidade aos processos de 
consulta e de construção coletiva com 
os povos indígenas. O REDD+ nada mais 
seria que reconhecer o papel dos povos na 
conservação da natureza e na promoção 
de um direito difuso ao meio ambiente, 
que não é só do indígena.    

Interessados em que a estratégia 
avance apontam que há falta de 
conhecimento e que os processos de 
formação são essenciais a garantia 
de direitos. Entretanto, reforçam 
que os projetos de REDD já estão 
chegando, e que o fortalecimento 
institucional do REDD+, em 
alinhamento com a PNGATI e projetos 
de REDD jurisdicional (entre os quais 
está o exemplo do ISA Carbono 

7 Os diálogos incluem a participação de organizações e movi-
mentos tais como COIAB, IPAM, IEB, a própria FUNAI, a TNC, o 
PNUD, entre outros.

institucionalizado no marco da Lei 
SISA, no Acre) seria o contraponto. 
Estes teriam ‘amarras’ junto com 
os Planos de Gestão Territorial e 
Ambiental Indígena para a aplicação 
de recursos em atividades parte dos 
modos de vida dos indígenas. 

A relação de causa e consequência, 
e entre fins e meios, é aqui essencial 
para que as bases da própria PNGATI 
possam ser discutidas, rediscutidas, 
e garantidas, apesar de mudanças 
de Governo ou do abuso do Poder 
Legislativo. Nesse momento, qualquer 
discussão que em sua essência 
queira apenas prover fortalecimento 
financeiro aos Planos de Gestão pode 
ser equivocada no longo prazo e levar 
a ainda mais redução e austeridade de 
orçamento, acompanhada de violação 
dos direitos indígenas. 

Na iminência da ENREED ser discutida 
e colocada como o diferencial brasileiro 
na Conferência das Partes da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (COP19), em Varsóvia, 
dezembro de 2013, a pergunta se é 
possível desvincular os direitos indígenas 
das oportunidades geradas pelos fundos 
de investimento deve ser feita em 
consonância com a pergunta sobre quais 
são as garantias para a existência das TIs. 
É no mínimo temerário que o direito dos 
povos indígenas e as políticas públicas 
para garanti-los estejam baseadas 
financeiramente em oportunidades de 
mercado. A fortaleza do direito indígena 
não está em garantir mais oportunidades 
de direitos a quem é excluído ou pobre; 
está, sim, no direito de todos e todas as 
indígenas sobre seus territórios de maneira 
coletiva, de forma independente do 
contexto econômico internacional que  
os favorece.
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Dercy, você é conhecida como uma 
das principais figuras de resistência ao 
conceito de desenvolvimento sustentável. 
Há alguma relação de sua resistência ao 
conceito, e as práticas ao mesmo ligadas, 
com as dificuldades que moradores de 
Reservas Extrativistas enfrentam? 

Essa coisa de desenvolvimento 
sustentável gera um equívoco na cabeça 
do comunitário. O Governo chega com 
um discurso que é possível crescer, 
melhorar de vida, preservando a floresta 
e mantendo a vida de seringueiro. 
Só que, na verdade, não é assim. 
Melhorar de vida significa o quê? Na 
RESEX e em muitos assentamentos 
significou a chegada de programas de 
governo, tais como o Luz paraTodos, 
que trouxe junto com a rede de energia 
diferentes padrões de consumo, outras 
necessidades que antes não se tinha na 
comunidade. Quando chegam programas 

entrevista: Dercy teles Cunha Carvalho  
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STTR) de Xapuri, Acre.
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Família moradora da Reserva Extrativista Chico Mendes, Xapuri, Acre.
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Companheira de Chico Mendes no surgimento do movimento sindicalista nos seringais de Xapuri, no Estado do Acre, 

Dercy Teles, acompanhou a ascensão do extrativismo florestal como forma de afirmação da vida do povo da floresta 

em oposição ao avanço da ocupação de latifundiários. Na fala firme de Dercy, impressionam a coragem e a resistência 

de quem, desde à época do surgimento dos assentamentos, atuou na construção do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais (STTR) de Xapuri. Presidente da instituição, entre os anos 1980 e 1982, sempre participou da ligação da luta do 

trabalhador rural - como luta de classe - com o modo de produção local da floresta: o seringal. Defensora da justiça 

social na floresta, Dercy, junto com Chico Mendes e os companheiros do STTR, pensaram a criação das Reservas 

Extrativistas (RESEX), em 1988. Em maio de 2013, Dercy foi eleita presidente debaixo de muita pressão. Por ainda 

ser uma das poucas lideranças que questionam o modelo de desenvolvimento sustentável no estado do Acre, a líder 

está sendo excluída de muitos debates e processos de tomada de decisão e formulação de políticas, como aqueles 

referentes às políticas de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e Redução das Emissões por Desmatamento e 

Degradação (REDD). Sobre esses processos, Dercy afirma: “sabe-se muito pouco na RESEX Chico Mendes e não houve 

qualquer tipo de consulta”. Em nossa conversa, ela descreveu as várias mudanças que afetaram e afetam extravistas 

no Acre e em sua fala ressalta: “O extrativismo morreu.”



37

contra corrente

nas reservas e, agora, com o aumento da 
extração madeireira, a tendência é que as 
limitações sejam ainda maiores  
para a sobrevivência dos modos de  
vida tradicionais.

Então, é isso. As próprias referências 
do que é desenvolvimento sustentável, 
acompanhadas de atividades econômicas 
específicas que chegam nas comunidades, 
gera o equívoco na cabeça do 
comunitário que não entende mais o que 
é a RESEX e que muitas vezes deixa até 
de lá viver.  

Você poderia dar exemplos do que seja 
esse equívoco e como isso se constrói 
na dinâmica da posse de terra e da 
administração da RESEX?

Se você olha para trás, os projetos 
de colonização do passado viraram 
grandes fazendas e foi contra isso que 
o movimento dos seringueiros lutou, 
ainda na década de 80. A luta de Chico 
Mendes e dos futuros sindicalistas 
daquela época era por uma reforma 
agrária justa e adequada à realidade 
do povo da floresta, daí a idéia da 
RESEX. Só que atualmente se você olha 
quem os fazendeiros que o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária desapropriou são os mesmos que 
retornam e compram ou arrendam terras 
dos pequenos para formar seus grandes 
latifúndios. É nesse contexto de pressão 
e aliciamento que o povo da RESEX e os 
trabalhadores rurais de Xapuri vivem. E 
esses fazendeiros são favorecidos pelo 
discurso do desenvolvimento sustentável. 
Por exemplo, pelo programa Terra Legal 
ou pelo novo Código Florestal foram 
anistiados e agora podem regularizar 
suas terras e se beneficiar da legislação 
ambiental. Isso é o desenvolvimento 
sustentável apoiado por políticas 
governamentais. Agora, o extrativista, o 
pequeno agricultor e criador de animais 
não pode nem queimar uma pequena área 
para fazer seu roçado de subsistência, 
se não, é multado pelo Instituto de Meio 
Ambiente do Acre (IMAC), comprometido 
com esse desenvolvimento. 

Outro ponto é na gestão e organização 
da própria RESEX é o Plano de 
Utilização2. O plano da RESEX Chico 
Mendes foi feito por pessoas que não 
representam os moradores. Essas pessoas 
nem ao menos vivem mais na reserva. 
Ou seja, o desenvolvimento sustentável 
que essas pessoas traduzem no plano 
não é o que os moradores entendem 
sobre o conceito. O Conselho de Gestão 
da Reserva Extrativista está organizado 
de uma maneira que não é democrática. 
Todas as dicussões são fomentadas pelo 
ICMBio, os comunitários não tem nem 
informação para promover discussões 
ou questionar. O STTR tem cadeira nesse 
Conselho, mas eles fazem as reuniões 
de forma que não é para informar ou 
deliberar nada. É como se as pessoas 
estivessem ali para referendar decisões 
políticas que já foram tomadas, fora da 
RESEX. É outra forma de gerar equívoco 
na cabeça do comunitário porque não 
decidem nada de relevante para ele e 
dizem que é para o desenvolvimento 
sustentável do território dele.  

Como esses equívocos se refletem nas 
relações dentro do STTR de Xapuri? Está 
havendo criminalização dos trabalhadores 
rurais que questionam tais processos?

A maior parte dos membros do STTR 
hoje não está mobilizada na luta pela 
terra e na mobilização política contra os 
avanços do agronegócio. Muita gente 
vem aqui apenas para emitir certidões 
ou para tratar de problemas de multa, 
que são questões sérias, mas que não 
necessariamente engajam o trabalhador 
rural e o seringueiro no processo de 
resistência. A verdade é que estamos 
muito carentes de processos de formação, 
de educação popular, que deveria ser uma 
das funções do sindicato. 

2 O Plano de Utilização é um instrumento legal  que resulta do 
acordo dos moradores da RESEX e que vai regulamentar o uso 
do território por seus moradores. Nesse constam as atividades 
que podem ser realizadas, em que extensão e em que intensida-
de e os mecanismos de apelação para aqueles que sentirem que 
seu direito de uso está sendo comprometido por outro morador 
ou por ator externo. Usualmente, as RESEXs tem um Comitê 
Gestor que será responsável por monitorar a execução do 
Plano de Utilização. As regras do plano respondem à Legislação 
Brasileira Ambiental. 

como esse, associados ao discurso do 
desenvolvimento, o comunitário passa a 
acreditar que desenvolvimento é consumo 
e que significa ter a mesma vida que 
se tem na cidade. Só que a vida no 
campo, na reserva, é diferente da cidade. 
Pode até ser que o desenvolvimento 
sustentável do Governo estadual tenha 
trazido melhoras para Rio Branco, mas 
para Xapuri, para a garantia dos modos 
de vida do extrativista na RESEX, não. 

Outra parte do equívoco com relação 
ao desenvolvimento sustentável é que a 
Frente Popular do Acre (FPA)1 se elegeu 
com o discurso de que era Governo 
da Floresta e que estava abraçando os 
ideais de Chico Mendes. Eu lutei com 
Chico e estas idéias de desenvolvimento 
sustentável com base em atividades 
econômicas que não tem nada a ver com 
o modo de vida do seringueiro, como 
por exemplo o manejo madeireiro,  não 
faziam parte do discurso dele. Há um 
mau uso das idéias do Chico Mendes 
e, principalmente, há um mau uso da 
idéia que tivemos nos anos 80 do que 
seria a RESEX. Este instrumento foi 
pensado para garantir o meio de vida do 
seringueiro, para garantir que pudesse ter 
floresta e que o extrativista vivesse dela, 
e nela, de maneira legal, com direito de 
uso do território concedido a ele e sua 
família. A questão é que a RESEX virou 
outra coisa pela falta de políticas públicas 
que favoreçam o extrativismo de base 
comunitária. Esta carência leva à falta de 
alternativas para os comunitários. Com 
os pecuaristas avançando na reserva, os 
comunitários acabam cedendo à criação 
de gado, porque o boi é a única coisa 
que gera renda e dinheiro rápido para 
eles. Dinheiro que eles precisam para 
alimentar os novos padrões de consumo 
que chegam com a rede elétrica. Dessa 
forma, pela falta de políticas de incentivo 
ao extrativismo e pela adesão à pecuária, 
que é uma realidade na RESEX Chico 
Mendes, o modo de vida vai sendo 
deixado para trás. O extrativismo morreu 
1 Coalização de centro-esquerda liderada pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT), que chegou ao governo com Jorge Viana, 
em 1998.
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Infelizmente, hoje, a maior parte das 
lideranças que foram ou que ainda são 
do STTR estão cooptadas. Muitos deles 
hoje trabalham para o Governo Estadual, 
na articulação da Frente Popular 
do Acre, ou no Congresso Nacional, 
assessorando senadores do Acre.  Além 
disso, a influência da Federação dos 
Trabalhadores  na agricultura no Acre 
(FETACRE) e a oposição que estão fazendo 
a atual Presidência do STTR por estarmos 
contra a política de governo está muito 
difícil de lidar. Não dá para ter diálogo 
com eles, pois estão representando o 
agronegócio. Estão até na promoção da 
produção local, mas sem levar em conta 
o modo de vida da região, do extrativista. 
Essas pessoas do Governo, agindo como 
tranalhadores filiados à FETACRE, 
entraram com pedido de anulação contra 
a eleição da atual Presidência do STTR. 
Pediram a intervenção do Ministério 
Público do Trabalho, questionando o 
nosso mandato, em 18 de maio deste 
ano. Fizeram isso porque conseguimos a 
impugnação da outra chapa eleitoral, que 
não tinha cumprido o edital, ao contrário 
de nós. A questão foi toda relacionada 
ao fato de que propomos a desfiliação 
do sindicato à CUT e não referendamos 
a eleição dos representantes deles no 
STTR de Xapuri para a FETACRE. Só que 
eles não registraram nada na comissão 
eleitoral durante o pleito. Ou seja, agiram 
sem deixar público suas intenções de 
estar contra. Mas, não conseguiram 
anular nosso mandato. O Ministério 
Público alegou que não tinha motivos 
para intervir no processo. Este grupo 
é exatamente o que referenda todas 
as propostas de governo nas reuniões 
do Conselho Gestor da RESEX Chico 
Mendes. É também o mesmo que colocou 
por terra os ideais de Chico Mendes 
quando levaram à falência a Cooperativa 
Agroextrativista da RESEX.

 
Como a chegada do manejo e a forma 
como se estruturam as políticas públicas 
estaduais e federais de regularização 
fundiária afetam processos e atividades 

políticas do STTR? De que maneira o 
manejo tem facilitado a criminalização 
daqueles que se interpõem ou não 
concordam com sua implantação?

Como disse, hoje o núcleo de base 
do STTR, que participa das reuniões do 
Conselho Gestor da RESEX vai para 
as discussões para referendar políticas 
assinando lista de presença. Esta 
falta de debate e bloqueio a qualquer 
forma de oposição, em instâncias que 
deveriam ter espaço para se posicionar, 
acaba levando à despolitização e a 
cooptação do trabalhador rural. Esta 
falta de posicionamento crítico também 
contribuiu para a falência da Cooperativa 
Agroextrativista da RESEX, que era uma 

iniciativa dos seringueiros e, não, do 
Governo Estadual. Dessa forma, quem se 
posiciona contra, acaba sendo perseguido 
e excluído. 

A chegada do manejo vem para acirrar 
ainda mais essa situação. Foi apoiada 
pelos mesmos líderes já cooptados pelo 
governo. O favorecimento da empresa 
Laminados Triunfo é claro e ela foi 
chegando no momento em que nessas 
reuniões era referendado o processo 
do manejo madeireiro. A Secretaria 
de Articulação Institucional tem um 
papel importante nesse processo, pois é 
dela que fazem parte aqueles que eram 
lideranças antes. Na verdade, a criação 

das Florestas Estaduais, por exemplo, 
foi para o manejo madeireiro e, não, 
para proteger as comunidades que nela 
vivem. Junto com essas mudanças, 
vem esses projetos de REDD e PSA, que 
ninguém sabe o que é direito e acaba 
sendo convencido a referendar políticas 
nas RESEX e outras áreas protegidas 
com as mesmas assinaturas que servem 
para confirmar sua presença, que é 
desinformada com um propósito. 

Um exemplo de criminalização 
relacionado à tentativa de difundir 
informação é que tiraram nosso programa 
de rádio do ar. Aquele que era um 
mecanismo de denúncia e educação 
popular perdeu o espaço de veiculação. 

Sua história de militância política está 
muito ligada ao STTR e às atividades de 
formação dos comunitários da RESEX. A 
partir dos projetos de Manejo Florestal 
Sustentável de Uso Múltiplo, como foi 
o processo de formação e consulta para 
atividades desse tipo? Acredita que a 
informação ou a falta de informação 
pode facilitar a resistência e a luta 
contra os impactos? 

Como te falei antes, nunca houve 
processo formativo e informativo 
algum com relação a essas atividades 
econômicas. Ninguém sabe ao certo os 
efeitos legais que isso terá sobre a terra. 
Sabemos que já está mudando o modo 
de vida local, embora se venda o modo 
de vida local como a base do projeto. O 
manejo está agora vindo acompanhado 
desses projetos de REDD, sobre os quais 
a gente também não tem informação. A 
falta de formação para esses processos 
aliada à falta de políticas públicas para 
a promoção da produção extrativista de 
base comunitária faz com que as pessoas 
aceitem sem pensar. Eu falo sempre que 
precisamos voltar a ter a educação de 
base popular que tínhamos, nos moldes de 
Paulo Freire: a educação e a informação 
para mudar nossa condição de vida. A 
minha história começou na formação 
de base, nas colocações; depois é que 
fui para o sindicato, do qual participei 

   FinanceiriZaÇÃo 
da natUreZa

“Quando chegam 
programas como esse, 
associados ao discurso 

do desenvolvimento, 
o comunitário passa 

a acreditar que 
desenvolvimento é 

consumo e que significa 
ter a mesma vida que se 

tem na cidade.”
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da fundação, em 1977. Em 1997, eu 
decidi retornar para minha colocação na 
RESEX a fim de me dedicar aos processos 
e às oficinas de formação por lá. Ao 
mesmo tempo, trabalhava como pequena 
produtora. O processo educativo estava 
ali ligado com o trabalho de pequena 
produtora. Trabalhava com a educação 
como construção de direitos. Por isso, é 
que o processo tinha que ser ali, na base. 
Esse era o nosso manejo. Não era aprender 
a como tirar madeira para vender e, 
depois, não poder nem tirar para construir 
casas para viver. 

Houve debate e informação para a 
implementação do manejo de produtos 
não-madeiráveis, que é parte do Programa 
Integrado de Desenvolvimento Sustentável 
do Acre - BNDES Fase VI, com o Conselho 
de Gestão da Reserva e com o STTR? 

De novo, não houve processo 
informativo algum. A maioria dos 
comunitários não sabe o que esses 
programas são e como poderiam se 
beneficiar disso. O que fica na cabeça 
com o discurso que chega é que todos 
serão beneficiados, o que não é verdade. 
O que nós do STTR sabemos sobre essa 
questão do manejo dentro do empréstimo 
mais recente recebido pelo Governo do 
Acre é que, de acordo com o projeto, 
o foco deveria estar nos produtos não-
madeiráveis. Mas, na verdade, só está 
acontecendo o manejo madeireiro. Com 
relação ao alcance que está tendo entre a 
população sabemos que até agora já tem 
63 famílias registradas para participar 
das atividades relacionadas aos Arranjos 
Produtivos Locais (APL). Mas, estas 
atividades ainda não começaram porque 
as chuvas foram acima do normal esse ano 
e o rio demorou mais a baixar. Para você 
ter uma idéia, até hoje não construíram 
a ponte sobre o rio na RESEX para que a 
produção seja escoada e as pessoas possam 
circular. Isso tudo atrasa o processo e faz 
com que apenas quem tem os recursos 
– aqueles que trabalham com manejo 
madeireiro – possam se beneficiar do 
processo. O manejo não é de uso múltiplo.

Você está na região do Alto Acre, onde 
o avanço da pecuária é uma ameaça de 
muitos anos. No outro lado do Acre, no 
Vale do Juruá, o povo da RESEX Alto Juruá 
e os indígenas hoje temem o impacto da 
exploração de gás e petróleo em seus 
territórios. Nessa região, também avança 
a pecuária depois que comunitários, 
em aliança com os indígenas, 
comprometeram-se a conter a retirada 
ilegal de madeira. Há intercâmbios 
promovidos pelas associações das RESEX e 
apoiados pelo órgãos federais para debater 
essas questões?

Infelizmente, há mais de vinte anos 
não há intercâmbios entre as RESEX. 
Os mesmos só aconteceram nos anos 
depois da criação das reservas. Depois, 
nunca mais. Embora as realidades sejam 
diferentes, seria importante ter esta 
troca porque o princípio das reservas 
é o mesmo, bem como os desafios dos 
moradores. Como eu te disse, não tem 
políticas públicas de apoio ao seringueiro 
e ao extrativista de uma maneira mais 
geral. Quando comecei a trabalhar com 
educação popular no Projeto Seringueiro, 
era isso que a gente fazia, reunia 
diferentes grupos para formar e educar 
a partir das realidades locais, desde 
uma dinâmica itinerante, atingindo até 
as comunidades mais isoladas. Hoje, 
eu quando faço isso, faço por minha 
conta, lá na minha colocação. Não há 
incentivo para os processos de formação, 
que representaria mudança na vida das 
pessoas da reserva. A melhora de vida é 
para quem cria gado, com toda a política 
de abertura dos ramais e pavimentação 
das estradas. Toda a mudança fomentada 
é para mudar o modo de vida. 

Muito se fala atualmente do 
reconhecimento dos modos de vida das 
populações tradicionais e indígenas como 
parte do chamado capital natural guardado 
nas florestas tropicais. Já que você 
mencionou a construção de direitos a partir 
da pedagogia freireana, como a expansão 
desse discurso conflita com o modo de vida 
local e com a construção da justiça social?

Toda essa lógica que se vende é 
totalmente conflitante com o modo de 
vida do extrativista. Para mim, o maior 
símbolo disso tudo é quando começam 
as discussões sobre desenvolvimento 
sustentável ligado ao manejo, a 
Cooperativa Agroextrativista da RESEX 
morre. Tudo isso que ocorre hoje tem 
a ver com o processo político de pouca 
abertura para formas de vida resistentes 
na floresta. A expansão do discurso e 
o incentivo a determinadas atividades, 
e não a outras, respondem a interesses 
econômicos e beneficiam um grupo 
muito pequeno. 

Na verdade, eu reafirmo: o manejo 
não melhora a vida do comunitário e 
nem reforça suas tradições porque acaba 
fazendo com que o comunitário saia 
da RESEX. Ele sai porque as condições 
de vida na área ficam péssimas após 
o manejo. A condição da sáude é um 
exemplo disso. Em 2008, 03 crianças 
foram diagnosticadas com verminose 
aguda. De lá, até junho desse ano, todas 
elas morreram por causa de verminose. 
O atendimento na RESEX se resume 
aos atendimentos itinerantes. O agente 
comunitário de sáude ainda é o principal 
ator na provisão de atenção básica, 
mas não há suporte ou políticas para 
sustentar essa atividade ou outra de 
maior alcance. Só quem vive melhor, 
hoje, é quem tem gado e pode vender 
nos momentos de mais dificuldade para 
ajudar a família. O gado é a opção de 
fazer dinheiro rápido frente ao descaso 
da falta de políticas públicas.

Essa sua resposta tem a ver com a falsa 
acusação feita a você de que seria a favor 
da pecuária na RESEX?

Sim. Não entendem quando falo que 
claro que as pessoas vão aderir à pecuária 
porque não tem outras opções. Não se 
trata de defender a pecuária, mas de 
atestar que o gado acaba sendo a única 
alternativa para a comunidade. No que 
diz respeito à fiscalização ambiental e 
territorial, a Polícia Federal e o ICMBio 
só vão em cima dos pequenos produtores. 
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O sindicato, que seria para fortalecer a 
identidade de classe, vira um negociador 
de multas. O INCRA intimida o movimento 
sindical para apoiar a desapropriação 
de seringais que foram adquiridos por 
proprietários entre a BR 317 e o Rio 
Acre. A terra dos extrativistas, que era de 
uso coletivo, acaba virando propriedade 
privada. Isso nem de longe é reforma 
agrária e leva à perda de consciência e de 
identidade do extrativista. Na dinâmica do 
uso da terra, os extrativistas e pequenos 
produtores estão sendo multados pela 
queima para a subsistência, mas eles 
não sabem produzir de outra forma. 
Esses produtores não queimam hectares, 
queimam apenas para o seu roçado. Com 
isso, por não terem como pagar multas e, 
principalmente, por não terem informação, 
vão sendo afastados de seus territórios. 
Deixam a RESEX. Isso é uma forma de 
expulsão dos comunitários por meio da lei.  

Na semana de 22 Agosto de 2013, 
o Governador da Acre anunciou a 
transferência de cem milhões de 
toneladas de dióxido de carbono de 
titularidade estadual, os chamados 
créditos de carbono, para a Companhia de 
Desenvolvimento de Serviços Ambientais 
do Estado do Acre S/A (CDSA). Estes 
títulos são como uma certidão atestando 
determinadas quantidades de carbono 
estocadas, e certificadas, em Terras 
Públicas no Estado do Acre, como, 
por exemplo, as Florestas Estaduais. 
Os créditos podem ser vendidos aos 
interessados em compensarem suas 
emissões de CO2. Ao que chega até vocês, 
há uma ligação entre o Manejo Florestal 
de Uso Múltiplo e a implantação de 
projetos ligados a atividades ou a política 
estadual de REDD+? 

Está vendo. Você está me falando essas 
coisas e eu sei muito pouco de tudo isso. 
O pequeno produtor e o extrativista não 
tem informação. Há falta de processos 
formativos e o que vemos é que aumenta 
o interesse em nosso território por ser 
área ameçada por desmatamento. Então, 
eles apresentam o REDD e o PSA como 

alternativa às pessoas da comunidade. 
Só que como já disse esses processos 
mudam as relações locais sobre o uso 
da terra. Não resolvem o problema 
da floresta e de quem vive nela. Para 
quem é os benefícios? Noto que depois 
dessa Lei SISA, houve aumento dos 
licenciamentos para manejo, e isso 
acelera os processos de apropriação de 
terra e de mudança de costumes. Mas, 
não há um processo formativo e uma 
pesquisa sobre isso. Não sei te falar 
sobre os dados. Precisamos de formação.

Da mesma maneira, os benefícios 
sociais só aumentam. O Bolsa Verde 
está em fase preliminar de implantação 
e é ligado à política do Pagamento por 

Serviços Ambientais. A combinação desse 
benefício com o Bolsa Família condiciona 
a sobrevivência ao “condicionante 
político-eleitoreiro”, não à preservação 
do modo de vida com dignidade. Não 
tenho os números fechados, mas entre 
60 e 80 famílias já são beneficiadas na 
RESEX Chico Mendes com os programas 
de transferência de renda. Eu vejo com 
isso que, no Brasil, a escravidão não 
foi finalizada. Foi modificada. Devemos 
é buscar as causas da desigualdade e 
agir sobre isso e, não, trabalhar com os 
efeitos, que são a própria pobreza e a 
degradação da natureza.

E a Fábrica de Camisinhas?  
Não é uma alternativa?

A Fábrica de Camisinhas de Xapuri traz 
muito pouco retorno aos comunitários. 
Não há mais como sobreviver da extração 
tradicional da seringa. Não tem mais 

material educativo, não tem mais uma 
educação e valorização da vida baseada 
no extrativismo florestal. O extrativismo 
da seringa deixou de ter subsídios seja 
em dinheiro ou em políticas faz tempo. 
No caso da fábrica, 80% da matéria-
prima vem dos seringais de cultivo 
e, não, dos seringais tradicionais. A 
margem de cultivo para o seringueiro 
tradicional só é válida entre 15 de abril 
a 15 de outubro. Nestes meses, pode-se 
dizer que 20% da matéria-prima vem dos 
seringais tradicionais. Fora dessa época, 
não vão pegar, pois não há ramais e os 
seringueiros não tem como levar 
a borracha. 

Certa ocasião, eu recebi uma 
denúncia de que a fábrica comprava 
o látex e passava 30 dias para efetuar 
o pagamento. Encaminhei um ofício 
à diretora e a convidei para ver a 
situação dos seringueiros em uma das 
comunidades dita beneficiada. Nesse 
lugar, todas as crianças de uma família 
estavam com leishmaniose. Chamei 
para mostrar a condição de vida de 
quem vende a borracha para ganhar 
aproximadamente R$ 400 por mês. 
Ela não acreditou no que eu falei e 
não foi à comunidade. Essa fábrica 
custou mais de R$ 32 milhões e foi dito 
que 80% das ações da mesma seriam 
dos seringueiros. Ninguém nunca foi 
informado disso. Nenhum seringueiro 
foi consultado sobre isso. E quem disse 
que alguém sobrevive com R$ 400 reais 
pago pela borracha?

  
Qual seria a alternativa para o povo 
da floresta em meio ao avanço do 
agronegócio e à escalada de projetos 
ligados ao PSA e ao REDD+?

No momento, diria que antes de tudo 
precisaríamos de políticas públicas de 
valorização real dos meios de vida na 
floresta ou da garantia de execução 
daquelas políticas que já existem. Nada 
disso pode partir de formação que não 
seja de a base e do fortalecimento da 
educação para que os comunitários 
participem da construção de seus direitos. 

   FinanceiriZaÇÃo 
da natUreZa

“o extrativismo da 

seringa deixou de 

ter subsídios seja em 

dinheiro ou em políticas 

faz tempo.”
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Indígenas do Plano Básico Ambiental (PBA CI), que incluiam, entre outros 
ítens, a regularização da Terra Indígena Jurunas do Km 17. A Rede Brasil 
acredita que além da denúncia do não-cumprimento das condicionantes 
pela NESA, o fato de a liberação do financiamento ter sido feita  pelo 
BNDES deve ser examinado com cautela, exatamente pelo o fato de a 
concessionária estar irregular com o PBA. A Ação Civil Pública deve ser 
acompanhada e apoiada pela ação dos movimentos sociais para que esse 
passo também seja dado no processo de judicialização da responsabilidade 
de quem financia o que está irregular.       

As opções de desenvolvimento que ficam para os territórios não se 
apresentam apenas nos paliativos necessários das condicionantes.  Como 
discutido na seção sobre Financeirização da natureza,  as mudanças na 
legislação ambiental, começando pelo Código Florestal, e se estendendo 
por Leis Estaduais e políticas e programas de gestão territorial e 
ambiental, estruturadas com base em empréstimos do Banco Mundial, 
BID, BNDES e bancos europeus, abrem novas abordagens sobre como 
executar políticas públicas relativas para direito à terra e suas formas 
de ocupação tradicional. Tornando a existência de políticas e sua própria 
conformação dependentes de mecanismos de financeirização, onde 
o reconhecimento dos territórios e a garantia de políticas para o seu 
monitoramento sejam a garantia de lucro e, consequentemente, mais 
investimento,  Governos Estaduais e Federal, em aliança com o capital 
financeiro, apostam no Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e na 
Redução de Emissões por Degradação e Desmatamento (REDD). Onde 
está a promoção e garantia de direitos aliadas à melhoria das condições 
de vida das populações impactadas com orçamento assegurado para 
sua formação, atividades produtivas e para a defesa de seus territórios 
é a pergunta que devemos fazer.  Em artigos na seção e na entrevista 
concedida pela sindicalista Dercy Teles, a tomada do direito originário e 
das formas de vida locais como ponto de partida para gerar caminhos 
de financiamento como única rota para que este direito seja reforçado 
é discutida com casos e com a própria experiência de Dercy na RESEX 
Chico Mendes. 

Com a ocupação do Câmara dos Deputados, em abril de 2013, índigenas 
nos chamaram a atenção e nos lembraram como se produzem e 
reproduzem hieraquias quando não há espaço no “agir político oficial” 
do Congresso e dos poderes constituídos.  Logo mais, em junho, em 
várias cantos do país estouraram as manifestações sob forte e justa 
posição de que os manifestantes são parte fundamental dos poderes 
constituídos. As manifestações, que crescem com a aproximação de mais 
um megaempreendimento no país - a Copa do Mundo - não podem parar 
com o evento. A opção da reinvenção está aí. A bola tem que continuar 
rolando na busca do aprofundamento e ampliação da participação 
popular e do caráter educativo da própria mobilização. Agradecemos 
aos indígenas, moradores e cuidadores de uma das últimas fronteiras do 
desenvolvimento, por terem começado a pergunta que deve continuar: 
então, qual será nossa ação política? 
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Candidatura da FiFa ao PubliC EyE 
awards 2012 é aCEita na PrimEira 
FasE dE sElEção

Vamos ElEgEr a FiFa a Pior CorPoração do ano!

Depois de bem sucedida articulação entre movimentos e organizações da sociedade civil, a Articulação 
Nacional dos Comitês Populares da Copa (ANCOP) emplacou indicação da FIFA ao prêmio que elege a 
pior empresa do mundo, com o apoio nacional da Rede Brasil e, internacionalmente, com o suporte da 
Campanha Global contra as Transnacionais “Desmantelemos o Poder Corporativo e Coloquemos Fim à 
Impunidade”. Agora, é torcer para chegar à próxima etapa e fortalecer o time para preparar a campanha! 
Leia a nota da ANCOP.

A indicação da FIFA ao Premio de Pior Corporação 
do Ano, apresentada pela Articulação Nacional dos 
Comitês Populares da Copa (ANCOP) ao Public Eye 

Awards 2014 *, foi aceita na primeira etapa. A indicação teve 
o apoio internacional da Campanha Global “Desmantelemos 
o Poder Corporativo e Coloquemos Fim à Impunidade” *, e de 
diversas organizações e redes nacionais, entre as quais a Rede 
Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais.

Avançando nas próximas etapas, a FIFA poderá entrar 
para a lista de votação do Public Eye Awards. O prêmio, 
que expõe violações de direitos das corporações mais 
desprezíveis do mundo, elegeu a VALE como a pior 
empresa em 2012, a partir da mobilização de diversas 
organizações e movimentos do Brasil. A seleção do 
vencedor é feita por votação do público. Nesse ano, a 
votação começará em novembro e a entrega do prêmio 
ocorrerá em janeiro, paralelamente ao Fórum Econômico 
Mundial de Davos. O Encontro dos BRICS, em março de 
2013, em Fortaleza, pode ser um momento estratégico 
para celebrar o anúncio da corporação vencedora, se 
conseguirmos emplacar este gol contra a FIFA!

A FIFA, que possui reserva de mais de US$ 1 bilhão e 
que está associada a diversas corporações transacionais, 
vem, seja de maneira direta ou indireta, promovendo 
a construção de um “Estado de Exceção” no Brasil. Da 
mesma forma, promove: a exclusão social em outras 
cidades do mundo por onde passa, a elitização e a 
mercantilização do esporte, da cultura, da comunicação, 
o fomento do agronegócio, a produção desenfreada de 
energia a qualquer custo, a utilização da ‘economia verde’ 
como maquiagem aos impactos ambientais gerados, o 
falso discurso de responsabilidade social corporativa 

que mascara as violações e confunde a população, a 
privatização dos espaços públicos e da imagem e dos 
corpos das mulheres, a captura corporativa do Estado.

A criação da Lei Geral da Copa e os gigantescos 
investimentos em obras para cumprir com as 
exigências da FIFA, com consequente geração de 
dívidas e desvio de recursos públicos, alteraram leis 
nacionais, ferem os interesses dos brasileiros - seus 
direitos já conquistados, bem como os direitos da 
natureza - levando a injustiças ambientais nas 12 
capitais brasileiras participantes do evento.

Desde 2010, a ANCOP atua nas cidades que sediarão 
a Copa do Mundo 2014, com o objetivo de apurar, 
denunciar e reverter violações de direitos humanos e 
sociais que estão ocorrendo em função deste megaevento. 
Durante toda esta trajetória, entende que a FIFA, em 
associação com suas empresas patrocinadoras, é a PIOR 
CORPORAÇÃO DO MUNDO, e conta com a mobilização de 
todas as redes e movimentos parceiros nesta campanha.

* Maiores Informações:
http://www.portalpopulardacopa.org.br/
http://www.publiceye.ch/en/
http://www.stopcorporateimpunity.org/ 

Na capa desta Contracorrente, territórios rasgados, modos de vida violados e paisagens 
acuadas nos pedem ação. Desde abril de 2013, o país vive um momento em que as 
reações ao modelo de desenvolvimento, de (des)governo e de governança, e mesmo de 

resistência, apontam para um desafio do agir político. Este agir demanda às ruas, à floresta e ao 
país profundo e urbano pensar e organizar o que são os outros caminhos possíveis e necessários. 
As respostas não são ou estão prontas. Contudo, uma mirada mais além do “desenvolvimento” 
e com mais conexões entre os protestos e o que ocorre nos chamados “territórios” é necessária 
para alimentarmos um olhar mais sistêmico e, ao mesmo tempo, mais referenciado a realidades 
que compõem e alimentam as reinvinções do sistema de acumulação baseado em recursos 
naturais. Este sistema degrada o local, extingüindo os bens comuns, precariza o público e 
exacerba hierarquias entre as diferenças: de classe, de raça, de região, de geografia, de gênero 
e, principalmente, de modos de viver.   

Sensível a estas diferenças e ao lugar que elas ocupam no sistema, a Rede Brasil iniciou 
processo de regionalização de suas atividades.  O que já havia começado ainda na década de 
90 com os Painéis de Inspeção dos projetos e programas do Grupo Banco Mundial, como, por 
exemplo, o Cédula da Terra, no Nordeste, o os projetos de saneamento na Região Metropolitana 
de Belém (RMB), e o PLANAFLORO, em Rondônia, tem continuidade histórica com a instalação 
da Secretaria Executiva na capital paraense, na sede de um dos membros da Coordenação 
Nacional, o Fórum da Amazônia Oriental (FAOR). A presença na Amazônia não significa que o 
olhar está exclusivamente voltado para esta região. Significa, sim, a importância de focar onde 
o avanço do financiamento ao desenvolvimento se concentra, assumindo faces brutais. Este 
formato de finaciamento ao desenvolvimento e, cada vez mais de financerizacao das políticas 
publicas, é calcado em mudanças jurídicas e institucionais de âmbito nacional, que ratificam e 
legitimam os atores que investem e se beneficiam do processo de “desenvolvimento” regional 
para a integração nacional e internacionalização das cadeias produtivas, hoje possibilitadas pelo 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Reflexões que ligam em termos mais gerais a geografia do financiamento ao desenvolvimento 
e suas consequências humanas em diversas escalas, regiões e localidades, estão presentes 
na primeira seção desta edição, que debate a necessidade e possíveis caminhos para a 
responsabilização de quem financia empreendimentos e projetos de desenvolvimento.  A rede que 
tece essa geografia encontra pontos de conexão entre o papel do maior financiamento da história 
do BNDES, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, Pará, e a planta da TKCSA, em Santa 
Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Neste encontro, estão irregularidades na própria aprovação 
dos empreendimentos e no descumprimento daquilo que emenda seus próprios absurdos, que 
são as condicionantes. Frequentemente descumpridas, seu resultado são territórios de exclusão 
e exceção do que se alega como desenvolvimento. 

No Pará, recentemente o Ministério Público Federal entrou com Ação Civil Pública com pedido 
de liminar  ao licenciamento de operação da concessionária de exploração da UHE Belo Monte, 
a Norte Energia S.A. (NESA), pela mesma não ter cumprido as chamadas Condicionantes 

Editorial 

Quais são as consequências  
para a ação política? 
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Indígenas do Plano Básico Ambiental (PBA CI), que incluiam, entre outros 
ítens, a regularização da Terra Indígena Jurunas do Km 17. A Rede Brasil 
acredita que além da denúncia do não-cumprimento das condicionantes 
pela NESA, o fato de a liberação do financiamento ter sido feita  pelo 
BNDES deve ser examinado com cautela, exatamente pelo o fato de a 
concessionária estar irregular com o PBA. A Ação Civil Pública deve ser 
acompanhada e apoiada pela ação dos movimentos sociais para que esse 
passo também seja dado no processo de judicialização da responsabilidade 
de quem financia o que está irregular.       

As opções de desenvolvimento que ficam para os territórios não se 
apresentam apenas nos paliativos necessários das condicionantes.  Como 
discutido na seção sobre Financeirização da natureza,  as mudanças na 
legislação ambiental, começando pelo Código Florestal, e se estendendo 
por Leis Estaduais e políticas e programas de gestão territorial e 
ambiental, estruturadas com base em empréstimos do Banco Mundial, 
BID, BNDES e bancos europeus, abrem novas abordagens sobre como 
executar políticas públicas relativas para direito à terra e suas formas 
de ocupação tradicional. Tornando a existência de políticas e sua própria 
conformação dependentes de mecanismos de financeirização, onde 
o reconhecimento dos territórios e a garantia de políticas para o seu 
monitoramento sejam a garantia de lucro e, consequentemente, mais 
investimento,  Governos Estaduais e Federal, em aliança com o capital 
financeiro, apostam no Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e na 
Redução de Emissões por Degradação e Desmatamento (REDD). Onde 
está a promoção e garantia de direitos aliadas à melhoria das condições 
de vida das populações impactadas com orçamento assegurado para 
sua formação, atividades produtivas e para a defesa de seus territórios 
é a pergunta que devemos fazer.  Em artigos na seção e na entrevista 
concedida pela sindicalista Dercy Teles, a tomada do direito originário e 
das formas de vida locais como ponto de partida para gerar caminhos 
de financiamento como única rota para que este direito seja reforçado 
é discutida com casos e com a própria experiência de Dercy na RESEX 
Chico Mendes. 

Com a ocupação do Câmara dos Deputados, em abril de 2013, índigenas 
nos chamaram a atenção e nos lembraram como se produzem e 
reproduzem hieraquias quando não há espaço no “agir político oficial” 
do Congresso e dos poderes constituídos.  Logo mais, em junho, em 
várias cantos do país estouraram as manifestações sob forte e justa 
posição de que os manifestantes são parte fundamental dos poderes 
constituídos. As manifestações, que crescem com a aproximação de mais 
um megaempreendimento no país - a Copa do Mundo - não podem parar 
com o evento. A opção da reinvenção está aí. A bola tem que continuar 
rolando na busca do aprofundamento e ampliação da participação 
popular e do caráter educativo da própria mobilização. Agradecemos 
aos indígenas, moradores e cuidadores de uma das últimas fronteiras do 
desenvolvimento, por terem começado a pergunta que deve continuar: 
então, qual será nossa ação política? 
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CONTRA CORRENTE
para quem desafia o pensamento único

Número 5

“O fazendeiro queimou algumas casa; as que não queimou, 
ele derrubou. Ele mentiu para o juiz e veio com a polícia 
botar a gente pra fora. (...) O pobre na mão do rico,  
o pobre quase não tem valor, tem valor só o rico.”
 (Sr. Zé de Ferro, in memoriam . Comunidade Quilombola Ilha de São Vicente, Araguatins-TO).  

Realização Parceiros Apoio

Financiamento aponta para dinâmicas regionais e locais como fronteira preferencial de ação. 
Quais são as implicações para a ação política?

DISPUTAdeTERRITORIOS

A (Ir) Responsabilidade  
Social do BNDES

Novo Código Florestal, 
Territórios e Capitalismo Verde
 
 

Dercy Teles, do STTR Xapuri, 
fala da morte do extrativismo no Acre 
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