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INTRODUÇÃO

Em maio de 2012, o anúncio de duas páginas do Banco Itaú foi direto ao ponto:
“Não somos mais o país do futuro, somos o país do presente, a bola da vez”.
Naquele mesmo mês, a partir da perspectiva do seu setor, o ministro das Relações
Exteriores, Antônio Patriota, constatou que, “pela primeira vez na história, o
Brasil emerge como potência internacional“. Segundo o ministro, o Brasil ganhou
destaque no cenário mundial ao lado de nações consolidadas, como os Estados
Unidos, o Reino Unido e a China, passando a merecer atenção justificadamente.
Não devemos subestimar a relevância deste sentimento de “agora somos a
bola da vez” para a política e o para o imaginário coletivo. Ele guia e legitima a
política brasileira tanto para fora como para dentro, alimentando um modelo de
desenvolvimento que vem sendo ao mesmo tempo elogiado no exterior e cada
vez mais criticado por pessoas atingidas e observadores críticos.
É inequívoca a notável transformação operada pelo Brasil ao longo dos últimos
dez anos. De acordo com dados do próprio governo, 28 milhões de pessoas
deixaram a pobreza absoluta (renda familiar inferior a US$40 por mês). Institutos
de pesquisa independentes falam de 18 a 20 milhões. Seja como for, o Brasil
reduziu à metade o número dos mais pobres, alcançando o primeiro Objetivo de
Desenvolvimento do Milênio. Ao mesmo tempo, cerca de 40 milhões de pessoas
migraram para uma “nova classe média” (renda familiar mensal a partir de US$550
dólares, segundo a definição do governo). De devedor, o Estado brasileiro passou
a credor do sistema financeiro internacional, a economia cresce continuamente
há alguns anos e a taxa de desemprego é baixa. Até em termos de política
ambiental, o Brasil se revela um ex-pecador: o desmatamento da floresta tropical
úmida – maior causa das emissões brasileiras de CO2 – decresceu bastante desde
o início da década, e durante a conferência do clima em Copenhague, em 2009,
o Brasil até chegou a anunciar que reduziria voluntariamente suas emissões de
gases de efeito estufa em 36% a 39% até o ano de 2020.
Em alguns poucos anos, portanto, o país altamente endividado, enredado em
um ciclo vicioso de pobreza e violência parece ter virado um gigante vigoroso
com pretensões de liderança global. Na esfera internacional, o Brasil vem sendo
percebido como país preocupado com os problemas sociais, economicamente
bem-sucedido e sensível à política ambiental e climática, tendo conseguido
7

Em vez disso, a grande pergunta da conferência é: o que fazer para a
economia se tornar mais verde?
Quando falamos dos limites planetários, é preciso examinar a produção e o
consumo. Efetivamente, precisamos desenvolver novos modelos de mobilidade,
de economia local, definir o que são “empregos verdes”, encontrar caminhos de
viver de forma mais eficiente com os recursos e, finalmente, dissociar a produção
de bens do consumo de recursos finitos e fósseis.
Mas isso não basta. Os ganhos em eficiência são anulados por um consumo mais
elevado. As emissões de CO2 continuam subindo. Nossa economia permanece
baseada mundialmente quase que exclusivamente no consumo de recursos
fósseis, sendo que os recursos “terra” e “água potável” também escasseiam. A
dissociação não acontece. “Economia verde”, até agora, é a “economia marrom”
pintada de verde. E muita gente duvida se o sistema econômico dominante e sua
lógica permitirão o advento de uma genuína “economia verde”.
8
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dominar até a destruição endêmica da floresta amazônica – uma potência
emergente que ninguém mais pode ignorar nem mesmo na política global.
Recordes em todas as disciplinas – um campeão, portanto.
Campeão? Foi essa percepção do Brasil no exterior que nos levou a fazer
uma publicação sobre o modelo de desenvolvimento brasileiro. Pois no seio
da sociedade civil brasileira há outra percepção do Estado e de sua política. A
partir da perspectiva da justiça social e ambiental, movimentos sociais e ONGs
estão descobrindo um paradigma de desenvolvimento conhecido em muitas
de suas facetas e que vem ressuscitando megaprojetos dos tempos da ditadura
militar. A sociedade civil também critica esse modelo que fraqueja até mesmo na
abordagem econômica clássica, pois aposta na exportação de matérias-primas e
produtos agrícolas – ou seja: mercados tradicionalmente sujeitos a consideráveis
oscilações de preços. E um modelo de desenvolvimento que, antes de mais nada,
causa consideráveis danos e custos sociais e ambientais.
A presente publicação pretende se aprofundar na contradição entre a percepção
do Brasil fora e dentro do país. Note-se que o debate em torno do modelo brasileiro
acontece em um contexto internacional cujos parâmetros se adensaram na
Conferência Rio+20. Que forma de desenvolvimento queremos para esta Terra?
Qual é o desenvolvimento que necessitamos? E qual o desenvolvimento que
podemos ter? Eis o que deveria ter sido a principal questão de uma conferência da
ONU sobre desenvolvimento sustentável, a Rio+20, em 2012. Afinal, vivemos em
um tempo de crises globais, deslanchadas periodicamente por um capitalismo
financeiro incontrolado. Vivemos em um tempo de uma política climática que
não sai do lugar, enquanto o aquecimento global continua. Um tempo em que
– 20 anos depois da Conferência Rio 92 – o mundo consome recursos fósseis
como se não houvesse amanhã, faltando apenas três anos para o prazo final para
as Metas de Desenvolvimento do Milênio da ONU, provavelmente fadadas ao
fracasso se consideradas em seu somatório global.
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Por outro lado, as demandas, a maneira de pensar e os interesses de grandes
instituições econômicas e financeiras marcam e orientam cada vez mais a política
intra e intergovernos. A política está sendo privatizada. No entanto, dizem
muitos, foi precisamente essa lógica da eficiência, do crescimento, dos lucros
cada vez maiores a serem obtidos em prazos cada vez mais curtos que levou o
mundo a essa situação, tornando necessárias as conferências sobre clima, meio
ambiente e sustentabilidade. Os numerosos documentos sobre a economia verde
publicados depois, no rastro de um estudo do Programa das Nações Unidas para
Meio Ambiente, não conseguiram acabar com as preocupações.
Na América Latina, principalmente no Brasil, organizações da sociedade civil
rejeitam a “economia verde”: “A economia verde, ao contrário do que sugere
o nome, é uma nova fase de acumulação capitalista. Nada na economia verde
questiona ou substitui a economia baseada no extrativismo de combustíveis
fósseis, nem os seus padrões de consumo e produção industrial. Essa economia
estende a economia exploradora das pessoas e do ambiente para novas áreas,
alimentando assim o mito de que o crescimento econômico infinito é possível”,
alerta um dos documentos da Cúpula dos Povos, evento da sociedade civil
paralelo à Rio+20.
De fato, muita coisa indica que nem uma economia verde conseguirá reduzir
de maneira substancial a produção fóssil e o aquecimento global enquanto o
lema for o crescimento econômico. Até o crescimento demográfico mundial
precisa ser debatido na dupla dimensão de crescimento e distribuição. O
crescimento material tem um limite superior. Conseguir distribuir aquilo que
existe, desenvolver e implementar outra visão de qualidade de vida parece ser
fundamental para nossa sobrevivência no médio prazo. Pelo menos nos países
industrializados discute-se se não é o caso de adotar a suficiência ambiental ao
lado da eficiência. O que está em jogo é uma verdadeira troca de paradigma:
bem-estar sem crescimento, economia do “suficiente”, o Buen Vivir, um outro
relacionamento com a natureza são alguns dos eixos temáticos em que se dá o
debate. Em outras palavras: precisamos discutir os conceitos de desenvolvimento,
mas também além deles. Esse é o segundo objetivo desta publicação. O debate
é sobre economia e política, natureza e ser humano, ética e visão de mundo, e
sempre também sobre direitos (humanos) e poder. É precisamente esta dimensão
que nos atuais debates em torno da economia verde geralmente fica de fora.
Na Fundação Heinrich Böll, nós costumamos debater intensamente essas
questões. Provavelmente, este é o debate global decisivo da década. Como
atuamos em 60 países, estamos plenamente conscientes de que esse debate
difere muito de acordo com a região. No Brasil, os apelos à “autolimitação” e à
“economia do suficiente“ soam estranhos. Afinal, trata-se de uma sociedade em
que ainda há gente passando fome, onde ainda existem 16 milhões de pessoas
que vivem com menos de US$40 por mês, onde existem áreas maiores em
tamanho do que muitos países europeus em que o Estado de direito continua
sendo uma ficção, enquanto o trabalho escravo é uma realidade. A desigualdade
social ainda é extrema, até a regional. Existem áreas, principalmente na área
9
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rural da região Norte, em que os indicadores do IDH da ONU continuam em
níveis da África Central. Nesta situação, o combate à pobreza é necessário e a
crítica ao crescimento é tabu, principalmente quando ela vem dos países do
Norte. Não é por acaso que os emergentes e em desenvolvimento suspeitam que
os europeus queiram fortalecer institucionalmente a governança ambiental – o
segundo principal tema da Rio+20, além da economia verde – com o objetivo de
introduzir novas limitações comerciais não tarifárias, impondo assim barreiras
ao crescimento dos países do Sul.
Mas ainda assim não foi respondida a pergunta sobre “como” o desenvolvimento
social deve acontecer. No atual modelo de desenvolvimento brasileiro, a formação
de uma nova classe média passou a ser prioridade política. Essa classe média é
definida a partir do consumo: um carro próprio, um pequeno apartamento próprio,
uma TV de tela plana e – como a educação escolar de qualidade no Brasil é uma
mercadoria –, quem sabe, uma boa escola particular para os filhos. Tanto políticos
quanto fabricantes tentam igualmente seduzir esse grupo social. E, no entanto,
o conceito de classe média aponta para a direção errada. Muitas dessas pessoas
vivem em condições precárias de trabalho ou até mesmo na economia informal.
Adquirem seu novo estilo de vida a prestações – ao custo de juros exorbitantes.
Estamos falando de trabalhadores que ascenderam e aos quais faltam as condições
de conseguir manter esse padrão na próxima crise econômica.
Essa economização da política social corresponde à fixação da ação
governamental pelo crescimento. A maioria dos setores da política hoje está
a serviço do incremento do PIB. O princípio parece ser: o importante não são
necessariamente mais direitos, mas certamente mais salário em termos reais.
A inclusão social é a âncora discursiva da política brasileira. Não se pode negar
ao governo do PT essa orientação e os êxitos ligados a ela. O “superstar” Lula
fez um bom trabalho nesse sentido e conseguiu vender essa imagem da melhor
maneira na esfera internacional, descreve o artigo de Christian Russau. Em 2002,
em sua quarta tentativa, Lula, o migrante pobre nordestino e metalúrgico sem
diploma universitário conseguiu se tornar presidente do Brasil contra a vontade
das elites tradicionais do Brasil. O carisma deste político excepcional contribuiu
fortemente para o êxito internacional do caminho brasileiro mais recente.
Mas quando um governo coloca investimentos bilionários no projeto Pré-Sal,
ou seja, na arriscada extração de petróleo em águas profundas e justifica isso,
entre outros argumentos, dizendo que os rendimentos servirão para financiar
as futuras políticas de educação, habitação e saúde, novas perguntas emergem:
qual a relação entre a política social e a econômica? Como se distribuem as
prioridades? Como se organizam as contradições? E para quem é essa política, a
quem beneficiará?
São questões antigas na discussão em torno do “desenvolvimento” e para
as quais a América Latina há décadas tem tanto servido de laboratório quanto
produzido importantes ingredientes e críticas, como registra Héctor Alimonda no
primeiro artigo. O que hoje é praticado no Brasil como “novo desenvolvimentismo”
é em grande parte herança das estratégias de desenvolvimento nacional
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elaboradas pela CEPAL desde os anos 1950, bem como de partidos esquerdistas
ou do Instituto Superior de Estudos Brasileiros desde 1955, que posteriormente
esboçaram a “teoria da dependência”. Essas estratégias não apenas se mantiveram
fiéis ao conceito de desenvolvimento, mas subentendem a mesma relação linear
e progressiva entre crescimento e progresso em que está integrada a questão
social, sempre, no entanto, submetida ao primado da economia.
O atual modelo de desenvolvimento de muitos governos latino-americanos
– incluindo aqueles que elevaram a alternativa do Buen Vivir a um nível
constitucional – inscreve-se nessa tradição. Depois do neoliberalismo,
portanto, vem agora o neodesenvolvimentismo, combinando neoextrativismo
com incremento de poder aquisitivo das camadas mais pobres (sem uma real
redistribuição de renda). Lauro Mattei mostra em seu artigo os aspectos comuns
e as diferenças entre a estratégia antiga e nova de desenvolvimento – por exemplo,
inovação tecnológica e a crescente financeirização da economia em vez de
substituição de importações. Um Estado regulador no nível macroeconômico,
porém, não empreendedor. A meta da política econômica e financeira do Brasil
é um “crescimento acelerado”, como diz o nome dos dois megaprogramas de
fomento dos presidentes Lula e Dilma Rousseff. Esse crescimento se apoia menos
em bens industriais do que em matérias-primas e produtos agroindustriais
– muitos chegam a falar de um processo de “reprimarização” da economia
brasileira. E para satisfazer o alto consumo de energia prognosticado, o governo
– através do BNDES – promove a construção de megabarragens na Amazônia e
até mesmo nos países vizinhos.
O agente e garantidor dessa política é o BNDES, com um volume de crédito
que supera o do Banco Mundial em mais do dobro. Carlos Tautz, João Pinto e
Maíra Fainguelernt apresentam um ator transnacional que financia projetos de
infraestrutura em toda a América do Sul a fim de garantir o futuro das políticas
energética e comercial brasileiras. No Peru, na Bolívia e na Argentina já começa a
se falar de uma nova hegemonia, até mesmo de um neoimperialismo brasileiro.
A estrada planejada que atravessa a reserva indígena Tipnis (Parque Nacional
Isiboro Sécure) na Bolívia já foi alvo de um conflito emblemático em 2011.
Financiada pelo BNDES e construída pela empreiteira OAS, a estrada tem por
objetivo garantir o acesso ao oceano Pacífico para escoar os produtos agrícolas e
matérias-primas do Brasil, pelos quais os chineses pagam bem e que, até agora,
têm sido levados por navios a partir de portos brasileiros no oceano Atlântico.
De algum tempo para cá, o BNDES tem sido visto como modelo de um possível
banco de desenvolvimento conjunto para os países do BRICS. Este clube informal,
com seus membros Brasil, Rússia, Índia, China – e, mais recentemente, a África
do Sul –, é apenas uma das alianças das economias emergentes nas quais o Brasil
assumiu papel de liderança. Poderíamos mencionar ainda o IBAS ou BASIC
(para a política climática). A boa reputação do Brasil no exterior se fundamenta,
entre outras razões, na forma como outros governos percebem a atuação do país
no cenário internacional. Em seu artigo, Britta Rennkamp mostra como o Brasil
passou de poder regional hegemônico a global player, tendo adquirido boa fama
11
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como mediador entre governos do continente americano, bem como países
industrializados e o G77 nas negociações sobre o clima das Nações Unidas. O
país desempenha um papel cada vez mais relevante no G20, que para muitos
substituiu o G8 como fórum de liderança informal, porém poderoso.
Foi com surpresa que europeus – inclusive ONGs europeias – tomaram
conhecimento de que os movimentos sociais do Brasil e da América do Sul
rejeitavam totalmente a “economia verde”. Enquanto na Europa os conceitos
de economia verde e Green New Deal em sua origem eram ideias progressistas
lançadas pelos próprios movimentos ambientalistas, movimentos e organizações
na América Latina consideraram a economia verde como estratégia de uma
economia mundial capitalista cujo capital, liberado nas crises, busca novas formas
“sustentáveis” para gerar lucros. Essa rejeição, no entanto, não se baseia apenas
em uma crítica teórica ao sistema, mas em grande parte em experiências bem
concretas. Por exemplo, sabe-se que entre os primeiros perdedores deste modelo
de desenvolvimento estão as “populações tradicionais” que sempre foram o elo
mais fraco no tecido social da América Latina: os povos indígenas na Amazônia,
os ribeirinhos, os seringueiros, os pequenos produtores rurais e os descendentes
de escravos que lutaram pelo direito às suas terras e agora se veem ameaçados de
perdê-las para multinacionais da mineração e projetos de hidrelétricas.
Por outro lado, eles observam como instrumentos jurídicos e financeiros,
sob a denominação de “capital natural”, são usados para conduzir a natureza na
América Latina (sobretudo florestas, água e terra e os serviços ambientais que
eles prestam) a um novo processo de valoração. Como mostram Camila Moreno
e Larissa Packer em seus artigos, esse processo está aliado a mecanismos de
compensação da política climática e de biodiversidade. REDD, TEEB e PSA1,
bem como um novo Código Florestal que libera de multas o desmatamento ilegal
do passado, juntam-se num mercado futuro cuja unidade de contabilização
é o CO2-equivalente. Segundo as autoras, teme-se que grandes empresas e
conglomerados possam vir a se utilizar desses instrumentos a fim de deter mais
poder sobre bens comuns naturais. Assim, poderiam levar ao mercado esses
mesmos bens, respectivamente os serviços que eles prestam, para comprar a
possibilidade de emitir ainda mais CO2. Os prejudicados seriam as pessoas que
vivem nesses territórios mercantilizados. Tornam-se prestadores de serviços,
cuja vida é determinada pelos novos donos, enquanto o Estado se exime do
compromisso de ter que garantir serviços adequados de educação e saúde.
Para esse processo de “financeirização da natureza”, a Amazônia serve ao mesmo
tempo de laboratório e mercado futuro. Aliás, mais uma vez, pois a região registra um
longo histórico de destruição e valoração, observa Thomas Fatheuer. A Amazônia
sempre foi um espaço mítico para o Estado nacional brasileiro que quer recuperar o
desenvolvimento, bem como para o movimento ambientalista internacional. Hoje,
a Amazônia é a última fronteira do Brasil e voltou a ser um espaço paradigmático
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– observado internacionalmente – para o modelo desenvolvimentista e uma
futura economia verde já que pode satisfazer a enorme demanda de energia dos
empreendimentos de minério de ferro, bauxita ou petróleo na região.
Especialmente absurdo é o revival da política nuclear. Ironicamente, foi o
governo Lula que ressuscitou o Acordo Nucelar Brasil-Alemanha dos tempos
da ditadura militar, como relata Gerhard Dilger. O governo decidiu construir a
segunda usina nuclear, cujas peças tinham ficado 20 anos empacotadas em Angra
dos Reis, tornando-se obsoletas em termos tecnológicos. O mesmo governo
alemão que em 2011 decidiu abandonar a produção de energia atômica agora vai
garantir a construção dessa usina com uma garantia de €1,3 bilhão. Parece que
a tecnologia só oferece riscos aos alemães, e não aos brasileiros. No entanto, há
grandes dúvidas quanto à localização das usinas no litoral, a meio caminho entre
as duas maiores capitais do país, bem como quanto ao tipo obsoleto de reator
nuclear.
De acordo com o atual Plano Decenal de Expansão de Energia, até 2017 deverão
ser construídas 28 novas hidrelétricas na Amazônia. Desse total, 12 já estão em
construção. Organizações ambientalistas estimam em mais de 60 o número total
das barragens planejadas para a Amazônia nos mais diversos tamanhos. Além
disso, a Eletrobras planeja construir hidrelétricas binacionais no Peru e outras
dez países latino-americanos com recursos do BNDES. Elas exportariam 70% a
80% da energia produzida para o Brasil.
Assim, a hidreletricidade faz com que a participação de energias renováveis na
produção total seja bastante alta (47%), mas isso não significa dizer que a política
energética seja “limpa” ou mesmo “justa”. A maior dessas megabarrragens em solo
brasileiro é a usina de Belo Monte no rio Xingu. Não há outro projeto do governo
brasileiro que simbolize tanto – em termos nacionais e internacionais - o conflito
entre crescimento, de um lado, e defesa do meio ambiente e dos direitos humanos,
de outro. Esse conflito se tornou agudo no decorrer do primeiro ano do governo
de Dilma Rousseff, inclusive porque a presidenta se incumbiu pessoalmente
de varrer da mesa qualquer equívoco ou mesmo embargos judiciais da obra,
expressando sua própria opinião sobre o assunto sem deixar dúvidas. O texto
de Marilene de Paula mostra a dimensão legal desse e de outros megaprojetos.
Indígenas, pescadores e outros ribeirinhos sempre parecem que não são o
grupo-alvo dessa política desenvolvimentista, e sim a sobra. O consórcio de
construção Norte Energia erigiu algumas casas de madeira em aldeias indígenas
no Xingu. Mas quando a barragem estiver pronta, os indígenas não terão mais
peixes para pescar e as casas não adiantarão de nada. A cidade de Altamira, que
fica próxima ao canteiro da obra, já registrou aumentos de preço, criminalidade,
prostituição e outros problemas sociais causados pelo afluxo de trabalhadores
do país inteiro, enquanto as escolas decaem e continuam faltando unidades de
atendimento de saúde. Poucos desses trabalhadores migrantes manterão seus
empregos depois do fim da obra. O mais provável é que muitos deles inchem as
favelas da cidade, que ainda não existem. Por outro lado, deixarão de existir as
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casas de 30 mil habitantes de Altamira, inundadas pelas águas. Os moradores
mal são informados sobre isso, muito menos indenizados.
E assim um processo de desenvolvimento acaba somando uma série de atos
que ferem os direitos humanos. Fenômeno semelhante acontece atualmente nas
grandes cidades, por exemplo, naquelas onde haverá jogos da Copa do Mundo de
2014. Bairros (pobres) inteiros são desalojados, contra qualquer direito nacional
e internacional. Os moradores não são nem informados adequadamente e a
tempo, muito menos suficientemente indenizados. E raramente são beneficiados
pelas obras de infraestrutura às quais foram obrigados a dar lugar. Para construir
os novos e lindos estádios com capacidade de 40 mil pessoas, as prefeituras se
endividam. No entanto, o preço das consequências ainda nem foi contabilizado.
Nas sedes brasileiras dos jogos estão sendo construídas arenas esportivas das
quais se sabe desde já que, depois da Copa do Mundo, nem serão mais utilizadas,
mas devorarão mensalmente milhões de reais em custos de manutenção. É um
dinheiro que fará falta em outros lugares.
Essa política urbana é flagrantemente antissocial. O poder público fomenta
projetos privados que obedecem a uma lógica de eventos e espetáculos e aos
interesses de obtenção de lucro de investidores privados. Para isso, recriamse normas jurídicas ou usam-se regras para prevenir outras, contrárias. Por
outro lado, o Estado se endivida. Em nome da Copa do Mundo de 2014, dos
Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro e do progresso de uma forma geral
estabelece-se um regime de exceção financeiro e normativo que fere os direitos
humanos sociais.
Aqui se torna palpável ainda a dimensão de gênero do modelo. Os
megaeventos esportivos também significam um boom para a prostituição de
mulheres e meninas. Mulheres pobres, principalmente na área rural, são as
grandes perdedoras do modelo de desenvolvimento. Na perspectiva feminista
de Magnólia Said, até o programa Bolsa Família, replicado internacionalmente,
falhou nesse aspecto, pois a transferência de R$32 a R$306 mensais por família
para crianças que frequentam a escola pode até reduzir um pouco a pobreza, mas
não muda as causas estruturais e ainda reforça a divisão desigual do trabalho
entre os gêneros, ao aumentar a carga doméstica invisível das mulheres, que
passam a ter responsabilidade aumentada pelos filhos. Tudo isso passa ao largo
de qualquer empoderamento feminino, segundo a autora.
O foco da nossa publicação é a análise e a crítica,mas não queremos finalizar
sem ao menos apontar que novas alternativa ao modelo de desenvolvimento
estão sendo discutidas e praticadas, e de que forma isso vem acontecendo.
O presidente Lula sempre afirmou que o Brasil é suficientemente grande e
tem lugar tanto para o agronegócio quanto para o pequeno agricultor rural. Mas
no orçamento do governo só há lugar para o primeiro. Setenta por cento dos
alimentos que chegam à mesa dos brasileiros foram produzidos por pequenos
agricultores, mas, como afirma Fábio Pacheco em seu artigo, milhões de
pequenos produtores rurais recebem apenas 13% dos recursos para agricultura
e pecuária, enquanto 87% vão para empreendimentos agrícolas. O Brasil é
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referência para agroecologia internacionalmente. Os programas federais para
aquisição de alimentos de pequenos produtores rurais, bem como para a
merenda escolar, são passos na direção certa. Mas o fato de nenhum país usar
mais pesticidas per capita que o Brasil, o qual atualmente praticamente só planta
soja e milho geneticamente modificados são passos na direção errada.
Agroecologia, agricultura orgânica e dinamização de circuitos curtos na
economia fazem parte de um mesmo conjunto, argumenta Silvio Caccia Bava.
Precisamente um país de dimensões continentais precisa de uma perspectiva local.
E numa economia em que, segundo o autor, 64% das pessoas economicamente
ativas continuam no setor informal, formas de economia solidária são no mínimo
um complemento realista aos esforços de formalização do governo e, quem sabe,
até um futuro mais criativo.
Por fim, o Buen Vivir. Qualquer discussão em torno de alternativas para
o “desenvolvimento” não pode ignorá-lo. O que orienta o estilo de vida dos
povos indígenas dos Andes da América do Sul é mais cosmologia e visão do que
estratégia, e certamente não constitui um manual para um mundo melhor. No
entanto, como enfatiza Alberto Acosta, pode ser relacionado com tradições do
pensamento em outras partes do mundo e se presta à reflexão. Seu texto tem
alguns exemplos bem práticos. Acosta enfatiza que cada país precisa encontrar
seu próprio caminho. Segundo ele, o Brasil tem uma grande responsabilidade
pelo projeto histórico de uma transformação diferente e mais autônoma no
continente sul-americano.
Há poucos países no mundo hoje com condições mais propícias para promover
uma transformação social e ambientalmente justa. O Brasil já não é mais o país
do futuro eterno, e sim o país do futuro possível, do futuro concreto. E é no tempo
presente destes anos que se deve fazer o debate em torno desse caminho. O Brasil
tem uma sociedade civil ampla, diversificada, crítica. Tem cientistas produtivos,
vanguardistas. O debate é urgente e está em marcha. Esperamos poder contribuir
um pouco para a sua dinâmica através dessa publicação.
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Héctor Alimonda

Debatendo o Desenvolvimento
na América Latina
Da CEPAL ao Partido dos Trabalhadores

Fugindo às regras do Mercado: O importante papel da CEPAL na América
Latina pós-guerra
Em 1948, em uma iniciativa compartida com o governo chileno, as Nações
Unidas criam a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), a primeira
(e que se tornaria a mais célebre) das cinco comissões regionais que viriam a
trabalhar no estudo e proposta de políticas de desenvolvimento para o mundo
pós-guerra. Anos depois, os Estados Unidos tentaram extinguir a CEPAL, mas
uma ação diplomática conjunta dos países latino-americanos o impediu.
Durante décadas, a CEPAL tem sido um centro de elaboração político-social
regional. Tendo como grande inspirador seu secretário-executivo entre 1950
e 1963, o economista argentino Raúl Prebisch1, deu origem ao estruturalismo
(sem nenhuma relação com o estruturalismo da teoria social francesa), uma
tradição de pensamento econômico latino-americano baseada na crítica à
teoria econômica clássica, que não leva em conta as estruturas econômicas,
1
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Na década de 1920, Raúl Prebisch passou pelo Partido Socialista argentino, muito ligado
ao PSD alemão. Sem dúvida, nessa época incorporou à sua formação as linhas mestras
do debate alemão da época sobre a necessidade de um Estado ativo, formulando políticas
públicas para organizar e regular ao capitalismo.
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A questão do “desenvolvimento” apresenta uma longa tradição na política e no
pensamento latino-americanos, e tem seguido caminhos próprios, diferenciados
do padrão predominante no mainstream da teoria econômica convencional.
Desde a década de 1950, com o pensamento da CEPAL, e a partir da década de
1960, com o boom da denominada “teoria da dependência”, se assentaram várias
visões críticas sobre as características e as possibilidades do desenvolvimento
dos países latino-americanos. Mas sempre um ponto comum aos diferentes
teóricos foi a impugnação de um modelo de crescimento baseado em enclaves
exportadores de produtos primários agrícolas ou minerais. Paradoxalmente, hoje
os governos latino-americanos “alternativos” parecem ter recuado, do ponto
de vista dos modelos de crescimento propostos, às economias exportadores
anteriores a 1930.
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sociais e políticas2.
Para Prebisch (e para o que viria a ser conhecido como “o pensamento da
CEPAL), a experiência latino-americana de integração ao mercado internacional
como fornecedora de matérias-primas resultava em uma frustração. Isso porque
a economia ficava dependendo da dinâmica de ciclos externos sobre os quais
não tinha controle, os ingressos ficavam concentrados social e regionalmente, os
mercados internos eram limitados, e não se incorporava progresso técnico. Além
disso, o grande problema era a chamada “deterioração secular dos termos do
intercâmbio”, provocada pela divisão internacional do trabalho: no longo prazo,
fora episódios conjunturais, os bens primários perdiam valor em relação aos bens
industriais nas trocas internacionais. Assim, a América Latina devia exportar cada
vez mais produtos agrícolas e mineiros para poder importar os bens industriais
que requeria seu consumo interno, sofrendo endividamento e carência de capitais.
Era necessário, por isso, que os Estados nacionais assumissem um papel ativo
na formulação de políticas orientadoras da transformação econômica. Deveria
se começar um processo de substituição das importações industriais, dos setores
mais leves e viáveis para os que contavam com matérias-primas (indústrias
alimentícia, têxtil, metalúrgica básica). Isso dinamizaria a distribuição de
ingressos e o surgimento de massas assalariadas, além de criar mercados internos
para essa produção industrial. A reforma agrária também estimularia a expansão
desses mercados internos, melhorando as condições de vida, de ingresso e de
consumo da população rural, ao mesmo tempo em que facilitaria a oferta de
produtos agrícolas. Na época, o comércio entre os países latino-americanos era
praticamente nulo. Por isso, sua expansão, associando os mercados internos
regionais, permitiria criar as necessárias economias de escala.
Estas elaborações da CEPAL, contemporâneas dos inícios da integração
europeia e das primeiras formulações sobre o desenvolvimento das periferias excoloniais, tiveram uma enorme influência nas tradições intelectuais e políticas
latino-americanas. Entre outras coisas, contribuíram para pensar a região como
uma unidade, como um conjunto de países cujo interesse particular se resolvia
na associação, e não na concorrência com os outros.

“Desenvolvendo o Subdesenvolvimento”: A “Teoria da Dependência”3
De fato, entre as décadas de 1940 e 1960, em vários países latino-americanos
se desenvolveram experiências políticas nas quais novas elites impulsionaram
políticas nacionalistas e industrializantes, com incorporação dos setores
trabalhadores organizados na expansão dos mercados internos. Em termos
2

3

Para os economistas: o diálogo natural do estruturalismo cepalino é com a economia
neoinstitucionalista. No momento atual, a partir da gestão do colombiano José Antonio Ocampo
como secretário-executivo (1998/2003), o pensamento da CEPAL se define como“neoestruturalista”.
De fato, nunca existiu uma “teoria da dependência” formulada como tal, e o termo surgiu
mais como referência no mundo acadêmico norte-americano que no espaço latinoamericano. A noção foi usada mais em sentido prático, pelo seu valor explicativo.
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econômicos, as coisas até que deram certo, mesmo com dificuldades. Os
problemas eram políticos já que as antigas elites oligárquicas tinham sido
deslocadas do poder do Estado, e viam como um perigo a participação política
das massas de trabalhadores. Sobre isso, em 1959, a Revolução Cubana veio a
desatar a paranoia das elites tradicionais latino-americanas e do seu respaldo, os
Estados Unidos, que viviam a loucura da Guerra Fria. Em alguns anos, todos esses
governos (denominados “populistas”) foram derrubados por golpes militares.
Em 1973, a maré autoritária alcançou o Chile e o Uruguai, os mais tradicionais e
estabelecidos sistemas republicanos democráticos da região.
O debate sobre o desenvolvimento continuou então por outros caminhos: a crítica
ao próprio desenvolvimento e as condições políticas vinculadas ao crescimento
econômico. É importante lembrar também que um dos alvos políticos do debate
era o marxismo anacrônico, que tinha fundamentado a política dos partidos
comunistas latino-americanos da época; bem como a confiança nas ideias de que
o “desenvolvimento das forças produtivas” traria progresso e democracia, que as
“burguesias nacionais” eram nacionalistas, democráticas e dispostas a lutar do lado
do povo, e não do imperialismo norteamericano, etc. No final da década de 60 e
início dos anos 70, o economista alemão André Gunder Frank formulou as críticas
mais radicais à própria noção de desenvolvimento. De certa forma, suas postulações
resumem os princípios do que veio a ser denominada “teoria da dependência”.
1) um ponto decisivo era o fato de que os países latino-americanos, desde
o começo da sua história, estavam inseridos em um sistema internacional
em posição de subordinação. Suas dificuldades para o desenvolvimento e a
permanência em situação de subdesenvolvimento não eram consequências
da persistência de visões tradicionais, do isolamento ou da desconexão dos
mercados. Muito pelo contrário, era a persistência dessa situação histórica o que
constituía a chave para entender a reprodução do subdesenvolvimento.
2) A situação de subordinação a uma estrutura “metrópole-satélite” de natureza
colonial (Frank não empregava a noção de “dependência”) era o que criava a
reprodução do que ele chamou o “desenvolvimento do subdesenvolvimento”.
O desenvolvimento em alguns pontos ou setores criava distorções, crises,
agravamento das condições de exclusão social e política, etc. O sucesso de algumas
economias de exportação baseadas em enclaves agrícolas ou mineiros, por
exemplo, só favorecia a acumulação de capital fora dessas regiões, nas metrópoles
nacionais ou globais, enquanto desorganizava e enfraquecia as sociedades locais.
3) Algumas situações internacionais e internas teriam favorecido o início de
processos de industrialização e de diversificação econômica em alguns países
latino-americanos. Paradoxalmente, isso tinha provocado alguma“modernização”,
mas agravado questões econômicas relativas à balança de pagamentos, dívida
externa, etc., assim como os problemas de subdesenvolvimento nas regiões
não industrializadas e industrializadas (crescimento das cidades sem serviços
básicos, como dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
comprovam hoje no Brasil);

Héctor Alimonda Debatendo o Desenvolvimento na América Latina – Da CEPAL ao Partido dos Trabalhadores

Mesmo que nesses debates da época Frank não tenha levantado
questões que hoje denominamos “ambientais”, é verdade que sua crítica
ao “desenvolvimento do subdesenvolvimento” permitiria incorporar estas
dimensões sem maiores dificuldades.
Sem dúvida, um dos livros mais conhecidos — e aliás, melhores — dessa
época é o clássico “Dependência y desarrollo en América Latina”, de Fernando
Henrique Cardoso e Enzo Faletto. O fato de que um dos seus autores tenha
alcançado a presidência do Brasil não deveria interferir na leitura de uma obra
especialmente rica em suas análises4. Redigido em Santiago de Chile entre 1966
e 1967, no ambiente da CEPAL e de outros organismos regionais que tinham sede
nessa cidade, seu objetivo era promover uma discussão destes sociólogos com
“economistas e planificadores” (isto é, com o pensamento da CEPAL) “para destacar
a natureza social e política dos problemas do desenvolvimento na América Latina”
(isto é, quais os limites sociais e políticos para as propostas econômicas da CEPAL:
por que a modernização e a industrialização da Argentina e do Brasil não tinham
aprofundado a democracia, mas tido como resultado golpes militares?).
O livro começa constatando que a história da formação da América Latina se
inicia e continua a partir de uma integração dependente no sistema internacional.
Não se trata de uma situação metafísica: a análise mostra como essa dependência
se manifesta nas configurações estruturais das sociedades, no equilíbrio e
conflito entre atores sociais. Assim como uma crítica à visão estritamente
econômica dos processos sociais, o texto aponta também para a “sociologia
do desenvolvimento” da época, de inspiração anglo-saxã, preocupada com a
passagem de uma sociedade “tradicional” para outra “moderna”: “Pode se dar o
caso de que a sociedade se modernize nas suas pautas de consumo, educação,
etc., sem que em forma correlativa se logre um desenvolvimento efetivo, se
por isso se entende uma menor dependência e um deslocamento do sistema
econômico da periferia ao centro” (...) Se considera o desenvolvimento como um
resultado da interação de grupos e classes sociais que têm um modo de relação
próprio e, portanto, interesses e valores distintos, cuja oposição, conciliação ou
superação dá vida ao sistema socioeconômico”5.
Naturalmente, apesar da independência que os extirpou dos sistemas coloniais
ibéricos, os países latino-americanos ficaram em situação de dependência no
sistema mundial de livre comércio. Em alguns casos — América Central, Chile,
Peru, Equador, denominadas “economias de enclave” pelos autores) —, o capital
estrangeiro se instalou diretamente nas regiões produtoras de produtos primários,
agrícolas ou mineiros como agente econômico de produção e também como
4

5

O Fernando Henrique Cardoso presidente traiu o sociólogo? É frequente dizer que sim,
mas acho que não. Este livro tenta fazer uma análise sociológica, não se coloca como um
manifesto político e muito menos como um documento para a mobilização política,
constatando a dependência dos países latino-americanos como um fato objetivo, não como
uma impugnação moral.
CARDOSO, F. H.; FALETTO, E.. Dependencia y Desarrollo en América Latina. México: Siglo
XXI, 1970.
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Elementos do Buen Vivir avant la lettre: Celso Furtado
Uma das maiores reflexões latino-americanas sobre desenvolvimento da região
e os seus problemas é a do brasileiro Celso Furtado. Também ele percebe o
desenvolvimento e o subdesenvolvimento como duas faces de uma mesma
questão, postula que a trajetória histórica da América Latina nunca seguiu
nem seguirá a dos países metropolitanos, questiona a imposição de modelos
6
7
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Note-se que tal situação está reaparecendo com a vocação neoextrativista atual dos governos
latino-americanos.
Encontrei Fernando Henrique Cardoso pela primeira vez em Buenos Aires, no começo da
década de 70 (época em que as vanguardas armadas floresciam em toda a América Latina).
Ele disse mais ou menos o seguinte: “Quando eu vejo as análises da esquerda latinoamericana fico bravo porque toda a análise está errada. As ditaduras têm apoio social, sim;
suas estratégias econômicas são viáveis, sim. E nós escrevemos esse livro para mostrar isso!”.
Já presidente, ele disse certa vez: “No mundo atual, é melhor estar integrado ao sistema da
globalização em posição dependente que ficar excluído, como grandes regiões da África”.
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ator político de dominação6. Nessas situações, os efeitos multiplicadores dessas
atividades são mínimos, os lucros são exportados, e não reinvestidos. Algumas
parcelas alimentam o orçamento de Estados fracos e sem alternativas frente ao
poder do capital estrangeiro.
Em outros países (os de “controle nacional das exportações”) como
Brasil, Argentina, México, Colômbia e Uruguai, esses lucros e as decisões de
investimento foram controlados localmente, tiveram efeitos de encadeamento
das exportações, promoveram certa diversificação do conjunto do sistema
produtivo e, em uma fase seguinte, deram início ao processo de industrialização
pela substituição das importações, defendido pela CEPAL. Só que isso implicou
condições políticas que as elites tradicionais e os Estados Unidos não gostaram,
resultando em golpes que implantaram governos militares.
Mas isso não significou que a história voltou para trás, dizem Cardoso e Faletto.
A industrialização e a modernização continuaram, só que com ditaduras, já que a
primeira não produz democracia. Agora se tem um modelo de crescimento que junta
Estado, capital estrangeiro e burguesias nacionais. A industrialização também não
produz autonomia, mas uma nova fase da dependência, a da internacionalização do
mercado interno. O capital estrangeiro está instalado no setor industrial, nos serviços,
no setor financeiro, não ficou apenas nos setores extrativos para exportação. E isso
cria uma dinâmica que, como diria Gunder Frank, aumenta a heterogeneidade, a
desigualdade e o subdesenvolvimento das estruturas sociais e territoriais, e, ao
mesmo tempo, gera processos de modernização mais bonitinhos, nos quais as
classes médias urbanas se sentem muito à vontade e apoiam as ditaduras. Esse é
o núcleo da análise do livro de Cardoso e Faletto que põe de lado ilusões de épocas
anteriores. E por isso digo que Fernando Henrique Cardoso não se traiu: entendeu
que era preciso aceitar as regras do jogo e tentar ganhar o voto dessas classes médias,
desiludidas das ditaduras e das suas promessas de milagre econômico.7
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tecnológicos e de consumo por parte da industrialização subordinada. E é Celso
Furtado, um homem de grande cultura humanística e de boa formação acadêmica,
quem, a partir dos anos 70 (isto é, em sintonia com a conferência de Estocolmo8)
vai introduzindo uma crítica ambiental aos processos de desenvolvimento,
que abrange desde a destruição causada pelas monoculturas exportadoras
até a externalização dos custos ambientais nos cálculos macroeconômicos. É
notável como hoje, intelectuais e políticos brasileiros que se consideram seus
discípulos lhe rendem homenagem ao mesmo tempo em que defendem um
modelo econômico de superexploração dos recursos naturais, ultraprodutivista,
reprodutor das situações sociais de subdesenvolvimento — justamente tudo o
que Celso Furtado sempre criticou e combateu. De certa forma, o pensamento
de Furtado incluiu elementos do que hoje se discute como El Buen Vivir.
Furtado deu às dimensões culturais do desenvolvimento uma importância
fundamental. O subdesenvolvimento não é uma “fase” anterior ao
desenvolvimento. É uma situação caracterizada pela disparidade entre a
distribuição de renda e a heterogeneidade social. A inovação tecnológica vem de
fora, e se manifesta em nossos países nos hábitos de consumo de nossas elites,
que reproduzem as pautas dos países industrializados. Na importância que dá às
pautas de consumo, Furtado reconhece a vigência de imposições culturais que
reproduzem a situação de subdesenvolvimento. O desenvolvimento proposto
pelo pensamento econômico tradicional aumenta a desigualdade e, portanto,
não passa de um mito. Um autêntico desenvolvimento significa a definição dos
fins antes dos meios (E o que mais é a proposta do Buen Vivir?), uma reconciliação
entre as elites políticas com as linhas mestras da cultura nacional que permita,
assim, a expressão da criatividade da vida coletiva. Em suas próprias palavras:

A literatura sobre desenvolvimento econômico do último quarto do
século nos oferece um exemplo paradigmático do papel central dos
mitos nas ciências sociais: pelo menos 90% do que encontramos ali se
fundamenta na ideia, tomada como evidente, de que o desenvolvimento
econômico, tal qual tem sido praticado pelos países que lideraram a
revolução industrial, pode ser universalizado. (Furtado, 1974, pág. 16).
O desenvolvimento econômico – a ideia de que povos empobrecidos
poderão algum dia desfrutar das formas de vida dos povos ricos de hoje
– é simplesmente irrealizável. Sabemos atualmente de forma irrefutável
que as economias da periferia nunca serão desenvolvidas no sentido de
se tornarem similares às economias que formam o presente centro do
sistema capitalista. Mas como negar que essa ideia tem sido de grande
utilidade para mobilizar os povos da periferia e convencê-los a aceitar
enormes sacrifícios, para legitimar a destruição de formas “arcaicas” de
cultura, para explicar e tornar compreensível a necessidade de destruir
o meio ambiente, para justificar formas de dependência que reforçam o
8
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caráter predador do sistema produtivo? Cabe, portanto, afirmar que a ideia
de desenvolvimento econômico é simplesmente um mito. Graças a ele
tem sido possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação das
necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades abertas
ao homem pelo avanço da ciência, para concentrá-las em objetivos
abstratos como os investimentos, as exportações e o crescimento.
(Furtado, 1974, págs. 75/76).

Os economistas falam correntemente de investimento ou investimentos
como se fosse algo que não supusesse maiores ambiguidades. “Em toda
política de desenvolvimento, seja qual for o sistema, um alto nível de
investimentos sempre será essencial”. Essa é uma afirmação totalmente
equivocada. Investimento é o processo pelo qual se aumenta a capacidade
produtiva mediante certo custo social. Suponhamos que o objetivo seja
produzir mais bem-estar social e que nesta definição de bem-estar
esteja acordado dar a mais alta prioridade à melhoria da alimentação
infantil. Esse objetivo pode ser alcançado muito mais rapidamente
reduzindo o consumo supérfluo das minorias privilegiadas (modificando
a distribuição do bem-estar) do que aumentando o investimento9.
Passemos a outra vaca sagrada dos economistas: o Produto Interno
Bruto (PIB). Este é um conceito ambíguo, um considerável amálgama
de definições mais ou menos arbitrárias (…). Ainda mais ambíguo é o
conceito de taxa de crescimento do PIB. Por que ignorar na mensuração
do PIB o custo para a coletividade da destruição dos recursos naturais
não-renováveis, dos solos e das florestas? Por que ignorar a contaminação
das águas e a destruição dos peixes nos rios onde as fábricas lançam seus
resíduos? (op. cit., págs. 114/116).
Atualmente, no interior da esquerda e dos movimentos populares latinoamericanos se aprofundam os desentendimentos entre os “pachamámicos”
(que defendem valores da natureza e formas não predatórias dos humanos se
relacionarem com ela) e os “modérnicos”, que buscam o crescimento econômico
a qualquer custo. Esta situação parece-nos dramática, e queremos convocar
9
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Que esta observação de Celso Furtado sirva como comentário para a perigosa pretensão
de quase todos os governos latinoamericanos em fundamentar suas políticas sociais em
economias de renda, ao invés de desrentabilizar as economias, por exemplo, diminuindo o
consumo supérfluo.
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O argumento de Furtado, de alguma forma um prenúncio da perspectiva do Buen
Vivir, é que o desenvolvimento só pode ser caracterizado como tal se integrar
a população como um todo, a partir da satisfação das necessidades básicas.
Isso supõe uma estratégia de fins totalmente diferente da estratégia de meios
defendida pelos economistas de inspiração neoclássica. No caso da análise
macroeconômica:

um diálogo, acreditando que o pensamento latino-americano já estabeleceu
faz décadas uma crítica à visão do desenvolvimento apenas como crescimento
quantitativo, por exemplo com a obra de Celso Furtado.
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A continuidade do Desenvolvimentismo da Esquerda na América Latina hoje
É um lugar comum nos meios de comunicação classificar vários dos atuais
governos sul-americanos segundo seu afastamento das recomendações do
extinto Consenso de Washington e da fé laica nas virtudes do neoliberalismo. Mas
pouco se avança na análise se não se reconhece a especificidade dos processos
nacionais, assim como as contradições e paradoxos criados e recriados pelos
cenários políticos, pelos horizontes ideológicos e pelas culturas políticas.
Sin duda, Ecuador, Bolivia y Venezuela constituyen las experiencias más
radicalizadas de estos procesos, y los espacios de mayor creatividad para la
imaginación política. Brasil seria o mais prudente e moderado, mas o Perú está
mostrando que pode se colocar no espaço mais conservador do conjunto.
Na maior parte destes países, incluindo também a Argentina, se produziram
crises políticas prolongadas que levaram à erosão da representatividade dos
sistemas tradicionais e dos seus rituais de poder, e também à paralisia da
capacidade estatal de regulação dos mercados e da sociedade. Apareceram novos
atores políticos que reconstruíram a capacidade de convocar e reunir forças sociais
em projetos coletivos, bem como tentaram recompor a capacidade decisional
ativa do Estado e o sistema político. No Brasil, apareceram esses novos sujeitos,
mas sem que o regime político tradicional entrasse em crise no mesmo momento.
Um valioso trabalho recente de Pablo Stefanoni (2011), dedicado à análise dos
casos de Equador, Bolívia e Venezuela, assinala duas características principais
destes processos. Por um lado, um importante movimento de democratização
da sociedade, com a promoção de novos atores e dispositivos de participação
social. Por outro, o exercício efetivo do poder do Estado permanece baseado em
uma cultura política de tradição presidencialista e centralizadora que se impõe
na relação entre os poderes do Estado e na definição e aplicação das políticas
públicas. Por isso, Stefanoni fala de uma “democratização paradoxal”.
Além disso, a orientação econômica básica destes governos — exercidos sobre
territórios de tradicional abundância em recursos naturais com boa demanda
internacional, que agora inclui a China e o Extremo Oriente — vem reafirmando e
aprofundando uma continuada orientação extrativista, produtora de uma renda
que constitui parte fundamental dos ingressos estatais. Essa é a fonte fiscal das
políticas de inclusão social e de redistribuição de renda, sem que haja qualquer
avanço decisivo destinado a modificar a desigual estrutura das classes sociais, do
poder e de ingressos decorrente da mesma.
“Temos que expandir a extração de petróleo, estabelecer grandes projetos de
mineração a céu aberto ou de agrocombustíveis para obter ingressos com os
quais se possa construir hospitais ou pagar bônus de inclusão social”. Argumentos
como esse são repetido pelos discursos oficiais. Trata-se de uma política que, em
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todo caso, tenta favorecer a inclusão social de setores populares urbanos, mais
próximos às redes de clientela do governo e dos seus aliados, mas que funciona
às custas da promoção da exclusão social e da destruição ambiental, penalizando
a população das áreas ricas em recursos naturais. Por outra parte, continuam
relações de dependência em relação aos poderes da ordem internacional, o que
compõe um panorama de perigosa precariedade.
Neste momento latino-americano, se aprofundam amargos conflitos entre a
reiterada vocação extrativista de governos que se definem como “alternativos” e as
populações afetadas pela degradação ou a eliminação dos recursos naturais básicos
para sua sobrevivência. Refiro-me ao caso do Tipnis na Bolívia, aos conflitos pela
mineração e pela agricultura de soja na Argentina, os embates no Brasil sobre a
construção de grandes hidroelétricas na região amazônica, a agonia crônica da serra
peruana em razão das questões entre comunidades e megaprojetos de mineração, o
movimento contra a grande mineração e pela defesa da água no Equador.
Recentemente, o ecólogo político uruguaio Eduardo Gudynas cunhou a
expressão “esquerda marrom”. Há uma esquerda latino-americana que renunciou
a ser “vermelha” (propondo grandes mudanças estruturais nas relações e posições
de poder social), mas que também não está disposta a ser “verde” (estabelecendo
limites e controles à depredação do grande capital sobre a natureza e as populações),
e tem adotado como próprios o discurso, as convicções e os lugares comuns do
mais tradicional extrativismo.

Em 1964 — durante a política de “guerra fria”, que definia os interesses estratégicos
dos Estados Unidos — uma ditadura militar foi instaurada no Brasil. Este
governo adotou uma estratégia de repressão das dissidências e de controle dos
movimentos da sociedade. Em termos econômicos, a partir do que foi chamado
“tripé” — uma associação entre o Estado, os capitais multinacionais e os grandes
capitais nacionais — tentou o desenvolvimento industrial e da infraestrutura de
energia e comunicações necessária.
Este modelo de acumulação e desenvolvimento teve sucesso, apesar das
suas consequências sociais e ambientais. Assim, foi-se formando um setor
industrial dinâmico, acompanhado de um setor financeiro e de serviços, a taxas
de crescimento excepcionais na história econômica mundial. Mas junto com
esse processo econômico foram se dando também intensas transformações
sociais, como grandes migrações internas na direção das grandes cidades — que
constituíam seus mercados de trabalho — e da região amazônica, onde foram
definidos eixos de penetração e colonização.
Tal como foi observado em outros processos históricos equivalentes, a
dinâmica da industrialização incrementou exponencialmente a classe operária.
Tratava-se de contingentes de trabalhadores originados e socializados em
condições diferentes das de seus antecessores, e cuja presença não conseguiu
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O Partido dos Trabalhadores: do sindicalismo ao governo, passando pelo
arco-íris
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ser enquadrada pelo sindicalismo tradicional, vinculado por inúmeros laços
clientelistas ao empresariado e ao governo.
A experiência de greves e de conflitos sindicais que foram se desenvolvendo
a partir da década de 70 foi dando origem a novas experiências dessa classe
operária. Ao mesmo tempo, a aparição deste novo sindicalismo acompanhava
um processo nacional de recuperação da iniciativa das forças democráticas. Esse
novo sindicalismo, fincado especialmente nos grandes complexos automotivos
dos subúrbios industriais de São Paulo (onde Luiz Inácio Lula da Silva logo viria
a se destacar como dirigente) se vinculou, como um ator potente e renovador,
ao leque de forças políticas e sociais que enfrentavam a ditadura. Entretanto,
também é importante destacar que a formação deste ator sindical, localizado
naturalmente à esquerda do espectro político, processou uma crítica às tradições
clássicas da esquerda brasileira, assim como a incorporação estreita das
elaborações e atualizações que vinham da esquerda internacional
Em 1980, essa experiência sindical, que vinha tendo um notável impacto
e visibilidade no cenário brasileiro e internacional, se desdobrou em um
instrumento político, o Partido dos Trabalhadores. No decorrer das duas décadas
seguintes, o PT conseguiu governar estados e municípios, manteve sempre uma
ativa bancada de legisladores nacionais e estaduais e tentou várias vezes, sem
sucesso, a eleição presidencial, com a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva.
Somente em 2002 alcançou a vitória.
Deve ser dito que a experiência partidária do PT foi especialmente interessante,
e sem dúvida sem equivalentes na história dos partidos de esquerda mundiais.
Como dissemos, sua formação coincide com o aprofundamento da crítica ao
modelo soviético de socialismo, e sua feição é definitivamente pós-leninista.
Mesmo mantendo um núcleo duro de origem sindical, foi concebido no espírito
de uma “coalizão arco-íris” como uma ampla articulação de atores sociais e
políticos que tinham reivindicações postergadas pelos anos da ditadura e que
lutavam pela democracia.
Nessa longa caminhada pela democracia, o PT surgiu em posição de
confluência, mas ao mesmo tempo de crítica aberta e extensa a todas as forças
políticas existentes. Pela sua história e pela sua composição, o PT surgia como uma
absoluta novidade no cenário sempre elitista da política brasileira. Implicava uma
crítica a tudo o que tinha sido feito até aquele momento, a todas as experiências
políticas nas quais os trabalhadores e o conjunto dos setores populares tinham
sido convocados apenas como “massa de manobra” dos dirigentes. Nesse sentido,
aspirava a reescrever de outra forma a história política brasileira, como criador
de uma nova cultura política, ética e democrática. Caracteristicamente, o PT não
tinha política de alianças (fora do espectro da esquerda), já que sua crítica éticopolítica inviabilizava compromissos e composições com os partidos tradicionais,
mesmo com os de oposição à ditadura.
Do ponto de vista de formação de novos sujeitos, que vão se constituindo de
forma relacional, a experiência brasileira de finais do século XX é verdadeiramente
excepcional. Foi-se dando uma confluência de diferentes posicionamentos e
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reivindicações, com identidades mais ou menos difusas, mas que em todo caso
iam se definindo em relação às outras. Diferentes posições das tradições de
esquerda vieram a confluir em um ambiente pós-leninista, onde a problemática
da construção dos instrumentos políticos e da sua democracia interna se
constituía com referenciais críticos de toda a história do socialismo. De alguma
forma, veio a ecoar no Brasil o intenso debate que nesses anos se desenvolvia
em torno do chamado eurocomunismo. No caso específico do sindicalismo, foi
decisivo o apoio e a experiência que aportou o movimento sindical da Europa
Ocidental, a partir de diferentes expressões políticas. Também tiveram um papel
importante as centrais sindicais canadenses.
Os quatro pilares político-organizativos que estão na origem do PT,
sindicalismo, tradições de esquerda em processo de crítica dos seus fundamentos,
movimentos de base da igreja e movimento social agrário (estes dois últimos
fundamentais para a presença do PT no cenário nacional, engatinhando fora do
seu berço industrial do subúrbio paulista), só poderiam se harmonizar por meio
da construção de uma nova cultura política.
Porém, além destas quatro grandes correntes, uma série de movimentos
sociais que eram portadores de outras reivindicações que eclodiam na época
convergiram para a cultura política que foi se constituindo juntamente com o
PT. Um deles era o movimento ambientalista, que elaborava posicionamentos
críticos em relação aos custos ambientais do modelo de desenvolvimento
adotado pelo regime militar. Vale destacar que se tratou de um ambientalismo
político, o qual adotou primordialmente uma perspectiva social em relação às
condições de vida nas grandes cidades e aos efeitos das tecnologias aplicadas
no modelo agrário da Revolução Verde, em relação aos processos de avanço,
ocupação e destruição da Floresta Amazônica. No Acre, Chico Mendes, dirigente
dos trabalhadores da borracha e organizador de uma aliança dos povos da floresta
para proteção do ecossistema e dos seus habitantes, além de fundador do PT no
território amazônico, acabou sendo um mártir que contribuiu tragicamente para
a constituição de um referencial simbólico do compromisso do PT com a defesa
dessas populações e da sua região.
Também foram importantes na confluência de formação de uma nova cultura
política as reivindicações de gênero, as das minorias sexuais e a luta contra a
discriminação racial, contrariando uma imagem estereotipada que apresenta o
Brasil como um paraíso de convivência racial e de liberdade de opção sexual.
Tentando fazer uma interpretação política (e nao ética), acreditamos que
na época em que Lula finalmente ganha as eleições presidenciais (2002) o
projeto da cúpula do PT estava distante substancialmente da representação da
coalizão “arco-íris” que constituiu sua base de manobra histórica. A partir desse
momento, o referente e chave estratégica da composição política será agora a
“governabilidade”, isto é, a capacidade de conciliar a maior quantidade possível
de interesses sociais e assim obter uma composição instável, mas equilibrada pela
figura presidencial, na qual nenhum setor social significativo possa se considerar
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tão “fora do jogo”, mesmo que agindo na oposição, a ponto de conspirar ou agir
contra a ordem.
O PT partiu da convicção de que a partir daquele momento era um “partido da
ordem”. Talvez o mais autêntico por ser o partido mais capacitado para encarnar
espírito e prática executiva de mudanças. Com efeito, as carências sociais,
econômicas, de bem-estar e de cidadania da população brasileira eram (e são
ainda) tão grandes que resultaria viável serem atendidas a partir de diferentes
estratégias definidas dentro da ordem. Os resultados seriam efetivos do ponto de
vista das realizações do governo e da criação de apoio político, a partir também
de operações mercadológicas. Porém, no momento em que seu desenvolvimento
viesse a afetar aos setores de poder social real, o próprio governo deteria suas
ações e, se fosse necessário, recuaria.
O aparelho administrativo do Estado federal se desdobrou em instâncias
institucionais específicas dispostas para o atendimento de diferentes políticas
sociais, com ênfase na sua operacionalização nos níveis locais, sendo as
vinculadas ao setor rural, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, as
mais bem sucedidas. Isto foi acompanhado por um remanejamento orçamentário
significativo, não isento de corrupção e da reformulação de antigas práticas
clientelistas, mas que contribuiu para que, segundo dados oficiais, 11 milhões de
brasileiros ultrapassassem a linha de pobreza.
Por um lado, a execução destas políticas, com ênfase na escala local,
criou uma necessidade de diálogo e colaboração indispensável em todas as
instâncias de governo, incluindo os partidos da oposição. Por outro, a ênfase
participativa da antiga coalizão arco-íris foi recriada burocraticamente, a partir
da composição de inúmeros conselhos e fóruns sociais para a discussão de
novos instrumentos de políticas públicas e de elementos normativos. Em grande
parte, estas instâncias tinham sido previstas na Constituição Federal de 1988,
não tendo sido implementadas pelos governos anteriores. Assim, muitas das
reivindicações setoriais que tinham confluído na coalizão petista obtiveram
soluções administrativas ou de normas legais nem sempre foram satisfatórias,
já que a distância até a implementação efetiva desses direitos continua incerta.
Em termos políticos, o governo se sustenta a partir de uma política de alianças
parlamentares fundamentadas no “loteamento” da estrutura do Estado entre
os partidos aliados que, em geral, não têm qualquer afinidade ideológica com
aquele PT das origens — muito pelo contrário. Entre os aliados, estão ilustres
figuras do governo militar, como o presidente do Senado, José Sarney, que foi
o máximo dirigente do partido político que respaldava a ditadura (ARENA); o
ex-presidente Fernando Collor, contra o qual o PT desses anos levou adiante
com sucesso uma campanha pelo impeachment; e o campeão da corrupção
e ex-governador de São Paulo na época militar, Paulo Maluf. A distribuição de
ministérios entre os aliados deixa implícita uma tolerância para com a corrupção
e desvio de fundos públicos. Lula não apenas tolerou como defendeu os acusados
e justificou a corrupção. Sua sucessora, Dilma Rousseff, tem dado alguns passos
que indicariam uma atitude diferente. Os partidos da oposição são apenas
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agrupações políticas, não representam alternativas do ponto de vista econômico
e social, até porque os grandes interesses estruturais da sociedade brasileira já
estão representados no governo do PT.
As bases reais de poder na sociedade brasileira continuam as mesmas, são elas
as que definem os grandes eixos das políticas econômicas e a continuidade do
modelo de desenvolvimento predador e excludente. Ocupa um lugar destacado
o capital financeiro, que tem a seu favor o endividamento do setor público e a
“bolha” de crédito que sustenta o consumo da “nova classe média”. A seu favor,
conta com a taxa de juros mais elevada do mundo. Além disso, sistematicamente
obteve, no decorrer do governo Lula, os maiores lucros da sua história no Brasil.
Outra base de sustentação do governo é o poderosíssimo setor agroindustrial,
componente fundamental das exportações. Ele conta com o controle do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e com todo o sistema
de formulação de políticas (que incluem as ambientais) para assegurar sua
expansão, que arrasa grandes regiões do interior do país, e cujas fronteiras de
vanguarda penetram agora na região amazônica.
E a última coluna de sustentação do governo são as grandes empreiteiras de
obras públicas e empresas de engenharia, beneficiadas com os megaprojetos
hidroelétricos e de comunicações incluídos no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), um plano de desenvolvimento notadamente quantitativista,
que se associa com o projeto continental da Iniciativa para a Integração da
Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) e com os projetos de obras
faraônicas para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Significativamente, estas
empresas também têm um papel de protagonista na projeção brasileira na região
sul-americana, como nos casos do Equador, Bolívia e Peru.
Assim, a configuração das alianças que constituem o fundamento das
políticas do Estado brasileiro provocam uma permanente instabilidade entre
projetos de acumulação e busca de legitimidade. Daí a ambiguidade retórica
de discursos e de políticas com que se tem enfrentado a conferência Rio + 20 da
ONU e se enfrentará o futuro debate sobre o desenvolvimento brasileiro numa
perspectiva socioambiental.
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Lauro Mattei

Desenvolvimento Brasileiro no
Início do Século XXI:
Crescimento Econômico, Distribuição de Renda e
Destruição Ambiental

Há mais de duas décadas o modo de produção capitalista está em crise. Tal fato
se apresenta de diferentes maneiras e em distintos locais, recebendo, inclusive,
denominações indevidas1. Tal fenômeno tem provocado impactos sobre os rumos
do desenvolvimento em diversas regiões do planeta, recolocando na ordem do dia
a necessidade de se rediscutir o atual padrão de desenvolvimento mundial.
Neste mesmo período, por mais contraditório que pareça ser, alguns
países conseguiram mudar sua dinâmica de desenvolvimento, apresentando
resultados macroeconômicos extremamente favoráveis. Em grande medida,
esse movimento esteve associado ao cenário econômico positivo verificado nos
chamados “países emergentes”, com destaque para a China, Índia, Brasil, Rússia
e África do Sul, dentre outros. Este processo gerou um pequeno ciclo expansivo
que acabou sendo abortado ainda em 2008, quando a crise atingiu também o
coração do sistema econômico capitalista mundial2.
O caso brasileiro, especificamente, é importante para ser analisado neste
contexto. Assim como na grande depressão da década de 1930, quando o país
instituiu o modelo urbano-industrial de desenvolvimento – também conhecido
como modelo de substituição das importações –, na crise atual o país voltase ao seu passado e reinstitui uma estratégia que passou a ser chamada de
“Novo Desenvolvimentismo”. Isto porque muitos elementos da “estratégia
1

2
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Na década de 1990 foram as crises da América Latina e Asiática; na primeira década do
Século XXI foi a crise Norte-Americana e, a partir de 2008, a crise dos países desenvolvidos.
Atualmente se fala apenas na crise da “Região do Euro”. Na verdade, todos esses episódios
confirmam que se vive mais uma crise sistêmica, de longa duração, a qual vem afetando as
economias e as sociedades globalmente.
Registre-se que, diferentemente da forma que os meios de comunicação divulgam os
problemas econômicos em curso como se eles ocorressem isoladamente, há mais de duas
décadas a economia capitalista mundial está em crise, sendo que neste momento a parte
central do sistema passou a ser afetada, tanto na esfera produtiva como financeira. Portanto,
esta é mais uma crise sistêmica global que pode ser agregada às demais que ocorreram
historicamente após a conformação do capitalismo.
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desenvolvimentista” anterior são retomados após duas décadas de domínio quase
que absoluto das idéias liberais, especialmente nas esferas econômica e política.
De um modo geral, pode-se dizer que o desenvolvimentismo do Pós-Guerra
foi construído a partir de uma articulação específica entre parte do ínfimo setor
empresarial nacional existente na época; as burocracias estatais; e os interesses
empresariais internacionais que financiaram a industrialização do país. Esta
construção criou no imaginário social a ideologia do país potência, cujo ideário
teve fôlego até se esvair com a crise generalizada do início dos anos de 1980.
Apesar de tal modelo deixar um país industrializado – ainda que incompleto em
algumas áreas – herdou-se também um conjunto de deficiências estruturais e
um país marcado pelas diferenças regionais e sociais, chamando atenção para o
expressivo processo de exclusão social explicitado pelos indicadores de pobreza
e de miséria de amplas camadas da população.
Em grande medida, são partes dessas questões que retornam à agenda
política do país no limiar do Século XXI e que problematizam o debate atual
sobre o desenvolvimento brasileiro. Visando discutir alguns temas relativos
a esse debate, o artigo contém mais quatro seções, além dessa introdução. Na
primeira delas faz-se uma breve síntese do que está sendo denominado de
“Novo Desenvolvimentismo” e das políticas adotadas para sua implementação. A
segunda seção apresenta alguns resultados dessa estratégia de crescimento com
redução das desigualdades, destacando-se o crescimento do PIB, a redução da
desigualdade de renda e a expansão dos níveis salariais. A terceira seção mostra
dois aspectos cruciais desse modelo: o forte crescimento das exportações de
commodities baseado no uso intensivo dos recursos naturais e a construção de
grandes obras com impactos diretos sobre as populações e o meio ambiente.
Finalmente, a quarta seção apresenta as considerações finais, destacando-se
alguns avanços em termos econômicos e sociais, porém chamando atenção para
algumas contradições do atual modelo brasileiro de desenvolvimento.

O desenvolvimentismo brasileiro do século XXI
o debate sobre desenvolvimento retomou seu espaço na agenda pública em
todo o mundo e, mais particularmente, na América Latina, devido a dois fatores
básicos: o fracasso das reformas políticas e econômicas das duas últimas décadas
do Século XX propostas pelas agências multilaterais (FMI e Banco Mundial) e o
grave problema social decorrente da exclusão de milhões de pessoas do acesso
aos mercados (trabalho, de bens, etc.) e aos serviços básicos, como saúde,
educação, habitação e saneamento.
No caso brasileiro, esse debate é retomado considerando-se alguns
aspectos fundamentais que deveriam fazer parte de um novo projeto nacional
desenvolvimentista, tendo em vista que o modelo que vigorou no Pós-Guerra
visava industrializar o país de forma protecionista e reservando um papel
expressivo ao Estado, o qual não atuou apenas como indutor do desenvolvimento,
mas, sobretudo, como investidor e produtor de mercadorias. Os tempos
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Na verdade, trata-se de um debate quase que restrito as opções de política econômica que
deveriam ser adotadas no início do primeiro Governo Lula. Portanto, a expressão “Novo
Desenvolvimentismo” faz parte das discussões gerais que ocorreram no país quando da
ascendência de Lula a presidência da república. Por isso, referida expressão não pode ser
tomada como um movimento político, muito embora as proposições decorrentes desses
debates caminhassem no sentido contrário a maioria das políticas macroeconômicas
adotadas pelo Governo FHC.
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mudaram e os desafios atuais são de natureza distinta. É sobre eles que os “novos
desenvolvimentistas” 3 estão construindo uma agenda de debates e um conjunto
de proposições, visando apresentar uma estratégia alternativa, tanto à ortodoxia
convencional como ao antigo nacional desenvolvimentismo.
No Brasil, adotou-se no pós-guerra um modelo de desenvolvimento conhecido
como Modelo de Substituição de Importações (MSI), que tinha a finalidade
básica de industrializar a região, livrando-a de sua dependência histórica
em relação aos países centrais. Para tanto, o Estado foi o grande incentivador
desse modelo, ao disponibilizar a rede de infraestrutura básica, bem como
viabilizar os financiamentos necessários ao processo de industrialização. Além
disso, o próprio Estado participou como produtor industrial em alguns ramos
de atividade, especialmente naqueles que possuíam riscos elevados e exigiam
quantidades enormes de recursos financeiros.
Esse modelo ficou conhecido como “nacional-desenvolvimentismo”, uma vez
que buscava promover o desenvolvimento econômico e a consolidação da nação,
sendo o Estado o elemento catalisador desse processo. Dentre as características
centrais daquele modelo destacam-se o protecionismo tarifário generalizado
destinado ao setor industrial durante a vigência do MSI; o papel do Estado
que assumiu, simultaneamente, as tarefas de planejamento, financiamento e
produção de insumos básicos, além da infraestrutura necessária, particularmente
nas áreas de energia, transportes e comunicações; e o papel desempenhado pela
política industrial durante a vigência do “nacional-desenvolvimentismo” que,
apesar do impulso dado pelo Estado, gerou desequilíbrios setoriais importantes,
particularmente no setor de bens de capital, além de defasagens tecnológicas e
baixa competitividade internacional.
Existem diversas explicações sobre a queda do “antigo desenvolvimentismo”.
Duas delas, porém, foram consideradas decisivas. Por um lado, a exaustão da
estratégia de substituição das importações, uma vez que a excessiva proteção
industrial e o baixo grau de inserção no comércio internacional limitaram o
crescimento econômico. Por outro, a crise da dívida externa, que contribuiu
decisivamente para deteriorar a situação financeira do setor público, limitando
suas condições de financiamento, bem como acelerou o processo inflacionário
que tomou conta da economia por quase duas décadas.
O Novo Desenvolvimentismo entende que a indústria brasileira já está madura
e, portanto, não faz mais sentido no estágio atual manter um protecionismo
indiscriminado que já deveria ter sido eliminado a partir dos anos de 1960/1970,
período em que a combinação de um modelo exportador com o desenvolvimento
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do mercado interno deveria ter sido a estratégia que agora está sendo proposta.
Além disso, afirma-se que no atual estágio produtivo não faz mais sentido
a existência de um “Estado-Empresário”. Isto não quer dizer que esteja sendo
defendida por esse grupo a ideologia do “Estado Mínimo”, ao contrário propõese o fortalecimento do Estado nos campos político, regulatório e administrativo.
Finalmente, entendem a importância da adoção de uma política industrial,
porém esta deve estar situada no âmbito da política macroeconômica do país
com o objetivo de estimular a competitividade da indústria e melhorar a inserção
do país no comércio internacional.
Desta forma, na estratégia “novo desenvolvimentista” o Estado continua tendo
papel de destaque, porém com funções distintas daquelas exercidas no período
anterior. Dentre suas principais funções, destacam-se: a) ter capacidade para
regular a economia, estimulando um mercado forte e um sistema financeiro a
serviço do desenvolvimento e não das atividades especulativas; b) fazer a gestão
pública com eficiência e responsabilidade perante a sociedade; c) implementar
políticas macroeconômicas defensivas e em favor do crescimento; d) adotar
políticas que estimulem a competitividade industrial e melhorem a inserção
do país no comércio internacional; e) adotar um sistema tributário progressivo,
visando reduzir as desigualdades de renda.
Além disso, a estratégia “novo desenvolvimentista” prevê uma ação forte do
Estado na área social com o objetivo de reduzir a pobreza e as desigualdades.
Para tanto, devem ser fortalecidos os programas sociais universais, sobretudo
nas áreas de saúde, educação, nutrição e assistência social, combinados com
ações focalizadas, como o programa de renda mínima.
Finalmente, o novo desenvolvimentismo entende também que o Estado
ainda pode investir em alguns setores estratégicos, porém não com base nos
endividamentos do passado recente. Isto porque os tempos atuais mostram que
também o setor privado nacional deve disponibilizar recursos e suas capacidades
gerenciais a favor dos investimentos produtivos. Neste caso, caberia ao Estado
ser o defensor e garantidor da concorrência capitalista.
Essas distintas estratégias de desenvolvimento se explicitam nos instrumentos
de política econômica a ser seguida. Partindo do pressuposto que é necessária uma
maior coordenação das políticas para se atingir a estabilidade macroeconômica,
o “Novo Desenvolvimentismo”4 propõe uma agenda de políticas, tendo como
foco central a manutenção do controle inflacionário, a administração das taxas de
juros e de câmbio e o equilíbrio fiscal, através de um rigoroso controle da dívida
pública. Além disso, propõe também a adoção de outras políticas econômicas
4

Em trabalho que consta das referências bibliográficas (Mattei, 2011) mostrei a gênese deste
debate. De forma bem sintética, pode-se dizer que há três grupos de pesquisadores que estão
coordenando esse debate. O primeiro deles localiza-se na FGV-SP, sob a liderança do prof.
Bresser-Pereira; o segundo grupo funciona no IE-UFRJ sob a coordenação dos professores
Fernando Cardim e Luís Fernando de Paula; finalmente, o terceiro grupo é oriundo da equipe
de pesquisadores do IPEA que, sob a liderança de Marcio Pochmann, colocaram a temática
do desenvolvimento como prioridade daquela instituição.
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Crescimento econômico com distribuição de renda
o abandono do projeto nacional-desenvolvimentista entre os anos de 1980 e
1990 – período de domínio das políticas neoliberais - fez a economia brasileira
recuar várias posições no ranking mundial, ao mesmo tempo em que as taxas de
desemprego e de exclusão social passaram a se situar entre as maiores do mundo.
Este foi um período marcado por altas taxas de inflação, baixo dinamismo
econômico, crise fiscal e financeira do Estado e redução das estruturas de
gastos públicos, especialmente na esfera social, paralelamente à expansão da
especulação financeira e da financeirização da riqueza produzida no país.
É precisamente esta trajetória que sofreu uma inflexão no limiar do Século
XXI quando se adotou um “novo desenvolvimentismo” assentado na defesa
da produção nacional e do mercado doméstico, paralelamente à adoção
de políticas distributivas e de articulação de um sistema de proteção social
5
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Aqui se ressalta que as ações dos países desenvolvidos (ricos) consiste, em primeiro lugar,
defender sua estrutura produtiva e os interesses de seus conglomerados empresariais.
Decorrem daí todas as políticas de subsídios e os programas de proteção dos produtos
nacionais. Tanto os países europeus como os EUA são exemplos neste sentido.
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com o intuito de romper com a estagnação e elevar o crescimento do país.
Paralelamente a isso, os “novos desenvolvimentistas” propõem, ainda, um regime
cambial flutuante administrado, em que o Banco Central (BC) atue no sentido de
evitar volatilidades excessivas na taxa de câmbio no curto prazo. Para tanto, sugerem
a criação do Fundo de Estabilização Cambial com recursos do Tesouro Nacional para
dar condições às autoridades monetárias de atuar comprando e vendendo moeda
quando isto for necessário para manter a taxa de câmbio em equilíbrio.
Isso permitiria que a economia brasileira tivesse uma política cambial
competitiva que, além de manter a conta corrente equilibrada, ajudaria a ampliar
a competitividade dos produtos brasileiros nos mercados externos e estimular os
investimentos e a própria poupança. Essa política cambial competitiva associada
a uma política industrial e tecnológica permitiria ao Brasil ingressar no grupo
dos países com exportações de maior conteúdo tecnológico.
Como medida secundária de apoio a esta estratégia de regime cambial foi
sugerida a adoção de políticas de controle da entrada de capitais no país, as quais
seriam definidas a partir do nível de liquidez na economia mundial. Esta tarefa,
para além da função de controle da taxa de juros, caberia ao BC que deveria
atuar também no sentido de garantir um câmbio competitivo e compatível com
o saldo em conta corrente.
Essas proposições indicam a necessidade de fortalecimento de um EstadoNação que seja capaz de cuidar, primeiramente, dos interesses do povo a ele
circunscrito e, posteriormente, participar de fóruns internacionais visando à
cooperação com as demais nações. Esta é a lógica que permeia a ação de todos
os países ricos que, particularmente do ponto de vista econômico, em primeiro
lugar são todos nacionalistas5.
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voltado à erradicação de um dos principais flagelos sociais: o elevado índice de
pobreza da população brasileira. Para tanto, foi decisiva a combinação de três
políticas setoriais: estímulo ao emprego formalizado; valorização dos salários,
especialmente do salário mínimo; e programas de transferência de renda.
O ano de 2012 iniciou com uma notícia amplamente divulgada no país e no
mundo: o Brasil passou para a sexta posição no ranking econômico mundial,
posição esta que anteriormente era ocupada pelo Reino Unido, considerandose apenas o Produto Interno Bruto (PIB). Isto para um país que se situa entre os
cinco mais populosos do mundo, com 192 milhões de habitantes.
Desde o início do presente século o país tem adotado uma política econômica
que se assenta em um tripé básico: geração de superávits primários; adoção de
uma política cambial flutuante; e implantação do regime de metas inflacionárias.
De algum modo, essas políticas – potencializadas pelo boom global dos preços das
commodities – acabaram gerando saldos macroeconômicos extremamente positivos
para o país, mesmo que diante de um cenário de crise na economia mundial.
Somadas a esse grupo de política macroeconômica, adotou-se um conjunto
de políticas setoriais (novas políticas energética e industrial), de crédito para
produção e para o consumo, e políticas sociais com ampliação e consolidação
do sistema de proteção social definido na Constituição de 1988. Com isso, gerouse um novo ambiente macroeconômico mais confiável, tornando o país um dos
centros de investimentos globais em um período marcado pela crise mundial.
Ao mesmo tempo, não se pode deixar de mencionar mais duas importantes
mudanças que estão em curso, as quais vêm atuando de forma positiva na construção
desse cenário favorável ao país. Por um lado, está ocorrendo uma expressiva mudança
no perfil demográfico do país, que agora passa a consolidar-se como uma sociedade
com jovens, pessoas maduras e uma camada expressiva de idosos. Por outro, está em
curso, desde a reestruturação produtiva dos anos de 1990, certa desconcentração da
base produtiva, especialmente da indústria e da agropecuária, mesmo que a região
Sudeste ainda se mantenha como centro dinamizador da indústria nacional.
A seguir serão discutidos alguns indicadores da primeira década do Século
XXI que revelam esse novo padrão de crescimento socioeconômico do país. A
tabela 1 apresenta o comportamento da inflação, do PIB e da dívida liquida em
relação à produção bruta do país. O regime de metas inflacionárias foi instalado
em 1999, sendo que o alvo e o intervalo são definidos a cada ano (em 2011, por
exemplo, o alvo da meta foi de 4.5%, sendo o intervalo de variação de dois pontos
percentuais, para mais ou para menos, o que permite administrar uma inflação
anual entre 2.5 e 6.5). De um modo geral, observa-se que ao longo do período
considerado somente nos anos de 2001 e 2003 a meta não foi atingida, sendo
que no ano de 2004 a meta somente foi atingida após uma revisão adotada ao
longo do próprio período. Por outro lado, verifica-se que em alguns anos a meta
ficou bem próxima do limite superior, especialmente em 2008 quando a crise
econômica exerceu todos os seus efeitos.
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Tabela 1: Evolução de Indicadores Macroeconômicos. Brasil, 2001-2010
Indicador/Ano

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Inflação

7.7

12.5

9.3

7.6

5.7

3.1

4.5

5.9

4.3

5.3

PIB

1.3

2.7

1.1

5.7

3.2

4.0

6.1

5.2

-0.6

7.5

Dív.Liq/PIB

56.2

55.4

53.5

48.2

48.0

45.9

43.9

38.8

43.0

41.0

De um modo geral, pode-se dizer que no Brasil, independentemente dos mecanismos
de controle da demanda agregada, a inflação depende fortemente dos preços dos bens
importados e exportáveis em dólares; da taxa nominal de câmbio; do comportamento
dos preços domésticos monitorados; e dos impactos do crescimento dos salários,
especialmente do salário mínimo, sobre os setores produtivos.
Em termos de crescimento econômico, nota-se que a primeira década do
Século XXI começou com taxas de crescimento muito baixas. Isso decorreu dos
resultados do período anterior, quando a economia foi submetida a um intenso
processo de ajuste estrutural, segindo as concepções neoliberais vigentes à
época. Esse ajuste se fez sentir nos últimos anos do Governo FHC (2001-2002) e
no primeiro ano do Governo Lula (2003).
Após este período observa-se um crescimento vigoroso do PIB, mesmo que
em meio à crise que afeta a economia mundial desde 2008. Esse movimento de
forte crescimento das atividades econômicas, especialmente durante os dois
mandatos do Governo Lula, pode ser explicado por dois fatores. No primeiro
período (2003-2006) as exportações lideraram o crescimento econômico do país.
Neste caso, deve-se frisar que o Brasil aproveitou bem o boom das commodities
no cenário global, conquistando importantes espaços no comércio internacional.
Já o segundo período (2007-2010) foi fortemente impactado pela expansão do
mercado interno, sobretudo após a crise alimentar de 2007 e a crise econômica geral
de 2008. Neste caso, deve-se destacar a importância do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC)6, um conjunto de investimentos públicos em várias áreas que
acabou impulsionando a demanda agregada. Além disso, registre-se a importância
da política anticíclica adotada durante a crise, sobretudo a política de crédito
aos setores produtivos e à população, a qual provou impactos decisivos sobre o
mercado doméstico, elevando o nível geral do consumo interno. A somatória disso
resultou num fato importante: o Brasil foi um dos últimos países a ser afetado
pela crise global a partir de 2008 e um dos primeiros a sair dela. Os resultados
6
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Esse é um programa de ações do Governo Federal em todas as unidades da federação visando
melhorar a infraestrutura do país, especialmente nas áreas de energia, transporte, habitação
e saneamento básico. Particularmente nas duas últimas esferas (habitação e saneamento)
a situação do país é caótica, sobretudo em função das milhões de pessoas que vivem
precariamente em favelas e sem qualquer condição de higiene. Na verdade, esta é uma ação
planejada do Estado muito semelhante ao ocorrido durante o Plano de Metas (1955) e o II
PND (Plano Nacional de Desenvolvimento).
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Fonte: IBGE, BC, Ministério da Fazenda
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bastante positivos em relação ao comportamento do PIB em 2010 comprovam
essa trajetória. Com isso, o país encontra-se atualmente com elevada utilização da
capacidade produtiva e contínua expansão do mercado doméstico que, em grande
medida, deve-se aos estímulos creditícios e a própria redução dos juros.
O gráfico 1 mostra exatamente esse movimento de redução dos juros reais, cuja
queda é expressiva a partir de 2005-2006. Todavia, deve-se registrar que se tornou
quase unânime entre os analistas apontar o equívoco do Banco Central que elevou
os juros em 2008-2009, demorando muito para retomar a trajetória de queda mais
consistente que vinha sendo perseguida desde 2006. Em grande medida, essa
barbeiragem da política monetária também pode ser considerada como uma das
responsáveis pela expressiva queda do PIB registrada no ano de 2009.

Gráfico 1: Taxa de Juros real no Governo Lula (2003-2010)
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Fonte: FSP, Dez/2010

Ainda em relação à tabela 1, deve-se destacar a importante redução que ocorreu
na relação Dívida Líquida/PIB. Em grande medida, essa redução foi possível
devido aos fortes superávits primários (soma das arrecadações menos os gatos
governamentais, exceto pagamento de juros) obtidos pelo governo ao longo de
toda a década. Assim, a combinação entre aumentos dos superávits primários
com reduções das taxas de juros possibilitou a redução continuada dessa relação,
que foi de quase 20 pontos percentuais entre 2001 e 2010.
Registre-se que a relação Dívida/PIB voltou a crescer após 2008-2009,
interrompendo uma trajetória que já se consolidava no cenário macroeconômico.
Este aumento explica-se devido à forte apreciação cambial que vem ocorrendo
desde aquele ano.
Essa nova estratégia brasileira – que alguns analistas estão denominando de
modelo de consumo e de produção de massa – gerou efeitos sociais extremamente
positivos, considerando-se a condição de vulnerabilidade social enfrentada
por parcelas expressivas da população. Esse modelo está sendo analisado sob
distintos pontos de vista. Neste texto vamos nos ater apenas aos temas do
emprego, dos salários e da desconcentração da renda.
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O gráfico 2 mostra um dos aspectos mais relevantes da primeira década do
século XXI: a forte expansão do mercado de trabalho puxada pelos empregos
formais, fato contrário ao ocorrido durante a última década do século anterior.
Naquele período ocorreu elevada precarização das relações de trabalho devido
ao alto grau de informalidade das mesmas.
Ao longo de toda década foram criados aproximadamente 15 milhões de
empregos, sendo a grande maioria deles durante os dois mandatos do Governo
Lula. Ao mesmo tempo, ocorreu uma forte redução das taxas de desemprego,
especialmente nas regiões metropolitanas do país. Paralelamente a isso, observa-se
pela primeira vez que as regiões Norte e Nordeste assumem a dianteira no processo
de geração de novas oportunidades de trabalho, anteriormente circunscritas e
condicionadas pelas atividades econômicas das regiões Sul e Sudeste.

Gráfico 2: Crescimento percentual anual do Emprego Formal
no país e nas grandes regiões. 2002-2010
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Esse movimento no mercado de trabalho foi potencializado pela política de
valorização do salário mínimo, a qual teve um aumento real da ordem de 74%
entre os anos de 2003 e 2010. Este é um fato relevante na questão funcional da
renda, considerando-se que mais de dois terços da População Economicamente
Ativa (PEA) do país se situa na faixa de até 4 salários mínimos mensais.
Em termos absolutos, nota-se que o salário mínimo passou de R$ 340,00
(2001), para R$ 351,00 (2003). Mas foi a partir de 2006 que ele passou a ter fortes
ganhos reais, fechando o ano de 2010 com valor de R$548,00. Registre-se que
no último ano do Governo Lula foi aprovada a política de valorização dessa
referência salarial até o ano de 2014, rompendo-se com uma tradição anual de
definição do seu valor por parte do Congresso Nacional.
Obviamente que esses aspectos provocaram efeitos positivos sobre uma
questão crucial: a concentração de renda. Assim, verifica-se que no período entre
2002-2007 a renda familiar per capita no Brasil cresceu a uma taxa de 5,4% ao
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Gráfico 3: Desigualdade de renda familiar per capita no Brasil, Gini Index
(1977-2007)
0,64

0,634
0,623

0,62

Gini Index

Lauro Mattei Desenvolvimento Brasileiro no Início do Século XXI – Crescimento Econômico, Distribuição de Renda e Destruição Ambiental

ano. Mas o mais importante é que a renda das famílias mais pobres cresceu mais
comparativamente a renda das famílias mais ricas: 9% e 4%, respectivamente.
Mesmo assim, observa-se que a desigualdade na distribuição da renda no
Brasil continua muito elevada, uma vez que a parcela da renda apropriada pelos
10% mais ricos do país representa mais de 40% da renda total. Do outro lado,
a metade mais pobre da população se apropria de apenas 15% da renda total.
É justamente esta apropriação desigual da renda entre as diferentes camadas
sociais que faz com que o Coeficiente de Gini se mantenha num patamar bastante
alto, comparativamente aos padrões internacionais.
O gráfico 3 mostra as informações relativas à evolução da desigualdade da
renda familiar per capita no Brasil ao longo dos últimos 30 anos (1997 a 2007),
de acordo com o Coeficiente de Gini. Partindo de um patamar extremamente
elevado no primeiro ano da série (0,623), observamos que somente após o ano
de 2001 essa variável começou a apresentar uma tendência de queda, atingindo
seu menor valor (0,552) no ano de 2007.
Registre-se, ainda, que o valor médio do coeficiente no período considerado
situou-se na faixa de 0,587. Esta faixa somente apresentou valores inferiores após
o ano de 2002.

0,6
0,58

0,612
0,602
0,593

0,594 0,596

0,599

0,598
0,593

0,599
0,592

0,582

0,581
0,566

0,56
0,552

0,54
1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Anos
Fonte: Estimativas baseadas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios no período de 1977 a 2007

Na primeira década do século XXI nota-se que o grau de desigualdade da renda
do país caiu de 0,593, em 2001, para 0,552, em 2007, o que correspondeu a uma
taxa de redução média anual de 1,2% . Este movimento é importante, uma vez
que a redução da desigualdade tem um efeito direto sobre o nível de pobreza, ao
aumentar o percentual da renda dos mais pobres e inverter o comportamento da
renda das parcelas mais ricas da sociedade.
Não se pode deixar de mencionar o papel decisivo dos programas de transferência
de renda no processo de redução da desigualdade e da pobreza. Particularmente,
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Um modelo econômico exportador de commodities e baseado no uso
intensivo dos recursos naturais
Nesses últimos anos vem se consolidando no Brasil um modelo econômico
fortemente atrelado ao circuito internacional das commodities primárias baseado
no uso intensivo dos recursos naturais, tanto as de natureza agropecuária como
aquelas oriundas das atividades extrativas minerais. Com isso, o país adentrou
ao Século XXI como um dos grandes exportadores mundiais, porém sem uma
inserção internacional competitiva, particularmente na esfera de produtos
industriais de alta e média intensidade tecnológica.
Ao final do ano de 2011 as autoridades econômicas governamentais
comemoram a obtenção de mais um recorde, uma vez que as exportações
7
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Esse é um programa de ações do Governo Federal em todas as unidades da federação visando
melhorar a infraestrutura do país, especialmente nas áreas de energia, transporte, habitação
e saneamento básico. Particularmente nas duas últimas esferas (habitação e saneamento)
a situação do país é caótica, sobretudo em função das milhões de pessoas que vivem
precariamente em favelas e sem qualquer condição de higiene. Na verdade, esta é uma ação
planejada do Estado muito semelhante ao ocorrido durante o Plano de Metas (1955) e o II PND
(Plano Nacional de Desenvolvimento).
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deve-se destacar o Programa Bolsa Família, que em 2011 atendeu mais de 13
milhões de famílias, e a Previdência Social, cujas transferências mensais dinamizam
a economia de uma parcela expressiva de pequenos municípios no interior do país7.
Mesmo com todos esses avanços verificados nesta primeira década do Século
XXI, o Brasil ainda é um país que tem um passivo social enorme devido às suas
características históricas. Em um mundo que cada vez mais caminha em direção
à constituição de uma sociedade do conhecimento, a questão educacional é
crucial. Neste quesito, especificamente, o país patina, uma vez que o grau de
escolaridade da maioria da população continua extremamente baixo quando
comparado aos padrões internacionais.
Este aspecto é ainda mais grave quando se considera o quesito racial, uma vez
que a escolaridade de pais e filhos negros é muito inferior em relação aos brancos,
segundo apontou pesquisa recente do IBGE. Para se ter idéia da dimensão desse
problema, basta observar que pais negros com 12 anos ou mais de escolaridade
representavam menos de 3% de seu universo, enquanto que pais brancos com
12 anos ou mais de estudo atingiam 10% do total. Na questão dos filhos as
informações são mais preocupantes. Por exemplo, um em cada dez filhos negros
completou o ensino médio, ao passou que um em cada quatro filhos brancos
completou esse mesmo nível de escolaridade.
Esse aspecto aliado à questão da qualidade educacional brasileira parece realçar
que os desafios do país na esfera social ainda são enormes, em especial nas áreas
de saúde, educação, habitação e saneamento básico, esferas essas que continuam
com baixa prioridade também no âmbito do padrão de desenvolvimento
anteriormente mencionado.
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superaram as importações do país em mais de 30 bilhões de dólares. Todavia,
registre-se que esses saldos expressivos continuam sendo dominados por dois
tipos de produtos: commodities agropecuárias e produtos oriundos da exploração
dos recursos naturais. Com isso, consolida-se no país uma característica
dominante das relações comerciais embasada nas exportações de produtos com
baixos índices tecnológicos.
O gráfico 4 revela a continuidade deste padrão de especialização comercial,
cujos impactos já estão sendo sentidos em diversos setores industriais naquilo
que passou a ser denominado recentemente nos meios jornalísticos de
“reprimarização” da economia brasileira, dada a dimensão da superioridade das
commodities primárias no quantum exportado.
No ano de 2011 a balança comercial brasileira apresentou um de seus maiores
saldos positivos da história. Com isso, a participação das matérias-primas básicas
aumentou, sendo que este segmento respondeu por 52% do total das vendas do país
naquele ano. Assim, dos US$ 256 bilhões obtidos em 2011 com o comércio para o
exterior, US$ 132 bilhões diziam respeito ao setor de commodities de uso intensivo
dos recursos naturais. Neste caso, destacam-se o minério de ferro – responsável por
13% das exportações totais do país -; petróleo bruto; carnes, soja, café e açúcar.

Gráfico 4: Exportações (FOB) por intensidade tecnológica. Brasil-1989-2009
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No caso das áreas rurais, nota-se a grande participação do setor de grãos,
particularmente da soja, na pauta das exportações, bem como do setor pecuário
devido ao expressivo papel das aves, suínos e bovinos no quantum exportado. O
resultado desse processo tem conseqüências políticas, uma vez que “os ruralistas”
geradores de expressivos saldos comerciais ampliaram seus poderes de barganha
no Congresso Nacional.
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Considerações finais
nos últimos anos tornou-se voz corrente enaltecer o Brasil e seu atual modelo de
desenvolvimento econôomico, especialmente após os resultados apresentados
pelo país em tempos difíceis e com crises que tomam conta de praticamente
todas as nações. E a recente divulgação de previsões do ranking econômico
mundial turbinou ainda mais este debate em prol do “país potência”, a partir dos
dados recentes do PIB.
De fato, tomando-se o ano de 2000 em diante como referência, nota-se que
em termos reais o Brasil cresceu bem mais que a média européia e do próprio
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Já os setores minerais extrativos ampliaram seus papeis no cenário político
interno após a consolidação de espaços comerciais mundiais decorrentes do uso
intensivo em recursos naturais. Destacam-se aqui as explorações de minérios de
ferro, alumínio, zinco, cobre e metais preciosos em diversas regiões do país com
profundos impactos sociais e ambientais.
Para dar vazão a este ímpeto explorador de recursos naturais é necessário
que as atividades econômicas sejam dotadas de uma infraestrutura adequada,
especialmente no campo energético. Daí a razão da retomada da construção de
grandes hidrelétricas em vários estados do país. Neste caso, merecem destaque
as usinas de Belo Monte, Santo Antônio, Jirau, Santo Antônio do Jari, Ferreira
Gomes, Teles Pires, Estreito, São Salvador e Luis Eduardo Magalhães (antiga
Lajeado), a grande maioria delas localizada na região Amazônica.
Sabe-se que esta é uma região que possui vários obstáculos naturais com
impactos diretos sobre o custo dessa energia que será gerada. Assim, a densa
floresta, os rios enormes e caudalosos, a complexidade da fauna e flora
amazônicas, a falta de infraestrutura, a necessidade de correntes alternadas
para longas distâncias, e as perdas de transmissão devido às características do
empreendimento são fatores que certamente irão expandir, não somente os
custos da obra, mas os preços do produto final.
Mais uma vez observa-se que o grande capital privado está sendo beneficiado,
isto porque o Governo Federal, para atrair investidores nestas obras, disponibilizou
um conjunto de benesses, destacando-se a redução de 75% do imposto de renda
pelo período de uma década aos consórcios vencedores responsáveis pelas
obras e a concessão de financiamentos em condições extremamente favoráveis.
Por outro lado, na Usina de Belo Monte foi adotada uma baixa Tarifa de Uso
do Sistema de Transmissão (TUST) que não cobrirá o custo de transmissão da
energia gerada para a região Sudeste do país.
Em síntese, a forma atual utilizada pelo Governo Federal para implantar
esses grandes projetos energéticos repete os mesmos procedimentos da era do
“nacional-desenvolvimentismo” do pós-guerra, quando o Estado aportava os
recursos públicos e o capital privado retirava as benesses dos empreendimentos.
Os atrativos percentuais de desconto do imposto de renda são os melhores
indicativos para se analisar parte das contradições do atual modelo brasileiro.

Lauro Mattei Desenvolvimento Brasileiro no Início do Século XXI – Crescimento Econômico, Distribuição de Renda e Destruição Ambiental

Reino Unido. Se as diferenças já eram grandes até 2006, a partir de 2007 elas se
tornaram ainda maiores. Assim, entre 2006 e 2011 nota-se que o Brasil cresceu
28%, enquanto os países europeus, fortemente afetados pela crise, cresceram
apenas 5,7% e o Reino Unido 2,9%.
Nestas contas, todavia, devemos considerar outros indicadores que talvez
espelhem melhor a realidade, de forma a não permitir que sejamos tolhidos
pelas aparências. Por exemplo, para se avaliar a verdadeira riqueza de um país
o PIB per capita é um indicador mais adequado. Neste caso, observa-se que o
Brasil possui um valor de US$ 8.300 por habitante/ano, enquanto o valor do PIB
per capita do Reino Unido é de US$ 43.700 habitante/ano. Isso nos diz que ainda
serão necessárias muitas décadas de avanços para se chegar a uma situação
confortável e de país desenvolvido como aquela revelada pelo Reino Unido.
Por isso é fundamental ser realista e não sucumbir ao ufanismo que vem sendo
cultivado nos últimos tempos. Um dos caminhos para isso é tentar desvendar
algumas contradições existentes no atual modelo brasileiro. Em primeiro lugar,
é necessário deixar claro que a atual política econômica, ao mesmo tempo em
que consegue manter a estabilidade macroeconômica do país, continua sendo
extremamente lenta no enfrentamento da histórica desigualdade social brasileira.
Vejamos um exemplo elementar. É inegável o papel das transferências
monetárias sociais – conforme destacamos neste texto – no sentido de reduzir
as desigualdades. Todavia quando se compara as dimensões das distintas ações
percebe-se a quem de fato a atual política macroeconômica está beneficiando
mais. Para atender 13 milhões de famílias pobres no ano de 2011 o programa
Bolsa Família gastou cerca de R$ 11 bilhões, enquanto que o Governo Federal
pagou somente de juros aproximadamente R$ 170 bilhões, o que comprova que
a atual política estimula a elevação de ganhos da classe rentista através das taxas
de juros, ou seja, é a classe rica – detentora dos títulos públicos – a que mais está
tirando proveito do atual sistema econômico-financeiro brasileiro.
Outra contradição aparente diz respeito ao papel dos agentes econômicos
vinculados ao boom de commodities primárias. Neste caso, destaca-se que o
setor rural exportador é outro grande beneficiado pelo atual modelo primário
exportador, uma vez que vem expandido enormemente sua riqueza, sendo que
parte dela está imobilizada em terras, razão pela qual o Brasil continua figurando
entre os países com as maiores taxas de concentração da propriedade fundiária
do mundo. Somado a isso, registra-se um problema correlato a esse processo:
nos últimos anos ocorreu uma enorme evolução do preço das terras em todas as
regiões do país.
Finalmente, registre-se a importância de atentar para o fato de que a propalada
distribuição de renda – que de fato vem ocorrendo conforme mencionamos
anteriormente – não deve ser considerada como universal, uma vez que as bases
de dados usadas para calcular essa redução dizem respeito apenas à renda do
trabalho, praticamente não existindo no Brasil nenhum indicador relativo à
renda do Capital, ou seja, não existe um acompanhamento oficial da evolução
da renda dos capitalistas no país, apenas mensura-se a renda do trabalho.
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A partir disso pode-se dizer que, se no passado o nacional-desenvolvimentismo
foi implantado um modelo de crescimento econômico cujo resultado mais visível
foi a geração de exclusão social, o modelo desenvolvimentista atual começa a
promover a inclusão social, porém às custas de um uso intensivo dos recursos
naturais (terras, jazidas minerais, reservas de petróleo, florestas nativas, água,
etc.), o que certamente afetará as gerações futuras.
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CAMILA MORENO

Economia Verde e
Desenvolviment(ismo) no Brasil

A iniciativa do Brasil de propor e sediar a realização de uma conferência para
avaliar os vinte anos da histórica Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, tem em
seu bojo o propósito de cristalizar o atual momento nacional, destacando a
capacidade do país em liderar e servir de exemplo para uma grande transição
global que tem a Economia Verde como mote principal.
Este momento se expressa na projeção internacional do Brasil, caracterizado
por sua ascensão e reconhecimento como potência emergente (membro
do BRICS e do BASIC, além de atuante no G20), mas também como nova
província petroleira (com a descoberta dos vastos campos de petróleo offshore).
Internamente, a realidade atual é marcada pela consolidação de um crescimento
econômico continuado, conjugado à aprovação pela maioria da população
das políticas sociais e de transferência de renda iniciadas ainda na Era Lula.
Tais iniciativas são apontadas como responsáveis pelo surgimento nos últimos
anos de uma "nova classe média" - que hoje já representaria mais da metade da
população - somando algo como 95 milhões de pessoas. Sem dúvida, a principal
‘prova’ objetiva dos logros deste modelo.1
Ainda, para coroar sua posição diferenciada em um cenário global de recessão
das economias maduras, o modelo de desenvolvimento brasileiro é apresentado
como motivo de inspiração para o resto do mundo por conciliar crescimento
com preservação do meio ambiente. A ideia de que esta não é uma equação
excludente, ou seja, que não é preciso escolher entre crescimento ou meio
ambiente, é a principal tese que, segundo os defensores do modelo, o Brasil pode
desmistificar na prática.
Entre os sucessos que conferem cacife ao Brasil como potência "verde"
1
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Blog do Planalto. Disponível em: <http://blog.planalto.gov.br/ao-vivo-seminario-politicaspublicas-para-uma-nova-classe-media/>. Acesso em: 13 abr. 2012. No início de 2012, a
categorização foi questionada por Márcio Pochmann, ex-presidente do órgão estatístico
do governo que produziu os dados, como 'equivocadamente referindo-se à classe média,
quando de fato foi reforçada a base da pirâmide social que é a classe trabalhadora'.
BANCÁRIOS de Pernambuco. Disponível em: <http://www.bancariospe.org.br/artigos_
aparece.asp?codigo=2805>. Acesso em: 13 abr. 2012
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entre os emergentes do Sul pode-se elencar a adoção de ambiciosas metas de
redução de emissões de gases de efeito estufa (GHG) e o controle e redução do
desmatamento na Amazônia, sendo este último, de longe, a questão ambiental
mais politicamente sensível no país. Apesar de não ter obrigações sob o Protocolo
de Kyoto, o próprio presidente Lula, durante a abertura da Assembleia Geral das
Nações Unidas em 23 de setembro de 2009, anunciou o compromisso de redução
voluntária pelo Brasil de 36.1% até 38.9% das suas emissões de GHG projetadas
para 2020, assim como se comprometeu a reduzir em 80% o desmatamento na
Amazônia até esta mesma data2.
O papel que cumpre a energia renovável na matriz energética do Brasil é outro feito
incontestável a ser mencionado na carta de recomendações que aporta à liderança
brasileira a ideia de que um outro crescimento, ‘verde’, é possível. Esse não encontra
rival em nenhum outro país do mundo: 46,8% da energia do país é proveniente hoje
de fontes 'renováveis'3, contra uma média nos países ricos da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de apenas 8%.4
Diante deste quadro, e com a convicção de que o país tem um case de sucesso
para mostrar ao mundo, o governo brasileiro ao final de 2009 encaminhou, e teve
aceita, a proposta de ser o anfitrião para a Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, em junho de 2012, no Rio de Janeiro5. Afinal, com
essas credenciais, se há algum país onde um dos dois eixos da Conferência, a
'Economia Verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação
da pobreza', já pode ser visto como realidade, este deve ser, seguramente, o Brasil.

As contradições da Economia Verde: um barril verde sobre um mar de petróleo
As contradições intrínsecas às propostas da Economia Verde - que viabilizam
a captura, valoração e financeirização do chamado Capital Natural através dos
mecanismos de 'pagamento por serviços ambientais', por exemplo - serão
tratadas em detalhe mais adiante nesta coletânea (ver artigo de Larissa Packer).
2

3

4
5

Este foi um passo decisivo para qualificar o reconhecimento do Brasil como player de porte
na Conferência do Clima em Copenhague (COP 15 da UNFCCC), realizada em dezembro e
principal arena política internacional naquele ano. O compromisso internacional assumido
por Lula foi efetivado na sequência através da Lei 12.1897 de 29/12/2009, que Institui a Política
Nacional sobre Mudança do Clima. A Política e o Plano Nacional de Mudanças Climáticas são
a principal plataforma para a institucionalização da Economia Verde no país.
BEN 2011 (Balanço Energético Nacional 2011 ; ano base 2010) O Balanço Energético Nacional –
BEN é o documento tradicional do setor energético brasileiro, que por mais de 30 anos divulga
anualmente a contabilidade da oferta e consumo de energia no Brasil. Sendo uma das mais
completas e sistematizadas bases continuadas de estatísticas energéticas disponíveis, o BEN é
uma referência fundamental para qualquer estudo de planejamento energético, seja no ambiente
público e governamental, seja no ambiente privado. Balanço Energético Nacional. Disponível em: <
https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2011.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2012
http://www.bbc.co.uk/portuguese/celular/noticias/2012/03/120331_brasil_ranking_
consumo_energia_df_rw.shtml
General Assembly Resolution 64/236. Disponível em: http://www.uncsd2012.org/files/OD/
ARES64236E.pdf. Acesso em: 13 abr. 2012
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Opinion in Environmental Sustainability, v. 1, p. 28-36. HANSEN, M. (2008) Humid tropical
forest clearing from 2000-2005 quantifified by using multi-temporal and multi-resolution
remotely sensed data. PNAS, July 8, 2008, vol. 105, nº 27.
Towards Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Erradication.
Disponível em: < http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_
synthesis_en.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2012
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Por hora, é importante destacar alguns elementos que compõem o contexto
geral, que colorem o pano de fundo contra o qual as novas fórmulas econômicas
‘verdes’ estão sendo propostas.
O setor florestal é tido como fundamental para o 'esverdeamento' da economia.
São considerados como atividades econômicas desta área os esquemas de comércio
de madeira certificada e de produtos florestais não madereiros, a manutenção
dos estoques de carbono, a biodiversidade (para fármacos e cosméticos), água e
outros tantos 'serviços ambientais', assim como a repartição de benefícios dos
conhecimentos tradicionais dos povos e populações da floresta sobre o manejo
destes recursos. Também é contabilizada no setor 'florestal' a pujante indústria
de reflorestamento e de plantio industrial de monoculturas de árvores para a
produção de biomassa (palma azeiteira, eucalipto, teca e pinus, entre outros) e a
extração de recursos madeireiros, ainda que sob o conceito unívoco de 'manejo
florestal sustentável', o qual geralmente não distingue o abismo entre aquele
realizado por grandes empresas e aquele de base comunitária.
No Brasil, o tema ‘florestas’ tem especial relevância. O território brasileiro
abriga nada menos que 60% do maior contínuo de floresta tropical do mundo, a
Amazônia. Segundo um estudo coordenado pelo cientista Carlos Nobre (2009),
pesquisador principal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e
secretário-executivo da Rede Brasileira de Pesquisa sobre as Mudanças Climáticas
Globais (Rede- CLIMA), o desmatamento na Amazônia corresponderia a 47,8%
da perda mundial de florestas tropicais – praticamente a metade do total global.6
No Brasil, as emissões resultantes do desmatamento e da mudança do uso do
solo representam 58% do total das emissões de gases de efeito estufa do país.
O controle e a redução do desmatamento constituem política-chave para um
futuro de baixo carbono e para (qualquer) bem-sucedida estratégia de economia
que se pretenda ‘verde’.
Nesta linha, um documento-chave da ONU na construção da agenda da
Rio+20 foi o relatório do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
(PNUMA), Rumo a uma economia verde – Caminhos para o Desenvolvimento
Sustentável e a Erradicação da Pobreza. Este documento enfatiza o papel de um
‘regime de REDD+’ como sendo "talvez a melhor oportunidade atualmente para
facilitar a transição do setor florestal para a economia verde". 7
Nos últimos anos, especialmente desde o Plano de Ação de Bali, produzido ao
final da COP13 da Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima
(UNFCCC, por sua sigla em inglês) realizada em dezembro de 2007 na Indonésia, teve
carreira meteórica a proposta de um mecanismo internacional que possibilitasse
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pagar aos países do Sul detentores de florestas pela redução certificada das emissões
do desmatamento e degradação florestais, vista como a forma mais rápida, barata e
custoeficiente para atacar as causas do aquecimento global.
Popularizada pelo acrônimo REDD, a proposta consiste na ideia de pagar
aos países para evitar o desmatamento (e logo, as emissões daí decorrentes).
Enquanto a formulação original consistia apenas em pagamentos para reduzir
emissões do desmatamento (RED), a concepção evoluiu para incorporar também
a dimensão da degradação ao desmatamento (REDD), relativa a pagamentos
condicionados aos resultados mensuráveis, reportados e verificáveis sobre ações
efetivas de conservação florestal, reflorestamento e adensamento dos ‘estoques’
de carbono. Mais recentemente, também foram incluídas as ações de ‘manejo
florestal sustentável', caracterizando assim o plus do mecanismo (REDD+).
Outra proposta, que não foi incorporada ao mecanismo, seria o segundo plus
(REDD++), fazendo referência à possível incorporação de práticas agrícolas com
tecnologia apropriada para o clima (plantio direto, sementes com biotecnologia,
maquinário com motores compatíveis com agrocombustíveis, etc.) em troca de
pagamentos. No estado atual da negociação, a agricultura permanece fora das
atividades potencialmente cobertas pelo o mecanismo.
A FAO, orgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que assim
como a UNFCCC considera “florestas” as monoculturas industriais de árvores,
vem destacando o papel central das “indústrias florestais” na construção da
economia verde e na promoção do desenvolvimento rural com base nos recursos
naturais. Cresce a utilização, por parte dos organismos internacionais, do termo
“climaticamente inteligente” (climate-smart) para especificar uma nova linha,
verde, de direcionamento de políticas públicas, criando linhas de financiamento
com incentivos diferenciados, por exemplo. No caso do Brasil, esta proposta está
no plano ABC - Agricultura de Baixo Carbono. Assim como para a agricultura,
incentivos às práticas e pacotes 'tecnológicos' também vêm crescendo e ganhando
espaço. Eles seriam mais “amigáveis com o clima” (climate-friendly), vinculando
a estruturação de políticas de “manejo florestal” às métricas climáticas (tendo
como unidade de referência o carbono e a redução de GHG equivalente). Isso
é problemático porque submete as florestas e os povos que nelas vivem - um
complexo biodiverso de funções ecossistêmicas e de espaço de vida, de cultura e
de direitos - à lógica econômica que prioriza o sequestro do carbono.
Partilhando de uma visão de eficiência e de gestão 'empresarial' dos recursos
naturais, esta nova geração de planos de incentivos e políticas públicas é
apresentada como espaço privilegiado de colaboração e esforços conjuntos
entre setores público e privado para lidar com as “mudanças climáticas”.
Controversa, a proposta de REDD+, negociada no âmbito da UNFCCC e do
pacote de um novo acordo climático global, ainda não tem definição quanto a
sua forma definitiva de implementação, nem quanto às fontes de financiamento,
se públicas e voluntárias, através dos mercados de carbono ou passíveis de
gerar créditos de offset (compensação) para os países que têm compromisso
legalmente vinculante de remissão. Não obstante, o documento do PNUMA já se
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refere a um “regime de REDD+” como “a melhor oportunidade atualmente para
facilitar a transição do setor florestal para a economia verde”.
Sem entrar aqui nos meandros e nas tecnicidades das questões relativas à
eficácia ou viabilidade do mecanismo, o que é importante chamar atenção é
que esta proposta - que coloca as florestas 'no coração da economia verde' - está
diretamente relacionada ao papel que a produção da biomassa já tem, e que
deve aumentar exponencialmente para atender à indústria global da chamada
bio-economy (bioquímica verde, bioplásticos, agrocombustíveis, etc.)8. Neste
horizonte, onde também entram perigosas tecnologias, como a biologia sintética
e a geoengenharia, os “biomassters” e as suas corporações estão na corrida para
garantir quem controla a produção de biomassa e os seus “estoques”9. Para este
fim, é uma condição sine qua non a validade dos contratos sob um regime jurídico
que regulamente a privatização destes recursos. O REDD+ é em síntese um
mecanismo para instalar o direito e a garantia do direito – privado – ao carbono.
E a principal marca deste momento histórico do capitalismo e da expansão do
processo de acumulação é constituir e validar socialmente (e culturalmente) a
aceitação desta nova categoria de direitos: os direitos ao carbono (carbon rights).

O Brasil se orgulha em afirmar que possui as principais (e maiores) experiências
do que seria o pagamento pela redução do desmatamento evitado no mundo. A
primeira é o Fundo Amazônia10, sediado no Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, o BNDES, que por sua vez é o principal instrumento financiador
do modelo de desenvolvimento brasileiro (ver artigo de Pinto, Tautz e Fainguelernt)
O Fundo Amazônia foi anunciado em 2007, pela então ministra do Meio
Ambiente Marina Silva, durante a COP 13 de Bali. A proposta, formalizada no
ano seguinte através do decreto nº 6.527, de 1º de agosto de 2008, dispõe sobre
o estabelecimento do Fundo. Este se caracteriza por ser público e voluntário,
constituído a partir de doações recebidas em espécie, apropriadas em conta
específica “para a realização de aplicações não reembolsáveis em ações de
prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da
conservação e do uso sustentável no bioma amazônico”.
O BNDES, por sua vez, emite diplomas reconhecendo a contribuição dos
doadores ao Fundo Amazônia. Estes documentos, embora reconheçam o valor
doado, a data da contribuição, o valor equivalente em toneladas de carbono
e o ano da redução das emissões, são “nominais, intransferíveis e não gerarão
direitos ou créditos de qualquer natureza”. Fora do mercado de carbono e
8

Food and Agriculture Organization if the United Nations. Disponível em: <http://www.fao.
org/forestry/trade/76571/en/>. Acesso em: 13 abr. 2012
9 ETC Group. Disponível em: <http://www.etcgroup.org/en/node/5232> . Acesso em: 13 abr. 2012
10 Fundo Amazônia. Disponível em: <http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/
site_pt http://www.amazonfund.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_en>. Acesso em: 13 abr. 2012
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da emissão de títulos negociáveis em Bolsa de Valores, o amibicioso Fundo
Amazônia atraiu até agora poucos doadores, e as perspectivas de uma evolução
deste quadro não são animadoras11:
A Noruega anunciou a doação de US$ 1 bilhão no período de 10 anos. Até
agora desembolsou cerca de US$ 50 milhões. Na época da assinatura do termo de
doação, uma delegação do governo da Noruega fechou negócios com a Petrobras.
Eles envolviam a Statoil, empresa estatal norueguesa de petróleo, e tinham como
objetivo a cooperação na tecnologia de extração offshore. Em seguida, a Norsk
Hydro ASA, também norueguesa, adquiriu da mineradora Vale as operações
da terceira maior mina de bauxita do mundo, localizadas no município de
Paragominas, Pará, no coração da Amazônia. Tal negociação também resultou
na aquisição de várias instalações para a fabricação de alumínio na região,
atividade de gigantesco impacto socioambiental e, por ser eletrointensiva, uma
das indústrias que mais se beneficia da construção de hidroelétricas na região
amazônica para oferecer energia abundante e barata para a indústria extrativa.
A Alemanha contribuiu com US$ 4 milhões para o Fundo, uma quantia
“simbólica” para cumprir com a doação amplamente anunciada durante a COP
16 da UNFCCC realizada em Cancún. Mais recentemente, as únicas doações
recebidas foram da Petrobras, totalizando US$ 4,3 milhões (ver quadro).

Total received donations for the Amazon Fund – historical values
DONOR

R$

US$

DATA

Governo da Noruega

36,448,350.22

20.960.576,70

09/10/2009

Governo da Noruega

49.600.536,48

28.283.364,59

09/08/2010

República Federal da Alemanha - KfW

6.644.100,00

3.952.500/00

29/12/2010

Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras

1.765.983,70

1.016.335/00

14/10/2011

Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras

4.114.671,55

2.368.020/00

14/10/2011

Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras

1.435.257,60

826.000,00

14/10/2011

Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras

156.626,00

88.750,00

23/01/2012

TOTAIS

100,165,525.55

57,495,548.29

Quando da notícia sobre a doação ao Fundo Amazônia, a gigante petroleira
brasileira ressaltou: “o aporte da empresa irá resultar na redução de 842,071
toneladas de dióxido de carbono; a Petrobras se comprometeu em reduzir até
2015 o incremento da intensidade de gases de efeito estufa nas suas atividades de
exploração e produção em 15% abaixo dos níveis atuais, mesmo com seus planos
de dobrar a produção até 2020”.12

11 Fundo Amazônia. Disponível em: <http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/
fam/site_pt/Esquerdo/Doacoes/>. Acesso em: 01 abr. 2012
12 Petro Notícias. Disponível em: <http://www.petronoticias.com.br/archives/2937>.
Acesso em: 02 abr. 2012; POINT Carbon. Disponível em: http://www.pointcarbon.com/
news/1.1635087. Acesso em: 02 abr. 2012
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13 Fundação Amazonas Sustentável. Disponível em: <http://fas-amazonas.org/programabolsa-floresta/>. Acesso em: 02 abr. 2012.
14 Fundação Amazonas Sustentável. Disponível em: <http://fas-amazonas.org/parceiros/
parceiros-institucionais/fundo-amazonia-bndes/>. Acesso em: 02 abr. 2012.
15 Fundo Amazônia. Disponível em: <http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/
fam/site_pt/Esquerdo/Projetos_Apoiados/Lista_Projetos/FAS>. Acesso em: 02 abr. 2012.
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Com a crise financeira, um cenário de recessão, a criação do Fundo Verde do Clima
(Green Climate Fund) no âmbito das negociações internacionais da UNFCCC e a
impossibilidade de emitir créditos de carbono negociáveis no mercado voluntário
ou passíveis de validação, o futuro do Fundo Amazônia é incerto.
A outra proposta de REDD+ em escala difere bastante do Fundo Amazônia.
“Fazendo a floresta valer mais em pé do que derrubada”, é executado pela
Fundação Amazonas Sustentável (FAS), instituição de natureza público-privada.
A Fundação foi criada em dezembro de 2007, por meio de uma parceria entre
o Governo do Estado do Amazonas e o Banco Bradesco, conforme estatuto
previamente aprovado pelo Ministério Público Estadual. Em fevereiro de 2009, a
Coca-Cola Brasil também passou a ser mantenedora.
A FAS recebeu os direitos de administração e exploração dos serviços ambientais
em 35 Unidades de Conservação (UCs) do estado do Amazonas, em uma área
de mais de 16 milhões de hectares. Seu programa mais abrangente é o Bolsa
Floresta. A Fundação administra e gerencia a transferência de renda às famílias
ribeirinhas por meio de vários componentes deste programa de valorização dos
serviços e produtos ambientais produzidos nas UCs pelos seus moradores, que
se vinculam de forma voluntária à iniciativa. É o maior programa de Pagamento
por Serviços Ambientais do mundo, com mais de 35 mil pessoas atendidas em
15 Unidades de Conservação do estado do Amazonas, uma área que totaliza 10
milhões de hectares.13 A FAS tem como prioridade implementar o Programa Bolsa
Floresta (PBF), que é o primeiro projeto do Brasil ‘certificado internacionalmente’
para recompensar as populações tradicionais pela manutenção dos serviços
ambientais prestados pelas florestas: “é um complemento de renda pago a
título de recompensa pela conservação da floresta. Ao contrário de programas
assistencialistas, o Programa Bolsa Floresta inclui contrapartidas claras e
objetivas. Dentre estas se destacam: o compromisso com o desmatamento
líquido zero (zero net deforestation), a participação em associação de moradores
e o apoio à implementação das Unidades de Conservação. Nesse sentido, o
programa estabelece uma contrapartida direta em termos de serviços ambientais
de base florestal”(grifo nosso)14.
O PBF recebeu uma doação do Fundo Amazônia - até hoje a maior realizada
pelo Fundo (R$ 19,2 milhões).15 Segundo a FAS, outra de suas experiênciasvitrines, o Projeto Juma, mostrou que é possível encontrar uma solução “prática
e objetiva” para o mecanismo denominado REDD. No projeto desenvolvido na
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Juma, a rede de hotéis Marriott está
financiando a implementação das ações com investimentos anuais de US$
500 mil durante os quatro primeiros anos, combinando receitas providas de
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seus hóspedes, convidados a neutralizar as emissões de carbono relativas às
suas hospedagens, através da doação de US$ 1 por noite. Com o dinheiro, são
realizados pagamentos às famílias da reserva que fazem parte do projeto (a
adesão é voluntária) em troca da realização de serviços ambientais –convertidos
em conservação dos estoques de carbono da floresta e, então, em créditos de
carbono equivalentes.
O leque de serviços ambientais inclui a promoção de práticas sustentáveis
com a floresta, mas exclui, por exemplo, algumas práticas tradicionais como a
agricultura de roça e queima (slash and burn) e é restritivo com outras (extração
de madeira, caça, etc.). Outros componentes do projeto são destinados a
contribuições para a associação de moradores da reserva, bem como à saúde,
educação e aos projetos produtivos que valorizem as cadeias econômicas
da economia extrativa, segundo as informações da FAS. “Nós não apenas
conseguimos a primeira validação [dos créditos de carbono] de um projeto de
REDD do Brasil, como também foi o primeiro projeto do mundo a obter o nível
Ouro, no padrão internacional chamado CCBA (Aliança Clima, Comunidade e
Biodiversidade), pela certificadora alemã TÜV SÜD”16.
Segundo a própria FAS a lógica é bem simples. Tal como ‘demonstrado’ no
projeto Juma, “o mecanismo REDD permite a valoração da redução de emissões
como um serviço ambiental comercializável no mercado. Um poluidor pode
compensar suas emissões comprando créditos de quem ainda tem o que
conservar. Por outro lado, quem mantiver sua floresta em pé será compensado
financeiramente”.17O projeto terá duração até 2050, quando se espera gerar cerca
de 189.767.027 toneladas de créditos de CO2e (CO2 equivalente). Para o primeiro
período de creditação (2006-2016), este valor é de 3.6 milhões de CO2e.
Mais recentemente, a FAS celebrou uma parceria com a empresa petroleira
HRT que resultou no investimento de R$ 24 milhões, distribuídos em dois
componentes: R$ 4 milhões para a realização do Programa Bolsa Floresta na
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari (Amazonas), e R$ 20 milhões
para investimento no Fundo Permanente da FAS, gerenciado pelo Bradesco/
BRAM. Assim, a HRT se tornará “mantenedora” da Fundação, ao lado do Governo
do Amazonas, Banco Bradesco e Coca-Cola.18
Os recursos investidos pela HRT na FAS fazem parte do Programa Barril Verde .
Tal iniciativa criará um fundo com recurso originado da doação de R$ 1 para
cada barril de petróleo comercializado pela empresa. O programa não se limita
apenas à FAS: “espera-se que, até 2015, a produção seja de 50 mil barris por dia,

16 Fundação Amazonas Sustentável. Disponível em: <http://fas-amazonas.org/2009/12/
projeto-juma-e-referencia-mundial-em-redd/>. Acesso em: 02 abr. 2012.
17 Fundação Amazonas Sustentável. Disponível em: http://fas-amazonas.org/2009/12/
projeto-juma-e-referencia-mundial-em-redd/. Acesso em: 02 abr. 2012.
18 O Outro lado da moeda. Disponível em: <http://www.ooutroladodamoeda.com/meioambiente/4309-parceria-entre-fas-e-hrt-beneficiara-extrativistas-e-ribeirinhos-doamazonas.html>. Acesso em 01 abr. 2012.
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com investimentos que serão direcionados para ações socioambientais.”19
A empresa HRT detém 55% dos direitos de participação em 21 blocos
exploratórios de petróleo localizados no Rio Solimões, estado do Amazonas. A
HRT também chegou a anunciar a perfuração de 130 poços em toda a região
amazônica até 2015. A exploração do primeiro poço na área simbolizou a busca
da consolidação da Amazônia como grande produtor de óleo e gás natural.20

O elemento incontornável para situar o momento atual da economia do Brasil
- país anfitrião da Rio+20 e que tem a ambição de servir como exemplo para o
mundo na transição para uma Economia Verde - diz respeito às perspectivas
descortinadas com a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás offshore,
o chamado pré-sal, distante cerca de 200 a 300 quilômetros da costa e a uma
profundidade média de 6 mil metros.
A descoberta, revelada em 2007 quando do anúncio do campo de Tupi (Bacia
de Santos, no litoral sudeste brasileiro), foi qualificada como sendo a oitava maior
reserva de petróleo e gás do mundo, transformando o país em um potencial
exportador de petróleo, com um volume nacional de reservas de hidrocarbonetos
entre aquelas da Nigéria e as da Venezuela. A megadescoberta deste campo
de petróleo foi listada na época como uma das “Dez Mais Sub-Reportadas
Notícias em 2007” pela revista Times.21 Desde 2007, teve início uma profunda
transformação da economia brasileira, que - longe de ser propriamente ‘verde’ está intrinsecamente vinculada aos planos de estabelecer o país como exportador
(e competidor internacional) de petróleo e gás até 2020. Estes planos abrangem
desde uma complexa rede de infraestrutura de extração, transporte e refino dos
hidrocarbonetos, incluindo polidutos, tanques, portos e uma pujante indústria
naval e de plataformas, bem como um importante orçamento de defesa, que
prevê a construção de um submarino nuclear pela Marinha brasileira, através da
empresa Odebrecht e em parceria com a estatal francesa DCNS, para proteger e
garantir militarmente a soberania brasileira sobre estas valiosas reservas22.
Na busca do objetivo de firmar o Brasil como produtor e exportador internacional
de petróleo até o final desta década, a empresa estatal que controla a maior parte
da exploração dos blocos offshore, a Petrobras, apresentou em 2011 os planos de
19 Fundação Amazonas Sustentável. Disponível em: <http://fas-amazonas.org/parceiros/
parceiros-institucionais/hrt/>. Acesso em: 02 abr. 2012. Fundação Amazonas Sustentável.
Disponível em: http://fas-amazonas.org/2011/06/hrt-e-a-nova-parceira-da-fas>. Acesso
em: 02 abr. 2012.
20 Fundação Amazonas Sustentável. Disponível em: <http://fas-amazonas.org/parceiros/
parceiros-institucionais/hrt/>. Acesso em: 02 abr. 2012. Fundação Amazonas Sustentável.
Disponível em: http://fas-amazonas.org/2011/06/hrt-e-a-nova-parceira-da-fas>. Acesso
em: 02 abr. 2012.
21 Time Magazine. Estados Unidos, 1923- . Semanal.
22 Odebrecht Informa. Disponível em: < http://www.odebrechtonline.com.br/edicaoonline/
2011/07/26/um-sonho-vem-a-tona/>. Acesso em 02 abr. 2012.
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Nem tudo é o que parece: por dentro da matriz energética brasileira
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gastar US$ 127,5 bilhões - ou 57% dos recursos do plano de negócios 2011-2015
da empresa - em esforços de exploração e produção. Os planos da companhia são
aumentar a produção total de óleo e gás dos 2,7 milhões de barris/dia (que inclui
sua produção no país e no exterior), para 4 milhões de barris/dia em 2015 e 6,4
milhões de barris/dia até 2020. Com estes planos ambiciosos, difícil dizer que o
perfil das emissões brasileiras será reduzido de alguma forma. Resta saber qual é a
receita - ou mágica - que pode transformar este cenário em um horizonte ‘verde’.
Poderia se argumentar, de saída, que a expansão massiva da indústria
petroleira em curso no país contrasta, flagrantemente, com a matriz energética
renovável que é o cartão de visitas do Brasil mundo afora: o mix energético que
alimenta internamente os índices de crescimento brasileiro é composto de 46,8%
renováveis e 53,2% não renováveis.
Entre as renováveis, a geração de energia a partir da cana-de-açúcar está
em primeiro lugar com 18,8%. Atualmente, é utilizada para a produção de
agrocombustíveis (etanol e diesel de cana) e cogeração de energia elétrica
a partir da queima do bagaço da cana e dos pellets. Em segundo lugar, está a
hidroeletricidade, com um aporte de 13,9% da energia nacional, seguido pela
madeira/biomassa (carvão vegetal sobretudo para a fabricação do ferro gusa)
com 10,2% e outras (majoritariamente sebo bovino oriundo da indústria
frigorífica e soja para o biodiesel) com 3,8%23.
No aporte das não renováveis, o petróleo (sobretudo diesel, considerando que
a logística interna para o transporte de commodities é feita em sua maioria pelo
modal rodoviário) detém 41,9%, o gás (majoritariamente importado da Bolívia)
8,7%, o urânio para a geração nuclear 1,7% e o carvão apenas 0,9%.
Contudo, enquanto este cenário energético pode ser invejável aos olhos de
muitos, sob o ponto de vista dos impactos já observados nos territórios e sobre
as populações locais - objeto de reiteradas denúncias da sociedade civil e de
movimentos sociais no país - a matriz supostamente limpa e renovável mistifica e
oculta o seu (alto) custo ambiental e social. Isso fica evidente no desmatamento e na
ocupação das melhores terras produtivas do país para a expansão das monoculturas
energéticas de cana-de-açúcar (etanol), soja e palma azeiteira (biodiesel), eucalipto
(carvão). Também pode ser percebido na expansão indissociável do modelo do
agronegócio exportador - que combina os maiores índices de uso do agrotóxico do
mundo, com transgênicos e até trabalho escravo -, bem como no caso da cana e da
produção de carvão vegetal, uma demanda sempre crescente para o complexo de
produção de ferro gusa (ou guseiro) da mineração24.
Porém, este cenário se altera substancialmente quando se contabiliza não a
geração total de energia, mas a produção de energia elétrica. Neste caso, no Brasil
a hidroeletricidade corresponde a 76,9% da energia elétrica consumida pelo
23 Balanço Energético Nacional 2010. Disponível em: < https://ben.epe.gov.br/downloads/
Relatorio_Final_BEN_2010.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2012
24 Para uma fonte de informações em português e inglês de investigações, denúncias e
relatórios, inclusive sobre trabalho escravo, conferir o Centro de Monitoramento de
Agrocombustível da organização Repórter Brasil: http://www.reporterbrasil.org.br.
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país. Em segundo lugar, vem o diesel com 8,1% (majoritariamente importado),
seguido de biomassa (5,4%), gás (2,6%) e nuclear (2,5%).
A expansão da hidroeletricidade é o carro chefe dos megaprojetos na vitrine
do neodesenvolvimentismo (ver artigo Novoa). Em 2011, a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), do governo, anunciou que o Brasil receberá investimentos
de R$ 1 trilhão para projetos nas áreas de energia elétrica, petróleo, gás e
biocombustíveis até 2020. Deste total, R$ 686 bilhões serão destinados a
petróleo e gás. Estes investimentos são fundamentais para a oferta de petróleo
saltar de 2 bilhões para 6 bilhões de barris em 2020, dos quais 3,2 bilhões serão
para exportação.25
A expansão da fronteira energética brasileira que visa capturar todo o potencial
hidroelétrico na Amazônia até 2030, exigindo um gigantesco aporte de recursos e
um intenso programa de obras, tem como principal objetivo seguir produzindo
e oferecendo às empresas – sobretudo extrativas – a energia elétrica mais barata
do mundo: cerca de US$ 45 MW/hora26. O principal diferencial competitivo da
hidroeletricidade, e por conta do qual todos os outros custos ambientais e sociais
dos megaempreeendimentos hidrelétricos na Amazônia são violentamente
impostos sobre os territórios, é disponibilizar para indústrias eletrointensivas
(como celulose, alumínio, etc.) a energia elétrica mais barata do mundo,
subsidiando-as fortemente. Desta forma, o Estado intervém para contribuir com a
redução do custo de extração das matérias-primas e dos recursos naturais, um dos
principais gargalos da economia global hoje.
A Amazônia, que hoje participa com 10% da geração de energia no país, passará
a 23% até 2020. Em uma década, ela será responsável por 45% do aumento da
oferta de energia no sistema elétrico brasileiro e se tornará um dos motores do
crescimento. O governo federal e o setor privado inauguraram um novo ciclo
de desenvolvimento e ocupação da Amazônia Legal, região onde vivem 24,4
milhões de pessoas e que representa só 8% do PIB brasileiro. Um levantamento
realizado em 2011 com base no PAC (Plano de Aceleração do Crescimento, do
governo federal) aponta que o pacote de investimentos para os nove estados da
região até 2020 já soma R$ 212 bilhões. Segundo este levantamento�, o valor deverá
subir quando a totalidade dos projetos tiver orçamentos definidos. Esse volume
de recursos equivale a duas vezes o investimento da Petrobras para o pré-sal até
2015. Basicamente, são obras de infraestrutura (energia, transporte e mineração).
‘Juntas, elas criarão condições para a instalação de indústrias e darão origem a um
corredor de exportação pelo “arco Norte”, que vai de Porto Velho (RO), passando
por Amazonas, Pará, até o Maranhão. Essa movimentação de cargas será feita por
uma malha logística integrada por rodovias, ferrovias e hidrovias que reduzirão
custos de exportação, principalmente para o agronegócio, que hoje basicamente
utiliza os portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR).’

O setor elétrico é a força motriz dessa onda de investimento. As principais
hidrelétricas planejadas pelo governo serão instaladas na região e, com elas,
também se viabilizarão as hidrovias.
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(Neo) desenvolvimentismo ‘verde’?
Dentre todas as commodities brasileiras de rápido crescimento, talvez a
autoconfiança seja a mais forte. O contexto nacional encontra-se marcado pelo
ufanismo disseminado. Há um sentimento de fazer parte não mais do Brasil “país
do futuro”, mas enfim de um “país do presente”, evidenciado pela expectativa em
torno da realização da Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e das Olimpíadas,
em 2016, no país. Às grandes expectativas com relação ao novo papel do Brasil no
mundo se conjuga a convicção política - e crescentemente também teórica - de que
vivemos hoje uma 'nova' etapa econômica que seria marcada pela incorporação
de 'novas' questões (tais como aquelas relacionadas à sustentabilidade, à
democracia e à justiça social) à 'velha' agenda do desenvolvimento.
O ‘neo-desenvolvimentismo’, hoje identificado pelos críticos como a ideologia oficial
do governo brasileiro e sua base de sustentação, está alicerçado no êxito eleitoral das
políticas de bem-estar social que os Estados lograram implantar no período recente (no
Brasil, o Bolsa Família, divulgado como o maior programa de transferência de renda
do mundo e exemplo de política pública de combate à pobreza). Estes programas são
engrenagens-chave para garantir a manutenção e reprodução do modelo, situação
que também se repete em outros países da região latino-americana.
No caso do Brasil, resultado das políticas de proteção social, os dados oficiais
apontam que na última década, 31 milhões de pessoas teriam entrado na classe
média, fruto da retomada do crescimento econômico inclusivo, da expansão do
emprego e do acesso ao crédito, assim como do aumento no grau de escolarização
da sociedade. Segundo a perspectiva dos que identificam positivamente no
momento atual uma redefinição das estratégias de desenvolvimento, estaríamos
diante da formação, inclusive, de um “novo Estado de Bem-Estar Social” na
América Latina, no qual o novo “modelo de Estado” em construção pelos
governos progressistas articularia proteção social com crescimento econômico�.
Considerando que a extração de recursos naturais é o elemento em comum no coração
da “redefinição das estratégias de desenvolvimento” na região, a questão ambiental
está instalada hoje no cerne da tensão entre os movimentos sociais, que se opõem aos
projetos de mineração, petróleo e gás, hidroelétricas, rodovias e agroexportação, e os
governos progressistas na América Latina que promovem tais iniciativas.
Especialmente depois da crise financeira de 2008, ficou claro que o
Estado pode e deve exercer um papel diferente daquele do intervencionismo
desenvolvimentista dos anos 1960, assim como do “laissez faire” neoliberal
da década de 1980. O período atual se caracteriza na atuação forte do Estado,
que tem o papel central de indutor econômico, criando demandas e mercados
mandatórios e garantindo - em alguns casos até mesmo como “sócio” - o bom
ambiente para os investimentos, os negócios e o desenvolvimento.
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Neste contexto, o pilar mais importante de incorporação de “novas” questões
à “velha” agenda do desenvolvimento é evidenciado nas Políticas Nacionais
sobre Mudanças Climáticas e em seus planos setoriais. É aí que se instalam as
condições de possibilidade de modulação (ou contradição) estrutural entre o
ambiente geral de “neo-desenvolvimentismo” e o que seria um programa rumo
a um futuro de “baixa emissão de carbono” ou ainda de uma “Economia Verde”.
No Brasil, assim como em outros países, a análise do pacote de medidas
e políticas públicas sobre a rubrica “clima” traz elementos fundamentais para
avaliar em que medida há algo de realmente novo na economia verde e até que
ponto esta implica ou não uma alteração da lógica econômica vigente.
Desde meados da década passada, especialmente a partir de 2005 -2006,
os Estados nacionais começaram a instituir políticas climáticas, assim como
fazer reformas e modificações nas regulamentações existentes para acomodar
as novas lógicas econômicas e prioridades sob a égide de 'reduzir emissões'. A
“métrica do carbono” como guia para as decisões políticas começou rapidamente
a permear toda a arquitetura legal e institucional, com profundos impactos
sociais e econômicos. Um exemplo bem marcante no cenário internacional foi a
introdução da Diretiva de Energia Renovável da União Europeia�, que determina a
meta mandatória de 20% de energias renováveis para todos os 27 países do bloco
até 2020�. Neste contexto, com relação aos agrocombustíveis líquidos, como nos
limites territoriais da UE era impraticável atender à demanda mandatoriamente
estabelecida, criava-se um mercado de importação garantido para os (agro)
combustíveis, o que resultou em grande parte no boom de corrida por terras
tropicais agricultáveis e pela conversão de áreas de alimentos em áreas de cultivos
energéticos, com graves impactos sobre a segurança alimentar dos países do Sul.
Sob as políticas de energia/clima, os Estados têm criado mercados
compulsórios e progressivos, além de demanda cativa. No Brasil, foi assim com a
lei nº 11.097/2005, que cria o Programa Nacional de Uso e Produção de Biodiesel,
estabelecendo a mistura compulsória e progressiva de biodiesel em todo o diesel
comercializado no país.
As Políticas de Clima são estruturantes com relação ao cerne do que seja um 'novo
desenvolvimento', pois é aí que o Estado irá atuar de forma a administrar a energia,
e ainda, o uso dos recursos fósseis ainda disponíveis, em um contexto de crescente
escassez. Afinal, gerenciar o 'carbono' é o mesmo que controlar a energia.
Há um repertório de temas que compõem o universo da Economia Verde, têm
implicações legais e ressaltam o papel central do Estado em instituir o regime
jurídico que dê validade e segurança aos contratos que assegurem a criação, reforma
ou ajuste de parâmetros institucionais e normativos para sua implementação.
Entre estes instrumentos e ações nos quais se destaca o papel do Estado pode-se
citar como exemplo a incorporação do PIB verde (a quantificação e contabilização
do Capital Natural nas contas nacionais), os aspectos e implicações legais dos
mecanismos de Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação (REDD)
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Políticas Climáticas e Novo Desenvolvimento: gestão do carbono e da energia

e do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL); as compras governamentais
(licitações verdes), a regulação para os recursos água, ar, solo e oceanos, e seus
respectivos potenciais de sequestro de carbono e outros 'serviços ambientais';
o financiamento para o clima e a emergência de Fundos Verdes; legislações
municipais para a transição às cidades verdes (green cities); integração de leis e
políticas de combate às mudanças climáticas com marcos internacionais; diretivas
mandatórias e progressivas para incorporação de energias renováveis; seguro
ambiental; compensações ambientais; criação e implementação de impostos e
tarifas verdes; marco para as construções verdes (green building); estabelecimento
de normas de eficiência energética. Onde o Estado interage diretamente com entes
privados e corporativos estão a 'pegada de carbono' e a 'pegada hídrica' como
referentes de competividade comercial de commodities e patentes verdes.
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Conclusão
Com a realização da Rio+20 em junho de 2012, na mesma cidade icônica do Rio
de Janeiro, o Brasil tem colocado na vitrine o seu modelo e, por que não, à altura
do novo papel do país no contexto internacional, exportado suas boas práticas
para o mundo. Hoje brasileiros ocupam dois postos de destaque no sistema das
Nações Unidas: a presidência da FAO, com Francisco Graziano, e a secretariageral da Convenção da Diversidade Biológica, dirigida por Bráulio Dias. Por
isso, a Rio+20 está sendo vista como a conferência de política externa mais
importante do governo Dilma Roussef, a primeira mulher a exercer a presidência
da República, cujo mandato iniciou em janeiro de 2011 e se estenderá até o final
de 2014. Segundo comentou o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota,
“será a maior e mais importante conferência do governo Dilma”. O Brasil, afirma
ele, 'está posicionado como poucos para assumir a liderança desse debate, com
seu modelo de crescimento com a matriz energética mais limpa do mundo e
progressos em relação ao desmatamento e redução da pobreza'.�
Contudo, a história de sucesso do modelo de desenvolvimento brasileiro não
é, para muitos, consenso. Haja vista as drásticas reformas legais em curso no
país, os retrocessos e a flexibilização dos direitos adquiridos para acomodar a
nova arquitetura legal para a Economia Verde. Parece que na Rio+20, ao contrário
de liderar o debate sobre o modelo de crescimento a seguir, a autopropalada
liderança do país em Economia Verde deveria oferecer uma oportunidade para
de fato trazer à luz e ao centro das atenções internacionais as vozes e a resistência
das populações atingidas por este modelo, ou seja, aqueles que questionam ou
não aceitam a “inclusão” ou submissão ao imperativo do crescimento acelerado,
ainda que verde.
O dilema brasileiro: pão ou aço. Assim escreveu Josué de Castro no sempre
atual “Geografia da Fome” (1946). Atualizados os termos para o século XXI e
as contradições que o capitalismo apresenta hoje em um novo movimento
de acumulação, o dilema segue inalterado. Por isso, precisa ser colocado
politicamente, e não sob a lógica e os cálculos empresariais. A celebração do “barril
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verde” é emblemática destas encruzilhadas, das falsas soluções e dos riscos que
os ardis da racionalidade de mercado e a lógica do ganha-ganha encerram para
o conjunto da sociedade. O estado do planeta não admite conciliação e acordos
convenientes, onde todos “ganham”. O momento demanda escolhas democráticas
e consistentes que sustentem as profundas transformações políticas e sociais
que a transição para uma civilização pós-petróleo - inexoravelmente - demanda.
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O Grande Agente da Mudança
A Expansão Nacional e Transnacional de Empresas
Brasileiras por meio do BNDES

Representantes do governo do Brasil e de empresas sediadas no País, com
interesses nos mercados dos demais países da América do Sul, têm na ponta
da língua uma receita simpática para justificar a sua expansão econômica
acelerada para os países limítrofes. "Como temos 50% da população, do
território e da economia da região, o País deve ser justo, solidário e generoso
com seus vizinhos", explicou recentemente no Senado brasileiro o economista
brasileiro Darc Costa, ex-vice-presidente do poderoso Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). É também desta forma
aparentemente assistencialista que a diplomacia brasileira se comporta nos
países vizinhos.
Em verdade, esse jogo de palavras – expressando amizade e cooperação com
a região - esconde o verdadeiro interesse tanto do governo do Brasil quanto das
maiores empresas privadas nacionais: a rápida expansão de multinacionais
brasileiras para os demais países da América Latina e do Caribe, impulsionada
por muitos bilhões de empréstimos do BNDES a grandes grupos nacionais.
É muito grande o orçamento desse Banco brasileiro 100% estatal. O BNDES
emprestou em 2010 pouco mais do que o triplo do Banco Mundial. Naquele ano,
o banco brasileiro concedeu US$ 96,32 bilhões em empréstimos, contra US$
28,85 bilhões do Banco Mundial. Entre 2005 e 2010, os empréstimos do BNDES
cresceram 391% em dólares, enquanto os do Banco Mundial avançaram 196%.
Com um grande volume de recursos públicos, o BNDES, em estreita aliança
com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil, apoia, interna e
externamente, megaprojetos de infraestrutura ao mesmo tempo em que subsidia
a criação e expansão de multinacionais brasileiras em direção àquelas nações
consideradas estratégicas pela diplomacia brasileira.
Esta expansão não é apenas uma determinação de governo. Em verdade, ela
resulta de uma simbiose de interesses, uma convergência de planejamentos de
grandes grupos empresariais privados com sede no Brasil, como a mineradora
Vale e o conglomerado multissetorial Odebrecht, que se apoiam em recursos
públicos para expandirem seus negócios em outros países.
O extraordinário orçamento do BNDES tem origens diversas, mas sempre se
trata de fontes públicas. A maior parte dos recursos do Banco se origina do repasse
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História e alcance dos projetos financiados pelo BNDES
O BNDES foi fundado em 1952 para criar no Brasil instrumentos de financiamento
de longo prazo dedicados somente ao atendimento da dimensão econômica
das obras de grandes projetos de infraestrutura. Somente nos anos 1980, o S, de
Social, foi agregado à sigla BNDE, mas até hoje a instituição encara sua dimensão
social como apêndice incômodo e não desenvolve políticas efetivas do ponto
de vista socioambiental. Exemplos disso são a fragilidade dos critérios sociais
e ambientais, a ausência de fiscalização sobre os impactos dos projetos que o
BNDES financia, a total obscuridade sobre critérios que utiliza para financiar e,
até, resgatar da falência grandes conglomerados.
O Banco, apesar da sua importância central para a formatação do padrão de
acumulação no Brasil, ainda não possui uma Política de Informação Pública.
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do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que tem origem em contribuição
social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, com objetivo de
financiar o pagamento de seguro-desemprego e programas de qualificação e
geração de trabalho e renda. Dependendo do ano, o aporte do FAT pode alcançar
cerca de 50% do orçamento do BNDES.
Outra fonte importante é o Tesouro Nacional, que emite títulos no mercado,
capta recursos e os repassa sob a forma de empréstimo ao BNDES. Esses aportes
vêm se repetindo com frequência e em somas importantes. Foram de R$ 100
bilhões em 2009, R$ 80 bilhões em 2010, R$ 55 bilhões em 2011 e, em finais de
março de 2012, alcançaram R$ 45 bilhões, totalizando R$280 bilhões injetados
no Banco para, como sustenta o governo, irrigar a economia brasileira com
crédito barato e, assim, enfrentar a crise financeira internacional que desde 2008
pressiona, principalmente, as economias mais avançadas.
É usado nesta operação, entretanto, um mecanismo que penaliza fortemente
as contas públicas. Afinal, o Tesouro emite títulos a cerca de 9,75% ao ano e o
repassa ao BNDES, que paga ao Tesouro pela taxa de juros de longo prazo (TJLP),
que está a 6%. Dependendo da linha de financiamento, o BNDES ainda recebe de
seus tomadores de empréstimos um spread bancário variável. Mas, a diferença
entre o repasse do Tesouro e a TJLP, em torno de 3,75%, que o Banco recebe de
seus financiamentos, é então assumida pelo Tesouro, penalizando o conjunto da
sociedade para manter a política de transferência massiva de recursos públicos
para agentes privados. Vale observar que os aportes do Tesouro ao Banco vêm
sendo acompanhados por cortes no orçamento fiscal, particularmente sobre os
gastos sociais.
Outras duas importantes fontes de recursos do Banco são o retorno de
aplicações financeiras e dos empréstimos. O Banco, através de sua subsidiária
integral BNDES Participações (BNDESPar), possui participação acionária em
dezenas de empresas, totalizando em 2010, uma carteira de 103 bilhões de reais.
O BNDESPar tem participações no capital dos principais grupos econômicos
privados do país.
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Em 2009, pela primeira vez em sua história, abre de modo parcial e amplamente
insuficiente, sua carteira de projetos privados. Os dados constantes no site do
Banco cobrem apenas os projetos contratados a partir de 2008, antes disso não se
tem informação. Isso fere não apenas o princípio constitucional da publicidade,
como também contraria a recém-sancionada lei de acesso à informação pública
(Lei nº. 12.527/2011), que dá o prazo de abril de 2012 para que os entes federais
disponibilizem suas informações ao público.
O BNDES passou, em seus 60 anos, por diversas fases. Entretanto, em todas
elas teve um papel não apenas de financiador, mas também de formulador
das políticas de desenvolvimento. Nos anos 50, caracterizou-se por financiar
a indústria de base, com amplos investimentos em siderurgia e infraestrutura
econômica (energia e transporte). Na década seguinte, em função de a ditadura
civil e militar – que se instalou no Brasil em 1964 - sonhar em tornar o País
uma potência internacional, o banco investiu pesadamente na indústria de
base e de bens de consumo, impulsionando também, em alguma medida, o
desenvolvimento tecnológico.
Nos anos 1970, sustentou a chamada política de "substituição de importações",
apoiando a criação das indústrias de insumos básicos e bens de capital. Já nos
anos 80, com o esgotamento do modelo de substituição de importações, o Banco
atua como promotor e financiador das políticas de desmonte do Estado, que
se convencionou chamar de "Consenso de Washington". Começava aí o apoio
"à inserção competitiva" da economia brasileira no mercado internacional, no
contexto da liberalização comercial e financeira, com o BNDES sendo o gestor do
Programa Nacional de Desestatização.
O BNDES foi o condutor oficial e fornecedor de crédito para as privatizações
no Brasil, pelas quais foram vendidas centenas de companhias públicas a preços
muito abaixo do mercado. Juntamente com consultorias internacionais, o Banco
elaborou os editais de privatização de estatais e disponibilizou recursos públicos
subsidiados para os vencedores dos leilões de desestatização. Além disso, como o
modelo das privatizações no Brasil foi a venda das estatais em blocos, estimulouse a formação de consórcios entre empresas, contando com a participação do
BNDESPar. Vários conglomerados dos setores de construção civil, agricultura
e energia, que hoje se expandem internacionalmente ainda graças ao crédito
facilitado do BNDES, ganharam escala internacional no período em que
adquiriram controle acionário das estatais à venda.
Nos anos 2000, com esses capitais já tendo alcançado internamente ao Brasil
taxas de lucro e esquemas de acumulação do capital enormes, tais conglomerados
aprofundaram ainda mais sua aliança histórica com o Estado brasileiro e, com o
impulso creditício do BNDES, dedicaram-se com vigor à sua internacionalização.
Foi assim, por exemplo, que a empreiteira Odebrecht, hoje sócia majoritária
em várias empresas de saneamento, telecomunicações e, mais recentemente,
até no setor de defesa no Brasil, transformou seu braço internacional no mais
musculoso da corporação. A maior parte de seu faturamento há anos provém da
operação em outros países.
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Há que se destacar, também, o papel superlativo exercido pelo BNDES no
mercado de crédito brasileiro, sendo responsável por aproximadamente 20% dele.
Em 2010, o BNDES, através de sua subsidiária BNDESpar, possuía participações
em 22 das 30 maiores empresas multinacionais brasileiras, em um tipo de apoio
seletivo e concentrado. Assim, a vigilância pública sobre estas operações se faz
ainda mais imperativa devido à falta de transparência e à conveniência para o
Estado brasileiro em se manter tão proativo em setores da economia que nada
contribuem para garantir o acesso da população, em especial a sua parcela mais
pobre, a bens e serviços de necessidade pública.
Em junho de 2007, a BNDESPar aportou cerca de US$ 750 milhões no
aumento de capital de US$ 950 milhões do frigorífico JBS (também conhecido
como Friboi), enquanto os acionistas controladores contribuíram com somente
US$ 200 milhões. Assim, o JBS conseguiu comprar a Swift & Co., terceira maior
empresa de carnes bovina e suína dos EUA e maior empresa de carne bovina na
Austrália, consolidando-se como a maior empresa de carne bovina do mundo
em quantidade de abate de gado. O JBS passou a ter capacidade de abate diário
de 47 mil cabeças e faturamento de US$ 11,5 bilhões.
Mas, esse poderoso aporte do BNDES ao JBS não foi o único – nem o maior. Em
2009, o Banco, através do BNDESPar, colocou mais US$2 bilhões na emissão de
debêntures da JBS para a compra de 64% da Pilgrim´s Corporation, possibilitando
ao grupo brasileiro tornar-se o maior do mundo no processamento de proteínas
animais. Além disso, JBS Friboi é um ícone da indústria da pecuária que
continua desmatando o bioma amazônico, maior floresta tropical do mundo, e
incentivando o trabalho escravo e a invasão de terras indígenas.

Desde 2003, primeiro ano do primeiro mandato do ex-presidente Lula da Silva, os
desembolsos do BNDES aumentaram quatro vezes de tamanho, tendo passado
de R$ 35,1 bilhões (US$ 12,15 bilhões) para R$ 138,7 bi (US$ 74,5) no fim do
segundo ano do primeiro mandato de Dilma Rousseff, sucessora e membro do
PT, mesmo partido de Lula.
Esse crescimento na centralidade do BNDES pode ser bem exemplificado na
participação do Banco no financiamento aos quase 400 projetos de infraestrutura
que constavam da primeira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, lançado em 2007. Os PACs são a peça-chave e o símbolo dos governos Lula
e Dilma. Estão centrados em obras físicas – aquelas mais visíveis à população.
Os financiamentos do BNDES na primeira parte do PAC somavam, em março
de 2010, R$ 117,5 bilhões (US$ 66 bilhões) de um total de R$ 208 bilhões (US$
116 bilhões) nos setores de energia elétrica, petróleo e gás, rodovias, ferrovias
e marinha mercante, saneamento, urbanização e metrôs. O PAC 2, lançado
naquele mesmo mês, previa investimentos de R$ 958,9 bilhões até 2014 e de mais
R$ 631,6 bilhões em obras a partir de 2015 – totalizando R$ 1,59 trilhão (US$ 886
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bilhões).O BNDES, a se manter a tendência atual, deve contribuir com mais de
50% desse montante.
Os beneficiários preferenciais do crédito do Banco têm sido grandes grupos
econômicos, forjados no contexto anteriormente descrito. Destacam-se aí
os grupos Bradesco, Itaú, Votorantim, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Grupo
Vicunha, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, Grupo EBX, Gerdau, Perdigão/Sadia,
JBS/Bertin, Vale/Bradesco. Importante também destacar que o Banco tem
atuado diretamente na formatação e financiamento dos principais processos de
fusão e aquisição, a exemplo da Perdigão e Sadia (Brasil Foods), JBS e Bertim,
Votorantim e Aracruz (Fibria), Brasil Telecom e Oi Telemar. O argumento é de
que, no contexto de mercado globalizado, cabe criar “global players”, a fim de
assegurar a “inserção competitiva” no mercado internacional.
Sem dúvida, esta expressiva participação tem ajudado nas taxas positivas de
crescimento da economia, mas com custos sociais e ambientais não apreciados ou
contabilizados. Os grandes projetos agropecuários, minerossiderúrgicos, hidroelétricos
e extrativos têm gerado, por todo o país, graves impactos sobre os territórios e o mundo
do trabalho. No caso destes grandes projetos, o Banco se compromete, normalmente,
com o financiamento de 60 a 80% do valor total dos empreendimentos, tornandose desta forma fiador e viabilizador dos mesmos. Em que pese a sua centralidade na
economia brasileira, o Banco não estabelece contrapartidas sociais, ambientais e nem
mesmo econômicas nos seus contratos de financiamento.
Mais do que impactar, estes projetos realizam uma apropriação territorial
intensiva e extensiva, por meio não apenas do controle privado sobre recursos e bens
comuns, mas também sobre os próprios mecanismos econômicos e institucionais
de regulação e reprodução da vida. Como resultado destes grandes projetos
assiste-se ao deslocamento massivo de pessoas, seja via expulsão por processos
de remoção ou especulação imobiliária, seja via a atração de grandes contingentes
para o trabalho nos períodos de implementação ou de pico do projeto, em regimes
normalmente degradantes. Este segundo fator também gera pressão sobre os
serviços públicos locais e o crescimento de casos de violência, uso de drogas e
prostituição infantil; desorganização da economia local, com transferência de
recursos para fora do território, desarticulação de cadeias produtivas locais, ou,
ainda, estabelecimento de uma concentração de poder econômico no interior
de cadeias produtivas; e controle sobre as instituições políticas locais, gerando
desarticulação de vínculos sociais e criminalização das organizações.
Além disso, o setor de commodities emprega pouca mão de obra e apresenta
baixo nível de transbordamento para o restante da economia. Some-se a isso a
tendência de conglomeração destes setores, via processos de fusões e aquisições,
que tem implicado não apenas na concentração do mercado, mas também
na reestruturação produtiva e de regimes de trabalho em favor de relações
precarizadas e de maior espoliação.
Está presente, igualmente, o risco de uma especialização da estrutura produtiva
do país, inibindo uma maior diversificação. Corremos o risco de reproduzir um
padrão secular e subordinado de inserção na divisão internacional do trabalho,
67

ancorado na exportação de produtos de baixo valor agregado. O reforço à
agropecuária de exportação, negligenciando a produção voltada para o mercado
interno, tem provocado uma crescente importação de alimentos básicos da dieta
do brasileiro. Segundo noticiado recentemente, somente em 2011, a importação
de alimentos (feijão, carne vermelha, laranja, café, banana, arroz) cresceu 380%.

Evolução dos empréstimos do BNDES (em bilhões de R$, para projetos no
Brasil e no exterior)
Fonte: BNDES
Obs.: Os valores correspondentes em US$ foram 11,2 bilhões em 1999 e US$74,5 bilhões em 2011
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É dessa maneira, portanto, que os grandes grupos brasileiros seguem uma espécie
de receita para crescer internamente ao Brasil: aliam-se ao Estado nacional,
acessam de forma privilegiada enormes massas de dinheiro público, realizam
o lucro sob taxas altíssimas e projetam sua trajetória de acumulação para fora
das fronteiras políticas do Brasil. Para acumular nesses níveis, precisam, assim,
reproduzir nos países em que passam a atuar o mesmo padrão de acumulação
alcançado no Brasil, tendo de traçar, igualmente ao que fazem no País de
origem, novas alianças com a burocracia estatal, repetindo a estratégia adotada e
estimulada pelos sucessivos governos brasileiros.

A expansão do capitalismo nacional e o imperialismo brasileiro
Para ter sucesso nessa estratégia de expansão do capitalismo brasileiro, várias
estratégias de persuasão são colocadas em prática. A primeira delas é, como dito
anteriormente, colocar-se para os países de menor escala econômica como uma
espécie de irmão mais velho, disposto a ajudar os menores.
Nessa estratégia, são usadas outras ideias, que aparentemente expressam os
melhores anseios do Brasil em relação aos países vizinhos. A palavra integração,
por exemplo, que sempre desperta sentimentos nobres, também é fartamente
utilizada por executivos de empresas privadas e funcionários brasileiros de alto
escalão, como se a relação entre países, empresas e grupos de poder pudessem
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ser personalizadas e ter o claro objetivo de esconder as relações subordinadas
que o Brasil propõe aos seus vizinhos. Não raro, o discurso é utilizado para vender
internacionalmente um pacote fechado de megaprojetos de infraestrutura
financiados pelo BNDES e executados por empresas brasileiras, principalmente
dos setores de energia e da construção civil pesada.
É tal o número e o impacto negativo desses projetos sobre as populações e
os territórios em que são implementados, desconsiderando a realidade local e
os direitos de povos atingidos, que o Brasil já é visto como um país imperialista,
que usa a larga disparidade em relação a seus vizinhos – considerando seus
territórios, economia e mercado interno – para impor uma agenda econômica
própria. Até na África, onde os investimentos de empresas financiadas pelo
BNDES são em número menor, já é bem importante a impressão de que o Brasil
hoje tem relações com países de economia menor nos mesmos moldes que a
Europa mantinha com suas ex-colônias.
Por exemplo, durante o I Encontro Internacional das populações atingidas
pela Vale, realizado em abril de 2010, o jornalista moçambicano Jeremias
Vunjanhe, que acompanha os impactos dos projetos financiados pelo BNDES
e desenvolvidos pela empreiteira Odebrecht e a mineradora na cidade de
Moatize, em Moçambique, fez duas observações que chocaram os participantes
do Encontro. "Não sabemos exatamente quando nossos interlocutores eram
diplomatas brasileiros e quando eram executivos das empresas brasileiras. E, em
segundo lugar, em função dessa proximidade e da escala dos impactos produzidos
pela empreiteira e pela mineradora, a imagem do Brasil em Moçambique é pior
do que a imagem de Portugal".
A agenda econômica brasileira exportada para os demais países, em especial
os da América do Sul, tem como objetivo satisfazer as necessidades brasileiras de
insumos – no setor de energia, em especial – e de criar corredores de exportação
de matérias primas e commodities agrícolas, principalmente em direção à Ásia,
com foco particular no território chinês.
A retórica da integração ganhou relevância a partir do ano 2000, quando o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), estimulado pelo governo do
então presidente Fernando Henrique Cardoso, lançou um enorme pacote de
projetos de infraestrutura chamado "Iniciativa de Integração da Infraestrutura
da Região Sul-americana" - IIRSA. O objetivo principal era o de avançar numa
nova abordagem de desenvolvimento territorial, e criar, entre os governos, uma
concepção consensuada a respeito da infraestrutura, de forma a superar a visão
dominante, segregada em setores como transporte, energia e comunicação.
Entre os mais de 500 projetos da IIRSA daquela época constavam hidrelétricas,
rodovias, hidrovias e muitas outras obras de pertinência duvidosa, e com
altíssimos custos financeiros, sociais e ambientais, além de uma certeza apenas:
de que eram orientados a servirem de base a economias exportadoras de
commodities agrícolas e matérias-primas, reforçando um padrão de acumulação
degradador e injusto, que marca a América Latina desde que os europeus por
aqui chegaram no século XV.
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O BID, entretanto, não conseguiu levar o desenvolvimento territorial previsto na
IIRSA adiante. O projeto de integração foi assumido em 2011 pelo Conselho de
Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) da União das Nações Sul-Americanas
(Unasul), sob coordenação do Brasil, que já definiu o BNDES como seu grande
financiador. Em finais de 2011, os 12 ministros de planejamento dos países que
compõem a Unasul lançaram um novo plano de integração da infraestrutura
regional, o Programa de Ação Estratégica (PAE) do Cosiplan, em "substituição" à
antiga IIRSA. A sigla IIRSA não foi oficialmente abandonado, mas vai sendo aos
poucos deixado de lado, para não servir como referência a um megaplano que
não teve o resultado esperado.
O PAE do Cosiplan/Unasul objetiva implementar 31 projetos de infraestrutura
nos próximos 10 anos com um custo de 16 bilhões de dólares. Inclui hidrovias,
ferrovias e rodovias e já tem quatro projetos priorizados: o corredor ferroviário
entre os portos de Paranaguá (Brasil) e Antofagasta (Chile), a um custo de US$3,7
bilhões; a estrada de Caracas (Venezuela) a Bogotá-Buenaventura (Colômbia) –
Quito-Pacífico (Equador), orçada em US$3,5 bi; a estrada de ferro Santos (Brasil)Arica (Chile), que no trecho boliviano custará US$3,1 bi; e a estrada Callao-La
Oroya-Pucallpa (Peru), a US$2,5 bi.
Estão, assim, mantidas as características da IIRSA anterior: junto aos eixos de
integração e desenvolvimento (EID) ou aos corredores de exportação de insumos,
para fora do subcontinente, também foi retomada a retórica da "integração
produtiva", do “desenvolvimento interno” e “ambientalmente sustentável” da
região. Tudo envolvendo volumes enormes de recursos e tanto empenho do
governo brasileiro que se pode afirmar que estamos diante de uma estratégia
clara e deliberada de expansão do atual padrão de acumulação da economia
brasileira em direção a outros países.
Segundo o diplomata João Mendes Pereira, da coordenação geral de assuntos
econômicos da América Latina e do Caribe, no Ministério das Relações Exteriores
(MRE) do Brasil, desde 2003, o governo brasileiro aprovou e está aprovando garantias
de crédito para cerca de 100 financiamentos do BNDES para projetos de infraestrutura
em diversos países da América Latina e do Caribe, totalizando cerca de US$14
bilhões. Incluindo nesse levantamento os recursos do Programa de Financiamento
às Exportações (Proex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, do Brasil, os financiamentos brasileiros alcançam US$16 bilhões.
A estatal de energia elétrica brasileira Eletrobras, por exemplo, elaborou um
Programa de Expansão Decenal de Energia que localizou várias oportunidades de
negócio no Brasil e nos demais países sul-americanos e já negocia a construção
de hidrelétricas no Peru, Uruguai, Argentina, Bolívia, Venezuela, Colômbia,
Guiana e Suriname, em um total de 18 mil MW em novas usinas até 2020. A
maior parte desta produção será destinada ao Brasil. Para tocar essas obras, a
Eletrobras conta com o poder de financiamento do BNDES.
Entre outros projetos, a estatal de energia planeja construir 1,5 mil MW na
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Guiana e quer construir, na Bolívia, a hidrelétrica Cachuela Esperanza Bolívia
(800 MW). Esta usina, além de produzir energia a ser exportada ao Brasil, também
ajudaria a regularizar o fluxo das águas do rio Madeira que corre da Bolívia para
o Brasil, e garantir melhor desempenho operacional das usinas brasileiras Jirau e
Santo Antônio em Rondônia, na região norte do Brasil, próximo da fronteira com
a Bolívia e o Peru.
Brasil e Argentina querem construir no rio Uruguai as usinas binacionais
Panambi e Garabi, para gerar 2 mil MW. O Brasil também constrói Tumarín
(US$800 milhões), na Nicarágua, através do consórcio que inclui a empreiteira
brasileira Queiroz Galvão e a Eletrobras. Este projeto, em especial, possui taxas
de retorno inferiores àquelas a que a Eletrobras está acostumada. É mais uma
das obras que devem ser debitadas às articulações do MRE e de Lula com um
presidente estrangeiro - no caso, com o nicaraguense Daniel Ortega.
Na Costa Rica, a chinesa Sinohydro se aliou à Eletrobras para desenvolver
um projeto de quase US$1 bilhão. Outra empreiteira, a Odebrecht, concorre
no projeto hidrelétrico Palomino, na República Dominicana. Todas, sempre,
amparadas pelos subsídios do BNDES.

Financiamento Tipnis na Bolívia e hidrelétricas no Peru atingem indígenas
Dentre os casos mais recentes e dramáticos envolvendo o BNDES e a expansão
brasileira estão uma estrada na Bolívia e o Acordo Energético assinado com o Peru.
O primeiro caso é o da estrada que a conhecida empreiteira OAS construía na
Bolívia, com o financiamento do BNDES. A rodovia ligando San Ignacio de Moxos
(no departamento de Beni) e Villa Tunari (em Cochabamba). Com extensão de
300 km, a obra custaria US$415 milhões, dos quais 332 milhões (80%) seriam
financiados pelo BNDES.
Não fosse a ampla resistência dos povos indígenas bolivianos, a estrada teria
cortado o Território Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure (Tipnis). A rodovia
que cortaria Tipnis só foi suspensa em meados de 2011 após os indígenas
impactados marcharem em protesto por 65 dias em direção à capital La Paz e a
sociedade daquele país recusar o projeto de forma maciça. Durante a marcha,
mulheres, crianças e idosos foram brutalmente reprimidos pela polícia e o
caso se tornou um escândalo internacional, o que levou o governo brasileiro a
suspender o empréstimo prometido pelo Banco.
O caso contou, inclusive, com um personagem com peso específico: o expresidente brasileiro Lula. Ele usou seu carisma com o presidente boliviano,
Evo Morales, e, em conversa pessoal em La Paz, após evento patrocinado pela
OAS, relacionou os mesmos argumentos de justiça, solidariedade, generosidade
e integração para tentar convencer Morales a rever a decisão de suspender a
construção da estrada.
Com a revisão pelo governo da Bolívia do trajeto da obra, após as manifestações
contrárias à construção da estrada em terra indígena, o Governo brasileiro
repetiu o mesmo comportamento do Banco Mundial e do Fundo Monetário
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Banco financia a exportação de GEEs, mas quer apoiar a “economia verde”
A implementação dessas obras em países vizinhos exporta impactos socioambientais
e pode até significar a transferência da responsabilidade pela emissão de gases
de efeito estufa (GEEs), causadores do processo de aquecimento global. Afinal, as
grandes centrais hidrelétricas projetadas nos demais países da Bacia Amazônica
se localizariam em áreas densamente florestadas. Barrar rios para construir
hidrelétricas acarreta o alagamento de imensas áreas e o desmatamento de grande
parte da vegetação no entorno que, na decomposição ocorrida com o passar do
tempo, libera gases para a atmosfera, como o metano (CH4), pior gás de efeito estufa.
O momento, entretanto, é extremamente oportuno para questionar esses
investimentos do BNDES. Em 20 de junho de 2012, o Banco completa 60 anos
e planeja aproveitar a realização da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Rio+20, no Rio de Janeiro,
para se qualificar como provedor de recursos para uma série de iniciativas no
campo da chamada "Economia Verde" e, assim, preparar-se para uma eventual
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Internacional, que por dezenas de vezes impuseram aos países tomadores de
seus empréstimos condicionalidades antes de fazerem o desembolso.
O governo brasileiro agora já fala em impor novas condicionalidades ao
governo boliviano antes de liberar o empréstimo do BNDES, incluindo a
regularização da situação dos sojicultores brasileiros na Bolívia, responsáveis por
60% da produção de soja naquele país.
Outra situação como essa, ocorrida na Bolívia, também pode acontecer no
Peru. Trata-se das usinas a serem construídas na selva peruana, fruto do acordo
energético assinado em junho de 2010 entre os ex-presidentes Alan Garcia
(do Peru) e Lula (Brasil). O acordo entre Peru e Brasil é contestado na Justiça
peruana pelo povo indígena Ashaninka, que teme a violação de seus direitos e
um verdadeiro desastre socioambiental, caso as usinas sejam construídas.
A Central Ashaninka del Rio Ene (CARE) estima que milhares de indígenas,
inclusive grupos não-contatados, e outras populações tradicionais seriam
compulsoriamente deslocadas, teriam suas aldeias e lugares sagrados inundados,
perderiam terras agricultáveis, florestas e pescados. Várias áreas previstas
para a construção de hidrelétricas são consideradas de extrema importância
para a conservação da biodiversidade. Eles também argumentam que foram
desrespeitados os direitos constitucionais dos povos indígenas ao consentimento
livre, prévio e informado sobre assuntos que possam impactar suas vidas.
O acordo energético prevê a exportação durante 50 anos de até 7,2 mil MW de
energia para o Brasil, a partir de cinco grandes usinas hidrelétricas na Amazônia
peruana: Pakitzapango (2,2 mil MW), Iñambari (2 mil MW), Tambo 40 (1,27 mil
MW), Mainique I (607 MW) e Tambo 60 (579 MW). Os projetos foram concebidos
pela Eletrobras em conjunto com as empreiteiras brasileiras Odebrecht e Andrade
Gutierrez e teriam financiamento do BNDES.
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reconfiguração de forças políticas e econômicas em torno de uma concepção
esverdeada do capitalismo.
Esta estratégia “ecológica" tem um duplo objetivo. O primeiro, imediato, é
aproveitar possíveis oportunidades em torno de negociações com carbono, a
exemplo de mecanismos de redução de emissões de carbono, como o Redução de
Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD). O Banco opera, desde 2009, o
Fundo Amazônia, que é considerado um dos principais fundos de REDD hoje em
operação no mundo. Atualmente, a receita do Fundo é de aproximadamente US$
57 milhões, dos quais US$ 50 milhões são doações do Governo da Noruega e outros
US$ 4 milhões do Governo da Alemanha. Graças aos recursos do Fundo Amazônia,
inicia-se no estado do Acre, na região amazônica, a estruturação e regulação do
mercado de pagamento por serviços ambientais, incluindo aí um acordo entre os
governos da Califórnia (EUA), de Chiapas (México) e do Acre para a compensação
de emissões de empresas poluidoras atuantes no estado americano.
Outro objetivo do Banco com esta estratégia parece ser o de esconder a
fragilidade de sua política socioambiental, ou a virtual inexistência de diretivas,
critérios ou políticas efetivas de proteção social e ambiental, tanto nos projetos
financiados pelo BNDES no Brasil quanto nos demais países. Tudo agravado por
uma enorme falta de transparência em suas operações.
A Plataforma BNDES: a sociedade tenta reorientar o banco
Apesar de lidar com recursos públicos, e, portanto, ser obrigado a seguir o princípio
da Constituição brasileira que o obriga a dar ampla publicidade às suas decisões,
o BNDES nunca teve uma política de informações públicas. É tremendamente
refratário a qualquer crítica, não mantém canais de diálogo qualificado e equilibrado
entre organizações da sociedade brasileira e, assim, se mantém isolado de pressões
vindas das populações atingidas pelos projetos que viabiliza.
É importante observar, neste caso, como o símbolo se transforma em realidade
concreta. A emblemática sede do Banco, no Rio de Janeiro, é um enorme prédio
cúbico, forrado com vidraças negras, o que materializa, de forma emblemática, a
expressão "caixa preta".
Dadas essas características do BNDES, e a sua crescente importância na
formatação do modelo de acumulação no Brasil, em 2007 cerca de 30 organizações
da sociedade formaram a "Plataforma BNDES", uma frente de organizações não
governamentais e entidades do movimento popular e sindical. A Plataforma
demanda a reorientação do Banco.O Instituto Mais Democracia, que assina
este texto, integra o seu Grupo Operativo (que é uma espécie de coordenação),
juntamente com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra (MST),
o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), a organização Políticas
Alternativas para o Cone Sul (PACS), a Rede Justiça nos Trilhos (que monitora
os impactos causados pela mineradora Vale), o Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (IBASE), a Rede Brasil sobre Instituições Financeiras
Multilaterais e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi).
Ainda em 2007, a Plataforma BNDES encaminhou um documento ao
presidente do Banco, criticando o fato de que, a partir das privatizações dos anos
73

O Banco se internacionaliza e serve de modelo para o BNDES dos BRICS
Até hoje, perto de 80% dos financiamentos do Banco no exterior tinham como
beneficiárias as "quatro irmãs" da construção civil, as empreiteiras Odebrecht,
Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, que se agigantaram
à sombra da ditadura civil e militar que governou o Brasil entre 1964 e 1985.
Tal exemplo evidencia que está transbordando das fronteiras brasileiras os
mesmos esquemas - e até os mesmos atores - que configuraram o padrão de
desenvolvimento internamente ao Brasil.
Em 2009, o Banco fundou um escritório de representação em Montevidéu e, em
2010, criou uma nova subsidiária, a "BNDES Limited", em Londres, para captar
recursos e fortalecer os investimentos brasileiros no exterior. É possível, inclusive,
que a BNDES Limited se transforme, no futuro, na administradora do fundo a ser
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1990, o BNDES passou a agir como "agente de um desenvolvimento que persegue
a 'inserção competitiva' do País no contexto global (...), no sentido de priorizar
o atendimento dos mercados externos; favorecer setores exportadores, em geral
com baixa agregação de valor; e internacionalizar capitais de origem nacional".
A crítica se dirigia ao papel do BNDES no financiamento à concentração
econômica, viabilizando grandes conglomerados empresariais e financeiros,
prioritariamente nos setores de mineração e siderurgia, papel e celulose,
agropecuária, petróleo e gás, hidroelétrico e etanol, com intensos e extensos
impactos sociais e ambientais. As proposições contidas no documento
apontavam para a necessidade de se estabelecer mecanismos de controle social
sobre a atuação do BNDES, bem como sua reorientação em favor de uma maior
diversificação produtiva e descentralização econômica.
Após muitas pressões, o BNDES timidamente tornou públicas as informações
sobre sua carteira de projetos privados – no entanto, somente os contratados
a partir de 2008, evidenciando que a falta de transparência é funcional para
a relação privilegiada que grupos econômicos estabelecem com frações da
burocracia pública.
Tal falta de transparência do BNDES, aliada à expansão regional do Banco,
com a reprodução de impactos de todas as ordens nos territórios em que são
instalados os projetos que o Banco financia, levou a Plataforma a organizar em
novembro de 2009 o I Encontro Sul-americano de Populações Atingidas por
Projetos Financiados pelo BNDES.
Ao final do evento, diante de representantes de populações atingidas pelas
usinas hidrelétricas construídas nos rios Madeira (Santo Antônio e Jirau) e Xingu
(Belo Monte), pelas monoculturas de eucalipto no sul do estado da Bahia e norte do
Espírito Santo e pelas intervenções brasileiras na Bolívia e no Equador, o presidente
do banco se limitou a dizer que não se preocupassem porque já se estava tomando
medidas para a adoção de uma política socioambiental pelo Banco.
Após esta conversa, cessou a interlocução da Plataforma com a presidência
do Banco.
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constituído com os recursos gerados com a venda do petróleo da camada PréSal, os depósitos gigantes de petróleo offshore que foram descobertos há poucos
anos perto da costa brasileira a grandes profundidades do mar e de onde deve
começar a ser extraído em grande escala a partir de 2020.
A escolha da BNDES Limited como gestora dos fundos do Pré-Sal confirmaria
a hipótese, defendida por especialistas brasileiros, de que a constituição deste
tipo de instrumento financeiro fora das fronteiras brasileiras visaria a dificultar
ainda mais o já fraco controle que a sociedade brasileira, e até órgãos de controle
do próprio Estado brasileiro, tem sobre as operações do BNDES.
Igualmente em 2009, o BNDES criou outra subsidiária, a Agência de Crédito
à Exportação do Brasil SA – EXIM Brasil, bem como um Fundo Garantidor do
Comércio Externo. Em 2011, o governo brasileiro autorizou o Banco a patrocinar
processos de aquisição e fusões de grupos brasileiros no exterior e, no mesmo
ano, o BNDES fechou, no âmbito dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul), um acordo de cooperação com os bancos de desenvolvimento dos países
do bloco para formular um arcabouço de projetos de interesse comum e, no
futuro, constituir uma entidade interbancária única.
Esta seria uma espécie de BNDES dos BRICS”, o Banco brasileiro se intitulou
como o modelo de instituição a orientar a criação da futura entidade de fomento
voltada a financiar a infraestrutura nos BRICS. De acordo com resolução dos
chefes de Estado e de governo presentes na IV Reunião dos BRICS (realizada em
Nova Délhi, na Índia, nos dias 28 e 29 de março de 2012), um estudo apontando
as características desse novo banco de desenvolvimento já deverá estar pronto
na V Reunião, a se realizar no primeiro semestre de 2013 na África do Sul.
Temos claro que a escala de atuação do BNDES nos obriga a falar de uma nova
centralidade do Banco, não apenas no Brasil, mas em toda a América do Sul, em
alguma medida já na América Central, no Caribe e na África e, possivelmente, no
futuro, em outras economias ascendentes. A rigor, no cenário que se projeta para
a próxima década, o papel do Banco tende a se agigantar ainda mais em conexão
com a oligopolização da economia brasileira, que vem sendo concebida e
fomentada deliberadamente como condição da internacionalização dos grandes
grupos de base nacional.

Uma nova liberalização comercial na América do Sul liderada pelo Brasil?
Os neodesenvolvimentistas dizem que, agora, a conexão física da América do
Sul será diferente daquela planejada na década de 1990, quando a agenda da
liberalização comercial se impunha de forma uníssona em toda a região. Garantem
que, em vez de “corredores de exportação de insumos” para fora do continente,
como era previsto na IIRSA antiga, a IIRSA do século XXI vai se orientar ao
“desenvolvimento interno” da região. Mas, a simples observação dos projetos, que
continuam praticamente os mesmos, mostra-nos algo bem distinto.
A construção em massa de projetos de infraestrutura em países vizinhos
ao Brasil atende a uma dupla estratégia. De um lado, estão as multinacionais
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brasileiras em articulação com o BNDES e a diplomacia brasileira. De outro,
encontram-se os países ricos em natureza e bens estratégicos – minerais, gás
natural, petróleo, água – que, com a chegada maciça ao poder no início dos anos
2000 de governos "nacionalistas" e "progressistas (por exemplo, na Venezuela,
Bolívia, Equador, Brasil) vão rapidamente reconquistando soberania sobre esses
bens e os negociam com o governo brasileiro. Isso pode ser percebido tanto
na perspectiva do chamado “neoextrativismo”, com o objetivo de assegurar o
controle nacional sobre as rendas geradas pela indústria extrativa, quanto no
incremento desta mesma renda por um acesso maior aos mercados externos,
inclusive o brasileiro.
Essas perspectivas, entretanto, são apenas a ponta visível do iceberg. Afinal, entre
os objetivos do PAE/Cosiplan estão, conforme o diplomata João Mendes Pereira
"a compatibilização dos marcos normativos existentes nos Estados membros da
Unasul que regulam o desenvolvimento e operação da infraestrutura na região".
Esta é uma das diretivas que o Cosiplan herdou da IIRSA e, sob certo aspecto,
talvez seja mesmo o verdadeiro coração da IIRSA – e é aí que pode estar, para
muito além dos financiamentos, um possível ovo da serpente. Afinal, conforme
o próprio diplomata Pereira reconhece, vão se manter nessa IIRSA do século
XXI todos as determinantes e objetivos da anterior, o que só poderia, em tese,
ser alcançado se também fosse retomado o espírito político que possibilitou o
surgimento da primeira IIRSA.
Naquela época de integração dos anos 1990, vigorava um consenso neoliberal
generalizado na América Latina, e a Área de Livre Comércio das Américas (Alca)
se mostrava inevitável após Canadá, EUA e México terem criado a Área de Livre
Comércio da América do Norte (Nafta).
Ocorre que, à parte as dificuldades políticas das negociações de um acordo
de liberalização comercial envolvendo a América Latina inteira, incluindo
países tão grandes territorialmente, com tanta população e com economias com
importantes graus de complexidade quanto EUA, em primeiro lugar, e Brasil, na
América do Sul, o fato é que nenhum acordo de livre comércio poderia tornarse realidade sem uma institucionalidade comum a todos os países e a prévia
existência de uma base física de portos, aeroportos, rodovias e hidrovias que
possibilitassem a exportação e importação liberalizada de bens e serviços. Esta
lacuna na infraestrutura sul-americana - planejavam os neoliberais no poder
em todos os governos latinoamericanos daquela época, do México à Argentina
- seria preenchida pelos projetos e pela adoção de legislações alfandegárias e
fitossanitárias comuns, como previa inicialmente a IIRSA.
É interessante observar que esta nova IIRSA/Cosiplan vem legitimada não
por uma instituição financeira, o BID, que foi desqualificado pela sua histórica
imposição de condicionalidades para apoiar planos econômicos fracassados na
região, durante os anos 1980. O BID também se deslegitimou àquela altura por
ter sempre servido de instrumento de exercício dos interesses dos EUA na região.
Agora, o anteparo jurídico, institucional e político foi alterado. A instituição
que passou a hospedar a IIRSA/Cosiplan é a Unasul, uma nova organização de
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governos da América do Sul, criada em 2008, que reúne todos os 12 países da
região. O Cosiplan é coordenado e gerido pelo governo do Brasil e o seu poderoso
BNDES, que pode se articular ainda com outros instrumentos financeiros no
âmbito da mesma Unasul.
Entre eles estão o Banco do Sul, que tem capital subscrito de US$ 7 bilhões e pode
alcançar US$20 bilhões – embora a previsão seja que os primeiros desembolsos
só aconteçam em 2013 e não ultrapassem os US$200 milhões; a Corporação
Andina de Fomento, o Banco de Desenvolvimento do Caribe, o Banco Centroamericano de Integração Econômica e o Convênio de Pagamentos e Créditos
Recíprocos (CCR). Este último é um misto de garantia e câmara de compensação
que envolve os bancos centrais dos 12 países da Associação Latino-Americana de
Integração (Aladi) – Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México,
Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
Se enquadrarmos a constituição desse arcabouço de planejamento e
financiamento nos cenários histórico e geopolítico, perceberemos que é
necessário um acompanhamento fino e frequente dos rumos, do ritmo e da
natureza que o Brasil vai empreender a esta Cosiplan. Os tempos históricos e os
consensos políticos são muito distintos da década de 1990, quando Bill Clinton
propôs a Alca pela primeira vez em 1994, durante o predomínio do Consenso
de Washington, das privatizações e da abertura comercial desregrada, mas que
naufragou devido às consequências sociais deletérias generalizadas que esta
abertura apontava para os sócios dos EUA na Alca.
Agora, sob o neodesenvolvimentismo gerido pelos governos “progressistas”,
e estimulados pelo fato de as economias sul-americanas, muito em especial o
Brasil, terem reagido bem melhor às crises nos EUA e na Europa, é possível que as
elites políticas e econômicas brasileiras vislumbrem alguma lacuna na tradicional
hegemonia que Washington sempre exerceu na região e se proponham a pleitear
um grau de autonomia maior do que historicamente tiveram.
Essa hipótese é tão ou menos viável quanto forem os desenvolvimentos da crise
econômica e financeira nos EUA e na Europa, que manteria os dois atores mais
concentrados na procura de soluções para seus problemas internos. Ela depende,
igualmente, da capacidade de o Brasil seguir acumulando valor e mantendo
o pacto entre os poderes político e econômico, que sustenta internamente o
padrão de acumulação e o projeta para os territórios vizinhos, com o fito duplo e
até certo ponto ambíguo de manter a economia do País provedora internacional
de insumos ao mesmo tempo em que provê produtos e serviços em larguíssima
escala e alto valor agregado aos demais países da região.
Esta hipótese se baseia não apenas nos fatos já relacionados neste artigo, mas
também na constatação de que se ampliou a área considerada prioritária pela
diplomacia brasileira, em cujos limites a atuação do BNDES é priorizada. Antes,
esta área circunscrevia à América do Sul, devido ao fato de que na divisa entre
a América do Norte com a América Central, encontra-se o México, membro do
Nafta e com sua própria projeção sobre os países próximos, incluindo os do
Caribe, tutelada pelos EUA.
77

Um Campeão Visto de Perto Uma Análise do Modelo de Desenvolvimento Brasileiro

Agora, no governo Dilma, a retórica de priorização da América do Sul, que
vigorou no governo Lula (2002-2010), avança sorrateiramente em direção à
América Central e o Caribe, como se deduz dos projetos que o Banco financia no
México (irrigação em Michoacán), República Dominicana (aquedutos, rodovias
e hidrelétricas) e Haiti (exportações de tecidos).
Em se concretizando essa integração física de toda a região, estaria, assim,
aberta a possibilidade de que um novo projeto de liberalização comercial, agora
capitaneado por um novo protagonista, o Brasil, que ao contrário dos EUA, não
tem sobre si o ônus de ter exercido um expansionismo imperial e violento na região.
Claro está, porém, que mesmo em se confirmando a hipótese do arroubo
expansionista econômico do Brasil, este passa por movimentos de negociação e
consentimento com os EUA, o hegemon histórico da região, que continua muito
ativo e preponderante econômica e militarmente na região. Um resultado desse
movimento poderia ser a produção de algo – ainda a ser comprovado pelo correr
dos fatos - como uma sub-hegemonia tolerada, tutelada e articulada entre Brasil
e EUA nas Américas do Sul e Central, e o Caribe – como, aliás, pode-se supor a
partir do comando que o Brasil exerce das forças da ONU no Haiti, onde também
estão presentes os soldados e a inteligência dos EUA.
Mas, seja qual a conformação e os limites adotados por essa expansão
econômica do Brasil, ela será embalada por uma retórica simpática de integração,
justiça, solidariedade e generosidade. Regadas, é claro, a muitos recursos
públicos oriundos do BNDES.
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Região paradigmática situada entre destruição,
valorização e resistência

A Amazônia é uma região de superlativos: é a maior floresta tropical úmida do
mundo, contém a maior biodiversidade e a maior reserva de água doce. Por isso,
não admira que tenha desde sempre despertado – e continua despertando –
sonhos ousados e esperanças.
Seja como for, para o futuro ambiental do nosso planeta, a Amazônia é
uma região-chave que está ameaçada. Os planos de construir a terceira maior
barragem do mundo (Belo Monte) no meio da selva estampam manchetes no
mundo inteiro. A construção no Xingu, um afluente do Amazonas, movimentará
mais massas de terra do que a construção do Canal do Panamá. Na Alemanha, a
mídia televisiva relatou o fato em detalhes – entre outros, em programas como
Weltspiegel ou Auslandsreport. O prestigioso jornal Die Zeit publicou um dossiê
sobre o assunto. Na esfera internacional, o diretor James Cameron (Titanic e
Avatar) e a atriz Segourney Weaver (Alien) entraram no debate, protestando
contra os planos do governo brasileiro. Ainda hoje a Amazônia é uma região que
fascina pela grandeza do espaço natural conservado em um mundo amplamente
desbravado, “civilizado” e já descoberto. E é uma região de conflitos, uma região
que parece ainda não estar “pronta” e por cujo futuro se briga.
Falar sobre a Amazônia significa correr muitos riscos. Desde o seu
desbravamento pelos conquistadores, trata-se de um espaço mítico. A começar
pelo nome, que junta um território do Novo Mundo – para os europeus – com
dimensões conhecidas da mitologia grega. E há ainda a eterna busca pelo Eldorado
que torna a Amazônia referência de grandes esperanças e desejos. Assim, é uma
boa área de projeção para coisas grandiosas. Há pouco tempo, muitos achavam
que a Amazônia era o “pulmão do mundo”, mito que já foi desconstruído, mas
que continua sobrevivendo em incontáveis artigos.
O problema já começa quando se fala de “Amazônia”. O nome sugere uma
unidade, uma homogeneidade que não existe. Uma pesquisa do IBGE de 1995
identificou na região 105 diferentes paisagens naturais, além de 204 subsistemas.
Aquilo que comumente designamos por Amazônia é um território imenso com
diferentes ecossistemas, caracterizado de maneira sustentável por uma longa
presença humana representada por uma diversidade de grupos sociais. Apesar
de equivocada, no entanto, a perspectiva histórica da Amazônia enquanto
espaço homogêneo teve muitos efeitos. Foi a base para experimentos e práticas
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de submissão, colonização, integração e desenvolvimento, portanto, de todas
aquelas construções que fizeram da Amazônia um território no qual se tenta
influir de fora para dentro. Seja como for, a Amazônia Legal tem limites definidos:
abrange 5.217.423 km², ou seja, perto de 61% da superfície do Brasil. Deste total,
cerca de 3.500.000 km² são cobertos por floresta tropical úmida.

O Brasil descobre a Amazônia
Em 1940, o presidente Getúlio Vargas fez um discurso em Manaus que pode
ser considerado como um dos documentos fundadores da moderna política
desenvolvimentista para a Amazônia. Neste discurso, Vargas definiu a Amazônia
como núcleo de uma estratégia nacional:

No discurso, Vargas ressaltou a visão dominante da Amazônia, uma região que é
parte da natureza e precisa ser domada, um puro espaço natural que só ganha sua
sociabilidade graças ao envolvimento e à vontade dos “civilizados”. Isso significa
uma negação total daquilo que existe, das culturas indígenas e das comunidades
locais. Essas só são percebidas enquanto parte da natureza, e ainda assim como
se fossem desvantagem, um déficit. Vargas expressa isso com muita clareza:

“O nomadismo do seringueiro e a instabilidade econômica do modo de
viver dos ribeirinhos devem dar lugar a núcleos de cultura agrária, onde
o colono nacional, recebendo gratuitamente a terra desbravada, saneada
e loteada, fixe-se e estabeleça a família com saúde e com conforto.”
Desta forma, o presidente estabelece a ampla colonização da Amazônia como
objetivo da política do Estado. O discurso de Vargas foi considerado muito
importante por ele próprio e pelo seu governo e pode ser considerado o prólogo
de uma segunda conquista da Amazônia. No entanto, a Segunda Guerra Mundial
adia a implementação de uma política pública desenvolvimentista de longo
prazo, que só seria retomada nos anos 1950.
Mas, obviamente, a história da Amazônia não começa com Vargas. Desde o
início da conquista da América, a região experimentou dramáticas intervenções
e transformações que foram estruturantes para a formação do espaço social.
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“Nada nos deterá nessa arrancada, que é, no século XX, a mais alta
tarefa do homem civilizado: conquistar, dominar os vales das grandes
torrentes equatoriais, transformando a sua força cega e a sua fertilidade
extraordinária em energia disciplinada. O Amazonas, sob o impulso
fecundo da nossa vontade e do nosso trabalho, deixará de ser afinal um
simples capítulo da história da terra, e equiparado aos outros grandes
rios irá se tornar um capítulo da história da civilização”.
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Conquista e ciclos
Uma das questões mais polêmicas da História das Américas continua sendo
quantos nativos viveram no território do atual Brasil, em especial na região
amazônica. Hoje em dia, é aceito que, por volta de 1500, grandes tribos habitaram o
espaço amazônico e que o número de indígenas passava de um milhão. Nos séculos
seguintes, expedições de aniquilamento, a escravidão, políticas de assentamentos
e doenças dizimaram e marginalizaram os povos indígenas. O combate aberto e
atos “civilizatórios“ menos agressivos formaram elementos contraditórios desse
processo de dizimação. Contrariamente à opinião corrente, a escravização de
indígenas teve papel relevante nesse processo. Até hoje, dá-se pouca importância
ao movimento de resistência dos indígenas. No imaginário popular, sobreviveu
pelo menos o chefe dos Manau, Ajuricaba, que de 1723 a 1727 liderou uma
guerra repleta de derrotas contra os conquistadores. Depois da derrocada final da
rebelião, todas as comunidades dos Manau foram destruídas em 1729, com um
saldo de cerca de 200 mil pessoas assassinadas. Dessa forma, a tribo dos Manau foi
praticamente extinta, sobrevivendo apenas o seu nome, por ironia cruel, na cidade
de Manaus, que surgiu exatamente no local onde antes habitavam os Manau.
Depois disso, a Amazônia seguiu sendo uma periferia pouco explorada da
colônia portuguesa, e depois, do Brasil, independente desde 1822. O trânsito
se limitava aos rios e igarapés. As áreas distantes e de difícil acesso funcionam
como território para povos indígenas e escravos fugidos, que fundam numerosos
quilombos na região.

A borracha lança a Amazônia na economia mundial
Em 1839, Charles Goodyear inventa o processo de vulcanização da borracha,
fazendo este material servir a múltiplos usos. Em 1888, o irlandês John Boyd
Dunlop inventa o primeiro pneumático com ventil ao fazer experiências com
as rodas do triciclo de seu filho de dez anos. Quatro anos mais tarde, os irmãos
Édouard e André Michelin fabricam o primeiro pneu desmontável. Essas
invenções influenciam de maneira decisiva o desenvolvimento da Amazônia. A
demanda por borracha dispara e toda a produção mundial se origina da região
amazônica. O ciclo da borracha, que começa por volta de 1880, transforma
fundamentalmente as relações sociais em algumas regiões. A produção agrícola
existente não tinha como atender a demanda, que crescia exponencialmente.
Assim, surge uma nova forma de apropriação do solo e do trabalho: os seringais,
vastas áreas em que os seringueiros, geralmente imigrantes do Nordeste,
extraíam o látex das seringueiras. Simultaneamente, Belém e Manaus se tornam
verdadeiras metrópoles. O ciclo da borracha termina por volta de 1910, com a
crescente produção de borracha em seringais plantados na Ásia.
Até hoje, essa narrativa tão conveniente do grande boom da borracha com a
subsequente decadência é um dos elementos constitutivos do mito amazônico.
O famoso Teatro Amazonas é um símbolo por excelência da triste dialética entre
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boom e decadência. A narrativa não é errada, mas abrevia excessivamente o
desenvolvimento social da Amazônia no período em questão, concentrando o olhar
em um aspecto apenas. Já no início do século 19 estabelecera-se uma produção
agrícola na Amazônia, conhecida por economia cabocla. Os caboclos geralmente são
indígenas desenraizados de suas estruturas tribais, que vivem em família e pequenas
comunidades e praticam uma mistura de economia agrícola e extrativista. A categoria
caboclo muitas vezes se mistura com outra, a dos ribeirinhos. Os principais produtos
de sua economia são a mandioca, o arroz, o cacau e a cana-de-açúcar. Na fase inicial
do boom da borracha, esses caboclos são os principais fornecedores, mas depois a
sua economia se torna insuficiente para atender a demanda que explode.
A saga da borracha geralmente foca apenas o final infeliz, e isso traz problemas.
Reiteradamente, a Amazônia aparece como região responsável pelo fracasso de
grandes projetos. O ciclo da borracha termina abruptamente, as linhas férreas na
selva viram um desastre, Henry Ford fracassa em seus planos de retomar a produção
de borracha nos anos 1920. Mas esse esquema “boom-decadência“ perde de vista
as continuidades e as transformações que vieram para ficar. Manaus e Belém são
até hoje as únicas metrópoles na Amazônia, dois importantes centros urbanos com
infraestrutura diversificada e universidades. Nos anos do ciclo da borracha, de 1870
a 1910, a população da Amazônia subiu de 320.000 para 1,2 milhão, decrescendo
depois levemente até 1920. A partir de 1920, torna a subir constantemente, atingindo
em 1949 o número de 1,4 milhão. A produção de borracha também despencou nos
anos depois de 1910, mas voltou a se estabilizar nos níveis de 1920, considerado um
ano de produção elevada. No estado do Pará, em compensação, cresceu fortemente
a produção de castanha-do-pará. Entre 1920 e 1940, o número de pequenos
estabelecimentos rurais no Pará sobe de cerca de 20 mil para 50 mil, e a área cultivada
por eles, de 90 mil para cerca de 500 mil hectares.
Olhando de perto, portanto, muita coisa aponta no sentido de se enxergar o
ciclo da borracha mais como um momento de reestruturação da Amazônia. A
produção de borracha, de um lado, estimulou a agricultura regional, consolidando
a economia cabocla. Do outro, promoveu um grande movimento migratório do
Nordeste para a região amazônica. Poucos nordestinos voltaram para sua pátria
depois do ciclo da borracha, continuando como pequenos camponeses ou
seringueiros autônomos, uma vez que os grandes seringais foram abandonados
pelos seus donos.
A Amazônia em que Getúlio Vargas faz o seu célebre discurso em 1940,
portanto, há muito deixou de ser apenas um mero espaço natural. Os povos
indígenas continuam dominando grandes territórios na região. Uma produção de
agricultura familiar se desenvolveu na base da economia cabocla e se consolidou
no século XIX através da migração. A pecuária tornou-se um importante fator
em algumas partes da Amazônia. Nos centros urbanos, surgem classes médias,
administração e burocracia. Mas para plantar as bases do novo mito civilizatório,
a Amazônia precisa ser construída enquanto vazio demográfico. Nesse
sentido, com o discurso do presidente Vargas começa também a fulminante
carreira de um ator que se torna de fundamental importância para o futuro

desenvolvimento da região: o Estado. Naturalmente, ele já estava presente antes
na região, especialmente enquanto agente de expansão e segurança territorial.
Com Vargas, o Estado se torna agente civilizatório que quer promover ativamente
uma transformação fundamental na região. Nesse processo, o Estado é visto
em primeiro plano como agente de desenvolvimento, termo que se equipara
à conquista de novos espaços naturais. Nessa perspectiva, o Estado não surge
como garantidor de direitos. A consolidação de uma ordem pública que detém
o monopólio de controlar a violência recua para segundo plano. A segunda
conquista da Amazônia se dá na aliança com as oligarquias tradicionais da
região. A vulnerabilidade da ordem pública com o surgimento de fortes poderes
paralelos (oligarquias tradicionais, imensos latifúndios, atores ilegais), os quais
exercem funções paraestatais que se estendem ao exercício violento do poder,
até hoje permanece sendo uma característica estrutural da região.
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A Amazônia como objeto do desenvolvimento
As declarações de intenção de Vargas só se concretizaram nos anos 1950. Com
isso, iniciou-se a era do desenvolvimento “moderno“ da Amazônia. Os objetivos
eram integração, segurança nacional e assentamentos, além do fomento de um
desenvolvimento regional, pensado sempre de fora para dentro. A economia
cabocla e o extrativismo não eram vistos como potencial, e sim como déficit.
A esperança pela descoberta e exploração de matérias-primas minerais valiosas
continuava tendo um importante papel.
Em 1953 é criada a Superintendência do Plano de Valorização Econômica
da Amazônia (SPVEA). Assim, começa uma fase de ações do Estado em que o
planejamento e a criação de novas instituições e instrumentos de financiamento
têm um papel decisivo. A valorização da Amazônia é o lema, sendo que aquilo que
existe aparentemente não tem valor. Autores brasileiros, como Moraes e da Costa
diferenciavam entre uma valorização estratégica e uma valorização econômica.
Ambas são parte do mesmo processo, mas para permitir investimentos privados,
a infraestrutura precisa ser ampliada e especialistas devem ser mobilizados.
Junto com a criação da SPVEA, o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas
(INPA) se torna uma importante instituição de pesquisa.
As estradas têm papel determinante na visão do desbravamento da Amazônia.
A Belém-Brasília talvez seja a maior herança dos tempos da SPVEA e constitui
um passo decisivo para a “integração” de uma parte importante da Amazônia.
Ela é construída no governo do presidente Juscelino Kubitschek entre 1958 e
1960. Um poema de Lauro Rolim exalta a nova estrada no diapasão do otimismo
desenvolvimentista heróico daqueles dias:

Vencida a distância e vencida a floresta...
Finalmente a vitória!
O encontro perseguido acaba de se dar após tantos rigores,
Tanta surpresa cruel, naquele decidido
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E duro morejar dos bravos lidadores!
Cedera a natureza. O “inimigo” vencido
Vai agora assistir, no gemer dos motores,
À invasão do progresso e ao profundo estrupido
Da civilização marchando entre esplendores...
(Rolim, Transbrasiliana, um poema brasilista, 1960)
E não são apenas os poetas. O próprio presidente Kubitschek festeja a BelémBrasília com palavras que até hoje soam estranhas:

A Belém-Brasília fazia parte da luta heroica contra a selva. Portanto, desenvolvimento
também significava, sobretudo, desmatamento. Todos os projetos de progresso
daquela época começam no momento em que a selva para de existir.
A partir de 1964, com a ditadura militar, o início do desbravamento da
Amazônia continua e se intensifica. A dimensão militar disso é fortalecida e a
presença militar nos locais mais afastados torna-se um elemento importante.
Essa integração da Amazônia é considerada pelos militares até hoje como
precaução contra possíveis intervenções na região amazônica.
Apesar de muitas oscilações e contradições internas é possível identificar
dois aspectos principais na estratégia dos anos 1960 e 1970. De um lado, a nova
fronteira agrícola, tanto através de assentamentos com pequenos agricultores
como pelo inventivo a grandes empreendimentos pecuaristas. Do outro, o
fomento a grandes projetos nas áreas de mineração e energia. O projeto de
mineração Grande Carajás, a usina de Tucuruí e a Rodovia Transamazônica são
monumentos paradigmáticos daquele tempo. De fato, vastas partes da Amazônia
sofrem brutais transformações nos anos 1970 e 1980.
Depois de vinte anos de intenso ”desenvolvimento“, o estoque de mata
amazônica foi significativamente reduzido, mas o benefício econômico é
altamente duvidoso. Assim, a renda per capita no estado do Pará, o mais
industrializado da região, cresceu apenas 1,29% entre 1975 e 1987, de US$946
para US$958.
1
2
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Autor de Os Sertões. O livro sobre a Guerra de Canudos (1987), é considerado um dos mais
importantes trabalhos da literatura brasileira.
Citação retirada do artigo de Rômulo de Paula Andrade “E a selva foi conquistada...: conceitos
de natureza e progresso na construção da rodovia Belém-Brasília (1958-1960). Disponível em:
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“Ainda não apareceu um Euclides da Cunha1 para fixar, em páginas
que seriam imortais, a epopéia dessa luta contra a floresta. (...)
Quando um cedro ou uma maçaranduba gigante parecia irremovível,
encaixavam-se bananas de dinamite em fendas, abertas nas raízes, e
estrondava-se o tronco. A queda de um desses reis da floresta era um
espetáculo inesquecível.”2
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Nos anos 1980, as ilusões dão lugar à crítica crescente. O alvo são os novos programas
regionais de desenvolvimento e as instituições que os financiam, principalmente o
Banco Mundial. É o programa de assentamentos agrícolas Polonoroeste em Rondônia
que logo se torna um símbolo mundial para o desenvolvimento em bases equivocadas,
sujando o renome do Banco Mundial. Em 1987, o então presidente do Banco Mundial,
Barber Conable, admite que o Banco Mundial foi parte do problema.3
Nos anos 1987 e 1989, três acontecimentos marcam claramente o fim das
expectativas eufóricas em relação ao desenvolvimento na Amazônia. Em 1987, o
presidente José Sarney anuncia a moratória para a enorme dívida externa brasileira.
A esperança de que graças às imensas riquezas na Amazônia o Brasil finalmente se
tornaria uma potência econômica revelaram ser uma ilusão. Em dezembro de 1988,
o assassinato de Chico Mendes abala a opinião pública internacional. O líder do
movimento dos seringueiros se tornara uma espécie de ícone global da luta contra a
destruição da selva amazônica em razão das ações contra desmatamentos. Além dos
povos indígenas, os seringueiros são um segundo movimento social que se defende
contra a destruição da selva amazônica.
Em 1989, um protesto contra a megabarragem no rio Xingu chama a
atenção do mundo. A ação faz com que os povos indígenas sejam percebidos
internacionalmente como atores e obtém vitórias: os planos para a construção
da barragem são provisoriamente engavetados, o Banco Mundial cancela o
crédito de 500 milhões de dólares para o setor energético e os ambiciosos planos
do governo de construir 40 barragens no Amazonas.
No final dos anos 1980, a opinião de que a política desenvolvimentista na
Amazônia das últimas décadas foi um desastre se consolidou, principalmente na
opinião pública internacional. A Amazônia se tornou um mito que só conseguiu
produzir frustrações. No lugar de uma nova civilização, apenas selva destruída:
eis para muitos o resultado de muitas décadas de “desenvolvimento“.
Em 1990, o recém-eleito presidente Fernando Collor nomeia para o cargo de
ministro do Meio Ambiente José Lutzenberger, um ambientalista de renome
internacional. Em entrevista ao semanário alemão Der Spiegel, na edição de
março de 1990, Lutzenberger comentou que o presidente Collor queria “tirar o
Brasil do banco dos réus, onde ele está hoje com justa razão”. E acrescentou: “O que
ocorre hoje na Amazônia é uma guerra, um saque. Uma coalizão de latifundiários
e multinacionais está saqueando os recursos do país à custa das populações locais
e da natureza. Estão roubando os direitos humanos dos indígenas e seringueiros”.
Uma fala amarga da boca de um representante oficial do governo.

A redescoberta ambiental da Amazônia
Essa fascinante transformação da euforia desenvolvimentista à percepção
do desastre está umbilicalmente ligada a uma nova percepção da mata e da
3

A débâcle do Banco Mundial na Amazônia foi descrita de forma impressionante no influente
livro de Bruce Rich Mortgaging the Earth Hipotecando a Terra (Boston, 1994).
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Conflito dos paradigmas
No nível do discurso, a abordagem ambiental da floresta tropical obteve uma nítida
vitória. No imaginário mundial, a conservação da floresta representa um grande
valor, e sua destruição, um pecado. A realidade na Amazônia, no entanto, aponta
para um quadro bem mais complexo. Apesar de toda a retórica de desastre, as
políticas desenvolvimentistas das últimas décadas transformaram a Amazônia de
forma duradoura. Essas transformações podem não corresponder às expectativas
eufóricas iniciais, mas apresentá-las simplesmente como fracassos significa
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natureza. Se, antes, para o discurso desenvolvimentista, a floresta não passava
de um obstáculo a ser vencido, nos anos 1980, uma nova abordagem se impõe
gradualmente. A perda da floresta tropical úmida é vista como problemática por
uma série de razões. A nova abordagem da natureza tem grande influência nisso.
Agora, a natureza passa a ser vista como biodiversidade, cuja perda representa
uma ameaça à humanidade. Numa visão do mundo ainda tecnicista, isso
significa a perda de recursos genéticos. Além disso, ressalta-se a relevância da
mata tropical para o clima e enquanto espaço vital da população indígena. A
reunião da cúpula ambiental de 1992 no Rio de Janeiro marca a nova percepção
da natureza no mundo. A perda de ecossistemas naturais é percebida cada vez
mais como sendo parte de um problema ecológico. O desmatamento, agora, não
é mais parte de uma marcha heroica da civilização, e sim um desenvolvimento
equivocado. Isso entrou de tal forma na consciência geral que é difícil dar-se
conta como é recente essa percepção.
A “ecologização“ da Amazônia também permite a valorização de novos atores
sociais. Os seringueiros surgem enquanto usuários ecologicamente compatíveis
da floresta. O conhecimento dos índios passa a ser valorizado. Culturas indígenas
usaram a floresta ao longo de muitos séculos sem destruí-la e o seu conhecimento
sobre biodiversidade aparece para muitos como importante fonte de pesquisa e
de novas estratégias de processamento (plantas medicinais para o mercado).
Com tudo isso, a conservação da floresta tropical úmida se torna um objetivo
desejável, reconhecido tanto pela cooperação internacional quanto pelo
Estado brasileiro. A entrada em vigor, em 1992, do PPG-7 enquanto programa
internacional para conservação da floresta tropical úmida do Brasil (e não para
o desenvolvimento da Amazônia!) marca uma transição na política amazônica
oficial. Não deveria mais haver contradição entre proteção e uso da floresta, pois
o desenvolvimento sustentável também pode ser garantido através de atividades
econômicas em harmonia com a floresta: um extrativismo moderno e o manejo
sustentável. No final da década de 1990, entra cada vez mais em perspectiva a
função da floresta para a política internacional de proteção ao clima. A mata
é um grande armazém de CO2. A redução do desmatamento pode contribuir
essencialmente para a redução das emissões de CO2. Desde pelo menos 1995, a
tentativa de tornar esse potencial de CO2 das florestas economicamente rentável
está na agenda do Banco Mundial.
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distorcer o olhar sobre a realidade social da Amazônia. Publicações sobre a ecologia
das florestas tropicais úmidas sempre reiteraram que a região é inadequada para
a agricultura e a pecuária devido ao clima impróprio e aos solos de má qualidade.
De fato, subsídios equivocados da Superintendência da Amazônia (Sudam,
sucessora da SPVEA) geraram mais corrupção do que o estabelecimento de uma
pecuária bem-sucedida. Apesar disso, a pecuária experimentou uma alta notável
nos últimos anos. A crítica ambiental quis provar a falta de sentido econômico
da agricultura e da pecuária na Amazônia, sustentando que o uso agrícola só era
possível por pouco tempo, devido aos solos pobres em nutrientes e suscetíveis à
erosão. Mas a expansão da pecuária e da agricultura se firmou na Amazônia bem
além da especulação de curto prazo. O estado do Mato Grosso é um exemplo do
desenvolvimento econômico bem-sucedido à custa da floresta e de sua população
nativa. Apoiado em pecuária e lavoura de soja, o estado obteve um crescimento
econômico acima da média. “A soja, aqui, é fonte de um bem-estar que
desconhecíamos durante muito tempo. A soja é de fundamental importância para
o estado”, diz Ricardo Arioli, vice-diretor da Aprosoja, a associação dos produtores
de soja do Mato Grosso. “Temos o mais elevado padrão de vida do Brasil inteiro”,
elogia até a secretária de Agricultura e Meio Ambiente do município de Lucas
do Rio Verde, Luciane Copetti. “Há 20 anos, havia apenas algumas pessoas em
barracos de madeira, e agora temos uma cidade moderna com shoppings com ar
condicionado, complexos esportivos e restaurantes.”4
O preço socioambiental da lavoura de soja obviamente é omitido nesses
cenários. E ainda está para ser provado se as plantações de soja realmente
serão rentáveis no longo prazo. Mas no curto e no médio prazos, essa tendência
econômica forma um contraste forte e politicamente influente à priorização da
conservação e da proteção da floresta na Amazônia.

A Amazônia na Era Lula – o desenvolvimento revisitado
Nos anos seguintes a 1989, projetos clássicos de desenvolvimento continuaram
sendo concebidos, principalmente através do plano Brasil em Ação, no governo
do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas a concretização se dá de forma
claudicante. A política desenvolvimentista governamental de longo prazo e,
principalmente, o planejamento saem de moda, e o governo FHC extingue
a Sudam. Ao mesmo tempo, estratégias ambientais ganham relevância. Já em
1989, o governo FHC cria reservas extrativistas, demarca importantes territórios
indígenas, como o Vale do Javari, e estabelece novas áreas de proteção.
Ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso ocorre uma importante
mudança no Código Florestal que joga o foco sobre as contradições da política
amazônica dos anos 1990. Em meados daquela década, as taxas de desmatamento
atingem novos recordes. Mas isso já não é mais interpretado como consequência
de uma política de desenvolvimento governamental, e sim como ausência de
4

Financial Times Deutschland, 7 de julho de 2010.
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fiscalização pública. E as reações dentro e fora do país são tão intensas que o
presidente FHC decide, em 1996, por uma mudança total do arcabouço legal.
A reserva legal nas áreas florestais da Amazônia é aumentada para 80%. Isso
significa que os proprietários rurais só podem desmatar 20% de suas terras. Até
hoje, essa nova regra está no cerne do debate em torno do Código Florestal.
Isso muda no governo Lula. Inspirando-se (conscientemente) em Getúlio
Vargas, Lula retoma a ideia de planejamento e de uma política desenvolvimentista
governamental ativa. O indicador mais nítido é a ressuscitação da Sudam. O governo
Lula inicia uma nova era do planejamento e da concretização de megaprojetos na
Amazônia. A aprovação da construção de barragens no rio Madeira e a retomada
da construção de grandes hidrelétricas na Amazônia quebram um importante
tabu. A região assume nova posição-chave no planejamento do setor de energia.
À Amazônia cabe o papel de fazer do Brasil uma potência na produção de energia
renovável no século XXI, ambição que inclui a promoção de mais industrialização
regional. O destino das barragens é se tornarem “vetores do desenvolvimento”,
segundo Maurício Tolmasquim, diretor da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
Os próximos projetos já têm nome e endereço. No rio Tapajós, até 2015, será criado
um complexo de inicialmente quatro hidrelétricas, com capacidade total de 6 mil
MW. Mas não para aí. Segundo o governo, 41% do potencial hídrico do país estão
concentrados na região amazônica, sendo que apenas 1% é aproveitado. Segundo o
atual Plano Decenal de Expansão de Energia, até 2017, devem surgir 28 hidrelétricas
na Amazônia. De acordo com a organização International Rivers, há mais de 60
barragens planejadas na região amazônica brasileira. Ainda que o aproveitamento
deste “potencial” dependa de muitos fatores, é evidente que a Amazônia virou a
região-chave para as perspectivas de crescimento no Brasil. Ela se tornou o “Eldorado
hidrelétrico” do país, nas palavras de Raul do Vale, do Instituto Socioambiental.
Assim, forma-se uma nova visão do desenvolvimento da Amazônia. Ao mesmo
tempo, a aliança com o agrobusiness assumiu um papel estratégico central no
governo Lula, simbolizado pela figura do ex-governador do Mato Grosso, Blairo
Maggi, um dos maiores plantadores de soja do mundo. Para Lula, Mato Grosso,
com sua produção de soja e carne e seus gigantescos superávits de exportação, é
um modelo de sucesso.
O paradigma da conservação florestal com manejo sustentável dos recursos
também encontrou seu lugar no modelo desenvolvimentista, e isso também pode
ser personificado – no caso, na figura de Marina Silva, primeira ministra nomeada
por Lula depois de sua eleição para presidente em 2002. Internacionalmente, ela
representa a luta pela conservação da floresta e da herança de Chico Mendes.
Fiel ao lema do governo Brasil para todos, Lula vê na Amazônia espaço para
povos indígenas e comunidades tradicionais, assim como para megaprojetos e
o agrobusiness. Em muitos documentos oficiais se encontra essa visão ambígua:
de um lado, uma região dominada por floresta preservada; do outro, uma região
que garante crescimento e desenvolvimento.
“A compreensão de que o território amazônico é complexo e multifacetado,
e que a diversidade regional é antes de tudo uma oportunidade, remete-nos à
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necessidade de compreender melhor a admirável janela de oportunidades da
Amazônia. No território, podem coexistir extrativismo e alta tecnologia. Podem,
ainda, coexistir grandes projetos de infraestrutura energética, com pequenas
centrais hidrelétricas e atividades agropecuárias com unidades de conservação.”5
Essa visão, descrita no Plano Amazônia Sustentável do Ministério do Meio
Ambiente, reúne as diferentes tendências de desenvolvimento que influenciaram a
Amazônia de hoje e entende que elas podem coexistir. Mas aquilo que, na visão do
governo, surge como fantástica oportunidade de diversidade, geralmente desemboca
em conflitos locais. Mais do que nunca, a Amazônia se tornou um território da
disputa em tempos de governo Lula, ou, nas palavras do ambientalista Jean Pierre
Leroy, do conflito entre o território do capital e o território das comunidades. Assim,
existe na Amazônia uma situação complexa, que escapa a conclusões apressadas.
Diferentemente do que ocorria nos anos 1960, os povos indígenas e as comunidades
locais, principalmente os seringueiros, organizaram-se e tornaram-se visíveis
enquanto atores políticos com poder de influência. A proposta de Chico Mendes
de criar reservas para o extrativismo se disseminou por toda a Amazônia. Mais de
40% da superfície da Amazônia se constituiu de reservas indígenas e naturais. Os
pequenos agricultores locais também se tornaram atores importantes e organizados,
participando de incontáveis iniciativas que unem o manejo florestal a pequenas
lavouras, buscando, desta forma, caminhos para a economia sustentável.

O REDD pode salvar a floresta?
Atualmente, essa disputa assume novas formas. As esperanças de reunir
a conservação da floresta e o uso econômico da mata amazônica foram
realimentadas pelas negociações internacionais em torno das mudanças
climáticas. A nova fórmula mágica se chama REDD: Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação (Reducing Emissions from Deforestation and
Degradation). A redução do desmatamento leva a uma redução das emissões de
CO2 produzidas pela queima das florestas e a liberação do CO2 armazenado nas
árvores. Dessa forma, uma redução do desmatamento na Amazônia pode prestar
uma contribuição substancial para a política internacional do clima. Estima-se
que cerca de 20% das emissões mundiais se originam do desmatamento. No
Brasil, perto de dois terços das emissões vêm dessa fonte.
O mecanismo REDD alimentou a esperança de que a redução do desmatamento
pode virar um grande negócio. Segundo Paulo Moutinho, do Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia (IPAM), o CO2 armazenado na floresta amazônica
valeria US$500 bilhões. A proteção da floresta, dessa forma, renderia mais do que
a transformação da floresta em lavouras de soja ou pastos. Em artigo publicado
na revista Science6, cientistas de vários países calcularam que o encerramento
5
6

A apresentação do Plano Amazônia Sustentável está disponível em: http:www.mma.gov.br/
estrturas/sca/_arquivos/pas_versao_consulta_com_os_mapas.pdf. Acesso em: 20 mar. 2012.
Science, vol. 326, Dez. 2009.
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Nova falta de transparência
Mas o atual estardalhaço em torno do mecanismo REDD não faz de forma
alguma com que os velhos conceitos do desenvolvimento via produção de
90
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total do desmatamento na Amazônia brasileira custaria de US$7 a 18 bilhões por
ano. Daniel Nepstad, um dos autores do estudo, não acha apenas possível que o
REDD produza esse total. Ele acha que consegue muito mais. “O nosso estudo
não era sobre estimar o que o mercado pode produzir, podem ser muitos mais
do que os US$7 a 18 bilhões”.
Não admira que esses números despertem grandes esperanças na Amazônia,
mesmo entre organizações indígenas e seringueiros. Esse dinheiro seria
produzido através do comércio internacional de emissões. Mas a ideia também
provocou muitas críticas, pois a floresta tropical úmida e o espaço vital de povos
indígenas e tradicionais se veriam envolvidos em um mecanismo de mercado
pouco transparente e incontrolável. A quem pertence o CO2? Quais os efeitos
dessa valoração nos preços da terra e na especulação imobiliária? O que acontece
com aqueles que não têm seus direitos à terra garantidos? E faz sentido que
precisamente os atores sociais (povos indígenas, usuários tradicionais) que estão
envolvidos apenas marginalmente nos processos de mercado e que destruíram
pouco a floresta sejam “salvos” por mecanismos de mercado? Não admira que os
críticos do REDD temam uma nova monetarização da natureza. Os céticos são
municiados por informações sobre práticas e negociadores dúbios no comércio
com CO2. Assim, a empresa irlandesa Celestial Green Ventures reivindica os
direitos de CO2 (carbon rights) sobre 20 milhões de hectares no município
de Jacareacanga, no Pará (equivalente à superfície da Inglaterra e da Escócia
somadas) que teria adquirido no Brasil. Um suposto contrato com os índios da
etnia Munduruku no Pará virou manchete de jornal. Enquanto a Celestial Green
tem acesso irrestrito a suas terras, os Munduruku teriam vendido por 30 anos
seus direitos do uso da biodiversidade e sua forma de vida tradicional, que inclui
a caça e o manejo sustentável, junto com os direitos sobre o CO2.
Contratos como este, feitos pelos chamados carbon hunters (caçadores de
carbono) deverão ser negociados no relativamente pequeno mercado voluntário
de CO2. Os bônus em CO2 poderiam servir para neutralizar viagens de avião.
Esse mercado revela desde já o seu potencial de provocar confusão, mas ainda
está longe de mobilizar as grandes somas de dinheiro sonhadas pelos defensores
do mecanismo REDD. Isso porque as negociações internacionais sobre o clima
estão estagnadas, e um acordo que preveja compromissos de redução de CO2
está bem distante. E sem esse compromisso de redução não há mais o estímulo
de comprar certificados de carbono de projetos REDD. “Um mercado que está
esperando Godot”, diz o portal da Carbonpoint na internet.
O REDD é a última das grandes ideias que não quer nada menos do que salvar
a Amazônia, sendo que a salvação, dessa vez, estará na conservação da floresta
tropical úmida.

Thomas Fatheuer Amazônia – Região paradigmática situada entre destruição, valorização e resistência

energia, mineração, industrialização e moderna agricultura sejam engavetados –
ao contrário. No governo Lula, experimentam uma nova fase de alta, até porque,
depois dos anos neoliberais de reestruturação e liberalização econômica, o
pensamento desenvolvimentista foi reabilitado, sendo novamente legitimado
em associação com a ideia de justiça social. A Amazônia precisa ser desenvolvida
a fim de crescer e permitir a redistribuição, assim pode ser resumido o novo credo
do governo. Com Lula, a ideologia desenvolvimentista começou a se recuperar
do choque dos anos 1980 e da estagnação dos anos 1990.
A importância central da região para o modelo de desenvolvimento do atual
governo está claramente revelada nas prioridades do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC). Até 2020, os investimentos na região devem chegar à
inacreditável soma de R$212 bilhões. Energia, transportes e mineração são as
prioridades para transformar a Amazônia em um “motor do crescimento“,
segundo o jornal Folha de São Paulo.
Os atores e os conceitos da nova valorização da Amazônia já não são mais os
mesmos dos anos 1960. No setor agrícola, há hoje um moderníssimo agrobusiness
que não pode mais ser comparado aos latifúndios do passado. Isso não diz respeito
apenas ao dinâmico setor da soja no Mato Grosso, mas também à pecuária. O
maior produtor de carne do Brasil, a cadeia de frigoríficos JBS Friboi, tornou-se
um “global player”. A JBS comprou empresas americanas (Swift) e australianas.
Segundo suas próprias palavras, é o “maior processador de proteínas animais
do mundo”. Este ramo é altamente produtivo e organizado em termos políticos.
Outra transformação importante é que o Brasil já dispõe de meios suficientes para
realizar grandes projetos sem capital estrangeiro. A política desenvolvimentista da
Amazônia não depende mais de créditos do Banco Mundial. O BNDES se tornou
o grande financiador dos megaprojetos. Além disso, o novo boom de matériasprimas e as cotações elevadas no mercado, tanto da soja como de matériasprimas minerais como minério de ferro e bauxita, favorecem um desenvolvimento
econômico dinâmico da região. E face à preocupação internacional em torno das
mudanças climáticas, os planos de novas barragens na Amazônia poderão vir a
ser novamente legitimados enquanto “ampliação de energias renováveis com
baixos índices de emissões”. A crítica ambiental precisa ser renovada diante desse
novo otimismo desenvolvimentista. Não adianta mais apontar para o fracasso dos
antigos projetos de desenvolvimento. Os novos atores da valorização da Amazônia
adotaram o discurso da sustentabilidade, aprenderam ao menos parcialmente
com os erros do passado e têm importante sustentação através de uma política
governamental orientada para o crescimento e os elevados preços das matériasprimas, que favorecem uma nova corrida pelos recursos naturais do mundo.
Diante disso, para o governo, a Amazônia não é mais um problema, e sim uma
grande oportunidade. E os números sobre o desmatamento na região, que têm
regredido nos últimos anos, comprovam que os paradigmas da conservação das
florestas e do “motor do crescimento” podem andar de mãos dadas.
Ambientalistas e movimentos sociais se mostram menos otimistas. Para
eles, a ampliação de obras de infraestrutura, o boom da mineração e as
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megabarragens no longo prazo não se coadunam mais com a sustentabilidade
e a conservação do espaço vital de habitantes tradicionais. “Desrespeito,
ilegalidade, destruição, desmatamento, essas são as marcas do compromisso
do PAC com a Amazônia”, afirmou a Coordenação das Organizações Indígenas
da Amazônia Brasileira – COIAB7.
Portanto, a Amazônia continuará sendo o palco espetacular da disputa por
modelos de desenvolvimento e conservação no século XXI. Nada foi decidido,
mas as cartas foram reembaralhadas.

CUSTOS DO MODEL0

Marilene de Paula

Obstáculos para o
Desenvolvimento?

O casal Maria do Espírito Santo e José Cláudio Ribeiro da Silva voltavam para a
cidade de Nova Ipixuna, interior do Pará, região amazônica, às 7h da manhã do
dia 24 de maio de 2011, quando foram pegos numa emboscada por pistoleiros. Os
dois foram mortos porque denunciavam a extração de madeira ilegal na região.
Já vinham sofrendo ameaças desde 2008 e fizeram várias denúncias à Polícia.
A área era a última da região que ainda possuía potencial madeireiro, cobiçado
por carvoarias e madeireiras. Maria e José Cláudio foram mortos para garantir
um modelo econômico tão lucrativo quanto violador das normas ambientais e
dos direitos das populações da floresta. Um dia após a morte dos extrativistas,
o líder do Partido Verde, deputado José Sarney Filho, lia uma matéria sobre o
assassinato no plenário da Câmara dos Deputados. Durante a leitura do trecho
que falava sobre o empenho do casal na defesa dos direitos humanos, da galeria
e do plenário uma grande vaia se fez ouvir.
Uma forma de analisarmos a reação do público e dos deputados é atribuir o
significado da vaia dada em plenário àquilo sobre o qual não há interesse em
discutir ou se evita ao máximo: o modelo de desenvolvimento brasileiro e sua
relação com o quadro de violação (de toda sorte!) dos direitos humanos. Mas
todos os males da sociedade brasileira vêm do seu modelo de desenvolvimento?
Não. Entretanto, em alguns casos, as escolhas desse modelo são o principal
catalisador dos conflitos sociais e geram as violações de direitos.
O modelo de desenvolvimento brasileiro, se analisarmos apenas os últimos
15 anos, continuou permitindo a convivência cotidiana com graves violações
de direitos. Mais do que isso, muitos dos projetos de desenvolvimento estão
completamente imbricados com a destruição da biodiversidade, remoção forçada
de pessoas dos territórios, aumento da violência e precarização do modo de vida,
seja de população indígena, pescadores, ribeirinhos, quilombolas, extrativistas
ou favelados. Mesmo ao analisarmos as últimas décadas e os avanços sociais e
políticos da sociedade brasileira, há sempre uma tensão permanente entre esse
modelo e o respeito aos direitos humanos. Contudo, a balança parece estar
pendendo quase sempre para um dos lados, e não é o dos direitos.
Os defensores de direitos humanos Maria e José Cláudio se juntam a uma
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longa lista de nomes ilustres como Chico Mendes, Dorothy Stang1 e outros. O
desfecho dos crimes cometidos contra a maioria dessas vítimas é a impunidade
de mandantes e assassinos. No Pará, em média 14 pessoas ameaçadas de morte
por conflitos agrários são assassinadas por ano. Em sua grande maioria, elas
oficializaram essas ameaças a partir de queixas à Polícia Federal, Ministério
Público e outros órgãos, mas não houve nenhuma investigação. A própria
ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes, declarou que não
consegue proteger nem os 30 casos mais graves dos 165 ameaçados de morte na
lista da Comissão Pastoral da Terra2. Um estudo realizado pelo governo federal no
estado do Pará indicou que 98% dos casos de assassinato no campo relacionados
a disputas por terras e recursos naturais ocorridos nos últimos dez anos ficaram
impunes. Das 219 mortes analisadas, apenas 2,2% tiveram algum tipo de
encaminhamento jurídico ou policial, como boletins de ocorrência, inquéritos
policiais, denúncias de promotorias, processos judiciais e alguma condenação.

O acirramento dos conflitos: defensores de direitos
e a construção de hidrelétricas
A morte dos extrativistas é um modelo comum de impunidade no campo, com
assassinatos por encomenda em ações de pistoleiros locais. Para especialistas,
o principal motivo é a existência de uma “rede” que liga mandantes a juízes,
promotores, policiais, parlamentares e gestores públicos. Para operadores do
direito independentes, o ato de desafiar essa “rede”- feita de compadrio e troca
de interesses - pode significar, em última instância, a morte.
Apesar de algumas lideranças na Amazônia, que denunciam o corte ilegal de
madeira e a ação de grileiros, andarem com escolta da Força Nacional de Segurança
e colete à prova de bala, em 2011, uma onda de violência varreu a região, sendo
assassinadas oito importantes lideranças. Num assentamento no sudoeste do
Amazonas algumas das famílias ameaçadas mostram aos invasores seus títulos
de posse emitidos pelo governo, e a resposta é a mesma: “quem demarca terra
é a minha pistola3”. No Brasil apenas seis lideranças rurais têm escolta 24 horas
pelo Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH). O
1 Chico Mendes fundou o sindicado dos seringueiros da região de Xapuri, região amazônica, e
lutava contra a exploração e corte ilegal de madeira até ser morto em 1988 por pistoleiros, a mando
de um fazendeiro local. Foi também um dos fundadores do PT (Partido dos Trabalhadores) no
Acre e parceiro de luta de Marina Silva, ex- Ministra do Meio Ambiente. Tornou-se famoso no
Brasil e no mundo por sua luta em defesa dos povos da floresta amazônica. Dorothy Stang era
uma freira missionária norte-americana, naturalizada brasileira, que trabalhava em favor dos
direitos dos agricultores e na resolução dos conflitos agrários em Anapu, região amazônica. Foi
assassinada por pistoleiros em 2005. O crime teve grande repercussão na imprensa nacional e
internacional. Devido a isso, em ambos os casos os mandantes foram condenados à prisão.
2 A Comissão Pastoral da Terra é um órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
que monitora as mortes e conflitos no campo.
3 ARANHA, Ana. ‘Eles vão me matar’. Carta Capital, 03 mar. 2012. Disponível em: <http://www.
cartacapital.com.br/sociedade/eles-vao-me-matar/> Acesso em: 02 abr. 2012
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4 Em janeiro de 2011, a Vale S.A. recebeu durante o Fórum Econômico Mundial de Davos o prêmio
Public Eye People’s, chamado o Oscar da Vergonha, e promovido pelas ONGs Greenpeace e
Berne Declaration.
5 Valor Especial Caminhos da Amazônia. Valor Econômico, São Paulo, SP: Valor Econômico, v.
1, n. 1, jul./2011. Edição Especial. Disponível em: <http://www.revistavalor.com.br/home.
aspx?pub=63&edicao=1>. Acesso em: 02 abr. 2012.
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programa, criado desde 2004, tem apenas 45 pessoas atendidas e atua em três
dos 27 estados brasileiros, com previsão para mais dois estados.
Os conflitos estão se acirrando na região amazônica, última fronteira do
desenvolvimento econômico, principalmente pela cobiça ao seu potencial
energético e de mineração. Quarenta empresas que atuam no Pará foram
responsáveis por 96,14% das exportações do país em janeiro de 2010. Só a
Vale, eleita a pior empresa do mundo por suas “repetidas violações dos direitos
humanos, condições desumanas de trabalho, pilhagem do patrimônio público
e pela exploração cruel da natureza” 4 é responsável por 52% das exportações.
As empresas ligadas à produção de alumínio vêm em segundo lugar, Alunorte
(Alumina do Norte do Brasil S.A.) com 14,02% e a Albras (Alumínio Brasileiro
S.A.) com 4,05%, todas com forte atuação na região.
O discurso recorrente de governos e empresas para adensar os investimentos
em infraestrutura na região é a falta de escoamento para a produção de grãos e
minérios. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI)5 sugere que
71 projetos de infraestrutura seriam necessários para integração econômica da
região norte do país. Cinco desses projetos já existem, como a pavimentação
da BR-163, a duplicação da Estrada de Ferro Carajás e a extensão da Ferronorte
até Rondonópolis. O cenário previsto é de mais devastação da floresta e poucos
benefícios para as populações locais. A região tem uma taxa de analfabetismo de
20,81%, indicando que poucos serão aqueles que poderão continuar empregados
após o período de construção.
Segundo dados do governo, são realizados a cada ano cerca de 15 mil pedidos
de alvará para novas áreas de exploração. O valor das exportações de minério
passou de US$ 375,36 milhões em 2000 para US$ 2,2 bilhões em 2011. Para que
essa agenda do desenvolvimento possa avançar, é necessária também uma
revisão nos marcos regulatórios. É o caso das disputas em torno do Código
Florestal e do novo marco da mineração, projeto em fase de conclusão pelo
governo, a ser enviado ao Congresso Nacional, que vai definir um novo modelo
de outorga de jazidas de minério.
A construção de hidrelétricas ao longo dos rios Xingu, Madeira e Tucuruí, a
ampliação de zonas de mineração e a expansão da monocultura da soja e da
pecuária têm incontáveis impactos no meio ambiente, na biodiversidade e nos
modos de vida das populações que vivem nesses territórios, incluindo até mesmo
sua permanência nesses locais, hoje ameaçada.
As violações não dizem respeito apenas à população removida, mas também
a direitos trabalhistas daqueles que, de acordo com o discurso oficial, estão
sendo diretamente beneficiados pelas obras. Em 2010, no canteiro de obras da
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construção da usina hidrelétrica do Jirau, no rio Madeira, região amazônica, 20
mil trabalhadores se revoltaram alegando más condições de trabalho. Foram
destruídas dependências do canteiro de obras, pelo menos 35 alojamentos, 45
ônibus e 15 carros de passeio. A obra, que também faz parte do PAC, custará
R$ 11 bilhões quando terminada. O Ministério Público do Trabalho fez mais
de mil autuações ao consórcio ESBR (Energia Sustentável do Brasil, formado
pelas empresas Chesf, Eletrosul, Suez e Camargo Corrêa) por descumprimento
da legislação trabalhista, normas de segurança e saúde, porém, a obra não foi
paralisada. Essa foi a segunda revolta dos trabalhadores. Em 2010, na hidrelétrica
de Santo Antônio, esse fato já havia ocorrido. As duas usinas no rio Madeira - Jirau
e Santo Antônio - respondem a ações do Ministério Público, e sete trabalhadores
já morreram nessas obras.
Em abril de 2012, os sete mil trabalhadores da usina de Belo Monte também
cruzaram os braços sob as mesmas alegações. O estopim foi a morte de um
trabalhador que fazia serviços de derrubada de árvores. Segundo um de seus
colegas: “Nós não temos segurança nenhuma lá. Falta EPI [equipamento de
proteção individual], sinalização e principalmente gente pra fiscalizar”.
O discurso oficial é continuamente repetido para exortar o aumento da oferta
de emprego. Mas, apesar do número expressivo de operários no período da
construção, quando finalizada, a obra terá menos de 10% desse pessoal, que
será composto por trabalhadores altamente qualificados. O que não é caso da
construção, dada a demanda de mão de obra, com pessoal sem experiência.
No caso das hidrelétricas da região amazônica, as cidades do entorno não
receberam nenhuma infraestrutura adicional, como melhoria do sistema
de saúde, escolas, etc. para conseguir dar conta do aumento da população
e crescimento da demanda por habitação e serviços. A cidade de Altamira,
diretamente impactada pela obra de Belo Monte, terá sua população de 105
mil habitantes aumentada em 100%, além de ser parcialmente inundada.
Organizações da sociedade civil denunciam que as comunidades removidas para
dar lugar aos lagos das hidrelétricas estão recebendo indenizações infinitamente
mais baixas do que o preço de mercado.
Essa obra também tem resultado em embates para o Brasil no sistema
internacional de direitos humanos. A Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) acatou uma
petição apresentada por organizações da sociedade civil brasileira6 contra as
violações de direitos na construção do Complexo Hidrelétrico de Belo Monte.
Em abril de 2011, a CIDH solicitou ao governo brasileiro que interrompesse
imediatamente o licenciamento e a construção da obra, citando os impactos
às populações tradicionais da bacia do rio Xingu. O governo reagiu de forma
6 As organizações que fizeram a petição: Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS),
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), Prelazia do Xingu,
Conselho Indígena Missionário (Cimi), Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos
(SDDH), Justiça Global e Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA). Ver mais
em http://www.cidh.oas.org/medidas/2011.port.htm.
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dura – o que é pouco usual na diplomacia brasileira – afirmando que as
solicitações da OEA eram, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores,
“precipitadas e injustificáveis”, além de ameaçar suspender o repasse de US$
800 mil previstos para 2011 e declarar que iria deixar o órgão em 2012, alegando
interferência na soberania brasileira. A decisão da CIDH estava respaldada na
Convenção Americana de Direitos Humanos, na Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), na Declaração da ONU sobre Direitos Indígenas,
na Convenção sobre Biodiversidade (CBD) e na própria Constituição Federal
brasileira (Artigo 231).
A obra de Belo Monte tem uma estimativa de gastos na ordem de R$ 26
bilhões, mas especialistas no tema de energia afirmam7 que não sairá por menos
de R$ 32 bilhões, dos quais 80% vêm do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), ou seja, dinheiro público. Diante dos fortíssimos
interesses que envolvem a construção das hidrelétricas na Amazônia, em torno
de 77 projetos, o respeito aos direitos dos povos tradicionais e outras populações
virou um entrave ao “desenvolvimento”.

Em 2007, o Brasil foi eleito para sediar a Copa do Mundo de Futebol (2014) e
logo depois, em 2009, os Jogos Olímpicos (2016). Isto em muito se deveu ao novo
status do Brasil como país dos BRICS, sexta economia do mundo e confirmado
como aquele que conseguiu sobreviver à crise financeira global de 2008. Como
resultado, foram iniciadas modificações urbanas no Rio de Janeiro, também
cidade-sede das Olimpíadas, e nas outras 11 cidades da Copa do Mundo para
que possam estar aptas a receber os jogos.
A pretexto dos megaeventos, as cidades têm se transformado em “novos
territórios de investimento” para a iniciativa privada, em sua maioria em parceria
com o Estado. Grandes obras de infraestrutura para a melhoria do transporte
urbano e construção dos aparelhos esportivos estão em curso. É a oportunidade
de os setores empresarial, principalmente construção civil, e imobiliário terem
acesso a grandes fatias de recursos públicos. No caso dos estádios, os custos
totais serão de quase R$ 6,9 bilhões, em sua maioria pagos por empresas e bancos
estatais, além de verbas dos ministérios.
O marketing e a propaganda política estão agindo maciçamente para convencer
grande parte da população de que esse processo deixará legados positivos para
as cidades. Contudo, os equipamentos e bens públicos estão se concentrando em
áreas nobres, valorizando-as ainda mais, ou em áreas degradadas potencialmente
7 BRUM, Eliane. Belo Monte, nosso dinheiro e o bigode do Sarney. Revista Época, 31 out. 2011.
Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2011/10/belo-montenosso-dinheiro-e-o-bigode-do-sarney.html>. Acesso em: 03 abr. 2012. Ver mais sobre o tema em:
PAINEL de Especialistas – Análise Crítica do Estudo de Impacto Ambiental do Aproveitamento
Hidrelétrico de Belo Monte, Belém, 2009. Disponível em http: <//www.xinguvivo.org.
br/2010/10/14/analises-tecnico-cientificas/>. Acesso em 05 abr. 2012.
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interessantes, porém, com a premissa de remoção dos moradores dessas regiões.
Em especial no Rio de Janeiro, o que está em curso é a construção de um novo
paradigma de desenvolvimento urbano: a cidade-empresa. A cidade vira produto,
torna-se assim vendável ao maior número possível de atores financeiros. O Rio
de Janeiro entra num rol de competição com outras cidades do mundo, ditada
por um modelo globalizado, no qual as grandes corporações, da construção
civil e do mercado imobiliário, determinam o reordenamento urbano. Assim, o
grande capital, tendo como parceiro os governos, cada vez mais exerce poder
sobre as mudanças e decisões que afetam as cidades, seguindo um modelo de
apropriação dos espaços e recursos públicos.
Isso tem se traduzido principalmente em remoções forçadas de moradores
de comunidades pobres. A retirada dessas populações não está obedecendo às
legislações locais, nem tampouco aos compromissos assumidos pelo Brasil junto
à comunidade internacional no campo do respeito aos direitos. As previsões8 dão
conta de que de 150 a 170 mil pessoas serão removidas até 2016 para construção
de vias expressas e aparelhos esportivos.
O Direito à Moradia, cujos princípios estão inscritos na Constituição Federal,
nas leis orgânicas municipais e no Estatuto da Cidade, assegura àquelas famílias
em áreas sujeitas à remoção uma série de direitos que vão desde: a) tempo
mínimo para desocuparem o imóvel; b) informação com antecedência e igualmente importante – acessível, apresentada por escrito e de forma clara, para
que participem da tomada de decisão, do por que estão sendo removidas, qual o
projeto para o local; c) compensação financeira justa; d) ou então reassentamento
num local apropriado (o que deve ocorrer antes do início das obras), próximo,
em condições iguais ou melhores do que o lugar onde as famílias estavam. Tudo
isso deve ser acompanhado por políticas públicas de compensação e reinserção,
garantindo a continuidade no acesso a escola, trabalho, tratamentos de saúde,
fontes de renda e transporte. Segundo Raquel Rolnik, Relatora Especial da ONU
para o Direito à Moradia Adequada, “uma determinação básica numa situação
de remoção é que a pessoa não pode sair do processo pior do que estava no
início dele. Mas é isso que está acontecendo em muitos casos9”. O que contraria
o Direito à Moradia, ou seja, não só a propriedade de um imóvel, mas o direito a
um padrão de vida adequado.
Para os moradores removidos por conta da construção das obras da Copa e
Olimpíadas, estão sendo oferecidos valores de indenização ínfimos e o acesso a
programas de habitação implica o deslocamento para regiões distantes da cidade,
sem infraestrutura básica de qualidade (transporte, educação, segurança e saúde)
8 Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa. Dossiê megaeventos e violações de
direitos humanos no Brasil. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <http://www.br.boell.org/
web/51-1349.html>. Acesso em: 20 mar. 2012.
9 CONDE, Miguel. Relatora da ONU denuncia ilegalidades em remoções da Copa e Olimpíadas .
O Globo, 06 ago. 2011. Disponível em: http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2011/08/06/
relatora-da-onu-denuncia-ilegalidades-em-remocoes-da-copa-olimpiadas-396854.asp. Acesso
em: 20 mar. 2012.
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10 VAINER, Carlos. Cidade de exceção: reflexões a partir do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2011.
Disponível em: <http://www.br.boell.org/web/51-1266.html>. Acesso em: 15 set. 2011.
11 Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2011-set-10/pgr-questionaregime-contratacoes-publicas-obras-copa>. Acesso em: 15 set. 2011.
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e longe de suas fontes de renda. O caso emblemático é a Vila Autódromo, na zona
oeste da cidade do Rio de Janeiro, que resiste à remoção para a construção do Parque
Olímpico. O local era uma antiga vila de pescadores e começou a ser ocupado por
outros moradores em 1970. O edital da parceria público-privada prevê que 75% dos
1,2 milhão de metros quadrados sejam entregues à iniciativa privada após os Jogos
Olímpicos para a construção de condomínios residenciais, comerciais e hotéis.
Os Megaeventos também geraram a flexibilização ou mudanças na legislação
para realização de obras e outras iniciativas. Foram criados novos instrumentos
jurídicos e revogados outros na chamada legislação de exceção10. Um dos mais
polêmicos é o Regime Diferenciado de Contratação Públicas (RDC), modelo
alternativo à Lei de Licitações (lei nº. 8666/93). O RDC tem pelo menos quatro
pontos principais de crítica: a) o sigilo sobre o preço das obras; b) a exigência de
habilitação apenas do vencedor da licitação, o que abre margem para a participação
de empresas-fantasmas; c) a possibilidade de remuneração variável, vinculada ao
desempenho da contratada, o que faz com que os preços não sejam fixados antes
da contratação; d) a possibilidade de o governo licitar a obra sem projeto básico,
ou seja, não há detalhamento prévio da obra. Além disso, a utilização dessas
novas regras faz com que seja possível uma obra de qualquer natureza usar como
justificativa a realização dos megaeventos. O RDC prevê também que o orçamento
das obras possa ser excedido em razão de exigências da FIFA e COI. O próprio
procurador-geral da República, Roberto Gurgel, afirmou que o novo modelo é
inconstitucional, dificultando a transparência e o controle dos gastos públicos.
E exemplifica: “a Lei de Licitações determina que o ‘projeto básico’ é o conjunto
de elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra ou serviço objeto
da licitação, elaborado de forma a assegurar a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução”11.
No caso do RDC, informa Gurgel, “a definição das características e do valor das
obras contratadas somente serão aferíveis após assinado o contrato e realizado
o projeto básico pela pessoa contratada”. O Brasil já teve experiência similar nos
Jogos Panamericanos de 2007, quando os custos previstos para as obras eram de
R$ 300 milhões e no final foram gastos R$ 3 bilhões.
Aliado a esse cenário, os jornais noticiam a todo momento escândalos de
corrupção no governo, inclusive com a saída do Ministro dos Esportes, além de
irregularidades apontadas pelos órgãos de fiscalização em quase todas as obras.
Sobrepreço, projetos mal estruturados, greves de operários, estádios que poderão
virar “elefantes brancos”, etc. O exemplo mais gritante está na construção de um
estádio para a Copa, em Manaus, região norte do país, onde a média de público
para jogos de futebol do campeonato local é de 2.200 torcedores. A arena a ser
construída terá capacidade para 44.310 lugares, com custo de R$ 543 milhões.
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Apesar de em seu relatório12 o TCU (Tribunal de Contas da União, responsável
por fiscalizar o uso dos recursos federais pelos órgãos públicos) reconhecer
que as arenas de Manaus, Brasília, Natal e Cuiabá podem se tornar “elefantes
brancos” e não identificar qualquer ação no sentido de mitigar esse risco, não foi
apresentada nenhuma medida cautelar ou punitiva para tais casos.
No entanto, as denúncias de abuso e a resistência em relação às remoções
levaram ao fortalecimento e mobilização dos movimentos sociais e ONGs de
direitos humanos a favor do direito à moradia. Assim, foram criados comitês
populares nas cidades-sedes da Copa do Mundo que articulam atores da
sociedade civil em diálogo com pesquisadores, operadores do direito e afetados
pelas remoções. Esse movimento tem denunciado a falta de transparência e
participação da sociedade civil nas decisões que estão mudando a vida de milhares
de pessoas. Essas vozes críticas estão sendo continuamente pressionadas, mas a
sociedade civil continua fazendo sua parte, exigindo e denunciando as violações.
A coragem e perseverança dos defensores de direitos, e a ação de ONGs e
movimentos sociais que se articulam por meio de suas redes e seus aliados, tanto
no Congresso Nacional como no próprio governo, contribuem decisivamente
para garantir o mínimo de respeito à cidadania e à democracia.
Mas os megaempreendimentos têm um apelo muito forte, pois se usa como
justificativa a mudança da qualidade de vida da população, com aumento de
emprego, melhoria da infraestrutura urbana. No caso de projetos com claros
impactos socioambientais, as condicionantes para mitigação das consequências
do empreendimento, sejam elas ambientais ou sociais, justificam os danos ao
meio ambiente. A longo e médio prazo, melhorias gerais para toda a sociedade
brasileira também são usadas como argumento.. Como exemplo, no discurso
oficial as obras de infraestrutura para a Copa ficariam como legado para a
população e a usina de Belo Monte geraria uma alta produção de energia para o
setor industrial, inclusive prevenindo o país de apagões.
Mas o que há de comum nos projetos na região amazônica e aqueles situados
nas cidades por ocasião dos megaeventos? Um padrão de apropriação privada dos
recursos públicos, sejam eles naturais, estruturais, territoriais, financeiros, etc.,
por grupos financeiros e políticos. Isso leva ao endividamento do Estado, posto
que ele é o principal fiador e garantidor dos recursos financeiros; à violação de
direitos dessas populações diretamente afetadas; e às ações no Legislativo para
mudanças nos marcos regulatórios (Código Florestal, alterações nas legislações
estaduais e municipais para as obras, etc.), assim flexibilizando uma gama de
direitos garantidos pelos instrumentos normativos.

12 Relatório de situação: o TCU e a Copa do Mundo de 2014. Brasília, 2011. Disponível em: < portal2.
tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2223282.PDF>. Acesso em: 28 mar. 2012.
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Uma das vias para entendermos o atual modelo de desenvolvimento é analisar
a forma e a qualidade das alianças políticas de partidos e governos com o setor
empresarial. As empreiteiras têm papel significativo na estratégia política hoje.
Vários projetos realizados nos últimos dez anos tiveram como personagens
principais quatro gigantes da construção: a Andrade Gutierrez, a Camargo
Corrêa, a Odebrecht e a Queiroz Galvão. De estádios para a Copa à construção
da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, as “quatro irmãs” juntas são as
principais empresas para onde parte dos investimentos públicos está sendo
direcionada. Nos contratos das principais obras em andamento ou já contratadas,
juntas as quatro irmãs somam R$138,7 bilhões. Há uma forte dependência das
receitas das gigantes aos contratos públicos: 62% das receitas da Odebrecht,
35% da Camargo, 72% da Andrade e 100% no caso da Queiroz Galvão vêm de
obras do setor público13. Segundo estudo de pesquisadores americanos14 sobre
a relação entre contratos públicos e doações de campanha, a cada R$ 1 doado
pelas empreiteiras para as campanhas políticas, R$ 8,5 é devolvido em forma de
projetos. Além das ligações estreitas com os governos, as empreiteiras também
se beneficiam dos investimentos dos fundos de pensão das empresas estatais e
dos bancos de investimento públicos, como BNDES e Banco do Brasil, além das
isenções fiscais. Também no exterior, elas controlam 80% dos investimentos do
BNDES, em especial em obras na África.
Os pesquisadores salientam que “ainda há um alto nível de pessoal do governo
Lula que permanece no governo Dilma sugerindo que a dinâmica política será
similar. E o fato de que as empreiteiras contribuíram pesadamente ao PT em 2010
mostra que elas aguardam algum tipo de retorno”, afirma Hidalgo Boas, um dos
pesquisadores. Obviamente não é um problema a contratação de empreiteiras
com know-how conhecido para desenvolver grandes projetos. A questão surge
quando a lógica dos interesses clientelistas se sobrepõe à lógica dos direitos,
como no caso das remoções forçadas para as obras da Copa nas cidades-sedes e
todo o processo de violação de direitos que está acontecendo com as populações
afetadas pelas obras de Belo Monte. Assim, serão as “quatro irmãs” que terão
poder de ditar o ritmo dos projetos de desenvolvimento, de acordo também com
seus próprios interesses.
Carlos Vainer, professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Regional/Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza (Ippur/Ettern)
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), aponta ainda uma aliança
13 SCOFIELD, Gilberto. Quatro empreiteiras, Odebrecht, Andrade, Camargo e Queiroz Galvão,
concentram R$ 138 bi em obras no país. O Globo, 08 mai. 2011. Disponível em: < http://www.
agenciacanalenergia.com.br/clipping/zpublisher/materias/impresso_txt.asp?id=158762>.
Acesso em: 06 jun. 2011.
14 Os pesquisadores analisaram as doações de campanha para candidatos dos PT à Câmara dos
Deputados em 2006. BOAS, Taylor; HIDALGO, F. Daniel; RICHARDSON, Neal. The spoils of
victory: campaign donations and government contracts in Brazil. Califórnia, 2011.
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A quem esse modelo de desenvolvimento mais atende?
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que historicamente se mostra cada vez mais perversa, e que gerou grandes
escândalos envolvendo corrupção e desvio de recursos públicos: “são recursos
financeiros, patrimoniais (terras), espaços públicos, que são transferidos sob
regras de exceção para grupos privados, sem debate público, em negociações
nas quais o povo não é consultado. Há uma canalização de recursos públicos
para interesses privados, para as construtoras, as empreiteiras, as empresas de
telecomunicações e marketing. E as empresas envolvidas são aquelas mesmas
que estão nas listas entre as maiores contribuintes das candidaturas, as que
fazem doações para todas as campanhas políticas, como a Odebrecht, a Camargo
Corrêa, a Votorantim, o grande agronegócio. E, evidentemente, esses recursos
são pagos por todas as outras rubricas, pelo transporte popular que não está
sendo feito, pelo saneamento que não é feito e por aí vai”15. Em Cuiabá, uma das
cidades que participará apenas na parte inicial da competição, ou seja, quatro
jogos, as verbas com saúde já foram afetadas. O volume previsto para programas
de turismo aumentou em R$ 12,7 milhões, entre 2011 e 2012, enquanto que a
atenção à saúde básica caiu R$16,4 milhões. Essa é uma tendência que tende
a se agravar, face ao endividamento do Estado. Os cortes em geral são feitos
nos programas sociais mais frágeis, os quais têm como público preferencial a
população mais pobre. Nesse sentido, a parceria entre Estado e empresas fica
cada vez mais estreita e perigosa.

Considerações finais
A partir da promulgação da Constituição de 1988, a chamada Constituição
“Cidadã”, o Brasil criou e consolidou um arcabouço jurídico-normativo em relação
ao respeito aos direitos humanos. O país é também signatário de praticamente
todos os tratados e convenções do sistema internacional de direitos humanos da
Organização das Nações Unidas (ONU) e da OEA. Internamente, foram criados
vários instrumentos de atenção aos direitos, como o Estatuto do Idoso, da Igualdade
Racial, da Criança e do Adolescente, das Cidades - num claro posicionamento
formal de respeito aos direitos -, além de legislações estaduais e municipais.
Desde 2003, três secretariais federais foram criadas para articular as políticas nas
áreas de promoção da igualdade racial, dos direitos humanos e das mulheres.
Esses consideráveis avanços políticos e normativos ainda não conseguem mitigar
os efeitos nocivos de um modelo concentrador de riqueza, predador do meio
ambiente e de custos incalculáveis para as populações periféricas.
Os sucessos econômicos do Brasil criaram a noção de que se está no caminho
certo, porém, estão sendo conseguidos a partir da exploração massiva de seus
recursos naturais, via exportação de commodities, com baixo custo agregado.
A pequena diminuição das desigualdades sociais, com aumento do índice de
15 PRADO, Debora. Copa e Olimpíadas: o que realmente está em jogo? Revista Caros Amigos, 25
fev. 2011. Disponível em: http://carosamigos.terra.com.br/index2/index.php/component/
content/article/148-edicao-166/1377-copa-e-olimpiadas-o-que-realmente-esta-emjogo#comment-413. Acesso em: 10 mar. 2011.
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16 Comunicado Ipea. Natureza e dinâmica das mudanças recentes na renda e na estrutura
ocupacional brasileiras. Brasília, 2011. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=9629>. Acesso em: 15 set. 2011.
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Gini de 0,594 para 0,539 ainda se assenta sobre bases frágeis, pois foi puxada
preferencialmente pela oferta de empregos de baixa remuneração no setor de
serviços e comércio. Segundo o estudo do IPEA16 dos 2,1 milhões de novos postos de
trabalho criados por ano na década de 2000, 95% pagavam até 1,5 salário mínimo
(R$ 817,5). O crescimento do emprego concentrado na base salarial contribuiu
para reduzir a fatia de pobres na população ativa, de 37,2% em 1995 para 7,2%
em 2009. Os que vivem de renda da propriedade (lucro, juros, terras e aluguéis)
também ganharam com esses processos e passaram de 3,9% para 14,3%.
Os empregos com baixa remuneração indicam baixa escolaridade. O sistema
educacional é precário, com alunos terminando o ensino fundamental sem
conseguir proficiência mínima em matemática e português, ou seja, sem saber
ler e contar. Mais de 95% das crianças e adolescentes estão na escola, mas
sabemos hoje claramente que o acesso à educação básica não é mais o maior
problema, e sim a qualidade do ensino. O gap entre negros e brancos continua
ainda considerável, principalmente na área do trabalho e educação.
A insuficiência de um sistema de saneamento básico que atenda a toda a
população também é um problema grave, com 56% dos domicílios brasileiros
sem ligação com uma rede de esgoto. Apenas 7% das 114 obras de coleta e
tratamento de esgoto previstas pelo PAC estão concluídas. Estão crescendo as
favelas e ocupações urbanas, sem infraestrutura sanitária e serviços de educação
e saúde; a violência continua endêmica no país, com políticas de segurança
pública ainda precárias ou de pouca eficácia face ao desafio.
Fortalecer a aplicabilidade dos direitos humanos, já prevista e reafirmada pelo
Brasil em seus instrumentos normativos, e atender às demandas de defensores
e da sociedade civil crítica significa para os governos rever seus projetos, punir
violadores de direitos dentro e fora da máquina pública, e fazer valer compromissos
mínimos com justiça social e ambiental. Significa uma reengenharia política,
social e econômica. É preciso construir um projeto de transição para uma
sociedade mais justa e democrática, com um desenvolvimento que se sustente
no tempo e mude de forma qualitativa a vida de parte significativa da população
brasileira. Para isso, os benefícios de um modelo de desenvolvimento devem
ser equitativamente repartidos. Se a saída apontada pelos governos para as
desigualdades sociais continuar centrada no crescimento econômico, isso irá
justificar em grande medida o processo de violação de direitos que se vê nos
megaempreendimentos, seja no campo ou nas cidades.
O país avança, mas os custos desse modelo ainda são pesados. Direitos
humanos no Brasil ainda são privilégio, ao qual alguns têm acesso e outros não.
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Ser mulher no Brasil
Desenvolvimento e Desigualdades de Gênero

O debate sobre gênero e desenvolvimento, assim como seu impacto no Brasil, tem
sua história dentro das instituições financeiras multilaterais, em especial o Banco
Mundial, a partir de 1994, por ocasião do que foi chamado pelos organismos das
Nações Unidas de Década da Mulher. Naquela ocasião, o banco trabalhava com
o tema Mulheres e Desenvolvimento. Dois anos depois, a instituição redefine o
lugar e a concepção que passaria a orientar o debate sobre o tema, dando-lhe
uma nova definição: Gênero e Desenvolvimento.
Nos programas do Banco Mundial de apoio à mulher, a noção de direitos é
substituída por uma visão de mercado na qual o objetivo passa a ser maximizar
a atividade econômica delas. Tal perspectiva denota o não reconhecimento do
Banco de que as mulheres são sujeitos de direitos. Ao analisar ao longo do tempo as
políticas para as mulheres nas quais o banco investe, vê-se que ele retira a mulher do
lugar de grupo vulnerável – e, portanto, somente receptora dos investimentos - para
dar-lhe o status de contribuinte em função de sua maior “eficiência” na promoção
do crescimento econômico, ou seja, as potencialidades das mulheres passam a ser
usadas com fins de lucro. Tanto é que durante reunião anual do Banco Mundial e
do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington, no mês de setembro de
2011, em entrevista coletiva sobre o relatório da instituição “Igualdade de Gênero e
Desenvolvimento”, o presidente do Grupo Banco Mundial, Robert Zoellick, afirmou
que “igualdade de gênero é economicamente inteligente” e que “as mulheres
são o próximo grande mercado emergente”. Aqui mesmo, poucos meses depois,
durante o lançamento do relatório no Brasil, o vice-presidente do Banco Mundial
Otaviano Canuto, ressaltou este mesmo posicionamento afirmando que “manter
as desigualdades é uma burrice econômica”.
Pioneiro na produção do conhecimento e da pesquisa sobre as questões de
gênero, o Banco Mundial traz reflexões, concepções e conceitos que servem de
base para outras instituições multilaterais, seja do próprio Grupo Banco Mundial,
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ou de organismos do
sistema ONU. Além disso, essa visão da mulher e das relações de gênero do Banco
Mundial passa a integrar as políticas dos países demandantes de empréstimos e
é fortalecida em tais iniciativas. Vale ressaltar que embora seu papel no Brasil
esteja hoje mais voltado para a assistência técnica do que financiamento direto a
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projetos, o Banco continua influenciando os arcabouços jurídico-institucionais
do país, agora priorizando governos estaduais e municipais como seus “clientes”.
O documento Estratégia de Parceria com o Brasil 2008-2011 deixa claro: “o Banco
fornecerá menos financiamentos e mais serviços de conhecimento ao Governo
Federal”. E gênero é um desses serviços. 		
A consequência desse (des)serviço se reflete de diversos modos: invisibilizadas
pelo discurso dominante de que a esfera do privado, o mundo doméstico, é o seu
verdadeiro universo, as mulheres vêm se deparando com novas interferências
em seus modos de ser e de viver. Cotidianamente alimentadas pelas práticas da
concepção neoliberal do modelo de desenvolvimento acima mencionado, as
mulheres, em especial negras e indígenas, são vistas como meros objetos sexuais
(para uso e abuso local, ou para exportação - via tráfico), bem como mão de
obra barata, principalmente no trabalho doméstico. Dentro desse modelo, novas
formas de exploração e dominação se reorganizam na lógica do capital. Isso nos
parece ser fundamental para entender que, mesmo com os avanços ano a ano
da luta das mulheres por acesso a direitos garantidos pela lei e pela conquista
de novos, a disputa com o capital é desigual, uma vez que este tem mais força e
poder de alterar a realidade.
A institucionalização da questão de gênero por parte do Estado, aparentemente
representando progresso em termos de políticas, leis e participação em espaços
de poder, não tem atingido essa lógica fundante de exploração e dominação. A
privatização dos direitos resultante disso não só insere as mulheres num modelo
de desenvolvimento desigual e injusto por si só, como aumenta sua carga de
trabalho, responsabilização e a invisibilidade. A priorização de um modelo de
desenvolvimento baseado no agronegócio, que eleva os níveis de concentração
de terra e renda, com as grandes propriedades aumentando em tamanho e as
pequenas sendo divididas em terrenos cada vez menores, afeta as mulheres de
forma desigual. Continua a saída das pessoas do campo - tanto em função das
calamidades periódicas como do encanto pelas aparentes facilidades do viver nas
cidades - para a sombra dos viadutos das médias cidades. Pesquisa-se quem sai
do campo, mas se investiga pouco quem fica: as viúvas das secas, das enchentes,
as chefes de família. Se por um lado são negligenciadas, por outro são utilizadas,
consideradas as melhores gestoras da pobreza. O programa brasileiro de
transferência de renda, Bolsa Família, demonstra bem os efeitos dessa perspectiva.
Como se não bastasse, o “desenvolvimento” brasileiro baseado nos megaprojetos nas áreas de turismo, energia e megaeventos, por exemplo - aprofunda os impactos
sobre o trabalho, a sexualidade e a forma de viver das mulheres.
Este artigo tratará de cada uma dessas questões, finalizando com algumas
considerações sobre a importância da luta das mulheres contra este modelo de
desenvolvimento na busca pela visibilização e valorização daquilo que é, e não
daquilo que não é.
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A agenda da Marcha das Margaridas, maior marcha nacional de trabalhadoras
rurais brasileiras - apresentada à presidenta Dilma no recente 8 de março de
2011 - e as respostas dadas aos movimentos confirmam as afirmações sobre as
desigualdades vividas pelas mulheres. O não reconhecimento das trabalhadoras
rurais como sujeito de direitos ainda é grande. Além disso, a orientação da política
do país no plano estratégico ainda está descolada da realidade das mulheres e
de suas verdadeiras necessidades, malgrado que algumas demandas históricas
estejam sendo atendidas no nível das políticas setoriais. Desse modo, ganhos
parciais na agenda dos movimentos, mesmo que desprovidos das condições
que favoreçam sua efetividade, já são comemorados, como demonstra o rol
de conquistas no documento de apresentação da Marcha das Margaridas. A
distância entre os eixos da Plataforma das Mulheres1 no mesmo documento e
as conquistas relatadas é abissal. Ressalte-se que mesmo as conquistas, em sua
maioria, carecem de condições objetivas, em especial dotação orçamentária
e pessoal qualificado para que sejam realizadas. O fato de o país ter hoje uma
mulher na Presidência da República e algumas mulheres com cargos de ministras
não abafa as contradições e recuos no âmbito do governo, do ponto de vista da
luta feminista e antirracista.
Os dados descritos no Anuário das Mulheres Brasileiras – 2011, realizado pela
Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo Federal e pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), referentes
ao período 2007-2010, trazem um panorama que explica a distância entre o
desejável e o real. Em 2010, tem-se apenas 14,8% de mulheres com cargos de
ministra em comparação a 85,2% de homens;14,8% de mulheres eleitas para
o Senado Federal e 85,2% de homens; na Câmara dos Deputados são 8,8% de
mulheres e 91,2% de homens.
Vale salientar que, além do fato de as Casas Legislativas serem extremamente
refratárias a projetos de lei voltados para a superação das causas estruturais
das desigualdades de gênero, outro entrave é o contingenciamento de recursos
orçamentários para políticas de igualdade, ditado pela política econômica do
governo. No estado do Ceará, por exemplo, a capital Fortaleza, quinta cidade
mais populosa do Brasil, possui apenas sete Delegacias da Mulher e dois Juizados
Especiais. A Constituição cearense determina que municípios a partir de 60 mil
habitantes tenham Delegacias da Mulher. Para este ano, as previsões em termos
de garantias de políticas para as mulheres não são nada alvissareiras. Basta ver, por
exemplo, que o governo brasileiro fez um corte brusco em 2012 nos Programas de
Enfrentamento à Violência e de Direitos das Mulheres: de R$ 118.537.142,00 em
2011 baixou para R$ 62.674.625,00 este ano. Ainda comparando com 2011, foram
1 Eixos: Biodiversidade e Democratização dos Recursos naturais; Terra, Água e Agroecologia;
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional; Autonomia Econômica, Trabalho, Emprego e
Renda; Saúde Pública e Direitos Reprodutivos; Educação Não -Sexista; Sexualidade e Violência;
Democracia, Poder e Participação Política.
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reduzidos em 31,3% os recursos para a Secretaria de Políticas para as Mulheres e
em 67% para a Secretaria de Políticas para a Igualdade Racial.
Embora esteja em vigor no Brasil desde 2006, uma lei voltada para o
enfrentamento da violência contra as mulheres – a Lei Maria da Penha (assim
chamada em homenagem a Maria da Penha, sobrevivente de espancamentos
e tentativas de homicídio por parte do marido que acabou deixando-a
paraplégica), o país continua com índices aviltantes de violência contra a mulher.
O Ligue 180 (serviço nacional para ajuda e orientação a mulheres que sofrem
violência) recebeu em 2011 mais de 667 mil chamadas, cerca de 1,8 mil por dia.
Destas, quase 46 mil foram relatos de violência física. A Lei Maria da Penha,
apesar de avançada, por si só, não é capaz de pôr termo às violações ao direito
das mulheres à liberdade e à livre escolha. Primeiro, porque os mecanismos
sobre os quais ela está assentada se mantêm imutáveis: o patriarcado - gênese
explicativa da condição e posição das mulheres na sociedade -, o machismo, o
patrimonialismo e o racismo. Segundo, porque na prática os equipamentos de
proteção à mulher existentes nos estados, estão aquém do que a lei determina,
ou seja, a rede de proteção às mulheres que sofrem violência é mínima e pouco
eficaz. Isso significa: poucas casas de abrigo, poucas delegacias especializadas,
poucos juizados especiais e baixo nível de qualificação dos profissionais que
atuam na rede de proteção contra a violência, se compararmos com a demanda
diária das mulheres por proteção do Estado. Com quase cinco anos de existência,
a plena aplicação da lei continua sendo um desafio para as mulheres.
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A invisibilização do trabalho
A privatização de serviços básicos e a não responsabilização dos governos
estaduais e municipais se reflete no aumento da carga de trabalho não remunerado
das mulheres. São elas as cuidadoras das pessoas doentes na família, na falta
de hospitais; as que tomam conta das crianças quando fecham as creches ou se
reduzem vagas nas escolas; e as que garantem o abastecimento de água quando
o Estado não comparece. São elas que também prestam assistência gratuita à
comunidade, fazendo trabalho voluntário para compensar a ausência de serviços
públicos. Redução de custos e cortes nos gastos sociais - prática recorrente nas
esferas de governo - significam, na verdade, transferência de encargos da esfera
econômica remunerada para a não remunerada.
O projeto do governo federal de transposição das águas do rio São Francisco,
considerada a maior obra de engenharia já proposta para o país, previsto para
beneficiar 12 milhões de famílias pobres do Nordeste brasileiro e resolver o
problema de abastecimento de água na região, é um exemplo concreto de uso do
recurso público para atender às necessidades do hidro e agronegócio no lugar dos
direitos sociais, aumentando assim a carga de trabalho das mulheres. Estudiosos
do projeto afirmam que este atingirá apenas 5% do território semiárido brasileiro
e 0,3% da população. O caminho das águas está previsto para irrigar 70% das áreas
onde se concentra o agronegócio para exportação, além da produção de camarão
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em cativeiro. Desse modo, não ficarão resolvidos os problemas para as mulheres
decorrentes da escassez de água, pois continuarão dependentes da água dos carrospipa (caminhão carregado de água levado pelo Exército ou particulares) e das latas
d’água na cabeça trazidas de longas distâncias para abastecer suas famílias.
Em que pese a importância econômica da sua atividade, as mulheres são vistas,
mas não seus trabalhos - embora estejam presentes em toda a cadeia produtiva.
Isso é uma realidade mesmo sabendo-se que, além do produtivo, é o trabalho
reprodutivo que garante a viabilidade das tarefas realizadas na agricultura
familiar. Ademais, sem esse reconhecimento, seja pelo Estado, pela sociedade
ou mesmo pelo conjunto da família, a conquista de direitos de cidadã fica muito
mais difícil para agricultoras familiares, dado os impedimentos históricos:
dificuldades de acesso ao crédito e a tecnologias; enfrentamento de uma cultura
machista e racista; precariedade e/ou ausência de políticas sociais relativas
à saúde do corpo, à água, ao saneamento, à educação, à habitação e lazer; e à
violência sexista que se nutre de normas sociais baseadas nas desigualdades de
gênero, raça, etnia, opção sexual e condições de classe.

No semiárido nordestino, a problemática se aprofunda. A prioridade da produção
para exportação, além do elevado consumo de agrotóxicos e a entrada dos
transgênicos no Brasil, colocam as agricultoras (e agricultores) familiares diante
de um embate injusto e desigual com as grandes empresas, dadas as diferentes
condições em termos de recursos e assistência prestada pelo governo. A
indústria química, com o desenvolvimento de pesticidas e herbicidas altamente
letais, passa a definir a produção agrícola, causando prejuízos especialmente às
mulheres e suas formas de convivência no semiárido. Isso ocorre principalmente
no contexto da agricultura familiar. Nele, elas se deparam com relações desiguais
de poder em função da divisão sexual do trabalho na casa e na roça, além da
responsabilização na hora do preparo e consumo do alimento contaminado,
tendo em vista assumirem as tarefas reprodutivas no âmbito da família.
Pesquisa lançada em 2011 pela professora Raquel Rigotto, médica pesquisadora
da Universidade Federal do Ceará (UFC) sobre populações expostas ao uso de
agrotóxicos na região do baixo Jaguaribe no Ceará, constatou que o contato direto
com agrotóxicos e o uso de alimentos contaminados têm provocado, no caso das
mulheres, má formação do feto, abortos, câncer, doenças nervosas, depressão e
vários tipos de intoxicação aguda. Naquela região, a empresa norte-americana Del
Monte Fresh Produce, maior produtora de frutas do mundo, cultiva abacaxi ao
redor dos locais de moradia das famílias. Todas as noites, 82 mil litros de agrotóxicos
são jogados sobre 1,3 mil hectares desses cultivos. A pesquisa apontou que 53% da
população da região já possui marcas da exposição diária ao agrotóxico.
Mesmo que as consequências da escolha do tipo de agricultura priorizado
recaiam de modo mais pesado sobre as mulheres, a elas não é possibilitada a
participação nos processos decisórios nos quais as políticas para o campo são
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pensadas e definidas. Ao longo do tempo, as mulheres descobriram e entenderam
o processo de desenvolvimento da semente, da planta e dos frutos; aprenderam
a manipular as ervas como remédio e as sementes como alimento, produção
e reprodução; criaram suas ferramentas para o trabalho; desenvolveram a
ornamentação da casa; e fizeram roupas. No entanto, as mulheres rurais também
não foram escutadas quando da introdução dos organismos transgênicos no país,
por exemplo. A existência de um sistema de saúde precário, a desinformação e a
imposição do mercado para a compra de sementes contaminadas têm tornado
as mulheres cobaias involuntárias desses experimentos.
Neste contexto, são as mulheres rurais as mais pobres dentre os pobres no
Brasil. Gênero e empobrecimento passam a ser faces da mesma moeda. Essa
simbiose tem contribuído para que elas sejam referenciadas como garantidoras
da sobrevivência às crises econômicas, sendo consideradas as melhores gestoras
da pobreza, pelos financiadores do desenvolvimento e seus implementadores.
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Gestoras da pobreza: o caso do Bolsa Família
É sabido que as diferentes formas de exploração das mulheres acontecem na
economia local e na divisão social e sexual do trabalho. Também ocorrem por
questões de gênero, pela apropriação do seu trabalho e do seu corpo, e pelo
sistema do capital, em especial, nas políticas de financiamento. Em situaçõeslimite, como na seca ou em catástrofes, o rigor da divisão sexual do trabalho
é relaxado, havendo um reconhecimento do trabalho produtivo da mulher.
Resolvido o problema, a condição de opressão prevalece, ou seja, tudo volta
a ser como antes: a ordem não é rompida, mas adaptada a uma circunstância
da natureza. O que não é ameaçado, em nenhuma situação, é o patriarcado,
que contribui historicamente para invisibilizá-las, reforçando a dominaçãoexploração do modelo neoliberal sobre as mulheres.
Existe um lugar onde o modelo de desenvolvimento dá um tratamento específico
às mulheres: as políticas compensatórias. Dentre elas, cabe destacar aquele que
parece continuar sendo a vitrine do governo federal: o programa Bolsa Família,
criado pelo presidente Lula em 2003, com interveniência técnica e financeira do
Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Tendo como
estratégia a transferência direta de renda, com condicionalidades, para a redução
da pobreza e da desigualdade, o Bolsa Família é voltado para um segmento da
população considerado abaixo da linha da pobreza. No Brasil, segundo o Ministério
do Desenvolvimento e Combate à Fome, com 5,25% da população vivendo em
situação de extrema pobreza, até janeiro de 2012 havia 13.330.714 famílias atendidas
pelo programa, recebendo benefícios que variam de R$ 32 a R$ 306.
No entanto, na avaliação de pesquisadores de políticas públicas e exclusão
social, apesar de as pesquisas apontarem a inclusão das famílias em processos
econômicos de produção e de consumo através do programa, tal inserção é
precária, servindo para manter a pobreza sob um nível suportável, tratando-se
na verdade de reprodução e controle sobre tal problema. A pobreza deixa de ser
111

Os grandes empreendimentos e a vida das mulheres
Apesar da necessidade premente de enfrentar as desigualdades vividas pelas mulheres
no campo, recursos públicos têm sido orientados para grandes empreendimentos,
que tendem a provocar cada vez mais conflitos pela terra e pela água.
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enfocada como questão econômica e passa a ser tratada apenas como social, ou
seja, os pobres não deram nem vão dar certo no atual modelo econômico. Tendo
como referência a mesma concepção de pobreza que orienta as políticas do
Banco Mundial, é descartada a possibilidade de alterar a relação entre pobreza e
riqueza, entre níveis de produção e consumo, entre homens e mulheres, fatores
que realmente definem o padrão de desenvolvimento de um país. Repete-se no
programa a prática naturalizada de atribuir às mulheres toda a responsabilidade
pelo alívio da pobreza, mas não por sua superação. No Ceará, são beneficiadas
1.074.356 famílias e a responsabilidade legal recai sobre as mulheres (92,5%).
As responsabilidades têm representado, na maioria dos casos, uma sobrecarga
de trabalho imposta às mulheres, incluindo a responsabilidade pelo bom
desempenho dos filhos e das filhas na escola. O empoderamento das mulheres
previsto no programa não tem modificado as relações de poder dentro de casa e
na sociedade. Pelo contrário, retira a responsabilidade do homem. Além disso, o
programa não inclui políticas ligadas à inserção das mulheres no mercado formal
e qualificado. A mulher fica limitada a buscar atividade precária fora de casa que
possa conciliar com o trabalho de cuidados.
Por aí, passa também uma intencionalidade na fragmentação de grupos sociais
que, com necessidades similares, poderiam se fortalecer na luta por direitos na
comunidade. Ao contrário, o programa favorece a ruptura de laços de amizade e
solidariedade entre as pessoas.
Vale salientar que a obrigatoriedade da frequência escolar das crianças
como condição para que a família tenha acesso ao programa não significa
necessariamente investimentos na melhoria da infraestrutura das escolas ou da
qualidade do ensino. Em 2011, apenas 2,99% do orçamento do governo federal
foi utilizado para educação, em comparação com 45,5% para gastos com a dívida.
Assim sendo, relatório da Unesco de 2011 revelou, dentre outros dados, que o
Brasil tem uma das maiores taxas de repetência da América Latina no primeiro
grau (24,5%). O número é resultado do mau desempenho e do abandono escolar.
Frente a essas considerações sobre o Bolsa Família e a vida das mulheres, há
que se indagar: receber recursos do programa as empodera realmente? O fato de
terem um recurso em seu nome determina que elas irão decidir sobre o destino do
dinheiro ou desenvolver livremente seu potencial social, político e econômico? O
fato de o recurso estar condicionado à presença das crianças na escola não reforça
a responsabilização das mulheres pelo cuidado? Ao que tudo indica, longe de
contribuir para um salto na superação das desigualdades, o Bolsa Família, modelo
para vários países em desenvolvimento, alivia a pobreza mantendo as desigualdades
de gênero e, consequentemente, não contribuindo para o desenvolvimento do país.
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Megaprojetos agrícolas, pecuários, de mineração e de infraestrutura são
viabilizados pelos governos federal e estaduais, com contrapartidas públicas
e parcerias privadas, sem quaisquer resguardos sociais e ambientais. Como os
lugares escolhidos pelo setor privado para viabilizar as promessas dos governantes
são áreas em que estão dunas móveis, terras indígenas, lagoas, manguezais e sítios
arqueológicos, muitos desses empreendimentos geram conflitos ambientais,
sendo contestados inclusive judicialmente pelas populações afetadas. Dessa
forma, vão se mantendo intocadas, inalteradas todas as estruturas que, além de
sustentarem o modelo, possuem um peso diferenciado sobre a vida das mulheres:
a concentração fundiária e, portanto, os conflitos pela terra, que geralmente têm as
mulheres na linha de frente, como escudos na defesa da família e de seus pertences.
Complexos energéticos, siderúrgicos e aquaviários, resorts, centros de feiras e
negócios - equipamentos voltados para o mercado externo, e não para beneficiar
e promover qualidade de vida para a maioria da população - estão deixando
rastros ambientais e sociais profundos, mais visíveis ainda na vida das mulheres
que vivem nas regiões Nordeste e Norte. Os principais impactos para as elas estão
na esfera do trabalho, na relação com as empresas, na convivência comunitária e
familiar, no acesso a serviços públicos e na sexualidade.
Os projetos na área de turismo, além de promoverem a ocupação desrespeitosa
de áreas comunitárias, carecem de participação, planejamento integrado e
estudos de impacto em todas as suas dimensões. Nas áreas litorâneas, seus
promotores, além de imporem outra cultura e modos de vida, tomam espaços
de moradia da população local, afetam atividades pesqueiras e desestruturam
pequenos negócios ou se apropriam deles à custa da superexploração (como no
caso do artesanato prodizido pelas mulheres). Somado a isso, áreas de praia são
privatizadas, inaugurando-se ainda uma reestratificação da comunidade por
meio da entrada de novos sujeitos sociais com seus modos de vida. Para incentivar
esse turismo predador, a imagem das mulheres é utilizada como recurso
propagandístico, tanto para promover o desenvolvimento da atividade como
para atrair turistas em busca de prazeres sexuais. Mulheres para prostituição e
tráfico passam a ser “presa fácil” nessas áreas. É o que vem ocorrendo no caso do
Prodetur-Nordeste, financiado pelo BID desde 1991 para governos que diziam
defender a dinamização da economia da zona costeira nordestina através do
reforço do seu potencial turístico. Nesse tipo de projeto, a atividade produtiva
da pesca é a primeira a ser prejudicada. Pescadores/as são forçados/as a deixar
a praia, indo ocupar a periferia das localidades costeiras, onde geralmente
inexiste infraestruura e equipamentos sociais. Essa situação aflige homens e
mulheres, mas é vivenciada mais intensamente por elas por conta da vinculação
às atividades reprodutivas. Estudos realizados em áreas de execução do Prodetur
indicam que a degradação da qualidade de vida tem resultado no aumento do
consumo de álcool e outras drogas, prostituição e violência doméstica. A ruptura
com os laços de sociabilidade e a destruição ambiental têm servido de base
estruturante não só para os programas na área de turismo, mas para o atual
modelo de desenvolvimento.
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A construção de hidrelétricas no país - que em geral resulta na destruição de
cidades - tem sido um dos principais fatores de perda das condições de trabalho e
sobrevivência das mulheres. Quando ocorrem remoções forçadas, o trabalho não
é facilmente reestruturável em outras áreas. Outro elemento de forte impacto na
vida das mulheres, quando se trata de grandes empreendimentos, é o tratamento
dado à sexualidade. A Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos,
Sociais, Culturais e Ambientais (Dhesca), através da Relatoria Nacional para
o Direito Humano ao Meio Ambiente, em relatório lançado em maio de 2011,
constatou a existência de uma indústria da prostituição na construção de
hidrelétricas na região Norte, em estreita ligação com as empresas construtoras.
Essa situação se complexifica ainda mais em razão da concentração de riqueza
que convive com bolsões de pobreza nas duas regiões.
A Copa do Mundo de futebol que acontecerá em 2014 no Brasil, em cidades
localizadas majoritariamente em regiões litorâneas, já dá sinais concretos de
que serão inúmeras as violações aos direitos das mulheres. Estima-se que o
evento deverá trazer 600 mil turistas estrangeiros e milhões de brasileiros
para o país. Isso preocupa as organizações que atuam na defesa dos direitos
da infância porque o incremento do trabalho infantil e da exploração sexual
representa um risco maior para as mulheres em situação de vulnerabilidade
social, em especial crianças. Nas 12 cidades-sedes (Fortaleza, Belo Horizonte,
Natal, Salvador, Manaus, Brasília, Porto Alegre, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo,
Recife, Curitiba), as remoções de cerca de 150 mil famílias, que vivem em áreas
nas quais serão realizadas obras para o evento, trarão como consequências:
perda e/ou aumento da carga de trabalho para as mulheres das áreas
periféricas; novos encargos com relação aos filhos e pessoas idosas na família;
perda das sociabilidades que se estabeleciam em seus lugares de moradia; e,
principalmente, aumento da exploração sexual infantil e arregimentação de
mulheres, seduzidas pelo dinheiro e por possibilidades futuras, para atender
sexualmente aos turistas. No caso de Natal, Recife, Salvador e Manaus, já
conhecidas internacionalmente como rota do tráfico de mulheres e como
lugares de maior incidência da exploração sexual, esses fatos tendem a se
agravar com o aumento do tráfico humano para o turismo sexual, tal como
ocorreu na África do Sul durante a Copa.
A exploração sexual é ainda reforçada pela forma de atuação da mídia na
divulgação da Copa. Na divulgação dos jogos, os meios de comunicação utilizam
atributos relacionados ao Brasil, visto mundialmente como o país do carnaval,
do futebol e das mulheres como objeto sexual. Para se ter uma idéia, no dia 9 de
março de 2012, o Ministério Público de Mato Grosso, cuja capital Cuiabá será
uma das sedes da Copa, iniciou investigações em uma agência de modelos sob
suspeita de prostituição e exploração sexual. O grupo “Garota Copa Pantanal
2014” divulga na internet vídeos e fotos de garotas entre 14 e 17 anos, em posições
sensuais, com camisetas alusivas à Copa. Em vídeo de três minutos postado em
abril de 2011, que mostra uma adolescente de 14 anos de biquíni, uma mensagem
sugere que a Garota Copa Pantanal pode fazer viagens internacionais.
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A luta pelo direito a ser sujeito do desenvolvimento
Inúmeros são os fatos que revelam a distância entre a igualdade de gênero e o
desenvolvimento em curso no país: desigualdade de remuneração por trabalho
igual; sobrecarga de trabalho das mulheres na tentativa de harmonizar a vida
pública com a doméstica; aumento da participação nos espaços de poder, mas
sem real reconhecimento por parte dos homens; fortalecimento da divisão sexual
do trabalho; a sindicalização canalizada apenas para dar acesso aos direitos
previdenciários e de seguridade, e não para efetivar a participação política.
Enfrentar essas questões de modo a superá-las pressupõe que o governo
brasileiro assuma que o abandono em relação aos direitos fundamentais das
mulheres - e tudo que daí decorre - constitui, de fato, um problema que impacta
no desenvolvimento. Também exige que ele reconheça esse abandono como
resultado da injustiça e da violação dos direitos humanos das mulheres e,
portanto, saídas para tal problema não podem ser postergadas. No entanto, não
é isso que vem ocorrendo.
Assim sendo, o movimento de mulheres vem construindo suas referências no
campo da macroeconomia para lidar com o desafio de impedir que as políticas
de desenvolvimento continuem restringindo o lugar das mulheres, bem como
reforçando as diferenças de sexo e as desigualdades de gênero. Caso contrário, as
demandas das mulheres vão continuar sendo desconsideradas ou consideradas
marginalmente. Na verdade, faz falta uma “teoria da opressão das mulheres”
que dê conta dessa teia de relações em que está envolvida a questão de gênero,
projetando-a em uma perspectiva feminista. Enquanto se segue nessa perspectiva,
estratégica na vida das mulheres, não se pode deixar de lado o urgente, ou seja,
os enfrentamentos diários que permitem recuperar o descompasso histórico
da inclusão de suas questões no debate sobre o desenvolvimento, superando
as desigualdades de gênero. Assim é que desde a década de 1990, as maiores
manifestações de rua por direitos no Brasil têm sido lideradas pelos movimentos
de mulheres, com uma agenda que articula o específico com o geral, o urgente
com o estratégico.
No dia 8 de março de 2006, duas mil mulheres da Via Campesina2 ocuparam
o horto florestal da Aracruz Celulose, em Barra do Ribeiro (RS), para denunciar
as consequências sociais e ambientais do avanço do deserto verde criado pelo
monocultivo de eucalipto. Naquela cidade, encontrava-se a principal unidade de
produção de mudas de eucalipto e pinus, além de um laboratório de clonagem
de mudas, todos da Aracruz. A Via pretendia tornar conhecida a ação predatória
de três grandes empresas: Votorantim, o quarto maior conglomerado industrial
privado do país; Stora Enzo, empresa sueco-finlandesa, maior produtora de papel
do mundo; e Aracruz, brasileira, produtora mundial de celulose branqueada
de eucalipto. Nessa unidade de produção, elas contaminavam o ar, a água e
2 A Via Campesina é uma organização internacional representada no Brasil pelo Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).
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a saúde humana. Mesmo com a abordagem negativa da mídia, perseguição e
criminalização das mulheres que estiveram à frente da ação, o fato foi um divisor
de águas para o movimento ambientalista. As mulheres conseguiram levar o
problema para à população brasileira e dar dimensão internacional ao debate
sobre os impactos do monocultivo do pinus e eucalipto. Além do mais, provocou
um posicionamento crítico por parte das organizações de defesa do meio
ambiente em relação àquelas empresas, contribuindo para que movimentos
sociais e ambientalistas se unissem em torno da questão.
No início de março de 2012, as Mulheres Sem-Terra, articuladas na Via
Campesina, foram às ruas em todo o país cobrar da presidenta Dilma o veto às
alterações propostas ao Código Florestal. Também são as trabalhadoras rurais
que a cada ano, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, em sua Jornada
Nacional de Lutas contra o Agronegócio e por Soberania Ambiental, mobilizada
em 11 estados, ocupam as sedes de órgãos públicos no país, cobrando a
realização da reforma agrária, o combate a qualquer tipo de violência contra
as mulheres e crianças do campo e cidade, a agilidade nas licenças ambientais
para consolidação de assentamentos e a recuperação de passivos ambientais
herdados do agronegócio. Em abril, 150 mulheres realizaram mais um protesto
contra a usina de Belo Monte, no Pará. Organizadas em 11 municípios da região,
as mulheres do Xingu vêm fazendo uma forte oposição ao consórcio responsável
pela obra.
A Marcha Mundial de Mulheres contra a Pobreza e a Violência Sexista,
uma ação internacional que organiza manifestações em diferentes partes
do mundo, tem sido o que há de mais expressivo na luta contra a pobreza. A
Jornada Mundial pela Soberania Alimentar foi organizada como acúmulo de
suas lutas por soberania alimentar, com atividades de formação e ações diretas
para pressionar as empresas que atuam no ramo dos alimentos. Por outro
lado, o trabalho de incidência no Congresso Nacional, feito por organizações
feministas, impediu que iniciativas de projetos de lei que retiram ou contrariam
os direitos das mulheres se tornassem leis. A articulação entre as mulheres rurais
e organizações da sociedade civil já conquistou algumas políticas para o campo
que favorecem o reconhecimento do trabalho produtivo delas. Elas têm clareza
de que sua inserção na produção e o acesso a direitos dependem da reversão da
concentração fundiária historicamente mantida pelas elites do país, cabendolhes, portanto, atuar em diversas frentes e articular diferentes parcerias.
Diante da situação das mulheres hoje, a questão que se coloca especialmente
para os movimentos de mulheres é: onde, em que lugar se instaura o conflito? Qual
é o limite do desassossego das mulheres na luta por justiça de gênero? A frente
de luta pela via das institucionalidades organiza e fortalece os acúmulos ou os
desorganiza? Qual a agenda necessária para que se tenha um país desenvolvido
de modo justo e igualitário.
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Larissa Packer

Capitalismo “Verde”
Como os Novos Mecanismos Jurídicos e Financeiros
Preparam o Mercado para a Economia

Em 2008, os títulos podres (subprimes) do mercado imobiliário norte-americano
detonaram uma das maiores crises da história do capitalismo. Hoje, estima-se
que haja trilhões e trilhões de dólares sem qualquer existência real, sem base
produtiva que os represente para conferir-lhes valor, o que vem deslocando o
sistema especulativo financeiro para as matérias-primas agrícolas, minerais e o
chamado “capital natural”.
Em julho de 2009, o Senado norte-americano denunciou a “especulação
excessiva” das matérias-primas agroalimentares através dos chamados “hedge
funds” - os fundos especulativos de risco que, desde 2003, só têm aumentado
-, criticando casos em que alguns traders detêm até 53 mil contratos ao mesmo
tempo e, que no caso do trigo, seis fundos indexados estão atualmente autorizados
a deter 130 mil contratos sobre o cereal ao mesmo tempo, uma quantia 20 vezes
superior ao limite autorizado para os operadores financeiros padrão1. Segundo o
relatório 2011 da FAO, atualmente somente 2% dos contratos a termo envolvendo
matérias-primas acabam de fato na entrega de uma mercadoria. Os 98% restantes
são revendidos pelos especuladores antes da data de expiração.
No Brasil, a explosão da crise financeira de 2008 pôde ser percebida pela
massiva corrida por terras no país. Para se ter uma ideia, só a China anunciou
disponibilizar U$ 30 bilhões para aquisição de terras no país.
Diante de um assustador cenário de escassez de recursos naturais e da
impossibilidade de absorção dos resíduos gerados com a atual escala do sistema de
produção e consumo, o custo da extração e o fluxo dos recursos naturais tornam-se
cada vez mais altos, superando o próprio custo de processamento da matéria-prima.
Inversamente ao contexto da Revolução Industrial, em meados do século XIX,
quando a nascente tecnologia industrial representava o fator mais caro da produção
diante da abundância de matérias-primas, contemporaneamente a tendência é de
agregação de valor sobre os recursos naturais, bem como de uma nova “acumulação
1 ZIEGLER, Jean. Quando a comida vira um produto financeiro. Le Monde Diplomatique, 14 mar.
2012. Disponível em: < http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1097&PHPSESSID=6ca6
5b6c72a8dda8835d63ed3f706aa9>. Acesso em: 22 mar. 2012.
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O capital natural como proposta do mercado financeiro em crise
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primitiva do capital” sobre recursos ainda fora do comércio global.
A dinâmica da escassez ambiental leva, necessariamente, o capital financeiro
a se reorganizar em torno de bens como ar, água e outros componentes da
biodiversidade que, embora essenciais, não expressavam valor econômico no
comércio. Desse modo, é possível verificar que a problemática ambiental tornase central para o setor corporativo industrial e agrícola, o que pode ser claramente
observado com a massiva presença das corporações transnacionais, não apenas
em espaços de costumeira presença do setor, como a World Trade Organisation
(WTO), mas também nas Convenções ambientais. Trata-se de uma tentativa
de emplacar a regulamentação deste novo mercado global de bens e serviços
por meio dos ativos ou títulos “verdes”, e da produção de novas tecnologias. É
nesta perspectiva que caminham propostas como a da União Européia para a
construção de uma World Environment Organization (WEA).
A proposta de inserir a copa das árvores, através da captura de dióxido de
carbono equivalente evitado (CO2e) - trazida pelo mecanismo REDD (Redução
das Emissões por Desmatamento e Degradação) - coloca os territórios dos países
e das comunidades do Sul global, sobre os quais se encontram a maior parte deste
«capital natural», sob a tutela do capital financeiro. O mesmo se pode dizer da ideia
de incluir outros “serviços ambientais”, trazida pelo instrumento econômico de
valorização monetária da biodiversidade TEEB (ver o próximo capítulo).
Não é por outro motivo que o atual governo brasileiro aposta na valorização
das commodities agrícolas e minerais, incorporando custos ambientais, e se
esforça para regulamentar de forma acelerada estes novos mercados sobre seu
«capital natural», alçando-se à potência “verde” mundial na Rio+20.

4. TEEB e Economia “verde” para a velha fórmula de privatização dos
bens comuns
Já é antigo o diagnóstico de que a forma e o tamanho da economia global
sufocam a capacidade de conservação e renovação dos ecossistemas, gerando,
a cada dia, a escassez dos recursos da biodiversidade e suas funções, como água
potável, ar puro, florestas, fauna e flora, capacidade de regulação de chuvas, de
insetos para polinização, fertilidade dos solos, provisão de comida, suprimento
de materiais e fibras, etc.
Diante disso, há duas ideias inovadoras: a privatização de bens comuns e o
desenvolvimento de novas tecnologias, de novo. Nesse sentido, podem ser
grosseiramente sistematizadas em três, as propostas econômicas aplicadas à
problemática ambiental, principalmente a partir da década de 70:
1) crença no crescimento econômico contínuo através da substituição de
recursos não renováveis por renováveis e nas capacidades das inovações
tecnológicas para aumentar sua eficiência e aproveitamento, teoria mais
aceita entre os tomadores de decisão e base da industrialização agrícola que
fundamentou a chamada “Revolução Verde”;
2) privatização e valoração econômica dos bens comuns, por meio da formação
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2 RELATÓRIO anual elaborado pela FAO (Food and Agriculture Organization), agência da
Organização das Nações Unidade para Alimentação e Agricultura em 2009. Disponível em:<
http://www.fao.org/index_en.htm>. Acesso em: 15 mar. 2012.
3 INÁCIO, Alexandre. Céleres prevê 25,8 milhões de hectares cultivados com OGMs na safra
2010/2011. Valor Econômico, 18 jan. 2011. Disponível em: < http://pratoslimpos.org.
br/?p=2132>.
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do chamado “capital natural”, como forma de combater o problema ambiental,
considerado apenas uma «falha de mercado». Essa tese que ganha força com a
publicação de Garret Hardin, “The Tragedy of the Commons” (1968). Apesar dos
obstáculos em se tratar bens comuns (como o ar, água, sementes, etc.) dentro do
regime proprietário, devido a sua própria natureza, esta tese vem sendo aplicada
junto à primeira pelos tomadores de decisão há pelo menos meio século,
principalmente através dos direitos de propriedade intelectual;
3) decrescimento econômico, proposto pelos adeptos da economia ecológica que
não acreditam em “crescimento de forma sustentável”. A única saída econômica
seria a redução do crescimento de forma projetada através de alterações em
instituições-chave. Isso se daria, em primeiro lugar, nos países desenvolvidos,
tanto nos impostos - com a taxação do fluxo de recursos energéticos e de
materiais - quanto na extração dos recursos naturais e nas externalidades da
atividade produtiva, como a poluição. A tese foca, ainda, na produção doméstica
para mercados internos, economia local, diversificação da produção, redução da
jornada de trabalho, e nos circuitos curtos ou regionais de consumo, etc.
Para aquelas correntes economicistas que consideram a degradação ambiental
apenas uma “falha de mercado”, existe uma baixa disposição dos agentes
financeiros em custear a conservação do meio ambiente em prol de todos os
outros beneficiários devido à ausência de direitos de propriedade sobre os bens
comuns (ar, água, sementes etc.).
Apavorados com a hipótese do decrescimento, alguns instrumentos foram
desenvolvidos a fim de superar esta “falha de mercado”, como as legislações de
propriedade intelectual sobre novas cultivares, através da Convenção UPOV (União
para Proteção de Obtenções Vegetais), ou o TRIPS (Tratado Internacional sobre
Propriedade Intelectual relacionada ao Comércio), de assinatura compulsória
para os países que quisessem aderir à Organização Mundial do Comércio (OMC).
O TRIPS exige a modificação das leis nacionais para autorizar a propriedade
privada sobre quaisquer processos e produtos biológicos que tenham passo
inventivo e aplicação industrial. Com este tratado, genes e microorganismos que são a base para o desenvolvimento de sementes (transgênicas), vacinas e
medicamentos, cosméticos, agrotóxicos, e tantos outros produtos da indústria
de biotecnologia - passam a ser tratados pelo regime jurídico da propriedade
privada, criando-se um novo mercado sobre formas de vida.
Em 2010, a FAO revelou que existem 1,02 bilhão de pessoas famintas no mundo,
um aumento de 100 milhões de pessoas em relação a 20092. Em contrapartida,
U$ 1,02 bilhão de dólares também foi o lucro da maior proprietária de patentes
sobre as sementes no mundo3, a Monsanto, apenas no segundo trimestre de
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2011.4 Ainda na casa de R$ 1 bilhão é o valor estimado pago em royalties pelo
Brasil somente na safra 2009/2010. A transnacional é dona dos genes que tornam
as plantas resistentes ao glifosato, caso da soja transgênica RR (Roundup Ready).
Em 2006, o Brasil já era o quarto maior comprador de sementes do mundo, o que
elevou o custo da semente em média 246% entre 1994 e 2006 (CONAB, 2007). Isso
faz com que a crise dos preços dos alimentos assuma proporções dramáticas no
país, estando suscetível às bolhas de especulação do mercado de commodities
agrícolas e de terras, que só faz aumentar desde a explosão da crise financeira que
atinge as economias centrais desde 2006.o mais novo dos instrumentos é o TEEB
– “The Economics of Ecosystems and Biodiversity”. Encomendada pelo G8+5
em 2007, a iniciativa é sediada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), e coordenada pelo economista indiano Pavan Sukhdev,
chefe da divisão de novos mercados globais do Deutsche Bank. Tem apoio da
Comissão Europeia e de vários ministérios nacionais de desenvolvimento na
Europa. O TEEB se coloca como “a” ferramenta capaz de resolver esta “falha de
mercado” dos bens comuns ao desenvolver uma metodologia para agregar valor
monetário aos componentes da biodiversidade que ainda não incorporaram um
preço, como qualquer outra mercadoria. Vale a pena lançar um olhar mais de
perto neste mecanismo, porque tudo indica que ele terá um grande futuro.
Ao estabelecer preço para os serviços prestados pela natureza, a metodologia
TEEB permite a compra e venda de “serviços ambientais” realizados entre
o fornecedor ou provedor-recebedor (aquele que faz a preservação de um
determinado “serviço” ambiental) e o usuário-pagador (geralmente agentes do
setor produtivo agrícola ou industrial) que, ao comprar um título representativo
de um determinado serviço ambiental, adquire autorização para continuar
degradando e poluindo.
A compra e venda destes serviços - que envolvem bens intangíveis, como
a captura do dióxido de carbono (CO2), a água e outros serviços fornecidos
pela biodiversidade - só pode ser realizada com a emissão de alguma certidão
ou título que comprove a entrega do “serviço” contratado. A compra de algum
tipo de “serviço» ambiental envolve, portanto, a emissão de certidão em nome
do comprador que, além de legalizar o direito de continuar a poluir e degradar,
ainda pode levantar dinheiro através da especulação deste novo “ativo verde” na
bolsa de valores.
Ao vincular os pagamentos por “serviços ambientais” ao mercado financeiro,
com a autorização de emissão de títulos ou ativos que representam toneladas
de carbono captadas, como é o caso do mercado de carbono; ou com as
florestas nativas, como previsto na atual proposta do Código Florestal brasileiro
flexibilizado; a proteção da biodiversidade e a regulação climática tornam-se
um negócio e a possibilidade de conservação ambiental se resume ao custo de
4 Monsanto tem lucro de US$ 1,02 bilhão no 2º trimestre fiscal. Valor Econômico, 06 abr. 2011.
Disponível em: < http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/04/monsanto-tem-lucro-deus-102-bilhao-no-2o-trimestre-fiscal.html>. Acesso em: 10 fev. 2012.
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oportunidade. Quanto maior a especulação sobre o “humor do clima”, quanto
maior o risco sobre as florestas ou a quantidade de emissões, maior o valor dos
títulos ambientais, e, por conseguinte, dos “serviços ambientais”. O lucro da dita
“economia marrom” é a possibilidade de lucros da chamada “economia verde”, é
o chamado win-win. O cálculo é estritamente econômico e nada tem a ver com
meio ambiente.

Este mercado de PSA tem seu início com o mercado de carbono, formado a partir
do mecanismo conhecido como cap and trade em substituição ao mecanismo de
command control (a uma prescrição legal corresponde uma sanção).
Ao assinar o Protocolo de Kyoto, os países desenvolvidos, reunidos no Anexo I
do documento, passam a ter limites máximos de emissão de gases de efeito estufa
(GEE), que teriam de cumprir sob pena de descumprimento dos objetivos da
Convenção sobre Mudanças Climáticas (command and control). No entanto, este
limite pode ser cumprido através de instrumentos financeiros como o Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo - MDL (cap and trade), ou seja, com a compra de
permissões e créditos de compensação dos países que estão abaixo do limite de
emissões ou que não têm limites a cumprir. Com a regulamentação internacional
- que impõe limites às emissões ao mesmo tempo em que autoriza medidas
flexibilizantes para seu cumprimento -, o Protocolo de Kyoto cria a demanda e
escala necessárias para a estruturação do primeiro mercado internacional de
“serviço ambiental” entre países do Anexo I – usuários-pagadores – e os países em
desenvolvimento - fornecedores-recebedores - do PSA carbono, que tem como
mercadoria dióxido de carbono equivalente evitado (CO2 eq).
Mais recentemente, a CDB também introduziu o sistema cap and trade
como mecanismo financeiro para garantir o cumprimento de seus objetivos
e metas. Durante a Conference of the Parties (COP 10) em Nagoya, em 2010,
foram aprovadas 20 metas que impõem limites mínimos para conservação da
biodiversidade ao mesmo tempo em que introduzem mecanismos flexíveis
de mercado, chamados inovadores, para custear estes limites mínimos
estabelecidos. Metas do novo Plano estratégico aprovado para 2020, assim como
o Protocolo de Kyoto, também transferem para o mercado o cumprimento dos
limites através da incorporação dos valores econômicos da biodiversidade nas
contas nacionais dos países.
O estudo TEEB, recepcionado no preâmbulo do Plano de metas nesta COP
10 pela CDB, vem sendo divulgado como metodologia oficial de valoração dos
“serviços ambientais”, capaz de imputar um valor expresso em dinheiro, a fim
de convencer e operacionalizar este mercado que tem como mercadoria uma
ampla gama de processos e produtos fornecidos pela natureza - até então fora do
comércio. Eles vão além do ar (PSA carbono), como a purificação da água (PSA
água), a geração de nutrientes do solo para agricultura, a polinização de insetos,
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Sistema cap and trade e as métricas da biodiversidade
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o fornecimento de genes para a indústria biotecnológica, a beleza cênica, e etc.
(PSA biodiversidade).
Diferente dos alimentos, da madeira, de medicamentos e do turismo, por
exemplo, que beneficiam diretamente a humanidade e incorporam um preço ao
seu valor de uso direto e evidente, existem outros “serviços” providos pela natureza
que, apesar de ter um altíssimo valor para a sobrevivência e bem-estar humano,
não incorporam o preço para serem comprados e vendidos na cadeia de produção,
como a regulação das chuvas, a captura de carbono ou o provimento hídrico.
Nesse sentido, o TEEB propõe uma unificação das métricas da biodiversidade
a partir do preço gerado pelo mercado, ou melhor, da disposição dos agentes
financeiros em financiar este ou aquele “serviço”, incorporando seus custos nas
cadeias de produção. Para tanto, o estudo divide os valores da biodiversidade
em valores de uso e valores de não uso. Os valores de uso podem ser de uso
direto, como alimento, madeira, fibras ; e de uso indireto - regulação do clima,
das chuvas, captura de carbono, etc.; além dos valores de opção – expectativa de
uso futuro da biodiversidade, como construções genéticas ou biológicas. Já os
valores de não uso são aqueles conferidos por um agente, independentemente
de se beneficiar diretamente de seu uso. Dividem-se em valores de legado (para
futuras gerações) e de existência (valor em si de uma espécie ameaçada, por
exemplo). Tirando os valores de uso direto, os demais não possuem mercado e,
portanto, não incorporam preço.
Para estimar o preço ou valor econômico de um serviço, o estudo trabalha
com custos comparativos entre ter um projeto de PSA e os custos de não tê-lo.
Por exemplo, o PSA água apresenta a conta dos custos de financiar “serviços
ambientais” para agricultores recomporem e preservarem matas ciliares nas
nascentes e cursos d’água em comparação aos custos que teria com a instalação
de uma usina de tratamento de água, no caso de continuar suas atividades sem
valorar o custo da água. A depender do custo de oportunidade para a empresa,
será possível ou não conservar a biodiversidade.
Esta fórmula simplificada de valorização da natureza a partir das necessidades
das cadeias produtivas e do mercado, necessariamente, fixa poucas variáveis ou
indicadores de biodiversidade. As funções ou formas de manejo não valorizadas
pelo mercado ou desconhecidos pela ciência oficial estão fora do contrato de
“serviços ambientais”. Dentro desta lógica contratual, na qual se insere a natureza
como “prestadora de serviços” segundo a avaliação do custo de oportunidade de
uma determinada empresa ou cadeia produtiva, pode-se não criar “incentivos
positivos” à conservação da biodiversidade, mas sim mecanismos indutores de
perda de biodiversidade.
De outro lado, devido à dinâmica de oferta e procura, como seria formado o
valor destas novas mercadorias, mesmo aqueles “serviços” já valorizados? No caso
da água, grandes e médios centros urbanos apresentam demanda por quantidade
e qualidade de água, o que vem mobilizando a criação de pagamentos por serviços
ambientais de água nas bacias hidrográfica abastecedoras. Mas qual seria o preço
da água, quem estabeleceria seu preço? Ou ainda o preço da polinização feita
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5 FLORESTAS do Brasil em Resumo -2010: dados de 2005-2010. Disponível em: <http://www.
mma.gov.br/estruturas/sfb/_arquivos/livro_de_bolso___sfb_mma_2010_web_95.pdf>. Acesso
em: 10 mar. 2012.
6 COMUNICAÇÃO SOCIAL. Em 2012, IBGE prevê safra 0,3% maior que em 2011. Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 10. jan. 2012. Disponível em: http://www.ibge.gov.
br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2065&id_pagina=1.
Acesso
em: 15 fev. 2012.
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por um beija-flor ou abelhas, por exemplo, que beneficia o manejo de pragas e a
dispersão de sementes? Qual o valor do “serviço” prestado pelos insetos?
A partir da metodologia TEEB, as horas de trabalho pagas pelo “serviço” do beijaflor seria a estimativa de custos assumidos pela agricultura no caso de extinção
dos mesmos em uma determinada região. Se não houver polinizadores naturais
em uma região, é necessário realizar a dispersão mecânica de sementes, ou seja,
contratar horas de trabalho de um trabalhador e pagar o aluguel ou compra de
um trator para a semeadura. Some-se a isso o valor do diesel (petróleo) para o
veículo; a compra de sacas de sementes (se transgênica, deve ser computada
ainda o custo da patente agregada ao valor da saca), bem como de agrotóxicos;
e os respectivos royalties de propriedade intelectual. Desse modo, o valor a ser
pago pelo trabalho do beija-flor pelo serviço de polinização dependerá do valor
de commodities como o petróleo e de grãos, e do custo do “pacote tecnológico”
agrícola, por exemplo.
Liderando os países megadiversos, o Brasil possui 509,8 milhões de
hectares com florestas nativas, cerca de 60% de seu território5, e conta com
aproximadamente 13 % da biodiversidade encontrada no planeta, com a maior
floresta tropical úmida e a maior reserva hídrica de água doce do mundo, com
destaque para a Bacia Amazônica e as águas subterrâneas do aquífero Guarani. É
buscando a visibilização destes recursos como «capital natural» que o Brasil vem
testando a aplicabilidade da metodologia TEEB, mesmo antes de sua aprovação
pela CDB. Seu objetivo é introduzir os valores econômicos da biodiversidade nas
contas nacionais. O “TEEB para setor de negócios” foi traduzido para o português
em 2010 pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI).
A engenharia legal e as consequências da regulamentação nacional dos
mecanismos financeiros da “Economia Verde” no país
O Brasil possui atualmente 48,7 milhões de hectares de superfície semeados,
com uma colheita recorde em 2011 de 160 milhões de toneladas de cereais, grãos
e sementes oleaginosas, assim como é o maior exportador de soja do mundo,
com 38 milhões de toneladas6. Por isso, diante da crise alimentar e econômica
evidenciada mundialmente, tem o desafio de avançar em sua produção agrícola
e alimentar, e na geração de emprego e renda. Por outro lado, é o maior país
megadiverso do planeta, com 508 milhões de hectares de mata nativa e cerca
de 13% da biodiversidade encontrada no planeta. Frente à crise climática
e ambiental que mobiliza todas as nações do mundo, o Brasil também está
diante do desafio de ressignificar o conceito de “desenvolvimento sustentável”.
A importância estratégica do país nestes dois campos se traduz pelos órgãos-
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chave da ONU dirigidos por brasileiros atualmente: José Graziano da Silva,
que em 2011 assumiu a direção-geral da Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO), órgão encarregado dos recursos fitogenéticos
para alimentação e agricultura mundial; e Bráulio Ferreira de Souza Dias,
recém-empossado secretário-executivo do Secretariado da Convenção sobre
Diversidade Biológica (CDB), responsável por garantir as metas de conservação
e uso sustentável da diversidade biológica do planeta.
A estratégia brasileira é visibilizar o valor econômico dos recursos naturais,
assim como das externalidades ambientais produzidas pelas cadeias produtivas.
Ao encontrar um valor expresso monetariamente para a água ou a fertilidade
dos solos, necessárias à produção de grãos para exportação das commodities
agrícolas, por exemplo, pretende-se agregar valor às commodities agrícolas e
minerais - através da cobrança dos custos ambientais gerados -, assim como dar
ao Brasil a chance de controlar o mercado de “ativos ambientais” e fixar o preço
futuro das “commodities ambientais”. Não é por outro motivo que a Bovespa
(Bolsa de Valores de São Paulo) já vem negociando os novos “ativos verdes”,
resultantes de bônus ou créditos de carbono de projetos de MDL (Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo/Clean Development Mechanism - CDM) e do mercado
de carbono voluntário. Nesse sentido, também foi criada, em fins de 2011, a
Bolsa Verde [stock exchange] do Rio, a BVRio, que pretende ser a primeira bolsa
de valores a desenvolver um mercado de ativos ambientais com o objetivo de
promover a “economia verde” no estado e no país7.
Ao regulamentar o marco nacional para estruturar este novo mercado sobre
a biodiversidade e os “serviços ambientais”, o Brasil pode controlar o custo de
oportunidade entre avançar com soja sobre a Amazônia ou manter a floresta em
pé, jogando com o valor da commodity agrícola ou da commodity ambiental
no mercado especulativo. O que se verifica no país é uma interdependência ou
atrelamento da chamada “economia verde” à “economia marrom”. Quanto mais
poluição e desmatamento gerado pela indústria ou pelo agronegócio, maior o
valor dos “ativos ambientais”, valorizados com a escassez da mercadoria que
representam - a biodiversidade.
É por isso que, desde 2009, pode-se notar um acelerado processo de reformas
legais em curso no Congresso Nacional, tanto nas legislações ambientais - como
ocorre com o principal marco de proteção ambiental do país, o Código florestal;
e o setor de minérios (com a nova proposta de Código Mineração, e a intenção

7 “A Bolsa Verde do Rio de Janeiro, que será conhecida pela sigla BVRio, terá negociações de
produtos já conhecidos, como créditos de carbono, mas também terá novidades, como papéis
relacionados ao código florestal brasileiro, que exige de fazendeiros manter certo espaço de
floresta dentro de sua propriedade”. CRESPO, Silvio G. ‘FT’: Com Bolsa Verde, Rio pode virar polo
financeiro alternativo. Estado de São Paulo, 19. dez. 2011. Disponível em: http://blogs.estadao.
com.br/radar-economico/2011/12/19/ft-com-bolsa-verde-rio-pode-virar-centro-financeiroalternativo/. Acesso em: 20 mar. 2012.
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1.1) A construção do mercado de carbono e a propriedade privada sobre o
ar no país
Em 2009, foi aprovada a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) a
fim de cumprir com as metas voluntárias de redução, entre 36,1% e 38,9% das
emissões projetadas para 2020, então assumidas pelo Brasil. Para tanto a PNMC,
elege cinco planos setoriais estratégicos para as reduções, quais sejam: os
8 Governo deve fechar hoje código de mineração. Estado de São Paulo, 19 out. 2011. Disponível em:
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,governo-deve-fechar-hoje-codigo-de-mineracao,787384,0.htm>. Acesso em: 20 mar. 2012.
9
10 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. A reconfiguração das agroestratégias: novo capítulo da
guerra ecológica.
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de criar uma Agência Nacional de Mineração8) - quanto nos setores de energia,
siderurgia, transportes, tecnologia, águas, etc.
A aprovação do Programa Terra Legal na Amazônia e da Política Nacional
sobre Mudança do Clima (PNMC), ambos em 2009, e a atual proposta de
flexibilização do Código Florestal conjugam-se para inserir principalmente o
território amazônico, o bioma cerrado e seus recursos naturais tanto no mercado
«tradicional» da dita economia “marrom” – com a necessidade de expansão
da fronteira agrícola e geração de energia, por exemplo -; quanto no nascente
mercado de «serviços ambientais» proposto pela chamada economia “verde”.
Isso pode ser percebido pela demanda internacional criada pelo mercado de
carbono para o Brasil, principalmente com o enfoque em suas florestas tropicais
trazido pelos mecanismos REDD e REDD+9, em que pese não haver qualquer
base legal que lhe confira existência jurídica ainda hoje.
O Programa Terra Legal (lei nº11.952/2009) permite a regularização de terras
da União com até 1.500 hectares a todos que detinham a posse das áreas antes de
1º de dezembro de 2004, legalizando direitos de propriedade sobre estas terras
amazônicas. Apesar do discurso de inclusão social, através da regularização
fundiária para pequenos posseiros e do controle do desmatamento, a medida
consiste em verdadeira legalização da grilagem de terras públicas no país, tanto
é que a Procuradoria-Geral da República ingressou no Supremo Tribunal Federal
com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por entender que a simplificação
do processo de titulação favorece mais a demanda de estruturação do mercado
de terras que o reconhecimento efetivo dos direitos territoriais de povos e
comunidades tradicionais10.
Esta medida, aliada à atual proposta do Código Florestal brasileiro, que
confere anistia a multas e penas aplicadas até junho de 2008 aos desmatadores,
complementa a estratégia do setor produtivo agrícola e industrial para legalizar a
exploração de suas terras griladas através da regularização fundiária e ambiental,
abrindo caminho para acessar políticas públicas e legalizar o mercado de terras
e de recursos naturais na Amazônia Legal.
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planos de ação para prevenção e controle do desmatamento e das queimadas na
Amazônia e no Cerrado, que seriam responsáveis, respectivamente por 80% e 40%
dos cortes nacionais; o Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE, responsável
por 6,1 a 7,7% dos cortes de emissões, com foco em centrais eólicas, pequenas
centrais hidroelétricas (PCHs) e bioeletricidade, na oferta de agrocombustíveis,
e no incremento da eficiência energética; o Plano Setorial de Mitigação e de
Adaptação das Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de
Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC), que prevê incentivos de
até R$ 1 milhão por produtor rural que opte por atividades tidas como “menos”
poluentes, como o plantio direto11; e ainda o Plano de Redução de Emissões
da Siderurgia, através do incentivo para o uso de carvão vegetal originário de
florestas plantadas e a melhoria na eficiência do processo de carbonização. A
Política de redução de emissões ainda prevê sua expansão para outras áreas,
como a indústria de transformação, química, papel e celulose e construção civil,
mineração, transportes, trabalho, tecnologia e saúde.
Estes planos setoriais de redução estão autorizados a emitir e vender créditos
de carbono no novo Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), que
será operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores
e entidades de balcão organizado autorizadas pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM)12, através da negociação de títulos mobiliários representativos
de emissões de gases de efeito estufa evitados. O Certificado de Redução de
Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (CREDD), título mobiliário
representativo de 1 tonelada de dióxido de carbono (CO2) equivalente evitada,
está para ser regulamentado por projeto de lei (PL nº 195/2011) que tramita no
Congresso Nacional, criando a propriedade privada sobre o ar e a possibilidade
de circulação da nova mercadoria da chamada “economia de baixo carbono”.
Na prática, a Política Nacional de Mudanças Climáticas cria a demanda de
redução das emissões nacionais e a delega ao mercado através da autorização
de emissão de bônus ou créditos de carbono por setores produtivos tidos como
mais “limpos”. A instalação de megaprojetos energéticos na Amazônia, como
a usina hidrelétrica de Belo Monte ou o Complexo Tapajós, além de impactar
os territórios indígenas e de povos tradicionais amazônicos e gerar danos
incomensuráveis à biodiversidade local, ainda poderão negociar, na forma de
“ativo ambiental”, seu bônus por deixar de emitir carbono, levantando dinheiro
11 O plantio direto é um sistema diferenciado de manejo do solo que visa diminuir o impacto da
agricultura e das máquinas agrícolas (tratores, arados, etc.) sobre o mesmo. Por não revolver
o solo através do plantio sob a palha, é identificado como atividade agrícola menos emissora
de GEE, constituindo-se como a principal tecnologia de uma “agricultura de baixo carbono”.
No entanto, o plantio direto em uma agricultura industrial de larga escala, segue o padrão
tecnológico altamente dependente de combustíveis fósseis, com a aplicação de herbicidas pósemergência para facilitar a morte da planta para cobrir o solo com a palha. Tal procedimento
torna questionável sua identificação como tecnologia “verde”, que deve ser incentivada através
de pagamentos por serviços ambientais como parte de uma “agricultura de baixo carbono”.
12 A CVM é um órgão público que tem como função desenvolver, regular e fiscalizar o Mercado de
Valores Mobiliários.
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13 O Bolsa Verde é um programa de pagamento por “serviço” ambiental público que consiste na
doação de R$ 300 reais a cada três meses, por prazo de dois anos, que poderá ser renovado, às
famílias que residam em Unidades de Conservação na Amazônia.
14 São beneficiárias do programa as famílias que se encontram em situação de extrema pobreza,
equivalente à renda per capita mensal de até R$ 70. Os estados abrangidos são Acre, Amapá,
Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, e parte do estado do Maranhão.
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no mercado financeiro. Também siderúrgicas que substituam seu carvão mineral
por carvão vegetal, vindo de monocultivos de árvores plantadas, também poderão
emitir créditos de carbono evitado, e capitalizar-se com os negócios verdes nas
bolsas de valores. Do mesmo modo, o agronegócio e os monocultivos de soja,
por exemplo, poderão receber benefícios como isenção fiscal e financiamentos
facilitados a juros baixos para o plantio direto com aplicação de altas taxas de
herbicidas, o que autoriza o setor agrícola industrial a continuar avançando sua
fronteira agrícola e ainda emitir créditos de carbono equivalente evitado.
Em síntese, com a autorização de recomposição das espécies nativas com
monocultivos de exóticas (eucalipto, dendê, etc.) ganha a indústria madeireira, de
papel e celulose. O setor dos agrocombustíveis, assim como o agronegócio, ganha
com o desmatamento (anistiado com a nova proposta de Código Florestal) e com
o mercado de carbono sobre a agricultura (Plano Agricultura de Baixo Carbono).
Ganham também os consórcios energéticos e a construção civil, com as cerca
de 300 pequenas e grandes barragens contratadas para a Amazônia, que se
credenciam no MDL de energia “limpa”. Com o mercado nacional e internacional
de carbono, e o capital fictício criado com o mito da economia verde, ganham
ainda a indústria “marrom” e os maiores desmatadores e poluidores!
Por outro lado, os planos de redução das emissões nos biomas amazônico
e cerrado, de 80% e 40% das emissões nacionais respectivamente, não recaem
sobre os setores que mais respondem pelas emissões e degradação, mas sobre
as populações tradicionais e suas práticas de manejo do território. Através de
programas como o Bolsa Verde13, lançado pelo governo federal em outubro de
2011, os beneficiários14 ficam obrigados a desenvolver atividades de conservação
e uso sustentável. Isso significa que o ônus para o cumprimento das metas de
redução das emissões acaba recaindo sobre aquelas populações que sempre
foram responsáveis pela conservação e uso sustentável. Caso as famílias não
cumpram com os requisitos do termo de adesão, além de perderem a bolsa,
podem ser multadas por formas de manejo tradicional, como as técnicas de
pousio para realizar os roçados para sua subsistência, que podem gerar focos de
incêndio, mas em níveis insignificantes, e que favorecem a biodiversidade.
Ao invés de induzir boas práticas de uso e conservação das florestas, a PNMC
pode criminalizar as formas de manejo dos povos que, historicamente, garantem
o uso e conservação da floresta em pé e, por outro lado, beneficiar os setores das
cadeias produtivas que mais poluem e degradam, tanto com a autorização da
emissão de “ativos ambientais”, como também com políticas de incentivos fiscal
e tarifário.
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A construção do mercado da biodiversidade e a propriedade privada sobre
as florestas nativas no país
Também com o objetivo de cumprir as metas de Aichi para a redução da degradação
e desmatamento da biodiversidade fixadas no Plano Estratégico para 2020 da
CDB, o governo brasileiro também se apressa para aprovar em tempo recorde uma
Política Nacional de Biodiversidade, que tem como base a valoração econômica dos
componentes da natureza; as parcerias público-privadas na gestação das Unidades
de Conservação; e a concessão de florestas públicas. Sua proposta se fundamenta
em incentivos corporativos ou de mercado para a conservação e uso sustentável da
biodiversidade através da política de pagamento por serviços ambientais (PSA). O
que pode gerar, a exemplo do que vem acontecendo no âmbito das políticas sobre
mudanças climáticas, a regulamentação de um mercado nacional da biodiversidade.
É dada a largada para a introdução das florestas tropicais no mercado financeiro.
Tramitando no Congresso Nacional, o projeto de lei nº 792/07 pretende estabelecer
o Mercado Nacional de Pagamentos de Serviços Ambientais, autorizando a
comercialização de diversos componentes da biodiversidade através de contratos
privados ou públicos realizados entre comunidades fornecedoras de “serviços
ambientais” e empresas poluidoras-compradoras de autorizações para continuar
a gerar danos (“compensações ambientais”/offsets). Enquanto isso, à semelhança
do título de propriedade sobre o ar ou o carbono, a CREDD, atual proposta de
flexibilização do Código Florestal, autoriza a emissão da CRA (Cota de Reserva
Ambiental), título de crédito representativo de um hectare de floresta nativa, que
poderá ser comprada e vendida tanto para compensar áreas que não tenham
Reserva Legal exigida por lei15 como para serem negociadas em bolsas de valores no
mercado financeiro. De fato, os grupos que construíram a flexibilização do Código
Florestal e a regulamentação dos Pagamentos por Serviços Ambientais pretendem
induzir a demanda pelo mercado da biodiversidade e dos ecossistemas, ou seja,
regularizar a compra do direito de poluir e degradar.
A compra e venda desses títulos é feita por agentes privados através da bolsa
de valores. Eles adquirem esses ativos ambientais através de contratos de compra
e venda de “serviços ambientais”, firmados com fornecedores destes serviços
(agricultores, povos e comunidades tradicionais, etc.), em troca da emissão do
título em seu nome. O território e os recursos naturais, objeto do contrato de
PSA, passam a ser o lastro, ou seja, a garantia do título (CREDD ou CRA), e devem
estar à disposição do usuário-comprador.
É necessário frisar que, para garantir o monitoramento e a fiscalização do
“serviço” contratado, o artigo 6º do projeto de lei de PSA assegura, ao usuário15 O Código florestal brasileiro, de 1965, exige um mínimo de cobertura vegetal nativa a qualquer
propriedade privada no país. Trata-se de uma intervenção administrativa nos direitos de
propriedade privada em nome do interesse público e social, a fim de garantir observância dos
índices de produtividade e das legislações ambiental e trabalhista. A Reserva Legal é de no
mínimo 20 % da posse ou propriedade no Sul do Brasil, de 35% no bioma Cerrado e de 80% do
total da área na Amazônia Legal.
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A reconfiguração do papel do Estado sob o verniz verde do capital especulativo
Neste mercado, o Estado aparece como fomentador da demanda e produtor da
escala necessária para consolidar o novo mercado verde, assumindo o mecanismo
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pagador do serviço, pleno acesso à área objeto do contrato e a dados relativos
às ações de manutenção e recuperação realizadas pelo provedor. O contrato de
PSA é vinculado à matrícula do imóvel por meio de servidão ambiental, ou seja,
da renúncia do provedor do serviço aos direitos de supressão ou exploração da
vegetação por no mínimo 15 anos.
Por exemplo, o contrato que os índios Munduruku fecharam com a empresa
irlandesa Celestial Green garante à empresa – usuária-pagadora neste contrato
- o livre acesso sobre toda a extensão de 2,3 milhões de hectares do território
munduruku, e o direito de propriedade de “quaisquer certificados e benefícios
que se venha a obter através da biodiversidade desta área, durante o período
do contrato”, por um período de 30 anos. Além disso, proíbe os Munduruku
de exercerem seus direitos de livremente usar, fruir e dispor das terras que
tradicionalmente ocupam, sem necessidade de autorização prévia da empresa
compradora dos serviços ambientais. Trata-se da compra do direito real de
usufruto exclusivo do território pela empresa contratante, hipótese proibida pela
Constitucional Federal do país, que garante o usufruto exclusivo das terras aos
povos indígenas que as habitam.
Sob o verniz de um contrato de REDD, a empresa adquire por via contratual não
apenas os direitos de propriedade sobre créditos de carbono equivalente evitado,
mas o livre acesso a todo o território munduruku, sua biodiversidade, recursos
biológicos e minerais por um período de 30 anos. Para acessar a biodiversidade
nacional, qualquer país ou empresa usuária deve requerer à entidade nacional
competente (no caso do Brasil, ao CGen – Conselho de Gestão do Patrimônio
Genético), através de um consentimento livre prévio e informado, o direito de acesso
aos recursos biológicos nacionais, como requer a Convenção sobre Diversidade
Biológica e o recém-assinado Protocolo de ABS. Quando este acesso envolve os
territórios dos povos e comunidades tradicionais, tal consentimento deve ser
requerido às comunidades e mediado pelo CGen. Pelas informações prestadas pela
FUNAI (Fundação Nacional do Índio), órgão que lida com a questão indígena no
país, já existem nove contratos similares aos do Munduruku assinados entre povos
indígenas e empresas transnacionais poluidoras-compradoras, flagrantemente
ilegais e que não se sustentam frente ao ordenamento jurídico brasileiro.
Entretanto, o que é mais assustador não é a realização de contratos como os
do Munduruku, mas sim a existência de propostas do governo brasileiro para
regulamentação de um mercado nacional de pagamento por serviços ambientais,
que coloca em risco a própria soberania nacional sobre seu território e recursos
naturais. Isso representa um retrocesso de 20 anos das negociações nacionais que
buscam, na CDB, a soberania nacional sobre os recursos biológicos e, na Convenção
do Clima das Nações Unidas, a não inserção das florestas no mercado de carbono.
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cap and trade, já desenhado no âmbito internacional com o mercado de carbono.
É ele quem cria legislações que impõem limites nacionais para as emissões ao
mesmo tempo em que autoriza a compra de créditos de carbono, ou seja, a
compra do direito de poluir – offsets -, regulamentado pela PNMC. Além disso,
cria limites mínimos de cobertura florestal por posse ou propriedade ao mesmo
tempo em que autoriza a compensação da Reserva Legal e a compra e venda de
florestas nativas na bolsa de valores, com a proposta do novo Código Florestal.
Assim, é o Estado brasileiro quem cria o mercado em benefício do setor privado
e corporativo. Ele gerencia a demanda e produz a escala, organizando o mercado
de pagamentos por “serviços ambientais”, regulamentando quem compra e
vende, como se compra e vende, e qual será o preço do “serviço”.
Nesse sentido, o Estado pode agir apenas como organizador e incentivador da
conservação e do uso sustentável, como pode também ser sócio do setor privado
e do capital financeiro.
No primeiro caso, o Estado opta pela estrutura de comando e controle (fiscaliza o
cumprimento das leis), mas complementa seu papel como incentivador das ações de
interesse público e social através de isenções e incentivos fiscais ou mesmo pagamentos
realizados com recursos de fundos públicos, constituídos pela arrecadação de taxa
sobre a água ou pelos recursos especiais dos royalties do petróleo.
Nessa situação, os serviços ambientais não geram títulos ou ativos para serem
negociados na bolsa de valores. No entanto, os custos do desmatamento e da
poluição – gerados com a cobrança dos royalties ou com a outorga da água são repassados para todo o conjunto de consumidores e contribuintes, já que
o dinheiro dos pagamentos vem do aumento da taxa sobre água ou da gasolina
e outros produtos feitos à base de petróleo, e não para aquele que realmente
desmatou e poluiu – o setor industrial que gera lucro a partir da apropriação de
bens comuns, como a água e os recursos naturais!
Esta política aposta, na verdade, no “sucesso” da indústria marrom (quanto
mais petróleo, mais dinheiro para os “pagamentos” de serviços ambientais).
Uma alternativa poderia ser a taxação sobre a atividade de extração de minerais,
do carvão mineral ou do petróleo, visando ao desestímulo dessa atividade frente
outras alternativas mais sustentáveis. Assim, em vez de taxar a externalidade,
quando já se produziu o dano ambiental; opta-se por desestimulá-la com
a cobrança sobre a atividade em si. Outra alternativa seria destinar as multas
oriundas das infrações ambientais para um fundo de incentivo às ações de
uso sustentável, além de taxar os agrotóxicos – cujos componentes químicos,
escandalosamente, gozam de isenção fiscal no país –, beneficiando a produção
de alimentos saudáveis, com incentivos à agroecologia e aos sistemas orgânicos.
Como sócio do mercado financeiro, o Estado forma um estoque de serviços
ambientais adquiridos dos agricultores, extrativistas, povos e comunidades
tradicionais, mediante contratos públicos e o pagamento de bolsas, para depois
emitir e negociar os títulos de carbono ou de floresta nativa com as empresaspoluidoras que precisam compensar suas emissões e degradação, e comprar
o direito de poluir. O estado do Acre criou o sistema estadual de incentivos a
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Conclusão
O pressuposto de que a valoração econômica da biodiversidade e a regulamentação
dos direitos de propriedade sobre bens comuns são as únicas saídas para o uso
sustentável e a conservação da natureza se mostra inviável não apenas pela
própria natureza destes bens comuns, que não expressam valor monetário como
mercadoria, como pela comprovada derrota histórica da aplicação destas correntes
economicistas à problemática ambiental e do desenvolvimento humano. Ao
contrário, são exatamente estas opções as causas estruturais das crises pelas quais
passa a humanidade.
Em linhas gerais, a proposta de transição para uma “Economia Verde” apresentase como legitimação do direito dos países desenvolvidos de comprar a renovação
de suas dívidas históricas que não serão pagas, transferindo este ônus para os
territórios das comunidades do Sul global, que passam a ser as garantias ou
lastro deste novo mercado sobre a natureza.
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serviços ambientais em 2010 que - através de uma agência reguladora, sociedade
anônima (S/A) de economia mista - negocia títulos de créditos resultantes dos
serviços do estado e de terceiros. Esse formato de pagamentos por serviços
ambientais aliado ao mercado financeiro significa a capitalização dos estados
que detêm floresta em pé e escala de “serviços ambientais”, colocando-os como
principal titular e operador do mercado financeiro. O acordo subnacional
Califórnia (USA) – Acre (Brasil) – Chiapas (México), que coloca as florestas e
territórios do Acre e Chiapas para realizar compensações massivas em favor
das indústrias poluidoras da Califórnia, vem funcionando com base nesta lei
estadual, que não goza do amparo em qualquer lei federal.
Tal formato de funcionamento do mercado financeiro – que tem no Estado
seu promotor, regulador e sócio – propõe uma reconfiguração do papel do
Estado e do que seja uma política pública. O Estado autoriza e atrela o acesso a
direitos sociais dos povos e comunidades a contratos de prestação de serviços
ambientais com o setor privado e corporativo, e por tempo determinado. Caso
não haja pagamentos, não haverá políticas para garantir o acesso ao direito à
terra, ao trabalho, à moradia, à alimentação, etc.?
Este mecanismo reduz a capacidade de intervenção do Estado e dos povos na
gestão tanto de suas florestas quanto de seus territórios, que passam a estar gravados
com o ônus de realizar compensações ambientais massivas em favor da manutenção
do insustentável padrão de desenvolvimento dos países desenvolvidos.
Esta transição dos marcos jurídicos e políticos para internalizar a biodiversidade
nas contas nacionais está realizando um ajuste estrutural de liberalização das
políticas públicas, podendo modificar o próprio conceito de soberania do Estado,
dos povos e comunidades sobre seus recursos naturais e território.

A DIMENSÃO
INTERNACIONAL

Christian Russau

Lula super-herói

Copenhague, final da tarde do dia 3 de setembro de 2009, os termômetros marcam
14 graus Celsius. Para europeus do norte, uma temperatura ainda amena, mas
para brasileiros, um frio do cão que pede luvas para proteger as mãos. Dentro
do prédio do Congresso, uma alegre comemoração brasileira, cujo protagonista
central, aos olhares severos e frios dos europeus, parece não caber mais em si em
seu êxtase transbordante.
Minutos antes, a 121ª Assembleia do Comitê Olímpico Internacional acabou
de anunciar a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016: o Rio de Janeiro,
desbancando Chicago, Tóquio e Madri. Nos minutos que se seguem à decisão,
todas as regras do protocolo são quebradas, conforme registra a mídia. “Quando o
presidente do COI, Jacques Rogge, pronuncia a palavra Rio de Janeiro e vira a placa,
uma explosão de alegria do lado brasileiro. Lá está Lula pulando como um torcedor
qualquer, abraçando todos, chorando como se fosse uma criança. Imediatamente
tenta partir em direção à delegação espanhola. Não consegue. É bloqueado, como
num jogo de futebol americano. Mas fura o bloqueio. Sob o comando de Lula, a
comemoração brasileira em Copenhague vira carnaval baiano”, relataram repórteres
brasileiros que presenciaram o êxtase de Lula naquele dia, que mais tarde ele
chamaria de “o dia mais feliz da minha vida”. E Lula parecia não se cansar de pular.
“Lula e Pelé comemoram o gol da Olimpíada juntos, bandeira do Brasil nas
costas. Juntam as lágrimas. Arrastam mais uma multidão. Lula para e faz questão
de abraçar Juan Antonio Saramanch, 89 anos, ex-presidente do COI e artífice da
candidatura de Madri, sentado no meio do tumulto. Dá um beijo na testa dele. (...)
Meia volta. Lula arrasta a turba de novo. Começa a cantoria: Cidade maravilhosa
cheia de encantos mil...”, relatam os repórteres do portal Terra.
Na coletiva de imprensa logo em seguida, Lula não consegue mais se segurar
de alegria e chora durante alguns minutos sob os holofotes das câmaras. A
manchete do jornal alemão Süddeutsche Zeitung anuncia em letras garrafais:
Quando homens choram, e estampa as fotos dos políticos brasileiros, um por
um, no momento da emoção1.
O portal de notícias Terra descreve que o presidente do COI não conseguia
acreditar no que se passava. E nem tinha visto tudo ainda. A coletiva de Lula
1
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Süddeutsche Zeitung, 2 de setembro de 2009.

Um Campeão Visto de Perto Uma Análise do Modelo de Desenvolvimento Brasileiro

Por que o modelo de desenvolvimento brasileiro faz
tanto sucesso lá fora

no COI, segundo o portal Terra, rompeu com todos os costumes e todas as
regras do protocolo. Lula chorou, riu, brincou e até ironizou os perdedores, mas
aparentemente ninguém ligou. Lula pode fazer isso. E quando no final, anunciou
que “depois de 2016 vamos nos candidatar para os Jogos Olímpicos de Inverno”,
Lula conquistou definitivamente a todos.
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“Falo com todo mundo, sou amigo de todo mundo”
Três meses mais tarde, novamente em Copenhague. Os termômetros caíram
sensivelmente. Conforme Lula contaria em entrevista à revista The Economist,
em dezembro de 2009, durante as negociações sobre mudanças climáticas na
capital dinamarquesa, quem pediu para sentar ao lado do presidente norteamericano não foi ele, e sim o próprio Obama. “Ele disse: ‘Quero sentar ao
lado do meu amigo Lula’”2. Em Copenhague – onde, segundo suas próprias
palavras,estava-se discutindo nada menos do que “a salvação do mundo” –
Lula tratou as negociações em torno de compromissos de redução de emissões
de CO2 com muito mais seriedade do que muitos outros participantes
presentes. Ainda antes da cúpula sobre o clima em Copenhague, o Brasil
de Lula assumira uma posição de vanguarda entre os países emergentes,
comprometendo-se unilateralmente a diminuir suas emissões até o ano de
2020 entre 36,1% e 38,9%, bem como reduzir o desmatamento na Amazônia
em 80%. Sem dúvida, um objetivo ambicioso, que Lula transformaria em lei
no início de 2010.
“Precisávamos conversar seriamente. Bem, tentamos. Participei de reuniões
até as 4h da madrugada, algo que eu não fazia mais desde os meus tempos de
sindicato. Em um dado momento, eu chamei a China, a Índia e a África do Sul e
disse: agora vamos tomar uma decisão. Não vai haver acordo. Foi quando Obama
concordou em conversar conosco”3, disse Lula em entrevista à The Economist na
edição de 30 de setembro de 2010. Ele está profundamente convencido de que
conversar e negociar está na base da busca de solução política.
“Alguém precisa conversar. Eu converso com todo mundo, sou amigo de todo
mundo. Eu conversarei com todos, serei amigo de todos. Não faço distinção
segundo meus relacionamentos pessoais. Como chefe de Estado, mantenho
relações cordiais com o mundo inteiro. Não trato ninguém como sendo de
segunda classe”, foi como Lula explicou à The Economist a sua visão de política.
“Em política, você não pode relaxar e pensar: ‘Não vou conversar com ninguém,
meus assessores podem fazer isso’. Isso não é jeito de fazer política. Já foi o tempo
em que Stálin, Churchill e Roosevelt sentavam em torno de uma mesa, mandavam
vir um bom conhaque, um bom uísque e tomavam decisões e resolviam os
problemas do mundo. Hoje tem muito mais gente, mais lideranças e uma maior
massa de apoio, e por isso é preciso haver mais política, mais conversa.”
2
3

The Economist, 30 de setembro de 2010.
Ibid.
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“Conversar” enquanto verbo que não significa falação de político, e sim
conversar com um interlocutor, negociar a fim de chegar a um acordo – esta
talvez seja a maior profissão de fé de Lula. Para ele, política significa conversa. Se
alguém fosse lhe pedir um conselho essencial, disse Lula à Economist, seria este:
“Não terceirizem a política!”. Política é conversar; e conversar é fazer política.
Segundo testemunhas oculares confiáveis, em seu tempo de líder do sindicato
de metalúrgicos do ABC paulista, Lula sempre guardava uma garrafa de 51 no
armário atrás de sua mesa de trabalho. Ela era aberta no início da entrevista e
ia sendo esvaziada no curso da conversa. “Sociabilidade na conversa animada”,
assim talvez se possa descrever o estilo de Lula de fazer política e de debater.
E foi provavelmente essa animação que o Lula chefe de Estado deve ter
passado para os que o rodeavam, contaminando-os até mesmo com sua euforia.
Participantes do Fórum Social Mundial de Porto Alegre de 2003 lembram
(independentemente uns dos outros) de suas impressões quando Lula discursou
para milhares de pessoas e fez cada um se sentir como se tivesse o privilégio
de participar de uma animada roda de bate-papo com o presidente brasileiro.
A capacidade de Lula de dar a uma fala o caráter de uma conversa, aliada a seu
indiscutível talento de animador4 (“Lula, o animador”, como o jornal Süddeutsche
Zeitung o descreveu recentemente, em 5/3/2012) – esta mistura, aparentemente
acima de qualquer suspeita, torna-o tão simpático.

Na cúpula do G-20 em Londres, em abril de 2009, o presidente americano Barack
Obama não poupou elogios a Lula. Dirigiu-se a ele, apertou suas mãos diante das
câmeras e enfatizou: “Este é o cara. Adoro este rapaz. É o político mais popular
do mundo”5. O New York Times conferiu a Lula o “status de um dos porta-vozes
mais poderosos do mundo em desenvolvimento” para logo depois voltar a falar
de sua fama, mas sem omitir um recado subliminar: “Ele tem sido chamado de
presidente-Teflon, o presidente mais popular do mundo, um líder que sobreviveu
a um escândalo após o outro, enquanto atingia novos recordes de popularidade”6.
E, no entanto, na semana anterior, no final de março de 2009 – quando as
ondas do tsunami financeiro já estavam varrendo o mundo havia vários meses e
um pacote de socorro para os bancos sucedia outro a cada novo estremecimento
da crise – muitas testas se franziram no exterior quando Lula disse em Brasília,
diante do premier britânico Gordon Brown, que a crise econômica fora “causada
pelo comportamento irracional de brancos de olhos azuis que pareciam saber
tudo antes e agora revelam não saber nada”. A segunda parte da oração é correta,
mas a primeira foi criticada, ele não deveria ter se expressado daquela maneira.
4
5
6
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Süddeutsche Zeitung, 5 de março de 2012.
New York Times, 2 de abril de 2009.
Ibid.
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“O presidente mais popular do mundo” abusa da cordialidade, mas
também usa os cotovelos
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Para o New York Times, Lula estava prestes a se expor a acusações de racismo,
mas a reação foi fraca. O exterior fez vista grossa até mesmo a essa pisada na bola.
Lula continuava numa onda de sucesso que parecia não acabar mais. “Lula
superstar” estampou o Süddeutsche Zeitung. “Lula superstar”7 virou um bordão
nos jornais europeus e foi adotado por outros meios de comunicação (entre
outros, Der Spiegel, 21/2010, bem como canais de TV abertos e privados). E assim
continuou sendo ao longo de 2010.
Enquanto, em 2010, a crise econômica e financeira continuava se alastrando, a
empresa estatal Petrobras realizou o maior aumento de capital de todos os tempos,
em um volume de cerca de 58 bilhões de euros. Depois do aumento de capital,
um Lula nem um pouco modesto se revelou em nova entrevista à The Economist:
“Vejam como o destino sorriu para mim. Um socialista inveterado quando era
líder sindicalista, eu serei o presidente que participou da maior capitalização
jamais vista. Não foi Bill Gates, não foi Soros, não foi nenhum grande empresário
– foi um metalúrgico. Quando as pessoas dizem que sou sortudo, eu digo: sim,
é verdade, sou mesmo, acho que tem uma mão de Deus aí”. Para observadores
externos, ainda mais de regiões secularizadas, essa menção à influência divina
pode parecer estranha. Mas para brasileiros, ainda mais do Sertão Nordestino,
onde Lula nasceu e se criou, é mais do que natural e não levanta suspeitas sobre
uma certa autoconfiança.
Mas em 2010, ano em que tudo parecia dar certo para Lula e sua reputação
internacional não tinha limites, também houve golpes duros. Quando, em maio,
junto com a Turquia, Lula tentou fazer com que o Irã enviasse seu urânio para ser
enriquecido naquele país, Lula foi excessivamente autossuficiente. Durante visita
oficial em Moscou, ele estimou as chances de sucesso do acordo iraniano em “9,9
de 10”8. As negociações fracassaram. Washington acusou Lula de ingenuidade.
O troco foi dado em entrevista à The Economist mais tarde, acusando o então
Grupo de Viena (EUA, França, Grã-Bretanha, Rússia, China e Alemanha) de não
manterem a palavra.
Para o New York Times, antes de se passar um ano já estava claro que Lula estava
usando os cotovelos no nível diplomático9. Observadores dos EUA começaram
a atribuir uma certa arrogância a Lula. Em Washington, ganhava terreno a
certeza de que aquela gestão diplomática de Lula era “produto da tremenda
autoconfiança de Lula, que acredita ser um mágico que pode operar milagres e
conseguir o que outros tentaram e não conseguiram,” teria dito, segundo o New
York Times, o presidente do Inter-American Dialogue Centers de Washington,
Michael Shifter. E mais: “Mr. da Silva vê as negociações do Irã como forma de
enfrentar o domínio americano e alavancar a emergência do Brasil como um
player importante no cenário internacional”10. Para o New York Times, não havia
dúvida: “O fantasticamente popular Mr. da Silva desafiou os Estados Unidos em
7
8
9
10

Süddeutsche Zeitung, 3 de dezembro de 2009.
New York Times, 14 de maio de 2010.
New York Times, 23 de setembro de 2009.
New York Times, 14 de maio de 2010.
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tudo, de comércio e mudanças climáticas até o golpe hondurenho do ano passado
e o longo embargo de Washington contra Cuba”.11 A verdade é que, no Brasil, um
certo antiamericanismo – e, de maneira mais geral, um ímpeto anti-imperialista
– não é nem raro, nem totalmente incompreensível por experiência histórica.
Visto por esse ângulo, compreende-se talvez certa atitude de escárnio de Lula
em relação à crise nos países do Norte. Desde o início de 2009, foi possível sentir
a desconfiança dos círculos internacionais – em primeira linha, de Washington –
da fama de Lula como presidente do Brasil e “líder dos BRICS”. “O desejo do Brasil
de ser considerado um dos grandes poderes econômicos é parte da frustração de
Lula”, disse Johanna Mendelson-Forman do Programa Américas do Center for
Strategic and International Studies ao New York Times.
A desconfiança que surge devido à nova forma autossuficiente de o Brasil
se apresentar é também consequência de uma certa frustração própria. Dessa
forma, Johanna Mendelson-Forman continua: “É como se ele dissesse: ‘Agora
consegui fazer do Brasil um poder econômico e o mundo desaba’”12. Lula
provavelmente corroboraria a primeira metade da frase, enfatizando-a com
orgulho. E o expressou de sua forma na entrevista à The Economist: “Começamos
a nos amar, não temos mais complexo de inferioridade”.
Apesar desses atritos durante o ano, a fama de Lula parecia ter chegado ao pico:
a revista Time elegeu Luiz Inácio Lula da Silva como “o líder mais influente do
mundo” de 2010. Houve até boatos dando conta de que Lula almejava nada menos
do que o posto de secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), mas
Lula nunca os comentou. A esta altura, é preciso perguntar: De onde veio esta forte
imagem de super-herói construída no exterior e em que contexto isso de seu?

Nem sempre Lula gozou de uma reputação tão unânime. Em novembro de 1989,
seis dias depois da queda do Muro de Berlim, ele foi o candidato-surpresa da
esquerda que, contra todos os prognósticos eleitorais, conseguiu 16,08% dos
votos no segundo turno da eleição, contra Fernando Collor de Mello (28,52%
dos votos). Na imprensa europeia, Lula ganhou apelidos como “bicho-papão da
burguesia”13, “líder trabalhista da esquerda radical”14, “candidato da esquerda
quase-marxista”15 ou “ex-metalúrgico barbudo”16, com uma retórica repleta de
“instrumentos de tortura dos arquivos de grupos esquerdistas europeus”17. O
jornal francês Le Monde disse que o PT de Lula era gauche radicale, esquerda
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radical18, cujos “cavalheiros da esperança socialistas”19 estavam reunidos em um
partido “altamente ideologizado”20.
A mídia brasileira ainda aumentou essa imagem de Lula durante o embate
eleitoral de 1989. O magnata da imprensa Roberto Marinho, dono do maior
grupo de comunicação do Brasil, Organizações Globo, declarou guerra a Lula
e ao PT, sem temer lançar mão de manipulações. Logo, Lula perdeu contra
seu concorrente Collor no segundo turno eleitoral. Voltou como candidato
presidencial em 1994 e em 1998, mas perdeu ambas as eleições para Fernando
Henrique Cardoso.
Lula passou por uma visível transformação. Passou a se apresentar de maneira
mais moderada, trocou o pulôver pelo terno e adotou uma postura de chefe de
Estado. Substituiu o slogan “Sem medo de ser feliz”, de 1989, por “A esperança
venceu o medo” em 2002 – e eis que era chegada a hora de Lula e do Partido dos
Trabalhadores.
Naquele ano eleitoral de 2002, o Brasil foi duramente castigado. Meses antes,
a derrocada da Argentina fizera manchetes e os tremores tectônicos do colapso
argentino ameaçaram arrastar o Brasil para o precipício. Ao longo de alguns
meses, o real perdeu 40% de seu valor contra o dólar. A taxa de inflação estava
em 25,3% e, diante do crescimento do “ex-metalúrgico barbudo” nas pesquisas,
começou uma fuga de capital de US$6 bilhões nos três meses que precederam a
eleição. Na época, Luiz Dulci, assessor político de Lula, taxou esse processo de
“ato de terrorismo financeiro”.
Quarenta e cinco milhões de brasileiros e brasileiras viviam então em pobreza
extrema. Ao mesmo tempo, o país se digladiava com o FMI em torno de novas
linhas de crédito enquanto a dívida externa estava em US$210 bilhões. Em agosto
de 2002, o FMI mandou um recado inequívoco para o Brasil, condicionando a
liberação de qualquer nova parcela de crédito à confirmação do compromisso
dos candidatos presidenciais com reformas econômicas e as condições de crédito
do FMI. Diante disso, não admira que o Financial Times resumisse na véspera
da eleição de 2002: “Todos os sinais de uma moratória potencial são visíveis:
uma crescente carga da dívida pública, altas taxas de juros de curto prazo, baixo
crescimento, uma moeda em rápida desvalorização e uma perda internacional
de confiança. Diante das atuais taxas de mercado, até um otimista admitiria que
o Brasil está insolvente.”
O legendário investidor George Soros tampouco acreditou em Lula. Vaticinou
ataques especulativos contra o real, caso Lula ganhasse as eleições e profetizou
que um futuro governo Lula se veria obrigado e declarar a moratória da dívida.
“Na Roma antiga, só votavam os romanos, no capitalismo global moderno, só
votam os americanos, não os brasileiros”, resumiu Soros. A reação brasileira não
tardou. Lula ganhou tanto o primeiro turno no começo quanto o segundo turno
18 Le Monde, 18 de novembro de 1989.
19 FAZ, 19 de junho de 1989.
20 El País, 18 de novembro de 1988.
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de 27 de outubro de 2002. Com cerca de 53 milhões de votos, obteve 20 milhões
de votos a mais que seu adversário do PSDB, José Serra.
Depois da eleição, o The Guardian britânico se mostrou cético em relação
às perspectivas de Lula21: “Lula encara o dilema de ter que enfrentar o
descontentamento popular, enquanto tenta, ao mesmo tempo, restaurar a
confiança dos investidores […] Não há nada que Lula possa fazer para garantir
a confiança do mercado. Não importe se ele ameniza sua fala ou veste ternos,
os analistas sempre o verão como líder do maior partido esquerdista da
América Latina.”
Ao assumir o cargo, em 2003, Lula tinha plena consciência de que a situação
do Brasil era crítica e que o país estava à beira do precipício. Comparou a situação
do Brasil ao Titanic: “O iceberg do Titanic foi afastado e os buracos foram tapados
e bem soldados”, disse, ao avaliar o primeiro ano do mandato em dezembro de
2003. Tinha consciência de que podia errar menos na sua gestão do que seus
antecessores. “Não posso errar”, declarou Lula durante o Fórum Social Mundial
em Porto Alegre, em janeiro de 2003. “Não posso errar porque não fui eleito pelo
apoio de um canal de televisão, não fui eleito pelo apoio do sistema financeiro,
não fui eleito por interesses dos grandes grupos econômicos.” Antes da eleição
de 2002, em sua Carta ao Povo Brasileiro, Lula dissera que o Brasil teria que se
transformar e que alcançaria êxitos e conquistas. Ele pedia nada menos do que
um novo contrato social para o país.

Oito anos mais tarde, Lula se despediria do Palácio do Planalto em Brasília com
uma taxa de popularidade de mais de 80% – segundo os institutos de opinião,
algo inédito no Brasil. E na eleição da sucessão de Lula, os outros candidatos
mal ousaram propagar uma alternativa política ao seu modelo. Quase todos
concorreram como candidatos que queriam continuar a política de Lula. Sua
popularidade era tão grande que seu voto aberto – na visão de interpretações
nacionais e internacionais – abriu o caminho ao palácio presidencial para sua
candidata preferida, Dilma Rousseff. Desde janeiro de 2011, Dilma é a primeira
mulher a ocupar o cargo de presidente do Brasil, e cujos índices de popularidade
no primeiro ano de governo (59%) até suplantaram os de Lula no início de seu
tempo no Planalto (42%). Mas quais foram os motivos do sucesso do governo
Lula durante esses oito anos?
O ponto de partida, ao assumir o governo em 2003, foi a aliança forjada por Lula
e o PT com um sem-número de partidos diferentes que formaram a chamada
base governista. Cargos ministeriais foram ocupados com naturalidade tanto por
comunistas convictos quanto pelo empresário da área têxtil, José Alencar, o novo
vice-presidente. Fazer alianças eleitorais para governar até mesmo com partidos
conservadores e personalidades do outro lado do espectro político não foi nada
21 The Guardian, 4 de novembro de 2002.
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estranho para Lula. O PT aceitou aquilo porque tinha uma visão política de longo
prazo e conhecia o modo bem peculiar de como funciona a política no Brasil.
Nisso tudo, Lula conseguiu mediar entre interesses e posições conflitantes,
negociar, integrar e sentar os adversários em torno de uma mesa. Ao mesmo
tempo, quando o assunto era muito candente e delicado, ele simplesmente
esperava até tudo se resolver.
Só a partir dessa perspectiva é possível compreender os momentos
aparentemente tão contraditórios de seu governo. Lula pretendia acabar com a
fome no país em quatro anos através do programa Fome Zero, mas depois de
um ano admitiu que não poderia cumprir a meta. O bem-sucedido e altamente
elogiado programa Bolsa Família permitiu um modesto apoio financeiro de R$95
por mês (em média) a cerca de 13 milhões de famílias – mas Lula ficou devendo
ao país o “novo contrato social”. Promoveu a pequena agricultura familiar através
dos microcréditos governamentais do Pronaf ou da aquisição de produtos locais
para a merenda escolar pela Conab – mas, por outro lado, apoiou mais ainda o
agrobusiness com suas imensas monoculturas. O Ministério do Desenvolvimento
Agrícola, sempre em mãos da esquerda, apoiou os pequenos camponeses,
enquanto o Ministério da Agricultura, dominado pelos conservadores, protegeu
os grandes agricultores. Lula quis dar mais direitos, mais cidadania e maior
participação aos pobres, mas colocou inúmeros megaprojetos, como barragens,
oleodutos, transposições de rios, projetos de mineração, siderúrgicas e refinarias
no topo da agenda de apoio governamental, atingindo duramente os moradores
locais, que em suas precárias condições de vida se viram expostos ao surto de
modernização decretada de cima para baixo. Uma das principais metas de Lula
foi acabar com o desmatamento na Amazônia – por outro lado, ele promoveu
a exportação de carne. Outra foi reduzir a violência e a criminalidade junto
com os respectivos estados através de programas e medidas. Cidades como o
Rio de Janeiro têm sido elogiadas no exterior por sua “política de pacificação”
– já os moradores das favelas se queixam muitas vezes da falta de resultados. A
ideia era combater a criminalidade ligada às drogas – mas em muitos lugares a
polícia está entranhada nas estruturas mafiosas das milícias locais, aumentando
o sofrimento da população. Lula tentou envolver os sindicatos – mas não quis
confrontar o empresariado. Aumentou o salário-mínimo de maneira gradual
e sustentável (em janeiro de 2003, era de R$200 e no final de 2010 estava em
R$510, um incremento de mais de 150% – mas no mesmo período os ganhos da
Bovespa superaram 500%. O PIB subiu 4% em média de 2003 a 2009, atingindo
até 7,5% em 2010 – mas a produtividade continua baixa em comparação com
outros países. A reforma agrária, uma das principais promessas eleitorais, foi
adiante bem mais lentamente do que no governo anterior. Quis promover os
direitos humanos e abriu novos espaços para a sociedade civil – mas sem ter que
pagar um pedágio muito alto. Quis rever a ditadura militar (1964-1985) – mas não
privou os militares de seus tradicionais direitos e espaços. Os créditos do FMI
e da dívida externa e seus juros foram servidos, de maneira que, em 2008, Lula
pudesse orgulhosamente anunciar ao mundo que o Brasil não tinha mais dívidas
141
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líquidas com o FMI, tendo se tornado um credor líquido. As reservas em divisas
do Brasil cresceram de US$40 bilhões em 2002 para US$290 bilhões no final de
2010. Enquanto isso, a dívida externa deu lugar a uma dívida interna crescente,
que no final de 2010 estava em R$1,6 trilhão. Durante a gestão de Lula foram
criados mais de 10 milhões de novos postos de trabalho, a taxa de desemprego
caiu de 10,5%, no final de 2002, para 6,7%, no fim de 2010 – mas na questão da
distribuição justa da riqueza social, o Brasil continua entre os últimos lugares.
Nos oito anos de governo, segundo o IBGE, cerca de 25 milhões de brasileiros
conseguiram migrar para a chamada classe média baixa, enquanto estimativas
indicam que as mesmas 10 mil a 15 mil famílias continuam recebendo a parte do
leão dos US$ 120 bilhões anuais como pagamento pelo serviço da dívida.22
Em sua análise do governo Lula, o historiador britânico Perry Anderson
ressalta que Lula “imaginou, a partir da identificação social, que o Estado
brasileiro podia se dar ao luxo de ser mais generoso com os mais pobres, de uma
forma que faria uma diferença substancial para suas vidas. Mas essas concessões
vieram sem custo para os ricos ou mais confortáveis que de toda maneira se
beneficiaram muito durante todos aqueles anos. Poderíamos perguntar: Isso
realmente importa? Não equivaleria justamente à definição do mais desejável de
todos os resultados econômicos, o “ótimo de Pareto”?23 O próprio Lula enxergou
a situação da seguinte maneira: “Veja, eu que fui líder sindical por tanto tempo,
penso que estamos vivendo o momento mais importante de harmonia entre
capital e trabalho”, disse na entrevista à The Economist.
Redistribuir o bem estar – e sem tocar no bem-estar dos ricos e prósperos. Face
à demanda da economia mundial extremamente favorável ao Brasil, este “ótimo
de Pareto” parecia possível. E tudo isso associado à fé de Lula na conversa, na
integração, na negociação e, quando necessário, no compasso de espera. Esse
era o seu mote. E funcionou bem. O escândalo de corrupção do mensalão abalou
o seu governo até a medula em 2005, cabeças rolaram na política e a oposição já
estava farejando um segundo processo de impeachment, como o que derrubou
Fernando Collor de Mello em 1992. Mas Lula foi protegido, ficou sentado em sua
cadeira presidencial, o escândalo em torno de nota de dólar em malas e cuecas
passou – e mal respingou nele.
Segundo estimativas, o caixa 2 do mensalão abasteceu cabeças coroadas do PT
com cerca de R$27 milhões para a compra de votos de deputados de outros partidos
a fim de fazer maioria no Congresso para conseguir aprovar projetos de lei. Quem
acompanha a política brasileira ao longo dos anos pode tentar entender o sistema,
no sentido de compreender o que estava acontecendo. Muitos dos eleitores se
chocaram com o fato de que o PT, que sempre vendeu uma imagem de partido
limpo, tenha aceitado essa compra de votos, e se chocaram também com as somas
estratosféricas envolvidas. Perry Anderson explica isso como sendo uma espécie
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de “prêmio-trabalhador” (workers’ premium): “Com menos deputados e menos
amigos espontâneos no Legislativo, o PT tinha que subornar em uma escala maior
a fim de obter maioria no Congresso. Talvez pudéssemos falar de uma espécie de
prêmio-trabalhador, tanto no que se refere à corrupção quando à desinflação: uma
necessidade de satisfazer o FMI com um superávit primário maior, de manter a
economia estável, de extrair mais do que o possível e distribuir dinheiro de caixa
2 com a finalidade de ganhar poder”24. Os principais acusados no escândalo do
mensalão nunca deixaram dúvida na direção do fluxo de dinheiro, quem dava e
quem recebia. “Eles agiram sem obter vantagens pessoais, simplesmente pelas
necessidades da causa”, foi como Perry Anderson assinou embaixo das ações e
intenções dos responsáveis pelo mensalão. No Brasil, há uma expressão bem
conhecida sobre políticos e corrupção: “Rouba, mas faz”. Nesse caso, teria-se
tentado atribuir uma inversão do provérbio aos artífices do mensalão no PT, do tipo
“Eles fizeram, mas não roubaram?”. Não – mas talvez sim, também. O escândalo do
caixa 2 do mensalão chocou muitos dos companheiros antigos de Lula, muitos de
seus eleitores, principalmente na classe média de esquerda que sempre enxergou no
Partido dos Trabalhadores a alternativa moral para o velho sistema político. Isso teve
consequências interessantes para a eleição de 2006 no segundo período de governo
de Lula. “Alienado pelo mensalão, grande parte do eleitorado de classe media que
apoiara Lula em 2002 desertou”, diz Anderson. Mas o escândalo do mensalão pelo
jeito chocou menos as camadas mais pobres da população: “Os pobres e os mais
velhos votaram nele em números maiores do que nunca”, constatou Anderson.
Pelo jeito, para os pobres no Brasil contou mais o impacto da política de combate à
pobreza de Lula para a sua situação de vida com a melhoria real da renda.
Pois enquanto o mensalão abalava profundamente o governo, o PT e seus
seguidores, Lula, que estava sendo protegido apesar de infindáveis tentativas
de derrubá-lo, concentrava-se em outras coisas. Mandou tocar uma política
econômica e financeira ortodoxa com cortes nos orçamentos, pagamentos do
serviço da dívida e política de juros altos. A partir de 2004, com a demanda mundial
por recursos naturais, apostou em um modelo de desenvolvimento decididamente
orientado pelo crescimento, apoiado em um paradigma de recuperação do tempo
perdido da industrialização mais energia. Com impostos mais altos e cortes de
despesa, o governo obteve superávits primários que, por sua vez, eram utilizados
através de programas sociais como Fome Zero ou Bolsa Família para o combate à
pobreza e à fome. Um dos marcos na área social foi a entrada dos trabalhadores
rurais no sistema de previdência social, mesmo que durante décadas de trabalho
informal nunca tivessem contribuído. Assim, a política econômica favorável aos
investidores de um governo atento para os problemas sociais veio acompanhada
de nítidos aumentos do salário-mínimo, bem como a expansão massiva da
concessão de créditos baratos. Isso gerou um considerável aumento do poder
aquisitivo da população mais pobre, mas a parte do leão dos meios financeiros

24 Ibid.
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Não existe brilho sem sombras: as vozes dissonantes
O charme e o carisma de Lula, sua “política de nova liderança”26, aliados
ao crescimento econômico impressionante do Brasil (já é a sexta potência
econômica mundial) fundiram a imagem de Lula e do país e fizeram o New York
Times resumir: “Ele tem a aura, tem o poder, ele influencia muito”27. Acontece
que as formas da imago nunca correspondem à essência, e sim à imagem que o
observador tem. E é preciso admitir que isso também se aplica a esse texto.
Mas vale a pena atentar para as vozes dissonantes que sempre existiram no coral
aparentemente uníssono do elogio a Lula no exterior. São declarações como aquela
sobre a crise feita por aquelas pessoas “de olhos azuis” que apontam para outra
25 Ibid.
26 New York Times, 4 de novembro de 2010.
27 New York Times, 4 de setembro de 2010.
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continuou fluindo para o agrobusiness, os produtores de commodities, bem como
os detentores de títulos da dívida pública.
Observadores descreveram este modelo de governo e política como “o sistema
Lula”. Do ponto de vista macroeconômico e diante do pano de fundo de uma
nítida demanda por matérias-primas brasileiras no mundo todo, incluindo a
China, o Brasil estava se dando muito bem com este “sistema”.
Paralelamente à ascensão econômica, que também tem seus lados negativos
e seus perdedores, operou-se no nível internacional, quase em sincronia, uma
transformação igualmente radical na imagem midiática, que passou de exmetalúrgico para presidente festejado. Surgiu a imagem de um presidente que
durante os oito anos de governo evidentemente alcançou vitórias no país e no
palco internacional, e para quem ninguém mais franziu a testa. Quando Lula falou
no Fórum Econômico Mundial em Davos de 2010 – por meio de discurso lido pelo
seu ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, já que teve de cancelar sua
participação pouco antes por motivo de saúde – em sua qualidade de cidadão do
mundo para a elite econômica reunida, ninguém entre os poderosos e influentes
torceu a cara. Ao contrário: a elite de Davos estava sorvendo suas palavras. Quando
ele falou de criar um “outro mundo”, Davos aplaudiu o “superstar” que antes
apelidara com desprezo de “ex-metalúrgico barbudo”.
O “sistema Lula”, que desde a posse em 2003 era atentamente observado
no exterior, rapidamente ganhou o consentimento de influentes meios de
comunicação, a chamada influential media. “Praticamente desde o início, a
The Economist e o Financial Times ronronavam com admiração pelas políticas
simpáticas ao mercado e as perspectivas construtivas do governo Lula,
contrastando-o com a demagogia e a irresponsabilidade do regime de Chávez na
Venezuela. Nenhum elogio era suficientemente alto para o estadista que colocou
o Brasil em um caminho firme rumo à estabilidade e prosperidade capitalistas”,
diz Perry Anderson em sua análise Lula’s Brazil.25
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imagem de Lula. É, por exemplo, a indignação precoce e hostilidade de Lula contra
a Suíça quando ele, em 2009, depois de um suposto ataque extremista contra uma
brasileira, acusou a Suíça de racismo e seus ministros quiseram levar o caso para
a ONU, até alguns dias depois ficar claro que a vítima havia se mutilado. Ou sua
falta de medida quando, em 2007, por ocasião da retomada das obras de Angra
3, garantiu que “nunca acontecerá no Brasil o que aconteceu em Chernobyl”. Ou
quando irrompe em generalizações investindo contra ambientalistas europeus,
dizendo-se indignado ao ver “que muitos dos dedos que apontam contra a
energia limpa dos biocombustíveis estão sujos de óleo e carvão”. São também
seus acessos verbais contra os ambientalistas brasileiros, a quem acusa de falta
de compreensão pelo que é verdadeiramente importante para o Brasil. Some-se
a isso episódios como o não cumprimento da palavra com o bispo da diocese de
Barra, no Nordeste, Dom Luiz Cappio, a quem Lula em 2005 prometera diálogo e
sustentabilidade no projeto de transposição do Rio São Francisco, tendo rompido
a comunicação pouco depois para realizar o projeto contra todas as resistências
locais. São as observações parcialmente pejorativas de Lula sobre os indígenas
que resistem contra o progresso por ele propagado em forma de megabarragens
e que simplesmente taxou de obstáculos ao desenvolvimento. Tudo isso são sons
dissonantes que, no exterior, muitas vezes, não passam de notas de pé de página,
mas que, olhadas de perto, são importantes para entender Lula e a sua concepção
de paradigma de desenvolvimento para o Brasil.
Isso porque apesar da demanda de Lula de ouvir todos os brasileiros e lhes
ajudar a ter acesso aos seus direitos, são justamente as pessoas atingidas pelos
megaprojetos e pela valoração de territórios inteiros que ele não escutou. São
os Guarani-Kaiowá do Mato Grosso do Sul que defendem suas terras contra
plantadores de cana de açúcar e barões da pecuária, correndo risco de serem
assassinados por pistoleiros de aluguel nos conflitos em torno de terras. Eles
fazem parte dos perdedores do modelo de desenvolvimento aparentemente
tão bem-sucedido aos olhos da opinião pública mundial. Ou a população local
atingida pelos projetos de mineração, cuja água potável é poluída e cujos pulmões
estão negros com a poeira das minas. São os índios Kayapó do Rio Xingu, que
perdem suas terras com a usina de Belo Monte e se defendem, a quem Lula
acusa de impedir o desenvolvimento. São as populações da floresta, que com
sua economia extrativista vivem em harmonia com a mata – e a quem é roubada
sua base de subsistência, primeiro pela máfia das madeireiras, depois pelos
barões pecuaristas e, finalmente, pela monocultura da soja. São os ribeirinhos
do Rio Madeira que há gerações adaptam sua economia aos mangues na várzea
– e cuja colheita não depende mais das estações do ano, e sim das decisões dos
administradores da barragem. São os pequenos pescadores locais, cujas redes
ficam cada dia mais vazias por causa dos poluentes das minas ou das indústrias
em seus rios. São as mulheres do semiárido nordestino, proibidas de buscar
água no canal porque o latifundiário precisa dela para suas lavouras que visam
lucro rápido. São os sem-teto das metrópoles, cujos aluguéis explodem com o
crescimento da bolha imobiliária. São milhões de sem-terra brasileiros, a quem a
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Constituição promete terra com a reforma agrária, mas que esbarram nas cercas
das fazendas de soja no Centro-Oeste do Brasil que fornecem ração para as
fábricas de carne animal da Europa para que o bife do europeu continue barato.
No entanto, muitos deles, embora sejam perdedores do modelo, deram seus
votos a Lula e a sua sucessora Dilma por falta de encontrar alternativas atraentes
entre os outros candidatos. De qualquer maneira, nas eleições para a “era pósLula”, os candidatos praticamente apostavam quem seria o melhor “Lula”.
Para observadores do exterior, os números macroeconômicos impressionantes,
a expansão da infraestrutura e a evidente redução da pobreza no país é ao mesmo
tempo sedutora e surpreendente. Afinal, o Brasil sempre esteve sob a alcunha de
“país do futuro“ (Stefan Zweig). Um futuro que sempre continuaria ali – não no
“agora” do tempo presente, mas sim sempre no “amanhã”. Consequentemente,
políticos e jornalistas estrangeiros vêm disputando quem mais elogia o modelo
de desenvolvimento brasileiro, o Brasil que emerge, que está “bem na frente”.
Mas vale a pena olhar mais de perto.
A partir do simples ponto de vista de uma industrialização – inclusive
agricultura mecanizada – que tenta recuperar o tempo perdido, gerar e manter a
criação de valor no país, o modelo de desenvolvimento propagado por Lula parece
coerente. Explorar as matérias-primas cobiçadas no exterior, como minérios,
soja, cana de açúcar, celulose e outras, ao mesmo tempo em que fomenta a
indústria e cria mais valor do produto no próprio país é uma acepção clássica
de desenvolvimento que – no caso de Lula, associado a diversos programas
sociais – justificadamente deve ser visto como conceito sociodemocrático de
modernidade e desenvolvimento.
Ao mesmo tempo, esse modelo de desenvolvimento orientado para o crescimento
causa consequências que o governo frequentemente vê como efeitos colaterais,
mas que têm resultados profundos para a população atingida localmente. Os
ribeirinhos e indígenas expulsos pela construção de megabarragens nos Rios
Xingu e Madeira podem atestar isso, assim como os pescadores e vizinhos da
siderúrgica TKCSA no Rio de Janeiro, empreendimento conjunto da ThyssenKrupp
com a Vale. Neste último caso, a ideia de produzir mais valor no país em forma de
placas de aço corporifica o ideal de Lula. Há poucos anos, um ministro próximo
de Lula, perguntado pelo ideal desenvolvimentista do presidente, respondeu:
“Siderúrgicas, siderúrgicas, siderúrgicas”. Não se deve subestimar, nesse contexto, a
formação política de Lula enquanto sindicalista da indústria. Assim, a usina de Belo
Monte na Amazônia e a siderúrgica TKCSA no Rio de Janeiro são simbólicas para o
panorama das fantasias desenvolvimentistas do ex-metalúrgico – industrialização
tardia mais energia. Quem paga a conta é a população local.
Foi a esses problemas que o exterior não prestou e nem presta suficientemente
atenção, pois a imagem esboçada pelo observador externo de Luiz Inácio Lula da
Silva sobrepuja esses sons dissonantes. No Brasil, foi dito que Lula era “o dobro
do tamanho de seu partido”. No exterior, a imagem de Lula às vezes parece ser do
tamanho do próprio país. E ele não parecia exatamente desgostar disso. Assim, é
verdadeira a imagem do Lula simpático, “amigo de todo mundo”, educado e cordial,

Christian Russau Lula super-herói – Por que o modelo de desenvolvimento brasileiro faz tanto sucesso lá fora

com carisma e aura, com uma animação que às vezes até causa estranhamento
para europeus frios, o Lula que gosta tanto de conversar, que usa essa sociabilidade
e confiança nas conversas da esfera política pré-institucional, e que empresta à
sua ação no espaço político institucional a autenticidade que ele irradia. Mas da
mesma forma não se deve deixar de ver que, se as vozes dissonantes tivessem sido
levadas em consideração no processo de construção da imago de Lula no exterior,
sua imagem poderia ser diferente. Mas não foi esse o caso.
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Gerhard Dilger

Extrativismo e Ambições Atômicas

Na novo vocabulário do ministério alemão das Relações Exteriores, o Brasil
está entre as “potências modeladoras do mundo” com quem o governo alemão
gostaria de dialogar de igual para igual. Pelo menos foi o que disse o ministro
Guido Westerwelle em sua segunda visita ao Brasil, em fevereiro de 2012. Pouco
antes, o Brasil havia ascendido oficialmente à posição de sexta maior economia
do mundo, de acordo com seu PIB.
Westerwelle, que em suas várias viagens à América Latina é claramente visto
como aquele que abre as portas para as empresas alemãs, aposta em bons negócios
com o Brasil, país que ele classifica como “centro de poder da América Latina”. Ele
está engajado na criação de um ambiente propício a investimentos de empresas
alemãs e na eliminação de barreiras alfandegárias, principalmente por um acesso
preferencialmente livre às matérias-primas da região, como fica claro a partir da
leitura de diversos documentos do governo alemão e da União Europeia.
Ao longo do século XX, empresas alemãs desempenharam um importante
papel em determinados setores na modernização do Brasil. No final de 1926, o
hidroavião Dornier Atlântico percorreu a rota Buenos Aires-Montevidéu-Porto
Alegre-Rio de Janeiro. Esta viagem inaugural fora organizada pelo CondorSyndikat, filial da Deutsche Aero-Lloyd/Lufthansa, que pouco depois participaria
com 19% no capital da Varig, a primeira linha aérea brasileira. Até o fim dos anos
1930, a frota da Varig consistia de diversos equipamentos alemães.
Com cerca de 800 empresas teuto-brasileiras, São Paulo é a maior sede mundial
da indústria alemã. No Brasil inteiro, são mais de 1.200 empresas. A Volkswagen
do Brasil existe desde 1953 e hoje conta com cinco fábricas. Com isso, o Brasil é
o terceiro maior país fabricante da montadora VW, logo depois de Alemanha
e China. Em 2011, a multinacional alemã conseguiu um resultado recorde no
Brasil, com mais de 800 mil veículos produzidos no país, mantendo sua posição
de primeiro lugar no ranking para o mercado interno. Trata-se de uma marca de
grande força simbólica. Nas metrópoles brasileiras, as consequências do boom de
automóveis são visíveis no dia a dia. Símbolo de status por excelência, o carro barra
a mobilidade e deteriora a qualidade de vida de milhões de pessoas. A ampliação
do transporte público de curta distância não consegue dar conta do recado.
Sob a liderança do pragmático político de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva
(2003-2010) e da atual presidenta Dilma Rousseff, o Brasil registra taxas de
crescimento acima da média, mas que em grande parte estão ligadas ao boom
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de matérias-primas dos últimos anos. É a variante brasileira de uma política
social-democrata que reúne a ambição pelo crescimento e os esforços por
melhorias sociais. Com medidas concretas para a inclusão social de milhões de
brasileiros, o governo do PT até ultrapassou os social-democratas europeus pela
esquerda, mas o capital nacional e internacional também está feliz com o rumo
que o Brasil tomou. Em termos econômicos, tanto Lula quanto Dilma apostaram
amplamente na continuidade, apesar do nítido distanciamento retórico do
programa neoliberal. Assim como seus colegas sul-americanos, são adeptos de
um “extrativismo saqueador (...) com amplo alcance geográfico, fortes efeitos
sociais e ambientais, bem como vantagens duvidosas para o desenvolvimento
nacional“, como expressou o ambientalista uruguaio Eduardo Gudynas.
Segundo ele, estariam sendo criados enclaves econômicos com forte presença
de conglomerados multinacionais, em que os custos sociais e ambientais seriam
externalizados. A consequência disso é que, em termos ambientais, o Brasil
engatou a marcha à ré.
Ainda que nos últimos anos muita coisa tenha sido escrita sobre o “novo” global
player Brasil nos governos de Lula e Rousseff, é preciso dizer que a ambição de
fazer do país uma potência não é exatamente nova entre governantes brasileiros.
Para isso, o domínio da tecnologia nuclear sempre lhes pareceu imprescindível.
E na República Federal da Alemanha sempre encontraram ouvidos – entre outras
razões porque isso também servia aos interesses do lobby da indústria nuclear.
Do ponto de vista estritamente econômico, a construção das duas usinas
nucleares em Angra dos Reis – que funcionam mais mal do que bem – já foi um
desastre. Apesar disso, o Brasil retomou a construção de Angra 3 e o governo
alemão garante os créditos de exportação para isso.
De forma parecida – ainda que geralmente mais discreta – a participação de
empresas alemãs em outros megaprojetos polêmicos também sempre conta com
apoio político. Mesmo que políticos e empresários alemães façam isso por desejo
expresso das autoridades brasileiras que, em última análise, são os responsáveis
por seus projetos, é preciso dizer que nada tira dos alemães a responsabilidade
compartilhada pelas consequências negativas de suas atividades para as pessoas
e o meio ambiente.

A megasiderúrgica da Thyssen-Krupp no Rio
O estadista brasileiro mais destacado do século XX, sem dúvida, foi o presidente
Getúlio Vargas (1930-45; 1951-54). Nacionalista autocrático, ele foi o principal
responsável pela criação da Previdência Social e de importantes leis trabalhistas,
mas também e principalmente pela industrialização com forte participação
estatal. Seu sócio preferido na construção de uma grande siderúrgica em Volta
Redonda, no estado do Rio de Janeiro, teria sido a firma alemã Krupp, mas por
motivos estratégicos a estatal Companhia Siderúrgica Nacional, fundada em
1941 e inaugurada em 1946, foi construída com ajuda dos Estados Unidos.
A hora e a vez dos alemães chegaria somente 60 anos mais tarde. Desde 2006,
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na baía de Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, o conglomerado ThyssenKrupp lidera a construção do maior complexo siderúrgico da América Latina
– justamente no mesmo lugar que, na Segunda Guerra Mundial, fora recusado
por razões de segurança. Na época, Vargas queria excluir o risco de ataques pela
Marinha do Reich. Hoje, a companhia Vale, gigante na produção de minério de
ferro, detém 27% da ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA).
Trata-se de um clássico projeto extrativista do tipo enclave econômico em Santa
Cruz, uma das regiões mais pobres do Rio de Janeiro. A Vale fornece o minério
de ferro extraído em Minas Gerais, o carvão mineral para as coquerias vem da
Colômbia e a produção inteira é exportada para as plantas da Thyssen-Krupp –
cerca de 60% vão para uma nova siderúrgica no estado americano do Alabama
e 40% para a Alemanha. Lá, as placas de aço bruto, que chegam a pesar até 35
toneladas, são processadas e viram chapas ou se transformam em outros produtos
que abastecem a indústria automobilística, entre outros setores. No início de 2012,
a produção anual já atingira metade da meta de 10 milhões de toneladas de aço.
Durante muitos anos, a mídia local festejou a construção da usina como sendo
o “filé mignon” do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de Lula. Numa
brochura da ThyssenKrupp de 2009, o diretor para meio ambiente, Gunnar Still,
elogiou a rapidez da autorização para a obra, que levou apenas dois anos para
sair: “Na Alemanha, teria demorado muito mais tempo”. A empresa retribuiu com
uma doação milionária para a reforma da sede do Instituto Estadual do Ambiente
(Inea), responsável pela concessão das licenças no estado do Rio de Janeiro.
Embora até hoje o Ibama não tenha concedido a licença de operação definitiva
da siderúrgica, a produção começou em 2010, quando o presidente Lula inaugurou
a fábrica, elogiando-a como emblema de um crescimento “responsável e sério”
do Brasil. No entanto, as funestas consequências do megaprojeto para as pessoas
e o meio ambiente já estavam mais do que claros. Desde o início dos trabalhos
de escavação da lama em 2007, sedimentos de metais pesados altamente tóxicos
foram revirados e milhares de famílias de pescadores perderam a sua base de
sobrevivência. Os pescadores que ainda continuam pescam, na melhor das
hipóteses, um quarto da quantidade de peixes que pescavam antes da TKCSA.
O líder da Associação dos Pescadores dos Cantos dos Rios, Luis Carlos Oliveira,
foi obrigado a deixar Santa Cruz em 2009 depois de várias ameaças de morte, indo
para outro estado sob proteção federal da Secretaria Nacional de Direitos Humanos.
Virou vítima dos milicianos que dominam Santa Cruz. Ainda não há provas de uma
ligação direta entre eles e a direção da firma. A Secretaria de Direitos Humanos fala
de milicianos que “supostamente” estiveram empregados no setor de segurança
da fábrica da TKCSA. Até hoje, Luis Carlos Oliveira ainda não voltou para casa.
Frequentemente, pessoas suspeitas perguntam por ele em seu antigo bairro.
Jadir Baptista, membro da diretoria da CUT do Estado de Rio de Janeiro, relata
ter sido expulso do terreno por vigias “com a pistola encostada na cabeça“.
Depois que a fábrica entrou em produção em 2010, a sorte dos pescadores ficou
em segundo plano, pois os moradores do entorno começaram a se organizar por
causa da nítida poluição ambiental causada pela fábrica. Logo surgiram relatos
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de alergias, problemas respiratórios, tosse e outras doenças ligadas às emissões
de poeira da fábrica.
Em agosto e dezembro de 2010, houve episódios de chuva de “poeira de prata”.
A secretaria estadual de Meio Ambiente emitiu multas milionárias e ameaçou
fechar a fábrica. A abordagem também começou a mudar na mídia. O Ministério
Público fez denúncias, que não foram julgadas ainda. As emissões de CO2 do Rio
dobraram. Apesar de tudo, a TKCSA conta com apoio das Nações Unidas, tendo
sido enquadrada na categoria de “projeto de proteção ao clima” no âmbito do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo graças a algumas tecnologias altamente
eficientes em uso de energia.
Durante alguns meses, a poeira cinza penetrava pelas frestas das casas, cobria
camas e invadia as salas. Um porta-voz da Thyssen Krupp explicou que, na
operação de siderúrgicas, não se produzem gases tóxicos que possam pôr em
risco a saúde da população e que um alto-forno em operação apenas emite
poeira de grafite totalmente inofensiva.
Mas a percepção dos moradores das vizinhanças é outra. Casos de eczemas,
conjuntivites, pruridos e problemas pulmonares aumentaram ao redor da fábrica.
Assim, semanas depois do início da operação, a doméstica Ivonete Martins teve
uma alergia. As duas pernas incharam, os médicos não sabiam o que fazer, ela
perdeu o emprego.
“Eu apenas vegetava, gritava de dor à noite, pensei até em suicídio”, conta
Ivonete, de 56 anos. “Parecia um cachorro leproso”. No final, o médico confirmou
o diagnóstico do qual ela nunca duvidara: a causa da alergia era a poeira da
siderúrgica. “A Thyssen nunca apareceu, para eles, nós os pobres não somos
gente”, diz ela. Ivonete acabou se recuperando, mas suas costas e pernas estão
marcadas para sempre por cicatrizes.
A renomada Fiocruz apontou para os riscos existentes para a população
em suas primeiras investigações. Os pesquisadores conseguiram constatar a
existência de 24 substâncias químicas na poeira de grafite, entre elas, metais
pesados tóxicos. Três deles foram acusados pela ThyssenKrupp de terem
causado “danos imateriais”, por haverem alertado contra a possibilidade de
incidência de câncer, abortos naturais e doenças de fundo nervoso. Finalmente,
a multinacional retirou sua queixa.
Centenas de famílias procuraram a ouvidoria de Santa Cruz para falar sobre danos
à saúde, e o Ministério Público entrou com mais uma ação contra crime ambiental.
Até março de 2012, ainda se tentava conseguir um relatório de investigação da Câmera
de Deputados. O deputado do Partido Verde Alexandre José Adriano reivindicou que
se cortassem os benefícios fiscais concedidos há anos à TKCSA.
“A Thyssen continua mandando no jogo”, julga a economista Karina Kato,
do Instituto para Políticas Alternativas para o Cone Sul, PACS. Segundo ela, o
projeto é politicamente desejado – não apenas por Brasília, como também pelo
governador Sérgio Cabral e pelo prefeito Eduardo Paes. Com vistas aos votos, a
multinacional vem sendo criticada aqui e acolá por políticos, mas o mais decisivo
é a pressão sobre funcionários das autoridades ambientais e de fiscalização.
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A cooperação nuclear teuto-brasileira
Em julho de 2011, a presidente Dilma Rousseff deu a largada para a construção de um
submarino nuclear e quatro convencionais. O projeto havia sido acordado entre Lula
e seu colega francês Nicolas Sarkozy em 2008/09. Ele prevê uma ampla transferência
de tecnologia. A exceção é a combustão nuclear, em cujo desenvolvimento os
engenheiros nucleares brasileiros vêm trabalhando há décadas no centro de
pesquisa da Marinha Aramar, próximo de São Paulo – com ajuda alemã, como se
diz. O submarino nuclear franco-brasileiro deve estar pronto em 2023.
No centro do debate, no entanto, antes e depois de Fukushima, está o uso civil
da energia atômica. Apesar das primeiras reações cautelosas do governo diante
da catástrofe no Japão, não houve nenhuma mudança de rumo. A obra da usina
de Angra 3, decidida em 2007 e iniciada em 2010, continuou. Na Alemanha,
negocia-se uma garantia de crédito de exportação para financiar o projeto. Os
contribuintes alemães teriam que entrar com uma soma da ordem de €1,3 bilhão,
caso o Brasil não pudesse mais pagar a polêmica usina.
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Financeiramente, o projeto continua um desastre para os alemães. Os custos
da obra aumentaram de €1,7 bilhão para 5,2 bilhões. Para garantir maior
estabilidade, várias estacas foram colocadas no terreno pantanoso, um total
de 1.200 km no lugar dos 850 km planejados. E houve problemas com firmas
terceirizadas. Assim, a construção da coqueria encomendada ao conglomerado
chinês Citic, criticada pelos sindicatos brasileiros e que deveria sair €70 milhões
mais barato, teve problemas na armação de aço que tiveram de ser consertados.
No final, a CSA teve que contratar uma empresa do próprio grupo Thyssen, a
firma Uhde, para apoiar a construção da coqueria com os chineses, a um custo
adicional de €100 milhões.
Assim, a ThyssenKrupp terminou o ano fiscal 2010/2011 com €1,78 milhão no
vermelho, principalmente por causa dos prejuízos no Brasil. No final de 2011, o
executivo Ekkehard Schulz entregou seu cargo no Conselho de Administração, e
pouco tempo depois começaram a circular os rumores de que a Vale assumiria o
projeto inteiro da ThyssenKrupp. No modelo de desenvolvimento para a baía de
Sepetiba, região para a qual já há uma série de outros megaprojetos planejados à
custa da pesca e do turismo, nada mudaria. Ao contrário: o interesse da opinião
pública crítica, principalmente na Alemanha, simplesmente iria esmorecer.
Nas assembleias da ThyssenKrupp dos últimos anos, acionistas críticos vêm
apontando para as falhas com ampla repercussão na mídia. Em 2010, até o
pescador ameaçado, Luis Carlos Oliveira, foi levado para a Alemanha. Mas as
coisas não mudaram muito. As reivindicações dos pescadores por indenização
puderam ser friamente rechaçadas pelos responsáveis, pois pela lei a matriz
alemã não pode ser responsabilizada pelos crimes da sua filial no Brasil. Por
esta razão, a rede de ONGs European Coalition for Corporate Justice pede que as
legislações alemã e europeia sejam modificadas e adaptadas.
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Por enquanto, o projeto controvertido é o último capítulo do Acordo BrasilAlemanha sobre a Cooperação no Setor do Uso Pacífico da Energia Atômica de
junho de 1975, que originalmente previa a construção, no Brasil, de oito usinas
nucleares, uma planta de enriquecimento de urânio e outra de reciclagem.
Os reais resultados ficaram bem abaixo dessa expectativa: Angra 2, cuja construção
custou estimados US$10 bilhões, tornando-a a usina nuclear mais cara do mundo,
começou a operar no ano de 2000, 23 anos depois do início da obra. Angra 3 está
planejada para começar a operar em 2016 (Angra 1, que funciona regularmente
desde 1985, foi construída pela empresa norte-americana Westinghouse).
Apesar dos altos custos econômicos e de consideráveis riscos para a população,
Lula e Dilma continuam apostando na construção de usinas atômicas. O fator
decisivo para a retomada do programa nuclear civil parecem ter sido as reflexões
geoestratégicas que sempre caracterizaram a política atômica brasileira. As fases
em que o distanciamento crítico em relação a Washington aumentou acabaram
beneficiando os alemães.
Desde sempre, os impulsos decisivos para o programa nuclear brasileiro
vieram da parte dos militares, que a longo prazo almejam a construção da
bomba. Não por acaso, o acordo nuclear Brasil-Alemanha foi assinado em 1975,
em plena ditadura militar.
Hoje, a presidente Dilma Rousseff aponta para a necessidade de proteger os
recursos naturais brasileiros, principalmente as gigantescas reservas de petróleo
no pré-sal, na costa do Atlântico. Samuel Pinheiro Guimarães, na época de
Lula o número dois do ministério das Relações Exteriores e depois ministro
para Assuntos Estratégicos, resume muito bem o pensamento nacionalista da
esquerda. Assim, ele considera um erro o antecessor de Lula, Fernando Henrique
Cardoso, ter assinado em 1998 o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares.
Além disso, ele se coloca veementemente contra o fato de o Brasil assinar o Protocolo
Adicional ao Tratado, pois então inspetores da Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA) poderiam visitar sem anúncio prévio a fábrica de enriquecimento de
urânio em Resende ou as instituições de pesquisa da Marinha no estado de São Paulo.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil forneceu areia monazítica aos
EUA para fins de obtenção de urânio. Pouco depois, o vice-almirante da Marinha
Álvaro Alberto da Mota e Silva, de tendência nacionalista, reivindicou como
contrapartida a transferência de tecnologia para facilitar o ingresso do Brasil em
um programa atômico independente. Não teve sucesso.
Engenheiros e empresas alemãs da área nuclear já apareceram naquela época
como alternativa atraente aos americanos, bem mais restritivos. Em 1956, as
primeiras três ultracentrífugas foram enviadas da Alemanha para o Brasil, por
iniciativa de Álvaro Alberto – é verdade que, por intervenção dos EUA, só três
anos depois de terem sido encomendados, quando a Alemanha reconquistou
sua soberania plena. Mas as centrífugas não serviram para enriquecer urânio,
ganhando o apelido irônico de “máquinas de fazer chocolate”.
Em junho de 1968, o ministro das Relações Exteriores, Willy Brandt, declarou no
Brasil que a Alemanha estaria disposta a fornecer tecnologia nuclear ao Brasil. Em
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1969, seguiu-se a assinatura de um acordo para cooperação científica. Técnicos
nucleares brasileiros foram formados na Alemanha. Em outros países, cresceu a
suspeita de que os alemães fossem preparar no Brasil sua própria pesquisa nuclear.
A decisão do governo americano em julho de 1974 de parar com a exportação
de urânio enriquecido para o Brasil acelerou a aproximação com a Alemanha,
vista com grande desconfiança pelos EUA. Além disso, o general Ernesto Geisel
aproveitou a crise do petróleo para fazer propaganda massiva para a ampliação
da energia atômica. Klaus Scharmer, do Centro de Pesquisa Nuclear de Jülich,
anunciou uma ampla transferência tecnológica para ajudar no desenvolvimento.
Depois da assinatura em junho de 1975, o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha
foi comemorado pelos dois países como sendo o negócio do século. Filial da
Siemens, a KWU estimou ganhos de 12 bilhões de marcos, bancos alemães
ganharam dinheiro com o financiamento. Mas do lado brasileiro, o sonho se
desfez em poucos anos.
A explosão de custos que ocorreu no setor nuclear globalmente na segunda
metade dos anos 1970 ultrapassou as possibilidades das finanças estatais.
Somaram-se a isso, problemas de construção civil na praia de Itaorna (“pedra
podre”, em tupi guarani), semelhante ao que ocorreria décadas depois na
siderúrgica TKCSA.
A esperada transferência de tecnologia também deu errado, pois por pressão
dos EUA, os holandeses se recusaram a fornecer combustíveis e tecnologia para o
Brasil a partir do centro de pesquisa Urenco, uma joint venture entre Alemanha,
Grã-Bretanha e Holanda. Em lugar disso, a KWU ofereceu a tecnologia de jet
nozzle para as centrífugas, mas que ainda estava no estágio inicial. Em seguida,
os militares iniciaram em 1979 o programa nuclear militar paralelo, mantido em
sigilo durante muitos anos, do qual novamente participaram técnicos alemães.
Esse acordo foi um grande equívoco, podendo ser usado como exemplo de
como não fazer transferência de tecnologia, escreveu em 1995 o cientista político
Andreas Boeckh. Físicos nucleares brasileiros, como Luiz Pinguelli Rosa, do Rio
de Janeiro, a cujas objeções o governo militar não deu ouvidos, concordam.
Para Ruy de Goes, especialista do Greenpeace, foi “o pior negócio da História
do Brasil”. A explosão de custos em Angra dos Reis continuou durante a crise
da dívida nos anos 1980, acrescido de mau gerenciamento das estatais Furnas
e Eletronuclear. Pinguelli Rosa e seu colega Ildo Sauer, da Universidade de
São Paulo, apontaram para relações institucionais graves no setor nuclear que
dificultaram consideravelmente um controle democrático pela sociedade civil.
De forma geral, existe a percepção de que também houve corrupção nas
atividades do lobby nuclear. As quantias bilionárias e o alto grau de sigilo podem
ter facilitado a corrupção, assim como o fato de que esses pagamentos, na
Alemanha, podem ser isentos de impostos.
O dinheiro para a aventura nuclear certamente poderia ter sido mais bem
empregado sob o ponto de vista do desenvolvimento. Assim, no fim de 1999, a
dívida externa brasileira era de cerca de US$237 bilhões, dos quais o Programa
Nuclear participara com 8,5%, com estimados US$20 bilhões.
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Por suas numerosas panes técnicas, Angra 1 logo ganhou o apelido de
vagalume. A Siemens chegou a ajudar a Westinghouse algumas vezes, fornecendo
combustível. No período 1993/94, Angra 1 ficou 21 meses sem funcionar porque os
bastões com combustível produzidos em Resende, em sociedade com a Siemens,
não funcionaram. Depois, voltou-se a comprar o combustível da Westinghouse,
mas uma fábrica da Siemens em Ohio forneceu óxido de urânio (U 235).
A usina de Angra 2 começou a operar em 2000. A obra de Angra 3 foi iniciada
em 2010. No início de 2012, 3 mil trabalhadores da empreiteira Andrade Gutierrez
estavam trabalhando no canteiro de obras da Rio-Santos, numa região que em
tempos de fortes chuvas sofre com pesados deslizamentos de terras, a 15 km de
Angra dos Reis, cidade de 170 mil habitantes.
Em visita oficial à Alemanha em março de 2012, a presidente Dilma Rousseff
explicou que Angra 3 seria construída porque o Brasil já investiu muito dinheiro
na usina. Além disso, esclareceu a presidente, o Brasil não quer “demonizar a
energia nuclear”. Enquanto era ministra de Energia e depois da Casa Civil
do governo Lula, Dilma se posicionara contra a retomada de Angra 3, com
argumentos parecidos com que até hoje fundamenta sua posição cética em
relação à energia eólica ou solar. Diz ela que, comparado à hidroeletricidade,
todas as outras fontes de energia são excessivamente caras.
Mas já durante seu primeiro governo Lula, queria deixar em aberto a opção
nuclear por motivos geopolíticos. Isso ficou evidente no conflito em torno do
acesso de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica à fábrica
de enriquecimento de urânio em Resende, inaugurada finalmente em 2006.
Com a observação de que dispõe de tecnologia nuclear desenvolvida de forma
“independente”, o Brasil se reserva o direito de não oferecer uma parte das
instalações ao controle da AIEA, recusando-se a assinar o Protocolo Adicional ao
Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares.
De acordo com matérias publicadas na imprensa brasileira, é bastante provável
que o engenheiro nuclear alemão Karl-Heinz Schaab tenha participado do
desenvolvimento destas centrífugas na primeira metade dos anos 1990 no Centro
de Pesquisa da Marinha em Aramar. Schaab depois seria condenado e preso na
Alemanha, acusado de ter fornecido clandestinamente plantas e peças para
ultracentrifugadoras de gás para o Iraque. Em 1980, o Iraque comprara dióxido de
urânio brasileiro no que seria o início de uma intensa cooperação armamentista.
Através de sócios brasileiros, empresas nucleares da Alemanha começaram a fazer
negócios com o Iraque. Assim, a H&H Metallform da cidade de Drensteinfurt, na
Vestfália, forneceu centrífugas primeiro para o Brasil e depois para o Iraque. Nos
anos 1980, a cooperação nuclear teuto-iraquiana estava em pleno florescimento.
Em novembro de 2004, diplomatas brasileiros conseguiram evitar a ameaça
de rompimento do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha de 1975, rejeitado por
críticos da energia nuclear e políticos verdes dos dois lados do Atlântico. O então
ministro alemão da Economia foi contra o rompimento, o qual representaria
o fim da garantia de empréstimo dada pela Hermes, agência estatal de crédito
alemã, para a construção de Angra 3.
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Apesar da decisão de abandonar a tecnologia nuclear, em 2011, o governo
alemão quer conceder uma garantia Hermes para o crédito à exportação no
valor de €1,3 bilhão para Angra 3. Isso não mudou nem com o fato de que, em
abril de 2011, a empresa Siemens tenha saído da sociedade com a empresa teutofrancesa Areva NP, que agora assumiu a parte de tecnologia nuclear da obra. No
início de 2012, ainda havia cerca de 6 mil pessoas empregadas em instalações da
Areva na Alemanha, principalmente na sede de Erlangen.
Críticos da energia nuclear na Alemanha organizaram uma grande campanha
contra a concessão deste crédito. ONGs como Greenpeace e Urgewald
apresentaram laudos de dois especialistas brasileiros apontando para graves
falhas de segurança em Angra 3. “Tudo aquilo que gerou a catástrofe de Fukushima
pode ser encontrado em Angra: hipóteses equivocadas, um local inadequado e
tecnologia obsoleta”, disse Barbara Happe da ONG Urgewald.
Segundo o engenheiro nuclear Francisco Corrêa, Angra 3 não preenche nem
mesmo os padrões da usina de Grafenrheinfeld, com projeto muito semelhante,
e que deixará de operar em 2015. Com apenas 60 centímetros, a espessura da
cúpula é a metade, não estando protegida contra possíveis quedas de avião
ou explosões de hidrogênio. O engenheiro diz ainda que o Brasil ignora novas
medidas de segurança adotadas depois do acidente de Fukushima.
A “cultura de segurança” do setor nuclear brasileiro se caracteriza por graves
falhas, confirma também o especialista em energia Célio Bermann. Assim, não
existe uma agência de fiscalização nuclear independente do governo. Muitas das
44 condições feitas pelo ministério do Meio Ambiente em troca da autorização
de construção em 2009 ainda não foram cumpridas. A usina de Angra 2 funciona
há 12 anos sem licença definitiva de obra.
Mas como a base do PT foi em larga medida cooptada e a despolitização
avança a passos rápidos, a questão nuclear não é mais tão importante para a
opinião pública, diferentemente do que ocorria nas últimas décadas do século
XX. Mesmo assim, pesquisas de opinião recentes dão conta de que a grande
maioria dos brasileiros rejeita a construção de novas usinas atômicas.
Tanto a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) quanto os verdes
no Congresso se pronunciaram contra o crédito de exportação alemão para a
construção de Angra 3. Eles enviaram uma carta-protesto ao ministro alemão
Guido Westerwelle por ocasião de sua visita oficial ao Brasil em fevereiro de 2012,
avisando que os recursos para Angra 3 farão falta para o “desenvolvimento de
alternativas sustentáveis no abastecimento de energia”.
Na Alemanha, a queda de braço em torno desse crédito à exportação ainda
não terminou. O segundo laudo, concluído pelo instituto Istec por encomenda
da empresa Areva no dia 28 de março de 2012, deixa em aberto todas as questões
importantes. O laudo deveria esclarecer se todas as condições da licença de
construção serão cumpridas e se, diante dos novos conhecimentos obtidos
depois do acidente de Fukushima, a nova usina realmente é segura.
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), responsável pala avaliação
de conteúdo do cumprimento das condições, ainda não teria se pronunciado

sobre nenhum dos temas, impossibilitando um laudo definitivo. Mais fracos
ainda são os resultados ligados às consequências de Fukushima.Os avaliadores
escrevem que a direção da usina espera um teste de estresse de dimensões ainda
não definidas e cujos resultados são esperados até o final de junho de 2012.
Outros detalhes sobre um plano de evacuação só são esperados para 2013.
“Em vez de apostar na expertise própria, o governo pelo jeito prefere o teste
de estresse brasileiro e a avaliação de uma entidade que nem é independente”,
disse Barbara Happe. A Areva explicou que, apesar dos “pontos em abertos”, nem
a direção da usina, nem as autoridades viam motivos para colocar em cheque a
segurança da instalação. O ministério alemão da Economia admitiu no início de
maio de 2012 que “ainda não existem documentos para alguns aspectos essenciais
de segurança”. Por isso, a decisão definitiva sobre a garantia de empréstimo só
poderá ser tomada “mais tarde”.
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O extrativismo para exportação na Amazônia
O sistemático desbravamento da Amazônia também teve seu início durante o
regime militar brasileiro. Na construção da mega-hidrelétrica de Belo Monte no
rio Xingu, afluente do Amazonas, em lugar de participação há autoritarismo e
nepotismo. O bispo Erwin Kräutler de Altamira, Pará, lembra a todo momento
da ditadura. Em 2011, começou a obra da terceira maior hidrelétrica do mundo.
Segundo a presidente Dilma Rousseff, o megaprojeto é indispensável para o
“desenvolvimento” do Brasil e, em especial, da Amazônia. No entanto, a maior
parte da energia subsidiada provavelmente será canalizada para fábricas
privadas de aço e alumínio, perpetuando o papel da Amazônia de fornecedora de
matérias-primas para a Europa, a América do Norte e a Ásia. Precisamente essa
dimensão internacional, que no debate público geralmente é omitida, constitui
uma chave decisiva para a compreensão do megaprojeto.
Ao longo das últimas décadas, os países do Norte vêm exportando cada vez
mais os setores intensivos em uso de energia, como a produção de alumínio, aço
e celulose, para os países do Sul. O Brasil também é “refém” desse processo em
que a produção é decidida em nível internacional, enquanto o país paga os custos
socioambientais, diz o especialista em energia Célio Bermann, que reivindica a
responsabilidade compartilhada do Norte.
Na Alemanha e em outros países industrializados, onde até governos
frequentemente se preocupam com o “pulmão verde” (Amazônia), cabe a poucos
ativistas de organizações ambientalistas, da igreja de base ou das relações NorteSul apontar para essa responsabilidade compartilhada. Junto com simpatizantes
das metrópoles brasileiras, eles apoiam os movimentos locais de resistência.
Os governos europeus, por sua vez, enxergam, sobretudo, interesses comerciais.
O embaixador de um país da União Europeia disse recentemente que não via
nenhum absurdo em Belo Monte, “afinal, nossas empresas estão ganhando
com isso”. Ele tem razão: caminhões da Mercedes-Benz já estão trabalhando na
terraplanagem no canteiro de obras, motosserras da Stihl cortam as árvores, e as
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turbinas, os geradores e os transformadores serão fornecidos por um consórcio
que une a francesa Alstom, a austríaca Andritz e a alemã Voith-Hydro à joint
venture Siemens e Voith. Em 2011, a Voith-Hydro informou ter recebido uma
encomenda de €443 milhões.
A obra da segunda maior hidrelétrica do Brasil movimenta tanta terra quanto a
construção do Canal de Panamá há cem anos. Em 2011, a Mercedes-Benz recebeu
uma encomenda de 540 caminhões do consórcio Norte Energia. O negócio foi
estimado em mais de R$ 200 milhões. Isso equivale a dizer que, pelo lado alemão,
acabam sendo sabotadas todas as inúmeras iniciativas de desenvolvimento e de
proteção à floresta que estão sendo realizadas há muitos anos na Amazônia.
Naturalmente, não é apenas o capital internacional que ganha dinheiro com
Belo Monte, mas também empresas brasileiras, como a empreiteira de Angra,
Andrade Gutierrez, ou a Vale, gigante da mineração e sócia da ThyssenKrupp,
que desde a sua privatização parcial nos anos 1990 se tornou o segundo maior
conglomerado de matérias-primas do mundo.
Tanto a siderúrgica no estado do Rio de Janeiro, quanto o programa nuclear
mostram claramente que empresas alemãs aproveitam as possibilidades de
negócios no Brasil, com apoio do governo de Berlim. Os parâmetros e o modelo
de desenvolvimento são dados pelo governo brasileiro e há poucos indícios de
que, no curto prazo, alguma coisa mude neste extrativismo capitalista que agride
o meio ambiente. Os movimentos sociais deveriam tentar colocar na ordem
do dia a discussão sobre “alternativas ao desenvolvimento”, levadas a cabo
principalmente no Equador, no Peru e na Bolívia.
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Britta Rennkamp

“Desenvolvimento em primeiro
lugar” no G20 e nos BRICS?

Desde que o Partido dos Trabalhadores (PT) chegou ao poder em 2002, os analistas
têm estado intrigados com a política externa e econômica do Brasil. Mesmo os críticos
mais severos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiaram sua estratégia de
política externa, que parecia realmente refletir os ideais do Partido dos Trabalhadores
ao defender a soberania nacional, a solidariedade entre os países em desenvolvimento
e a integridade latino-americana. Por outro lado, as escolhas na política econômica
de Lula irritaram muitos de seus defensores, que as viam como não sendo fiéis às
ideologias do PT (Bourne, 2008). A história de vida de Lula (ele era de uma família pobre
do Nordeste, um militante e sindicalista metalúrgico) levou a grandes expectativas de
melhoria nas vidas dos mais pobres. Ao mesmo tempo, os investidores internacionais
ficaram assustados assim que o líder esquerdista foi eleito pela primeira vez.
Este ensaio aborda o entrelaçamento entre a política econômica e a política
externa e as vantagens e desvantagens entre as opções de desenvolvimento.
Também trata da política externa e econômica e do engajamento do Brasil em
vários grupos econômicos: G-20; BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do
Sul); BASIC (Brasil, África do Sul, Índia, China) e IBAS (Índia, Brasil, África do
Sul). Nesse sentido, o ensaio propõe dois argumentos principais. Em primeiro
lugar, apesar da política externa do PT ter sido amplamente avaliadapor estudiosos
e analistas, a estratégia de Lula apoiava coerentemente sua controversa política de
desenvolvimento econômico. Sempre que os custos ambientais e sociais entravam
em conflito, a administração do PT seguia uma estratégia clara de “desenvolvimento
em primeiro lugar”. A interpretação mais conservadora do “desenvolvimento em
primeiro lugar” criou uma discussão entre aqueles que apoiavam o partido.
Em segundo lugar, a política global do Brasil mudou à medida que este evoluiu
da classificação de país endividado em desenvolvimento, segundo a avaliação
do sistema Bretton Woods, para a de uma potência emergente proativa. Estas
mudanças não aconteceram do dia para a noite. Apesar de terem ocorrido dentro
dos limites das estruturas políticas e econômicas existentes, alienaram a maior
parte da sociedade civil brasileira.
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Reflexões sobre a política externa do Brasil e a
Sociedade Civil

Britta Rennkamp “Desenvolvimento em primeiro lugar” no G20 e nos BRICS? Reflexões sobre a política externa do Brasil e a Sociedade Civil

A grande estratégia de Lula
A política externa de Lula era diferente das abordagens adotadas por seus
antecessores. A diplomacia de Fernando Henrique Cardoso centrava-se nos Estados
Unidos e na Europa. Lula voltou alguma atenção diplomática para além dos aliados
tradicionais no Norte e diversificou as relações externas. Os elementos-chave desta
“grande estratégia” eram a diplomacia econômica, a cooperação regional e Sul-Sul,
e multilateralismo1. Todos os elementos apontavam para um sistema internacional
multipolar. A estratégia promovia os valores originais do PT durante seu tempo na
oposição. No entanto, a política econômica permanecia como cerne da política
externa do governo Lula. Por serem as exportações agrícolas o principal componente
da economia de exportação do Brasil, o governo Lula focou em negociar, com sucesso,
barreiras de comércio no sistema internacional que contrariavam as exportações
agrícolas brasileiras. Uma grande parte da cooperação Sul-Sul atual evoluiu a partir
destas disputas comerciais e do desenvolvimento de alianças necessárias.

Diplomacia do biocombustível
Como parte da grande estratégia, o governo Lula focou na diversificação
entre parceiros comerciais. A ideia era aumentar o comércio dentro da
região e com outros países em desenvolvimento. Em 2011, o setor agrícola
alcançou um novo recorde de exportação, com vendas de 94,6 bilhões de
dólares.2 Os principais produtos são soja, biocombustíveis, café e carne.
Os biocombustíveis se tornaram uma das principais ferramentas que Lula usou em sua
estratégia de diplomacia econômica, baseada na ideia de vantagem comparativa. A
diplomacia econômica mal conseguiu se manter durante os primeiros anos do
governo. Em 2005, Lula assumiu a diplomacia em suas próprias mãos e promoveu
o etanol e os biocombustíveis brasileiros para exportação em todo o mundo. Esta
“diplomacia presidencial” pode ser rastreada através de suas viagens, uma vez que ele
visitou 48 países no período de 2003 a 2005. Dentre eles,18 na África (Carson e Power,
2006). Com a crescente pressão mundial para reduzir as emissões de carbono, a
chamada “diplomacia do biocombustível” de Lula encontrou terreno fértil. Em 2010,
a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos classificou o etanol brasileiro
como um “biocombustível avançado”, por causa de sua redução nas emissões em
61% em seu ciclo de vida. As exportações para os Estados Unidos e Europa cresceram,
1

2

O termo “grande estratégia” é um termo comum no estudo da política externa e nas
relações internacionais para descrever o “uso intencional de todos os instrumentos de
poder disponíveis para uma comunidade de segurança”, de acordo com Gray (2007).
Originalmente, grandes estratégias se referem a estratégias militares no sentido dado por
Clausewitz. Mas o termo tem sido cada vez mais usado para conceituar estratégias de
política externa como um todo. Brands usou este termo pela primeira vez em sua análise
da política externa de Lula em Brands (2011).
Informação do Ministério da Agricultura, disponível em: http://www.agricultura.gov.br/
comunicacao/noticias/2012/01/exportacoes-do-agronegocio-registram-melhor-anodesde-1997.
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entre 2005 e 2008, antes que o setor ficasse sob pressão devido à insegurança
alimentar, à crise financeira global e à escassez de produção, relacionada ao clima.

Figura 1: Balança comercial do Brasil 2001-2010
Comércio Exterior Brasileiro
2001/2010 - US$ Bilhões
202

198
161

153

138

97
58 56

2,7

2001

73

60
47
13,2

2002

48
24,9

2003

128

121

119

182

173

91
63

33,8

2004

74
44,9

2005

Exportação

46,6

2006

Importação

40,0

2007

25,0

26,3

2008

2009

20,2

2010

Saldo

O aumento nos preços do petróleo impulsionou a demanda por biocombustíveis e
tecnologias renováveis. O governo Lula aumentou os gastos públicos para a ciência,
a tecnologia e as inovações com a intenção de agregar mais valor aos produtos
brasileiros no país. As principais exportações agrícolas, no entanto, não iriam
permanecer como o núcleo da economia brasileira. Com a crescente demanda
global por esses combustíveis, as firmas brasileiras podiam exportar tecnologias de
biocombustíveis, especialmente para países em desenvolvimento. As exportações
de bens manufaturados com conteúdo tecnológico médio também aumentaram.
Já as exportações de alta tecnologia cresceram apenas ligeiramente.
A “diplomacia do biocombustível” foi um ingrediente-chave da diplomacia
econômica de Lula para promover a imagem de uma economia brasileira inovadora
voltada para a exportação em escala mundial. A cooperação Sul-Sul se tornou
parte integrante da “diplomacia do biocombustível”. Os países da América Central
eram convidados a produzir biocombustíveis em conjunto equanto os africanos
eram os principais compradores tanto de combustíveis quanto de tecnologia.
Assim, muitos projetos de cooperação técnica na África focavam na produção de
biocombustíveis. Durante a última década, a economia brasileira diversificou seus
padrões de comércio. Os Estados Unidos e a Europa estão agora no segundo e no
terceiro lugar, enquanto a China tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil.3
3
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Este artigo baseia-se parcialmente nos resultados de uma análise comparativa da política
externa e da cooperação internacional no Brasil e na África do Sul em minha tese de doutorado
e na pesquisa revisada derivada desta. Ver Rennkamp (2011); Rennkamp e Naidoo (2011).
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ( 2011)
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Multilateralismo
O multilateralismo foi fundamental para a grande estratégia emergente de
Lula. Abordagens multilaterais de cooperação tornaram-se preferíveis para
apoiar a mudança de um sistema unipolar para um multipolar internacional e
para aumentar o poder brasileiro no exterior. O governo ganhou cada vez mais
confiança ao definir e seguir os interesses do Brasil na política externa à medida
que a economia do país começava a se estabilizar. Outra razão para o aumento
da confiança foi o sucesso do governo brasileiro ao vencer disputas comerciais
na Organização Mundial do Comércio (OMC). As principais mudanças
ocorreram durante o segundo mandato do governo Lula, quando Celso Amorim
foi ministro das Relações Exteriores. Para transformar um mundo unipolar em
multipolar foi necessário alterar o equilíbrio dos parceiros de cooperação no
Norte e no Sul. Estas mudanças ocorreram em nível bilateral e multilateral. O
multilateralismo – que escolhe a cooperação com mais do que apenas um país –
tornou-se a estratégia preferida.

Cooperação Norte-Sul
Durante décadas, o Brasil manteve vários acordos de cooperação técnica. As
relações com os países doadores do Norte foram bem estabelecidas, especialmente
com os europeus. Elas continuam sendo um ingrediente essencial na carteira de
cooperação. No entanto, foram de alguma forma redefinidas de acordo com os
interesses nacionais do Brasil. As abordagens patronizadoras para cooperação
para o desenvolvimento seriam simplesmente rejeitadas. Os parceiros do
Norte precisavam ajustar suas abordagens ao Brasil. As autoridades brasileiras
insistiam na cooperação entre iguais. O crescimento e a diplomacia na economia
resultaram na crescente demanda por cooperação técnica também. O país se viu
em uma posição onde poderia escolher seus parceiros de cooperação.
A nova confiança do Ministério de Relações Exteriores também se tornou
visível na política de vistos para os Estados Unidos. Quando as exigências para
o visto americano para cidadãos brasileiros se tornaram mais rigorosas, o Brasil
respondeu introduzindo os mesmos requisitos para cidadãos americanos.
Os americanos pagam o preço mais alto para os vistos para o Brasil, pois
estão sujeitos à chamada taxa de reciprocidade. Isso significa que Brasília
ajusta as taxas àquelas que os cidadãos brasileiros têm que pagar pelos
vistos norte-americanos, atualmente US$140. Estes são apenas pequenos
exemplos da estratégia geral que mostra mais confiança e nacionalismo
para com os parceiros do Norte, enquanto buscam conseguir cooperação
do Sul. A cooperação Sul-Sul se tornou um dos pilares do multilateralismo
na política externa brasileira, com o G-20 e as recentes negociações
climáticas tendo criado espaço para novas oportunidades de cooperação.
Muitas destas mudanças ocorrem dentro de organizações multilaterais e clubes
internacionais. A legitimidade nestas organizações é um problema perene. A
163

ONU e muitos outros clubes de países ricos industrializados têm tentado ignorar
as mudanças de poder no sistema internacional.

As Nações Unidas
Em 2002, uma nova aliança foi criada com a intenção de reformar o Conselho
de Segurança das Nações Unidas e de garantir um lugar permanente para Índia,
Brasil, África do Sul, Alemanha e Japão. A representação das nações no Conselho
de Segurança é a principal falha na legitimidade das Nações Unidas – seis países
compartilham o monopólio do uso da força em nome de 191 nações. A nova
aliança se dividiu nos últimos dez anos. Em primeiro lugar, levou a um novo fórum
de cooperação do IBAS, em 2004. Em segundo, colocou novamente na agenda
do G-4 (Índia, Brasil, Alemanha e Japão) a garantia de lugares permanentes no
Conselho de Segurança. Índia e Brasil reafirmaram seu interesse em prosseguir
com uma colaboração mais estreita para a reforma da ONU, bem como para o
processo do G-20.

O G8 enfrenta o maior problema de legitimidade de todos os clubes no atual sistema
de governo global. Anteriormente sendo o G7 mais a Rússia, o G8 reúne os oito
maiores países industrializados do mundo. Portanto, a legitimidade de suas decisões
foi questionada pela sociedade civil e pelos governos que não faziam parte do clube.
Na medida em que o poder econômico da China, Índia e Brasil e outras “economias
emergentes” aumentou, os membros do G8 perceberam que não poderiam mais
ignorar estes elementos. Embora esta informação tenha ido a público em 2005, as
“economias emergentes” somente foram convidadas em 2007 para a 33ª Cúpula
do G8 em Heiligendamm, Alemanha. Índia, China, Brasil, África do Sul e México
se juntaram ao assim chamado processo de extensão do G8+5 com ceticismo. Tal
dinâmica incluiu uma série de encontros de ministros do Meio Ambiente (Grupo
Carnegie) e ministros da Ciência (Diálogo de Gleneagles) com resultados bastante
esporádicos. O G8 +5 nunca se tornou um G13. O O5 (“Outreach Five” - China, Índia,
Brasil, México e África do Sul) só foi convidado para se juntar a partes designadas da
cúpula. Assim, divisões entre os dois grupos permaneceram. Dessa forma, a seleção
dos países da extensão era artificial. Os resultados do processo eram programas
marginais, esporádicos, sem nenhum fundo adicional importante.
A crise econômica global de 2008, por sua vez, foi um problema concreto
e urgente que deixou claro que o G8 não seria capaz de resolvê-lo sozinho. O
momento exigia soluções que incluíam as economias emergentes. A crise
reavivou o processo do G20, no qual o Brasil se tornou um membro ativo. A
reunião no G20 de ministros das Finanças e banqueiros centrais, em 2008, em São
Paulo, conta como um dos mais significativos dentro de uma série de “encontros
inoperantes.” O próprio presidente Lula falou no fórum, garantindo as promessas
do G8 de uma maior regulação financeira. Ele pediu por uma maior participação
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G8, O5 e G20

das economias emergentes, pela inclusão social e pela redução da pobreza. Em
um discurso anterior, Lula provocou seus aliados no Norte, quando disse a
Gordon Brown que “banqueiros brancos de olhos azuis” deveriam ser culpados
pela crise que agora afetava principalmente os povos negros e indígenas4. No
entanto, ele assumiu a liderança e levou o processo até o recém-criado grupo
BRICS. De acordo com o ranking de desempenho do G20, o Brasil, dentro do
grupo, é um dos que têm o melhor desempenho entre as economias emergentes,
com um cumprimento de 72%, especialmente no que diz respeito às alterações
climáticas, à energia e à macroeconomia.5
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A história do G206
O G20 foi criado em 1999 durante um encontro dos ministros das Finanças e
chefes dos bancos centrais do G7 “como um novo mecanismo para o diálogo
informal no âmbito do sistema institucional Bretton Woods para ampliar o
diálogo sobre importantes questões econômicas e de política financeira entre
economias sistemicamente importantes, promovendo a cooperação para
alcançar crescimento mundial estável e sustentável, que beneficie a todos”. A
principal questão à época era resolver a crise financeira asiática.
A crise financeira de 2008 “promoveu” o G20 ao nível de chefes de
Estado de 19 países e da União Europeia – o chefe da Comissão Europeia
e o presidente do Banco Central Europeu representam a UE. Os membros
são Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Alemanha, França, GrãBretanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia, Arábia Saudita,
África do Sul, Coreia do Sul, Turquia e Estados Unidos. Os diretores do
Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e os chefes do Comitê
de Desenvolvimento de ambas as instituições participam das reuniões do
G20. Desde a crise, em 2009, o G20 se tornou a principal instituição para a
regulamentação da política econômica internacional.
Este grupo não deve ser confundido com o G20 dos países em
desenvolvimento que surgiu, em 2003, durante a 5ª Reunião Ministerial
da OMC. O grupo se originou a partir do IBAS, opondo-se aos subsídios
agrícolas na União Europeia e nos Estados Unidos. Em 2008, o Grupo foi
ampliado para 23 países-membros na América Latina, África, Ásia e Turquia.

4

5

6

Ver The Guardian, “Blue-eyed Bankers’ to Blame for Crash, Lula tells Brown, Brasília,” 26
de março de 2009, disponível em: http://www.guardian.co.uk/world/2009/mar/26/lulaattacks-white-bankers-crash.
O grupo de pesquisa do G20 avalia o desempenho de cada membro com os acordos de
cada conferência de cúpula. Os dados mais recentes vêm da Cúpula de Seul, em 2010: o
Brasil ocupa o 12º lugar, juntamente com a Índia e a China, ver: http://www.g20.utoronto.
ca/compliance/2010seoul-final/index.html.
Compilação do autor com base na documentação do G20 fornecida pelo grupo de pesquisa
do G20 na Universidade de Toronto, incluindo o G7 (1999).
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Cooperação Sul-Sul
A cooperação Sul-Sul se tornou um dos pilares do multilateralismo da política
externa brasileira. O G20 e as negociações sobre clima têm aberto espaço para
novas oportunidades para a cooperação Sul-Sul.
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Quando o governo brasileiro entrou no G20 em 1999, seus representantes
levantaram a questão da legitimidade do G20 em relação à Organização
das Nações Unidas. Em 2012, o governo brasileiro havia se tornado um dos
favoritos do G20 ao impulsionar as pautas das economias emergentes. Dentro
do G20, assim como durante as negociações sobre mudança climática, os
países BASIC tornaram-se um bloco de negociação. O governo brasileiro tem
apelado repetidamente para o G20 para que este seja o fórum para resolver a
crise econômica global e para que fortaleça as regulamentações. Isso exigiria
reestruturar instituições financeiras globais e só poderia realmente acontecer se
Brasil, Índia, China e África do Sul se tornassem vozes mais fortes na arquitetura
financeira global. Durante a cúpula de 2010, na Coreia do Sul, os países do BRIC
alcançaram poder de voto equivalente aos dez países mais poderosos. Quando
o governo brasileiro exige do G20 um papel mais forte, as antigas preocupações
sobre legitimidade ficam em segundo plano. Agora, cabe à sociedade civil e aos
países que não são do G20 fazer tal questionamento.
O outro G20, dos países em desenvolvimento, também foi iniciado pelo Brasil,
África do Sul, China e Índia, durante o 5º Encontro Ministerial da Organização
Mundial do Comércio. A principal razão para essa aliança era combater os
subsídios agrícolas e as barreiras na União Europeia e nos Estados Unidos. O fórum
inicialmente incluía 20 países em desenvolvimento, com uma oscilação entre 22
e 24 membros. A aliança foi bem-sucedida em transformar as negociações da
OMC para seus próprios interesses, mas esta não poderia realmente crescer para
além de seu envolvimento na OMC. A recente relação do Brasil com os outros
membros do G20 e o grande respeito em jogo mostram que a política externa do
PT troca de lado de acordo com seu interesse.
Há um difícil equilíbrio entre a promoção dos interesses econômicos nacionais
como uma economia emergente, por um lado, e o cumprimento do papel
autodeterminado de defensor dos interesses dos países em desenvolvimento,
do outro. Para seu crédito, o governo brasileiro continua a sua forte defesa do
G77 e do movimento não alinhado. Ele se envolve com outros clubes de países
ricos, como a OCDE, como um membro aprimorado, mas não tem intenções
efetivas de se juntar ao clube das 30 economias mais ricas, ao contrário do
México e do Chile.
É aí que o Brasil e os países do G20 precisam ir além das suas próprias buscas
por poder nas instituições financeiras internacionais. Se se trata de um novo
sistema regulatório, este deve ser restringir ao G-20, mas se estender a todos os
que não têm representação neste clube – ou seja, os 30% que são os mais pobres
e vivem nos países menos desenvolvidos.
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BRICS
Os países do BRIC e do BRICS tornaram-se um bloco de negociação importante
no G20. Os países do BRIC foram apresentados como uma unidade analítica em
um relatório da Goldman Sachs em 2001, que argumentou que por volta de 2050
estas economias “BRIC” poderiam ultrapassar as principais economias dos Estados
Unidos, Japão e Europa. Houve também analistas que conceitualizaram os BRICS
como principais economias do mundo e potências regionais, politicamente. As
análises se tornaram uma realidade e, mais uma vez, a diplomacia brasileira havia
pressionado para isso. O grupo BRIC foi formalizado durante uma reunião da
Assembleia Geral das Nações Unidas de seus ministros de Relações Exteriores, em
2006. A primeira cúpula do BRIC foi realizada na Rússia, em 2008. No entanto, faltava
definição à pauta. Ela variava de questões de segurança e de armas de destruição em
massa – especialmente a disputa nuclear com o Irã, com quem tanto o Brasil quanto
a China mantêm relações estreitas – até questões de segurança alimentar, mudança
climática, economia e finanças, e a posição do grupo BRIC dentro do G20.
O papel da África do Sul continuou a ser um ponto de interrogação, porque, em
termos de dimensão econômica, o país não se encaixa bem no clube. Na véspera
do Natal de 2011, o governo sul-africano recebeu o convite formal da China para
se juntar ao clube, por ser a maior economia da África.
Após a quarta cúpula, realizada em Nova Délhi, em março, o propósito do
BRICS como grupo ainda não estava claro. Supostamente, o grupo deveria tentar
equilibrar o poder no sistema internacional a favor dos interesses deles. Seria
isso um contrapeso em relação ao G7? E qual é o papel da Rússia no BRICS,
sendo membro também do G8? Em sua declaração conjunta, a legitimidade é
procurada partindo do fato de que o grupo corresponde a 43% da população do
mundo e representa as principais regiões do mundo: Américas, Europa, Ásia e
África. Não parece haver ainda uma estratégia clara sobre se o grupo se definirá
em termos políticos ou econômicos. Até agora, o contrapeso parece funcionar
principalmente através da aliança com o G20, em cumprimento à regulamentação
financeira estável e à reforma do FMI. No entanto, ainda não está claro como o
BRICS apoiará o desenvolvimento nos países em desenvolvimento. Os bancos de
desenvolvimento assinaram um acordo, mas não está claro se haverá um fundo
comum ou um banco de desenvolvimento associado ao BRICS.7

BASIC
Os países do BASIC – em outras palavras, o BRICS, sem a Rússia – se tornaram
uma coalizão um tanto infame durante as negociações climáticas. As notícias
7

Quarta Cúpula dos BRICS – Nova Délhi, 29 de março de 2012 - Parceria do BRICS para a
Estabilidade, Segurança e Prosperidade - Declaração de Nova Délhi, disponível em: http://
www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/quarta-cupula-dos-bricsnova-delhi-29-de-marco-de-2012-parceria-dos-brics-para-a-estabilidade-seguranca-eprosperidade-declaracao-de-nova-delhi.
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da imprensa confirmaram rumores de que os primeiros-ministros dos países do
BASIC marginalizaram a União Eeuropeia nas últimas horas da 15ª Conferência
dos Partidos, em Copenhague, e impediram ativamente o acordo sobre o clima
com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. No entanto, a conferência
criou uma coalizão entre os quatro países, que continuam a se reunir a cada três
meses, seja em reuniões políticas ou técnicas.
O principal problema que todos os quatro países compartilham é o equilíbrio
entre a redução das emissões e o desenvolvimento. Os críticos argumentam que os
países do BASIC não cumpriram suas responsabilidades. No entanto, China, Brasil
e África do Sul firmaram metas de redução das emissões por meio de ações de
mitigação em 2009 e 2011. O governo brasileiro anunciou reduções de emissões
projetadas entre 36,1 e 38% até 2020, em Copenhague. Estes números foram
assinados em lei federal quando o Congresso brasileiro aprovou a Lei da Política
Nacional sobre Mudança do Clima (lei federal nº 12.187), em dezembro de 2009.
As declarações voluntárias são uma conquista importante, mas dependem
de três questões cruciais. Em primeiro lugar, esses compromissos medem as
reduções a partir de uma base hipotética de como as emissões se desenvolveriam
sem intervenção. Esta base é, portanto, altamente política. Em segundo lugar,
as reduções deveriam ser conquistadas através de ações de mitigação. Estas,
por sua vez, são medidas mal definidas, políticas, e constituem iniciativas que
contribuem para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. No caso do Brasil,
a ação mais imediata é reduzir as emissões provenientes do desmatamento em
80% entre 2008 e 2020. Em terceiro lugar, as metas nacionais dependem do apoio
internacional para financiamento e tecnologia para as ações de mitigação, de
acordo com o conceito de responsabilidades compartilhadas e diferenciadas,
como está no artigo 4.1 do Protocolo de Kyoto.
O Plano de Ação de Bali cunhou o termo “ações de mitigação nacionalmente
apropriadas” (NAMA) referindo-se àquelas que se qualificam para apoio
internacional, mas que ainda estão sendo definidas. Há muita pesquisa que ainda
precisa ser conduzida de forma a definir linhas de base, ações de mitigação e
NAMAs. O fórum do BASIC compreende tanto um fórum político quanto técnico para
abordar estas questões em um pequeno grupo que compartilha o equilíbrio entre a
mitigação no contexto das mudanças climáticas e o progresso desenvolvimentista.
À primeira vista, o caso do Brasil parece diferente dos caminhos do
desenvolvimento carbono-dependente da China, Índia e África do Sul porque a
dependência em relação aos combustíveis fósseis é menor. Os biocombustíveis
para transporte e uso de energia hidrelétrica fazem com que o Brasil apareça
como um país limpo e uma economia baseada em energia renovável. No entanto,
as emissões de energia são propensas a desenvolver taxas de crescimento
contínuas de forma semelhante, independentemente do uso da terra e das
emissões florestais. Portanto, compartilhar experiências e realizar mudanças
técnicas é útil, independente de qualquer aliança política. Os países do BASIC
compartilham um equilíbrio semelhante entre proteção ambiental e redução
das emissões, por um lado, e desenvolvimento econômico, por outro. Este é o

argumento mais comum para colocar o desenvolvimento em primeiro lugar. O
próprio Lula definiu esta prioridade muito claramente, e o debate culminou com
a renúncia de sua ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A administração
de Dilma Rousseff elegeu a mesma prioridade com a recente aprovação da
controversa lei da floresta, que beneficia o agronegócio e facilita as regras sobre
como os agricultores preservarão a floresta amazônica.
O grupo do BASIC tornou-se um contrapeso para o equilíbrio do poder e
formou um novo centro entre a União Europeia pró-clima e os Estados Unidos,
Canadá e Japão pró-indústria. A Rússia nunca se encaixou perfeitamente neste
grupo, uma vez que não é um país em desenvolvimento que poderia se beneficiar
da mudança climática eventualmente.

Britta Rennkamp “Desenvolvimento em primeiro lugar” no G20 e nos BRICS? Reflexões sobre a política externa do Brasil e a Sociedade Civil

IBAS
O fórum de cooperação trilateral IBAS é outra cooperação Sul-Sul
significativa. Inicialmente, esta plataforma de cooperação começou como uma
aliança para impulsionar a reforma do Conselho de Segurança da ONU com o
objetivo de conseguir assentos permanentes para os três países, junto com a
Alemanha e o Japão. Criado em 2003, o IBAS é principalmente um fórum político
que realiza reuniões de cúpula periódicas entre os chanceleres dos três países e
se encontra à margem da Assembleia Geral da ONU.
Inicialmente, o fórum estava centrado, em grande parte, no livre comércio e
no investimento entre os três países. Eles logo perceberam que o espaço para a
cooperação comercial complementar era limitado. Entre outras iniciativas sob
a égide do IBAS, a pesquisa tornou-se um campo promissor de cooperação. Até
agora, foram feitos convites para as áreas de transporte, agricultura e pesquisa
oceânica e marítima, assim como pesquisas médicas nas áreas de tuberculose e
malária. Um fundo conjunto do IBAS é composto por contribuições de cada país
(US$ 1 milhão por país ao ano, desde 2004), para o qual as propostas podem ser
apresentadas (IBAS, 2010).
O IBAS é a mais antiga destas novas plataformas de cooperação Sul-Sul. Ele
não tem um objetivo político definido, ao contrário do engajamento dos BRICS
no G20 e do engajamento do grupo do BASIC nas negociações climáticas. Ele
tem seu próprio fundo e aborda os problemas que os três países compartilham. É
também o único dos três grupos que produziu iniciativas concretas. Projetos de
pesquisa estão em andamento, e no ano passado o grupo lançou seu primeiro
satélite conjunto.Inclusão não é um problema explícito, mas é provavelmente o
único grupo que proporciona o acesso de ONGs ou técnicos através de convites
para apresentação de propostas de financiamento.

O Brasil como um doador na América Latina e África
Regionalmente, o governo brasileiro sob o governo Lula começou a usar a posição
forte do país na América Latina para promover o desenvolvimento técnico e
169

8 Instituto Rio Branco, http://www.institutoriobranco.mre.gov.br/pt-br/.
9 Ministério das Relações Exteriores, http://www.mre.gov.br.
10 Entrevista: Diretor da Agência Brasileira de Cooperação, Ministério das Relações Exteriores,
Brasília, 2010.
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científico entre os países vizinhos. Esta estratégia de construção de liderança na
América Latina era nova à época.
O governo trabalhou entre a continuidade e a mudança. Durante décadas, o Brasil
teve acordos de cooperação com todos os países latino-americanos. A maioria deles
iniciados nos anos 1980 e 1990. Com as reformas de Fernando Henrique Cardoso,
a cooperação internacional na América do Sul recebeu novo financiamento e
prioridade. Mas, sob o governo Lula, a integração regional e a cooperação SulSul na política externa receberam ainda mais ênfase, mas mesmo assim foram
baseadas em estruturas já existentes. A liderança regional é uma tarefa difícil. Para
ser aceito, o governo brasileiro teve que trazer recursos substanciais. Para sustentar
esta direção pró-Sul na política externa, o governo Lula ampliou os recursos do
Ministério das Relações Exteriores e o número de diplomatas preparados. Em
vez dos 20 candidatos anuais da famosa escola de diplomatas Instituto Rio
Branco, durante três anos foram admitidos 100 candidatos.8 Novas embaixadas e
consulados foram abertos em nove países em 2009.9
A agência de coordenação para cooperação técnica é a Agência Brasileira de
Cooperação, criada em 1987, que se tornou a porta de entrada para doadores
para coordenar os diferentes programas de cooperação técnica para o Ministério
das Relações Exteriores. A agência faz uma distinção entre a cooperação interna
(recebida) e a externa (concedida). Durante os últimos 40 anos, o Brasil recebeu
assistência oficial para desenvolvimento por parte dos doadores internacionais
enquanto a cooperação externa (concedida) tem sido um esforço recente e é
mais direta. Os recursos ainda são relativamente pequenos. “O Brasil busca um
novo modelo de cooperação. O modelo brasileiro não será tão robusto, com
uma equipe e infraestrutura tão grandes. [...] O modelo antigo que os europeus
e japoneses usam vem de uma outra época, na qual era difícil se comunicar
através de longas distâncias e chegar aos lugares. Isso não é mais necessário.”10
A agência contrata diretamente os peritos técnicos nas instituições de pesquisa,
principalmente nas áreas de saúde e agricultura, na Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
O Ministério da Ciência e Tecnologia utiliza cooperação técnica externa através
do Mercosul – um acordo econômico e político entre Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai – e do programa Prosul para o resto da América Latina, e do ProÁfrica para
os países africanos lusófonos. Estes programas são administrados pelo Conselho
Brasileiro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Entre 2005 e 2008,
havia151projetosfinanciados,comaproximadamenteUS$3,7milhões(MRE,2011a).
A cooperação total do Ministério das Relações Exteriores incluiu 915 projetos
em 2009. O equilíbrio entre a cooperação exterior e interior foi de 107
projetos na América Latina, e 56 na África, Ásia, Oceania e Europa Oriental,
totalizando 163 projetos. A cooperação bilateral interna resultou em 120

projetos apoiados pelo Japão, Alemanha, Canadá, Espanha, Itália, França e
Estados Unidos, e já houve 375 projetos de cooperação interna (MRE, 2011b).
Em suma, o governo conseguiu aumentar a assistência técnica na América Latina
e na África Lusófona com muitos projetos de pequena escala. As realizações de
Lula na política mundial foram difíceis de ser ignoradas, mesmo para seus críticos
(Soares de Lima e Hirst, 2006). No entanto, o governo do PT foi capaz de construir
suas políticas a partir de muitas estruturas pré-existentes. Muitos dos programas
pelos quais Lula ganhou crédito já existiam.
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A sociedade civil na política global do Brasil
Há muitas coisas a dizer sobre a sociedade civil e a política global do Brasil. Eu
escolhi duas questões. A primeira é a participação da sociedade civil na política
global do Brasil sob o governo do PT. A segunda se foca na lacuna entre os pobres
e a classe média emergente e as pautas nas mesas de negociação do G20.

Participação
Quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, a participação da sociedade
civil foi uma das prioridades. Em muitas áreas políticas, o governo conseguiu criar
um espaço participativo para ONGs e outros representantes da sociedade civil. O
partido criou 13 novos conselhos participativos, o Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social, o Conselho das Cidades, e o conceito de Planos Plurianuais
– planos participativos, de orçamentos plurianuais. Conferências nacionais
tornaram-se um elemento substancial da maioria dos processos de decisão. Em
casos menos importantes na agenda política, oficiais do governo tentavam
chegar a províncias remotas para que os programas fossem compreendidos e
aceitos. A inclusão digital avançou muito, e grande parte da documentação e
dados do governo está disponível online gratuitamente. Entretanto, o espaço
participativo na política global permaneceu relativamente limitado. Muitas
ONGs se enfraqueceram porque perderam sua equipe para o governo. Ao
mesmo tempo, grandes doadores, como a Alemanha, deixaram de apoiar ONGs
locais, argumentando que o país estava rico o bastante para se encarregar da
diminuição da pobreza. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e
outros mecanismos participativos acabaram se tornando mais consultivos do que
participativos, o que causou frustração entre as ONGs. No geral, a participação
da sociedade civil sob o PT é vista de forma pessimista (Hunter, 2011).

Pobreza, dívida e política externa
O Brasil orgulhosamente conta com 95 milhões de pessoas – mais de 50% da
população – que compõem sua crescente classe média. Registros de marcas de
desigualdade têm diminuído lentamente nos últimos cinco anos. Muitos fatores
contribuíram para esses números. O crescimento econômico estável – embora
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11 Isso é calculado a partir de uma linha de pobreza de ganho mensal de menos de R$70 ou
€27,73.
12 Folha de São Paulo (SP): Gasto com reforma agrária é o mais baixo em dez anos, 1º de
agosto de 2011, disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=9544&catid=159&Itemid=75.
13 Estado de São Paulo: Endividamento do brasileiro é recorde, 26 de junho de 2011, disponível
em: http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,endividamento-do-brasileiroe-recorde,73174,0.htm.
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não muito alto – e a transferência de renda, que tiraram o povo da pobreza
extrema graças ao programa Bolsa Família, certamente contribuíram. No entanto,
50 milhões permanecem pobres – 20 milhões destes extremamente pobres – de
acordo com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Grande
parte desta pobreza é a rural. A pobreza urbana continua a crescer. O pobre rural
continua a se mudar para as favelas nas maiores cidades para escapar da pobreza
rural e a mesma velha história continua – 25% da população que vive em áreas
rurais é extremamente pobre.11
A produção de biocombustíveis e etanol no campo, assim como a produção de
soja, continua a se beneficiar da subvenção tácita do trabalho informal barato. A
reforma agrária no Brasil tem sido, historicamente, um dos principais temas do
Partido dos Trabalhadores. Recursos para a redistribuição da terra em benefício
de pobres trabalhadores rurais sem terra alcançou um recorde de menor marca
durante o primeiro ano do governo de Dilma Rousseff, em 2011. Segundo o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o programa de redistribuição parou,
embora a redução da pobreza rural seja parte da campanha “Brasil sem Miséria”
de Dilma. Sua decisão de não continuar a reforma agrária favorece o agronegócio,
que opera em grandes propriedades no plantio de monoculturas.12
A política de desenvolvimento é uma questão de escolha. Se o governo escolhe
não combater a pobreza ativamente, o problema persistirá. O crescimento
econômico não veio para melhorar a vida dos extremamente pobres, e continuará
não melhorando se os programas de redução da pobreza não forem apoiados por
compromissos e recursos significativos.
O Brasil tem vivido o declínio das taxas de desigualdade e a diminuição da
pobreza. Infelizmente, isto não é puramente o resultado dos programas de
diminuição da pobreza. Aqueles que saem da pobreza se juntam às classes
média e alta, que compram a crédito. O crédito não é barato no Brasil, e as
pessoas consomem muito através do crédito no país, não somente na Grécia
e nos Estados Unidos, onde os impactos da crise econômica são mais graves.
Especialmente carros, mas também eletrônicos e outros bens de consumo são
geralmente comprados a crédito. A inadimplência da dívida é de cerca de 7%. Os
bancos aumentam suas reservas para evitar mau crédito, o que coloca pressão
sobre os usuários de crédito e os pagamentos, mas o governo está tentando
disponibilizar mais crédito. No ano passado, a dívida privada atingiu novos
recordes, de acordo com um estudo recente.13 Domicílios brasileiros possuem
dívida de 40% do seu rendimento anual. Os brasileiros pagam uma média de
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22,2% de seu rendimento mensal disponível para o reembolso da dívida. A cara
moeda do Real brasileiro pode ser boa para as importações baratas, mas não o
é para a economia. Existe também a preocupação no G20 de que a economia
talvez seja incapaz de sustentar a pressão sobre a moeda, que alguns estimam
ser sobrevalorizada em 35%. A inflação é cuidadosamente controlada através de
metas, mas baixas taxas carregam consigo o preço das taxas de juro elevadas.
Estas são pagas pelos consumidores, cujos custos de vidas se tornam mais caro
com os adicionais 22% de taxa de serviço da dívida. O governo não ajudará a nova
classe de consumidores a longo prazo apenas disponibilizando mais crédito.
O risco de mau crédito está aumentando, e se não for permitido aos bancos
responder, o sistema, mais cedo ou mais tarde, entrará em colapso.
Este fenômeno recente pode comprometer gravemente o desenvolvimento
socioeconômico brasileiro a longo prazo. Os diplomatas do G20 podem fortalecer a
posição do Brasil na regulamentação financeira internacional, mas a regulamentação
nacional deve evitar uma crise doméstica impulsionada pela dívida. Se o governo
continuar a incentivar o crescimento econômico baseado na dívida consumista, não
será capaz de proteger seu povo e garantir seus direitos humanos.
Muitas das decisões do G20 parecem bastante distantes da realidade brasileira,
embora elas façam diferença na vida das pessoas. O modelo de desenvolvimento
que a administração de Dilma defende no G20 é claramente baseado no modelo
de uma avançada – mas ainda em sua maior parte exportadora de matéria-prima
– nação em desenvolvimento. Entre as principais questões em pauta no governo
brasileiro, estão os preços dos alimentos, assegurar receita de exportação e
estabilizar o mercado exportador global.
O ministro brasileiro da Agricultura reivindicou, juntamente com o Reino
Unido, a redução da instabilidade do preço dos alimentos e a proibição da
exportação através do G20.14 O processo levou a um Plano de Ação para a
Estabilidade do Alimento e da Agricultura.15 Garantir os preços dos alimentos
é uma faca de dois gumes no Brasil: os preços instáveis dos alimentos afetam o
pobre imediatamente. Portanto, os preços dos alimentos estáveis são necessários
e desejados. Exportadores de produtos agrícolas também têm interesse na
estabilidade do preço dos alimentos. No entanto, os setores de exportação se
beneficiam com os altos preços da comida, enquanto os pobres sofrem mais
com estes e necessitam de alimentação básica barata e acessível. O governo
ignora qualquer possível impacto da produção de biocombustíveis no preço
dos alimentos. O governo brasileiro está no centro deste paradoxo, prometendo
segurança alimentar ao mesmo tempo em que assegura os interesses da
exportação agrícola.
14 Declaração conjunta dos ministros da Agricultura do Reino Unido e do Brasil sobre
redução da instabilidade do preço dos alimentos, disponível em: http://archive.defra.gov.
uk/corporate/about/what/documents/uk-brazil-g20-joint-agriculture110408.pdf.
15 O Plano de Ação foi assinado pelos ministros da Agricultura do G20 em Paris, em junho
de 2011, disponível em: http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2011-06-23_-_Action_Plan_-_
VFinale.pdf.
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A reforma do FMI é necessária porque o sistema antigo, que equivale a poder
de voto para cotas de adesão, tornou o fundo muito desequilibrado. No entanto, o
governo brasileiro deveria ser muito cuidadoso ao colocar dinheiro para socorrer
países na zona do euro.
Os recursos públicos brasileiros continuam escassos, uma vez que as taxas
fiscais são relativamente baixas. O custo é alto para desperdiçar recursos no FMI
enquanto as pessoas no Brasil permanecerem sem acesso a emprego, educação
e treinamento. A abordagem do “desenvolvimento em primeiro lugar” deve ser
reorientada e focada nos pobres. Esse modelo de desenvolvimento atual, baseado
na exploração dos recursos agrícolas e naturais, não produziu os empregos
esperados. O aumento de 50%do PIB resultou apenas em um aumento de 10% de
empregos adicionais. Embora o desemprego global tenha diminuído desde 2005,
as taxas de desemprego nas áreas rurais aumentaram. O nível de trabalhadores
informais no campo é ainda maior que 70%.�
Em suma, a política externa serve aos interesses econômicos e a uma abordagem
bastante conservadora do desenvolvimento econômico. O desenvolvimento
humano precisa ser colocado de volta na agenda política para garantir que o
Brasil faça jus aos seus compromissos de desenvolvimento econômico e que sua
população fique livre da dívida e da pobreza. O programa Bolsa Família mostrou
efeitos positivos ao criar acesso a escolas e vacinas infantis. Se esses programas
ajudassem os adultos, tanto quanto as crianças, com o intuito de treinar e
desenvolver habilidades, isto poderia ser o início da ajuda para sustentar a nova
classe média, criando acesso a melhores empregos, desenvolvendo padrões de
consumo e habilidades mais sustentáveis, e criando uma economia baseada na
produção a longo prazo.

174

Referências bibliográficas

BOURNE, R. (2008). Lula of Brazil. Londres.
BRANDS, H. (2011). “Evaluating Brazilian Grand Strategy under Lula.” Comparative Strategy
30(1): 28–49.
CASON, J., ePOWER,

T.J. (2006). Presidentialization, Pluralization, and the Rollback of

Itamaraty: Explaining Change in Brazilian Foreign Policy-Making from Cardoso to Lula.
“Regional Powers in Asia, Africa, Latin America, the Near and Middle East.” German Institute
Britta Rennkamp “Desenvolvimento em primeiro lugar” no G20 e nos BRICS? Reflexões sobre a política externa do Brasil e a Sociedade Civil

of Global and Area Studies, Hamburgo.
G-7 (1999). Declaração dos ministros das Finanças e dos diretores do Banco Central.
Washington DC, 25 de setembro. Disponível em: http://www.g20.utoronto.ca/g20whatisit.
html?&lang=en_us&output=json.
GRAY, C. (2007). War, Peace and International Relations – An Introduction to Strategic History.
Abingdon e New York: Routledge, 2007.
HUNTER, W. (2011). “The PT in Power.” Em: S. Levitsky e K.M. Roberts, The Resurgence of the
Latin American Left. Baltimore: John Hopkins University Press.
IBSA (2010). The IBSA Trust Fund. Dehli, Pretoria, Brasília: IBSA Trilateral Forum.
Disponível em: http://www.ibsa-trilateral.org/index.php?option=com_content&task=view
&id=29&Itemid=40.
MRE (2011a). África – Ciência, tecnologia e inovação: Balanço de política externa 2003- 2010.
Brasília: Ministério de Relações Exteriores. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/
temas/balanco-de-politica-externa-2003-2010/2.2.10-africa-ciencia-tecnologia-einovacao/view.
——— (2011b). Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011. Brasília: Ministério das
Relações Exteriores.
RENNKAMP, B. (2011). Innovation for All? Legitimizing Science, Technology and Innovation
Policy in Unequal Societies. Tese de doutorado. Universidade de Twente, Holanda.
RENNKAMP, B., e NAIDOO, D. (2011). “Shifting Governance in Science, Technology and
Innovation – An Analysis of the Global Governing Institutions and Their Impact on South
African Policy.” South African Journal of International Affairs 18(1).
SOARES DE LIMA, M.R., e Hirst, M. (2006). “Brazil as an Intermediate State and Regional Power:
Action, Choice and Responsibilities.” International Affairs 82(1): 21–40.

175

ALTERNATIVAS

Silvio Caccia Bava

O desenvolvimento local e de territórios, ao longo da história do Brasil, é visto
como a reprodução, em escala menor, do modelo de desenvolvimento nacional. E
como o modelo de desenvolvimento nacional se submete à lógica e aos atores da
globalização dos mercados, como acontece em quase todos os demais países, ele
favorece as grandes empresas, os grandes conglomerados, sejam eles brasileiros
ou internacionais. E os governos, capturados por estes interesses, orientam as
políticas públicas para lhes dar suporte em seu crescimento e lucratividade.
Governos constituídos democraticamente para formular políticas que
contemplem o interesse das maiorias, que ampliem seu bem-estar, passam
a orientar suas ações para atender os interesses particulares das grandes
corporações, que só se preocupam com sua própria reprodução, nunca com o
território em que operam. Podemos identificar esses processos também no Brasil,
onde grandes empreiteiras de obras públicas brasileiras recebem fortes criticas
por sua atuação, por exemplo, no Equador e na Bolivia; fabricas de calçados saem
do Estado de São Paulo e mudam-se para o Nordeste, ou mesmo para outros
países, onde os custos de mão de obra são mais baratos, etc. Da mesma forma, as
disputas em torno da aprovação do Código Florestal refletem esta correlação de
forças, onde os setores empresariais do agronegócio tem a capacidade de lobby
e mobilização que impõe ao governo suas posições e suplanta a capacidade de
resistência democrática dos interesses da agricultura familiar, por exemplo. É
uma lógica imediatista que busca maximizar o lucro a qualquer preço. Se este
ou aquele território lhes oferece menos vantagens, mudam-se para outros, onde
possam usufruir de maiores vantagens, mesmo que estas advenham de menores
salários ou qualquer outro tipo de destituição de direitos da população local,
como o uso dos impostos, do dinheiro público, em seu beneficio.
Este domínio do grande capital sobre as políticas de governo é que orienta as políticas
macroeconômicas para subsidiar o setor exportador, ainda que as exportações não
cheguem a representar 15% de nosso PIB. Mas mesmo no mercado interno esta lógica
do governo apoiar os grandes é dominante, as políticas macroeconômicas são para
atender as 60 mil grandes empresas do Brasil, especialmente as maiores dentre elas.
As outras 6 milhões de micro e pequenas empresas são preteridas, ficam com uma
fatia muito magra do bolo. E estamos apenas considerando os empreendimentos
formais. Para além deles existe o que se denomina economia informal, um enorme
campo de iniciativas que absorve mais da metade da População Economicamente
Ativa, isto é, dos trabalhadores brasileiros.
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Circuitos Curtos de
Produção e Consumo

Silvio Caccia Bava Circuitos Curtos de Produção e Consumo

Durante muitos anos, e até hoje, a noção de desenvolvimento predominante
é a que identifica desenvolvimento com crescimento econômico. O que é
coerente com os interesses dessas grandes corporações, que tem como objetivo
a maximização do lucro, sendo que tudo o mais é subordinado a este interesse
maior e imediato.
A justificativa para identificar crescimento com desenvolvimento se assenta
numa ideologia consumista, onde as identidades sociais se constroem a partir
da posse de bens e da apropriação simbólica de status a partir de itens de
consumo, como um tênis, um telefone celular, um carro. O argumento é que este
crescimento gera empregos e riqueza para o território em que está localizado.
A partir desta compreensão, estabelece-se uma disputa entre governos locais
para que as grandes empresas venham a se sediar no seu território, pois isso
traria o desenvolvimento. Para conquistar a nova grande indústria ou comércio
estes governos locais promovem isenções fiscais por décadas, doam terrenos e
infraestrutura, participam de um verdadeiro leilão de bens públicos.
Se é que alguma vez estes argumentos valeram no passado e estes leilões vieram
a beneficiar a população local, a realidade mudou. Os avanços tecnológicos e a
automação reduziram drasticamente as oportunidades de geração de empregos
locais. E é exatamente porque ciência e tecnologia se transformaram em forças
produtivas que elas são controladas, em todo o mundo, pelos interesses do
mercado. Quanto à riqueza gerada, ela é aspirada do plano local e jogada no
circuito financeiro especulativo internacional, não beneficia e economia local.
Basta analisar as principais empresas em cada setor. Elas são poucas e
controlam seus mercados, vão moldando a sociedade em que atuam. Duas ou
três redes de supermercados controlam o comercio varejista de alimentos, e
são responsáveis pelo fechamento de inúmeros pequenos negócios, como as
quitandas; os shoppings acabam com o comercio local; tudo isso expressa uma
tendência geral de concentração de poder e riqueza.
Todas as tendências de longo prazo são tendências concentracionistas, não
são tendências de repartição do poder econômico, promovem fusões de mega
empresas e maior concentração do poder e da renda. Nunca a riqueza e a renda
estiveram tão concentradas em escala global. E essa é uma das mais importantes
causas da crise atual.
A crise sistêmica do modelo da globalização, da qual estamos vendo apenas
os primeiros capítulos, traz uma novidade: o mantra neoliberal dos ajustes está
abalado e seu questionamento abre espaço para a discussão de novas idéias,
para ações de contestação, para o debate de alternativas a estas políticas. É o
que nos sugere os movimentos sociais na Europa e nos EUA, não por acaso as
regiões mais afetadas pela presente crise. Os jovens ocupam as praças publicas,
promovem manifestações, se enfrentam com a polícia, se posicionam contra os
interesses dos grandes bancos e a concentração da riqueza e da renda.
No plano político, a imposição das políticas de ajuste desafia a democracia
burguesa e suas instituições, criadas há mais de 200 anos atrás. Elas não dão
conta mais de processar os conflitos. O mesmo acontece com as instituições
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multilaterais, criadas há mais de 50 anos pelo acordo de Bretton Woods. A
crise econômica se amplia para uma crise do sistema político, e isso se dá num
momento que favorece os avanços da direita e do fundamentalismo islâmico
no plano internacional. No entanto, um alerta parte dos jovens concentrados
na Puerta Del Sol, em Madri. Um cartaz diz: “nossas esperanças não cabem nas
vossas urnas”.
É neste cenário de mudanças profundas que se abre a discussão sobre o
futuro. O neoliberalismo jamais discutiu o futuro. A crise abre espaço para a
discussão e o questionamento do atual modelo de desenvolvimento. E surgem
novas vozes que defendem que o desenvolvimento nos dê vida, não produtos;
que propõe produzir aquilo que precisamos, não aquilo que as empresas querem
que consumamos para atender à sua ganancia por lucro1
Justamente porque o modelo favorece os grandes e coloca o Estado a seu
serviço, é que os demais têm de lutar pela sobrevivência. Num país como o
Brasil, campeão da desigualdade social, grande parte da população se encontra
desafiada a criar novas formas de geração de trabalho e renda.
Como fazem para sobreviver os 25 milhões de brasileiros que vivem com
menos de R$ 6,00 por dia? Ou os 100 milhões de brasileiros que vivem com
até R$ 13,00 por dia?2 Trata-se realmente de uma luta pela sobrevivência, que
muitas vezes lança mão da solidariedade como estratégia e cria, por exemplo, os
assentamentos dos sem terra, cooperativas de produção e consumo, inúmeras
iniciativas no campo da economia solidária e da criação de tecnologias sociais.
É a contraposição de dois modelos. O dos circuitos longos de produção e
consumo, domínio das transnacionais; e o dos circuitos curtos de produção e
consumo, que são o campo de atuação dos atores e da economia local. Como,
evidentemente, não se trata de substituir um circuito pelo outro, as estratégias
são de fortalecer progressivamente os setores e atividades da economia que
permitem a integração de um maior contingente de pessoas que hoje se
beneficiam de programas sociais, mas que precisam também desenvolver suas
próprias capacidades de inserção social e produtiva a partir de suas iniciativas.
São muito importantes os programas de transferência de renda implantados e
fortalecidos pelo governo federal nos últimos anos. Eles retiraram da condição de
extrema pobreza mais de 35 milhões de pessoas e abrem, com isso, a possibilidade
dessas pessoas se integrarem a iniciativas empreendedoras, a micro e pequenos
negócios, tanto no setor informal da economia quanto no formal. A pressão que
fazem estes atores tem levado o governo federal a inaugurar novos programas,
como o Pronatec, de formação profissional técnica, que pretende, em 3 anos,
oferecer capacitação para mais de 1,3 milhões de jovens; ou a financiar iniciativas
como o do programa “1 milhão de cisternas”, de iniciativa de uma rede nordestina
da sociedade civil denominada “Articulação do Semi-Árido”.

Por circuitos longos entendemos, por exemplo, a exportação de commodities.
A soja que é plantada na região central do país e que é exportada para a China.
Tomemos este exemplo. A plantação extensiva de soja requer grandes áreas
e acaba por concentrar ainda mais a terra no Brasil, expulsando a agricultura
familiar. As técnicas de produção são todas mecanizadas, requerendo grande
maquinaria e técnicos especializados para operá-las. Tudo isso requer muito
capital. É preciso investir em silos, estradas de ferro, portos, navios, sem
considerar o enorme gasto de energia.
Os circuitos longos, ao contrário do que prega a ideologia do mercado,
pauperizam o território em que operam, retiram dele recursos naturais e a
riqueza gerada pela produção, que é transferida para os centros financeiros
internacionais. Como seu objetivo não é o desenvolvimento do território, também
não se preocupam com a degradação ambiental que geram. Com a adoção de
novas tecnologias, dos avanços na mecanização e na automação, estes grandes
empreendimentos passaram também a absorver muito pouca mão de obra local.
O saldo para os atores locais e o desenvolvimento do território não é favorável.
Um olhar crítico sobre os circuitos longos, sobre as grandes escalas e os
grandes percursos que favorecem a concentração do capital e prejudicam o
meio ambiente, a qualidade de vida e a estrutura social, é o ponto de partida
para questionarmos este paradigma de produção e consumo.
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2. Circuitos curtos
Por circuitos curtos entendemos a busca pela aproximação entre os locais de
produção e consumo de bens e serviços; a redução da escala das distancias
percorridas pelos produtos a serem transportados; a diminuição da necessidade
de uso de redes de transporte, energia e logística; a utilização de mão de obra
do território; o financiamento em condições acessíveis aos micro e pequenos
empreendedores com novos mecanismos de intermediação financeira; a maior
participação dos atores sociais nos processos de decisão política, o maior cuidado
com o meio ambiente do lugar em que vivem.
Os circuitos curtos buscam que a produção e o consumo, sempre que possível,
se dêem no mesmo território, beneficiando sua cidade ou região. Não se trata
apenas de encurtamento de distâncias, mas de estruturar uma economia de
empresas locais, pequenas e grandes, que estimulem a circulação de riqueza no
local, articulem cadeias produtivas, absorvam a mão de obra local, necessitem
pouco capital e utilizem baixa tecnologia, abrindo espaço para que estas
iniciativas sejam também empreendimentos populares.
Esta abordagem, centrada no fortalecimento dos circuitos curtos de
produção e consumo, é resultante dos ensinamentos de uma longa trajetória
de experiências nascidas na sociedade civil, que são fruto das práticas de
resistência e das iniciativas de movimentos sociais e redes de cidadania na busca
por soluções para se enfrentar os problemas da pobreza no Brasil. Os circuitos
curtos são inspirados em experiências de desenvolvimento local, com todas suas
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variantes, economia solidária, comércio justo, e agrega um novo componente, a
preocupação com a sustentabilidade ambiental.
A proposta é que, ao fortalecer os circuitos curtos de produção e consumo, o
projeto de desenvolvimento busque a criação de oportunidades para os atores
locais, maiores possibilidades de promover a sustentabilidade ambiental, a
equidade social e a qualidade de vida no território.
Do ponto de vista da segurança alimentar, por exemplo, o fomento à
agricultura familiar, a redução das distâncias a ser percorrida pelos alimentos,
a recuperação do cultivo de subespécies locais, a comercialização em menor
escala de alimentos, são agendas diretamente relacionadas aos circuitos curtos,
e se contrapõem à grande produção baseada na grande propriedade, bem como
aos sistemas de comercialização hiper centralizados.
Programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que coloca
a exigência de que 30% da alimentação escolar seja comprada dos produtores
locais, são um bom exemplo de iniciativas que visam a construção de novos
paradigmas e o encurtamento dos circuitos de produção e consumo. No que
diz respeito à agricultura familiar, este não é o único programa que fortalece os
circuitos curtos, tendo grande importância também o PRONAF e o Programa
Nacional de Aquisição de Alimentos, que também vivem suas dificuldades de
implantação e estão, no momento, cobrindo algo como cerca de 30% de sua
demanda potencial.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, segundo sua lei, obedece os
seguintes princípios: “o direito humano à alimentação adequada, visando
garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos; II – a universalidade
do atendimento da alimentação escolar gratuita, a qual consiste na atenção
aos alunos matriculados na rede pública de educação básica; III – a eqüidade,
que compreende o direito constitucional à alimentação escolar, com vistas à
garantia do acesso ao alimento de forma igualitária; IV – a sustentabilidade e a
continuidade, que visam ao acesso regular e permanente à alimentação saudável
e adequada; V - o respeito aos hábitos alimentares, considerados como tais,
as práticas tradicionais que fazem parte da cultura e da preferência alimentar
local saudáveis; VI - o compartilhamento da responsabilidade pela oferta da
alimentação escolar e das ações de educação alimentar e nutricional entre os
entes federados, conforme disposto no art. 208 da Constituição Federal; e VII – a
participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações
realizadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios para garantir a execução
do Programa”.
Mas mesmo com a importância que tem esta iniciativa, é importante
observar que muitos municípios não estão conseguindo ultrapassar as
barreiras burocráticas e da necessidade do desenho de novas políticas públicas
para implementá-lo, precisam de apoio para superar estas limitações. Ainda
assim, com todas suas limitações, este programa já é um sucesso, abre novas
possibilidades, e já está sendo reproduzido em 19 outros países.
Esta abordagem também pode ser atuante na formulação de novas políticas
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públicas, como os governos locais terão de elaborar para atender o recémaprovado Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. O apoio a
sistemas descentralizados de coleta seletiva e reciclagem, o apoio à organização
de catadores em cooperativas, carregam o mesmo sentido de redução de custos
e danos ambientais, abrem espaço para a participação de novos atores locais,
cooperativas, empreendedores individuais, micro e pequenos empresários, que
antes se achavam excluídos pelas próprias exigências dos editais de licitação e pelo
modelo de coleta de lixo dominante, orientado para atender as grandes empresas.
A agenda local se identifica com a agenda global. O desafio é participar deste
movimento mundial: o da disputa por um novo modelo de desenvolvimento.
E toda atenção deve ser dada a processos que atuem no sentido de atenuar ou
neutralizar as tendências concentracionistas que existem.
Sabemos que nenhuma sociedade se viabiliza exclusivamente baseada em
circuitos curtos. A questão central é fortalecer essas iniciativas. A convivência
com os circuitos longos deve buscar o desenvolvimento do território e o
fortalecimento dos atores locais.
A crise sistêmica do capitalismo globalizado abre um período de transição de
modelo de desenvolvimento, que alguns analistas, como Wallerstein, estimam
que possa durar de 40 a 50 anos, antes que se afirme um modelo de produção póscapitalista. E o fortalecimento dos circuitos curtos pode ser uma das estratégias
de transição que colabore para viabilizar um novo modelo de produção como
hegemônico. É preciso avançar na idéia dos circuitos curtos como princípio
geral, organizador e aplicável às mais variadas situações, a partir de uma visão
sistêmica e não setorializada.
Já se encontram em andamento iniciativas/estratégias de sobrevivência que,
intencionalmente ou não, além de gerarem renda e condições de subsistência,
apontam para a alteração das relações sociais de produção e das relações entre
produtor x consumidor, num marco de solidariedade fundado em valores
coletivos e associativistas. São iniciativas que estão fora das relações capitalistas
de produção, que não são fundadas na exploração do trabalho. Elas apontam
para uma “nova ética” e para novas relações de trabalho e de gestão coletiva
dos meios de produção. Uma visão dos mercados alicerçada em bases éticas e
solidárias e sustentada por alianças entre produtores e consumidores.
Recentemente, o Instituto Pólis fez uma pesquisa e identificou uma grande
quantidade de experiências com estas características. Deste conjunto foram
selecionadas 11 experiências e feitos estudos de caso, publicados em 2010.3 De
qualquer maneira, vale salientar algumas delas. A do Banco Palmas, que surge
a partir de uma demanda de urbanização de uma área precária de Fortaleza, o
Conjunto Palmeiras, e evolui para a criação de um sistema de microcrédito e de
uma moeda social – o Palmas – aceito pelos comerciantes locais. A construção de
uma cadeia ecológica do algodão solidários, a Justa Trama, uma rede cooperativa
3

“Novos Paradigmas de Produção e Consumo: experiências inovadoras”; org. Leandro
Morais e Adriano Borges; São Paulo ; Instituto Pólis; 2010.
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de seis empreendimentos econômicos associativos, cujo produto final são
roupas. A cidade digital de Piraí e o direito à informação. A Asmare, associação
de catadores de Belo Horizonte, e sua contribuição para a sustentabilidae
ambiental da cidade. A Cooper Ecosol, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, que
trata do consumo responsável no âmbito da economia solidária e da segurança
alimentar, propondo a reestruturação de cadeias produtivas locais.
Giuseppe Cocco (2006) caracteriza estas experiências como uma “multidão
produtiva” e “radicalmente democrática”, num “conjunto de singularidades que
cooperam entre si”, que se alinham com a ideia da mobilização democrática e
produtiva dos territórios, que visam o desenvolvimento socioterritorial a partir
do fortalecimento de novos sujeitos políticos e da constituição do comum.
Tais iniciativas locais são expressão de um conjunto de conhecimentos,
habilidades, princípios, adquiridos ao longo do tempo, que dão “sentido” e
“identidade” a um conjunto de práticas que geram dinâmicas econômicas,
organizativas e de articulação política. Experiências com um enriquecido
repertório de práticas técnico-produtivas e de organização econômica e social
que se pretendem criadoras de novos territórios e modos de vida.
No entanto, como aponta José Luis Coraggio, é importante notar que estas
práticas surgem da incapacidade do “sistema” de incorporar a todos, fazendo com
que pessoas, famílias, grupos e comunidades locais recorram, crescentemente,
às “táticas coletivas de sobrevivência” (Coraggio, 2003).
Os empreendimentos econômicos solidários (EES) atuam com base na
valorização do trabalho, do saber, da criatividade; no trabalho associado e na
propriedade coletiva dos meios de produção; na autogestão de empreendimentos
pelos trabalhadores; na construção de redes de colaboração solidária como
forma de integração entre diferentes iniciativas.
O tema do desenvolvimento local, agora mais propriamente chamado de
desenvolvimento do território, ganha de novo destaque. Se o novo projeto de
desenvolvimento do país vier a atender prioritariamente o circuito superior
da economia, como o denomina Milton Santos, então a lógica da produção da
desigualdade permanece dominante. Mas se o novo projeto de desenvolvimento
privilegiar os milhões de micro e pequenos empreendimentos, privilegiar a
formalização da economia informal, garantindo-lhes direitos como o previdenciário,
o projeto de desenvolvimento local tem de ser outro. Tem que se inspirar nas
necessidades das maiorias, nas iniciativas e inovações que vem de baixo.
É propósito do governo federal formalizar o informal, estendendo com isso
direitos previdenciários, por exemplo, para quem não os tinha. Mas será isso
possível num país em que 64% da PEA está no setor informal? Milton Santos diz
que a maior criatividade e inovação estão no setor informal da economia, é daí
que vêm experiências que nos ajudam a construir novos paradigmas. Segundo
ele, não deveríamos, e nem podemos, inibir o surgimento de estratégias de
sobrevivência carregadas com um novo sentido, cooperativo e solidário, para
a solução de seus problemas. Alternativas como a proposta de renda básica
do senador Suplicy contornariam a necessidade de formalização de todas as
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relações de trabalho, garantindo direitos universais, isto é, para os empregados
e desempregados. Se entendermos a proposta do governo federal no sentido de
buscar assegurar direitos, ampliar a formalidade de nossa economia é um deles.
Como um panorama de fundo desta discussão sobre as possibilidades
de desenvolvimento do território, há toda uma trajetória das políticas de
desenvolvimento local, que vale a pena mencionar.
Num primeiro momento, década de 80, tratava-se de capacitar o governo e os
demais atores locais para que eles promovam o próprio desenvolvimento. Esta
abordagem trouxe resultados positivos, melhoria nas políticas, maior cobertura
social, e abriu espaço para a democratização da gestão, com a criação de espaços
de participação. Mas mostrou também os seus limites, particularmente os
limites orçamentários e os limites do próprio arcabouço legal e institucional dos
governos locais. Não é demais lembrar que estes governos, até poucos anos atrás,
foram domínio das elites.
Muitas experiências de desenvolvimento local eram vistas, numa perspectiva
gramsciana, como experiências contra-hegemônicas, portadoras de uma nova
perspectiva de desenvolvimento que precisaria ganhar maior espaço político
para poder se afirmar no plano nacional. As políticas de “inversão de prioridades”,
como eram denominadas as iniciativas que visavam priorizar os mais pobres,
foram a marca deste período.
Num segundo momento, anos 90, reconhecendo os limites das capacidades
locais para a promoção do desenvolvimento local, começa-se a discutir a
criação de articulações horizontais como os consórcios municipais, assim
como a elaboração de políticas nacionais de apoio ao desenvolvimento local.
No auge da vigência da doutrina do livre mercado, estas posturas desafiavam a
ideologia neoliberal ressaltando o papel do Estado como indutor de modelos de
desenvolvimento.
Mas ainda a postura política do governo federal era a de propor políticas
de cima para baixo, ignorando as particularidades de cada região, de cada
território. E a noção de desenvolvimento era ainda identificada simplesmente
com crescimento. Sempre orientando suas políticas para atender as demandas
do circuito superior.
Na primeira década deste novo século, período do governo Lula, o tema do
desenvolvimento local fica subordinado à discussão emergente relacionada ao
próprio modelo de desenvolvimento do país. Afinal, se os movimentos contrahegemonicos conseguiram afirmar-se como maioria, o tema do desenvolvimento
local ficou menor, o que cabe discutir será o futuro do país. Mas se esta era a
expectativa, verdade seja dita, avançou muito pouco uma discussão ampla e
democrática sobre o modelo de desenvolvimento. As alianças feitas pelo governo
Lula com o grande capital acabaram por inibir a discussão de novos paradigmas
de produção e consumo.
Recentemente, com a crise global do atual modelo de desenvolvimento,
a questão do desenvolvimento do território passou a estar relacionada com a
do próprio modelo de desenvolvimento. E incorpora a questão ambiental pela
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urgência e dramaticidade que ela carrega. Trata-se, na verdade, de uma situação
mais complexa, trata-se de uma crise civilizatória onde a grande tarefa é
construir uma nova sociedade e, para atender esta sociedade, um novo modelo
de produção e consumo.
Em toda sociedade existe um novo modelo de produção e consumo em
gestação. Ele é fruto das lutas pela sobrevivência, das lutas sociais, de conflitos
pela democratização da sociedade e da riqueza. Mas este novo modelo nem tem
visibilidade, nem é visto no seu conjunto, ou reconhecido como uma alternativa
ao modelo vigente. Ele acaba por se apresentar na forma de inúmeras experiências
que conseguem sobreviver, mas que não estão articuladas, não se convertem em
uma proposta de organização social. Por força dos controles impostos pelos
atores hegemônicos, o campo de experimentação de novos padrões de produção
e consumo não ganha o espaço público, não se torna objeto de debate, não traz
aportes para o debate sobre o modelo de desenvolvimento.
A Secretaria Nacional de Economia Solidária mapeou a existência de 22 mil
empreendimentos de economia solidária no país. São cerca de 2 milhões de
pessoas envolvidas nestas atividades. Iniciativas que contam com muito pouco
apoio do poder público e têm de se enfrentar com a concorrência dos grandes,
com toda uma institucionalidade que os favorece.
As experiências do campo da economia solidária se fundam na solidariedade,
na cooperação, na complementaridade, na somatória. Mas elas, por si, não
trazem uma proposta de nova organização social e produtiva para o conjunto da
sociedade. São experiências que carecem de uma elaboração teórica e política
para ganharem importância na cena pública, para gerarem propostas de um
novo modelo de produção e consumo, pois é disso que se trata.
Os circuitos curtos de produção e consumo trazem consigo uma nova proposta
de organização da sociedade e da economia. Podem ser parte de um quebracabeça que aponte novos caminhos. De toda maneira, para fins imediatos, é uma
proposta que favorece os agentes daquele lugar, os trabalhadores e moradores
daquele território.
Para Boaventura de Sousa Santos (2002), o êxito destas experiências alternativas
de produção e de organização comunitária, no que diz respeito à realização de
seu potencial emancipatório, depende, em boa medida, de sua capacidade de
integrar processos de transformação econômica a mudanças culturais, sociais e
políticas, construindo redes de colaboração e apoio mútuo e estabelecendo laços
com um movimento social mais amplo.
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Fábio Pierre Fontenelle Pacheco

Um Brasil desconhecido por
muitos brasileiros
Agroecologia como Solução para as Crises Alimentar,
Ecológica e Social

No Brasil, a agroecologia é praticada pela agricultura familiar camponesa, por
povos e comunidades tradicionais em suas territorialidades, sendo desenvolvida
nos seis biomas brasileiros. Desde a década de 60, é defendida por movimentos
nacionais e regionais organizados no Brasil. Eles reivindicam a posse de suas
terras e as condições para produzir de forma sustentável a partir do emprego
de práticas agroecológicas, entendidas como alternativa real ao modelo de
desenvolvimento brasileiro.

A agroecologia deve ser compreendida como uma ciência que agrega
conhecimentos advindos das experiências de agricultores familiares, povos e
comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores
artesanais. Também deve ser vista como expressão da luta e resistência dos seus
atores contra o modelo vigente de produção agropecuária e consumo.
O primeiro registro sobre a agricultura no Brasil vem dos relatos sobre as
sociedades indígenas, que desenvolveram sistemas de cultivo com base na
diversificação das culturas, principalmente, alimentares, que combinavam cultivos
de ciclos curtos, médios e longos, como amendoim, mandioca, tabaco, batata
doce, milho, árvores e arbustos da floresta tropical, em um sistema complexo de
manejo ecológico. A partir da chegada dos colonizadores europeus, por volta do
ano de 1500, estas populações originárias foram “influenciadas” - a maioria através
da escravidão - pela cultura do colonizador, iniciando um processo paulatino de
simplificação desses sistemas, que se estende até os tempos atuais.
A partir da segunda metade do século passado, o Brasil incorpora a “onda” de
modernização no setor agropecuário que chegava aos países em desenvolvimento
ao adotar tecnologias baseadas na mecanização agrícola, insumos externos
(sementes, agrotóxicos e fertilizantes), investimentos em infraestrutura e políticas
de financiamento público (créditos bancários, boa parte deles subsidiados) sob o
anúncio de que isso proporcionaria ao país um aumento de sua produção como
nunca antes visto, transformando-o no “celeiro do mundo”.
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Histórico e contexto da agricultura no Brasil

Fábio Pierre Fontenelle Pacheco Um Brasil desconhecido por muitos brasileiros – Agroecologia como Solução para as Crises Alimentar, Ecológica e Social

O modelo vigente de desenvolvimento neste período era voltado para a exportação.
Por isso, manteve a prática da monocultura em escala, herdada do Brasil colônia,
aliada a um “pacote” tecnológico adaptado às novas necessidades de expansão
do chamado complexo agroindustrial – que tinha como principais expressões a
indústria alimentícia mundial e grandes multinacionais produtoras de máquinas
e implementos agrícolas. Esse modelo foi “vendido” e disseminado como a “nova
panaceia” para toda forma de agricultura - familiar ou empresarial. Paralelamente,
a velha e extremamente concentrada estrutura fundiária brasileira foi mantida. Não
houve iniciativas relacionadas à regularização fundiária das médias e pequenas
propriedades a partir da reforma agrária, o que impediu a distribuição de terras
improdutivas e/ou desocupadas a famílias sem propriedade de terra.
Assim, consolidou-se a chamada “Revolução Verde” brasileira, que direcionou
vultosos investimentos públicos para quem, de fato, detinha a propriedade da
terra, ou seja, para médios e grandes agricultores, descritos como aqueles com
posse acima de cem hectares. Com a implementação desse modelo, houve
um aumento acentuado da concentração fundiária, tanto pela perda das
propriedades de médio porte – única garantia dada ao banco para obtenção de
empréstimos1, quanto pela expulsão – conduzida pelos grandes proprietários
– de populações inteiras de suas terras secularmente ocupadas, tendo em vista
a necessidade de expansão de áreas derivadas do incremento da infraestrutura
produtiva e da capacidade de produção e endividamento.
Esse modelo que impulsionou o aumento vertiginoso da concentração fundiária
ainda é bastante influente em vários setores da sociedade brasileira, especialmente
no campo do ensino, pesquisa e extensão rural do Brasil. A Revolução Verde ainda
é a base da formação dos técnicos e engenheiros formados nas Ciências Agrárias,
inclusive os que atuam junto à agricultura familiar, sendo os maiores precursores
de suas técnicas e princípios junto a este segmento. Já na economia, sua principal
expressão é o chamado “agronegócio”, segmento dentro da agricultura brasileira que
detém os maiores investimentos governamentais, operacionalizados por bancos
públicos, com destaque para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) com apoio de políticas públicas articuladas, principalmente, pelo
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
No campo da política, o agronegócio forma e controla a bancada de
parlamentares (deputados e senadores) considerada a mais forte, influente e
articulada do Congresso Nacional. Nela, o interesse corporativo une governistas
e oposicionistas. O agronegócio goza de grande apoio também junto à grande
mídia. Assim, invariavelmente, suas proposições e sua ideologia são colocadas
pra população como sinônimo de fortalecimento e prosperidade econômica
para o Brasil. Por conta de todo esse cenário, a Revolução Verde é símbolo de
“modernidade” e “desenvolvimento” para a maioria da população.
1

As altas taxas de juros, aliadas aos altos custos com insumos e maquinários típicos do “pacote” ou a rendimentos abaixo das expectativas, acabavam fazendo com que o capital financeiro se apossasse dessas propriedades.
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Porém, esse conjunto de ações que fortaleceram - e fortalecem - a agricultura
patronal brasileira levou a uma degradação sem precedentes dos recursos naturais,
endividamento e falência de milhões de pequenos e médios agricultores; e à
expulsão de populações inteiras de suas áreas de origem, sempre acompanhado
da violação sistemática e explícita de direitos humanos. Isso colaborou de forma
decisiva para a periferização e inchaço dos grandes centros urbanos, entre outras
inúmeras - e não menos importantes – consequências que transformaram o
Brasil em um dos países de maior desigualdade social do mundo, o que contradiz
de maneira frontal a imagem externa de país pujante e de potência emergente
que vem conseguindo superar a pobreza a passos largos e firmes.
Entre tantas a expressões negativas deste modelo insustentável de
desenvolvimento, talvez a mais contundente e que vem preocupando e
mobilizando as organizações da sociedade civil e movimentos sociais brasileiros
mais recentemente, é o uso dos agrotóxicos nos alimentos de origem vegetal e
de antibióticos nos derivados de animais. Em 2008, o Brasil despontou como o
maior consumidor de agrotóxico do mundo. Em 2010, manteve o posto com o
consumo e uso de um milhão de toneladas, o que representava o consumo de
5,2 litros de veneno por brasileiro/ano2, impulsionado pela isenção de tributos
sobre a comercialização e negligência por parte dos órgãos reguladores da
vigilância sanitária. Os produtos mais contaminados são as hortaliças, em sua
maioria consumidas cruas e base da dieta de pessoas em estado de saúde mais
vulnerável, como idosos e crianças.

Nesse contexto, a necessidade do consumo de produtos livres de venenos
- oriundos de processos produtivos “limpos” e fruto dos esforços e lutas de
populações menos favorecidas pelo acesso aos seus territórios originários e pela
preservação da agrobiodiversidade - abre espaço para alternativas ao modelo
dominante de agricultura.
Mesmo durante as décadas de 70 e 80, época de maior disseminação
das práticas da Revolução Verde, houve agricultores/as e técnicos/as que
resistiram e continuaram a produzir baseados nos princípios da ecologia.
Assim, fortaleceram-se a partir da oposição ao modelo dominante, que causava
consequências ambientais, econômicas e sociais negativas.
O termo agroecologia é apresentado primeiramente pelo agrônomo russo
Basil Bensin ainda 1928, mas somente foi ter maior expressão com o avanço
da Revolução Verde, sendo desde então a principal alternativa a esse modelo. A
agroecologia enquanto ciência agrega conhecimentos da agronomia, ecologia
e do saber popular, sendo desenvolvida “a partir do local e para o local”,
não podendo ser disseminada como “um pacote” de tecnologias, práticas e
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Dados Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 2011.
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Agroecologia: produzindo alimento com justiça socioambiental
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conhecimentos a ser aplicados em todos os lugares, como propõem e fazem os
defensores do modelo de desenvolvimento rural ancorado na Revolução Verde.
A agroecologia stricto sensu pode ser percebida como uma abordagem para a
agricultura que se baseia em dinâmicas e processos da natureza, dos quais se deve
partir para planejar o espaço produtivo (uma propriedade, várias propriedades,
uma região inteira, etc.). Chamamos de agroecossistemas o local onde se busca
esta “inspiração” e a agroecologia acontece.
Nesse contexto, a agricultura e a pecuária se estabelecem tendo como
prioridade a manutenção da segurança alimentar - depois, a comercial - a partir
dos conhecimentos ancestrais sobre o meio ambiente e da modificação do
espaço para o desenvolvimento de sistemas de produção nos agroecossistemas.
Como esses sistemas produtivos são baseados na desuniformidade da
natureza, não é possível a utilização das tecnologias da agropecuária moderna,
sempre pensadas para monocultivos. Isso faz com que os serviços da extensão
agropecuária agroecológica tenham a missão de adaptar essas tecnologias às
diferentes situações da agroecologia, mas sem colocar em risco a reprodução da
biodiversidade. A agroecologia é contrária a tudo que reduza e comprometa a
reprodução da biodiversidade, um dos pilares principais de sua proposta.
Para compreender melhor a contribuição da agroeocologia em cada local, se
faz necessário conhecer a história e os sinais do ambiente. Os agricultores, povos
e comunidades tradicionais são os únicos capazes disso, sendo responsáveis
pela criação e continuidade das práticas agroecológicas. Ou seja, sem essas
“identidades” não existe agroecologia.
Talvez por isso a agroecologia difira tanto da agricultura orgânica atual,
criada como uma proposta que visava uma agricultura sustentável, baseada no
uso das potencialidades locais – tendo a propriedade como fonte de insumos
-, assim como na prática de preços justos. Entretanto, atualmente é praticada
majoritariamente como um nicho de mercado. Dependente de vários processos
tecnológicos e insumos importados, vem se tornando uma agricultura de elite,
totalmente voltada para quem pode pagar mais por um produto mais saudável.
Em contraposição, a agroecologia prevê que a produção – além de integrada aos
sistemas naturais - seja social e economicamente justa, baseada na organização dos
agricultores e na promoção de uma teia complexa de processos interdependentes
que interajam dentro e fora da propriedade, podendo assim ser aplicada por
agricultores familiares, tanto individualmente quando de forma coletiva.

Adeus à Europa: novas e velhas realidades socioeconômicas no campo
O principal avanço da agroecologia no Brasil ocorreu pela ação das organizações
não governamentais (ONGs) a partir da década de 80, sendo que somente a partir
de 2003 o governo brasileiro passou a incorporar o termo em seus documentos
oficiais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e nas ações governamentais
de promoção da segurança alimentar e nutricional das populações mais pobres.
Durante os últimos 30 anos, as ações das ONGs têm contado com o apoio de
191

3

4

192

Infelizmente o IBGE, como a maioria dos órgãos de governo, não distingue produção agroecológica e orgânica, enquadrando-as como categorias similares e apenas se referindo à
contaminação da produção. Para estes órgãos, a diferença é que a primeira não é certificada, ao contrário da segunda.
Baseados nos movimentos e organizações participantes da Articulação Nacional de Agroecologia, estimamos que haja em torno de um milhão de agricultores, povos e populações
tradicionais que façam agroecologia nas cinco regiões do Brasil.
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entidades da cooperação internacional, principalmente, do campo ecumênico
europeu. Essas parcerias, sem dúvida, possibilitaram as conquistas atuais - ainda
poucas em nossa avaliação, mas que representam um avanço em relação ao que
foi e continua sendo realizado em termos de experiências agroecológicas no Brasil.
A principal vantagem na parceria com as organizações internacionais
consistia no apoio continuado e na confiança na execução dos projetos, além
da flexibilidade em relação a possíveis mudanças no planejamento das ações,
sempre visando à qualidade dos resultados, mais que à quantidade.
Com o avanço da crise financeira internacional, cada vez menos entidades
conseguem manter a cooperação com as organizações brasileiras, sendo mais
privilegiadas ações assistencialistas de curto e médio prazo, como doações e execução
de programas de assistência social. Isso tem obrigado as organizações brasileiras do
campo da agroecologia a buscar recursos governamentais dentro do país, iniciando
uma nova era para as ONGs, com foco maior na quantidade que na qualidade, além
de dificuldades de operação de recursos, tendo em vista a burocracia necessária
para o uso de verbas oficiais e a deficiência da estrutura de gestão.
Em muitos casos, a maioria dos recursos são gastos em razão da burocracia para
a execução da ação, e não na atividade em si, fragilizando as instituições junto
às famílias parceiras. Hoje, um dos principais problemas destes financiamentos
operados pelo governo é a incompatibilidade entre o que está previsto como
“objeto” e o “como” será executado. Isso porque enquanto o objeto prevê o
desenvolvimento da ação junto a agricultores pobres com renda menor que R$100
mensais, baixa escolaridade, em locais com infraestrutura de transporte precária
e em municípios com uma grande ausência de políticas públicas, a execução
considera que a condição para operação do projeto seja uma cidade de grande
porte com oferta de serviços variados, infraestrutura avançada e forte presença
de políticas públicas. Ou seja, os parceiros internacionais conhecem melhor a
condição na qual se dará a execução do projeto que o próprio governo, o qual
prevê a realização de ações em situações semelhantes a de países desenvolvidos,
financiando iniciativas mais fáceis de serem executadas fora do país!
Com relação aos atores do processo, os agricultores brasileiros, segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em levantamento
oficial realizado em 2006, existem 90 mil agricultores agroecológicos ou
orgânicos3. Destes, 76.500 são familiares, compondo um universo de 4,5 milhões
de trabalhadores da agricultura familiar (em geral) no Brasil. Entretanto, o
quantitativo real é bem maior4, embora a capacidade de aumento seja limitada
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pela falta de políticas básicas e outras que incentivem um planejamento baseado
na produção sustentável.
Dentre os vários entraves para esse crescimento, destacamos ainda a falta de
regularização fundiária, política de pesquisa, assessoria técnica, extensão rural,
financiamento e real apoio para comercialização da produção agroecológica.
Com relação à regularização fundiária, existem 891 mil agricultores familiares
sem terras regularizadas. Sem dúvida, a concentração de 76% das terras nas
mãos de cerca de 15% de proprietários é um grande obstáculo para o aumento
e consolidação da agroecologia. Isso porque tal prática precisa de investimentos
em cultivos permanentes em conjunto com a recomposição e manutenção do
meio natural, processos que se tornam desestimulantes quando não há a garantia
da posse definitiva da terra.
Outro problema que precisa ser superado está no campo da construção do
conhecimento, pois apesar de existirem importantes iniciativas nas áreas da
pesquisa, assessoria técnica e extensão rural voltadas à agroecologia, essas ainda
são poucas, não representando 5% de tudo que é produzido no âmbito das Ciências
Agrárias. Além disso, são fruto dos esforços individuais de pesquisadores e outros
profissionais engajados, estando fora do plano político de instituições e governos.
Em relação à comercialização, apesar da conquista de importantes programas
e políticas para apoiar agricultores familiares com a compra de sua produção tendo maior preferência para os produtos agroecológicos -, ainda se tem pouco e
as iniciativas existentes operam com demasiada dificuldade, novamente devido
à falta de adaptação da burocracia às realidades das diferentes regiões do país.
Quanto ao apoio à produção agroecológica, sem dúvida, onde menos
se avançou foi no financiamento. Isso porque as linhas de créditos oficiais
existentes, além de poucas, na maioria dos casos esbarram na burocracia. Em
termos proporcionais, o aporte de recursos do governo brasileiro para fomentar
a agricultura familiar, onde estão inseridos os agricultores agroecológicos,
representa somente 13% do valor total destinado ao setor agropecuário
brasileiro. Em contrapartida, grandes empreendimentos agropecuários, que
estão presentes em apenas 15% do total de estabelecimentos, ficam com 87%
do financiamento (R$ 107,2 bilhões), o que em uma conta simples perfaz
R$3.663 para cada família de agricultores familiares e R$132.534 para cada
estabelecimento não familiar, ou seja, uma diferença de 3.618%. E mesmo com
essa diferença de apoio, a agricultura familiar é a principal responsável pelo
abastecimento de alimentos à população, contribuindo com cerca de 90%,
no caso de alguns itens da cesta básica. Nesse sentido, fica claro que a opção
do governo brasileiro de apoiar um modelo de produção rural concentrador
de terras, menos eficiente no uso de recursos públicos e direcionado para
produção de commodities, além de violar gravemente os direitos já garantidos
– e presentes em vários tratados internacionais -, beneficia diretamente os mais
ricos, sem se importar com o restante da população. Pois, apesar de ser a sexta
economia do mundo, com um PIB de USD$2,6 trilhões, o Brasil conta com um
contingente de 11,2 milhões de famílias (cerca de 50 milhões de pessoas, entre
193

adultos, jovens, idosos e crianças) que não têm acesso regular a alimentos em
quantidade e qualidade suficientes para uma vida ativa e saudável, ou seja,
passam fome em algum momento de suas vidas.

De certa forma, as economias em todo o mundo sempre experimentaram
períodos distintos de crise, nos quais os mais afetados eram os países em
desenvolvimento, como o Brasil. Entretanto, desde 2007, os países desenvolvidos
têm acumulado processos consecutivos de crise, que certamente podem mudar
suas formas de gestão econômica, caso nada seja feito.
De fato, o Brasil pode estar conseguindo crescimento econômico, mesmo
quando as grandes economias mundiais veem suas estruturas financeiras
gradativamente perderem força e se agarrarem cada vez mais em somas maiores
de empréstimos que deverão ser pagas com êxito por suas apostas nos mercados
de futuros – baseadas na maioria dos casos em negócios com os países em
desenvolvimento, como uma forma de “transferir a crise”.
No caso brasileiro, assim como os de outras economias emergentes, a crise
deve atingir outros setores da sociedade, pois uma economia que cresce acima
de 4% desde 2007 apresenta conseqüências que afetam principalmente os mais
pobres. No caso brasileiro, é inegável que a alta da inflação seja puxada pela alta
dos preços dos alimentos, fato que contribuiu com quase 4% dos 7% de inflação
acumulada registrada no ano de 2011 (Departamento Intersindical de Estatísticas
e Estudos Socioeconômicos - DIEESE).
A população que vive no campo é quem mais sofre com o aumento dos preços
dos alimentos, e a única política de atendimento a esse público que cresce é a
assistência social direta, como o programa Bolsa Família. Não há iniciativa voltada
para o fortalecimento real dessa parcela da sociedade. Parte dessa população
está sendo expulsa de suas terras pelos projetos do setor do agronegócio,
grandes empreendimentos de geração de energia ou, mais recentemente, pela
especulação imobiliária que forma bancos de imóveis - os quais, por sua vez,
alimentam o crescimento dos empreendimentos agroindustriais e energéticos
que avançam por áreas antes remotas do país.
Negócios como privatização de fontes de águas, instalação de jazidas, plantios
de cultivos direcionados a agrocombustíveis e carvão, construção de hidrelétricas
e termoelétricas, ou criação de áreas de prospecção de gás e petróleo são cada vez
mais crescentes no país, e tomam literalmente o lugar da agricultura familiar, que
comprovadamente produz preferencialmente alimento para os mercados locais.
Como há uma falta de conhecimento mais aprofundado sobre esses impactos
nas localidades e sobre como isso afeta o acesso aos alimentos, há o perigo de
termos situações muito mais sérias que as projetadas, tendo em vista os cenários
de importação de produtos da cesta básica, oferta de alimentos de péssima
qualidade ou mesmo a falta de alimentos, fatos que ocorrem frequentemente
nos municípios com perfil mais rural.
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O agronegócio brasileiro, segundo dados do IBAMA e do IBGE, utilizou,
abandonou ou subutilizou5 cerca de 60 milhões de hectares até 2008. Em projeção,
para alcançar em 2020 a produção de 200 milhões de toneladas de grãos, chegará
a outros 70 milhões de hectares. Se somarmos isso aos 200 milhões de hectares
que ocupará a pecuária, teremos cerca de 313 milhões de hectares destinados a
atividades de agroindústrias, ou seja, 36% do território nacional.
Esse cenário já está sendo divulgado pelos órgãos de apoio do setor sem que
se faça um balanço do seu impacto sobre as desigualdades já existentes. Sem
dúvida, irá impulsionar uma série de problemas socioeconômicos que não serão
cobertos com o que esse setor vier a arrecadar caso as projeções se confirmem.
Do contrário, ainda há o risco de os cofres públicos arcarem com prejuízos. Isso
porque, historicamente, o setor empresarial, principalmente o agropecuário,
além de ter seus investimentos subsidiados por recursos públicos, também
obriga o governo brasileiro a gastar com os passivos sociais e econômicos gerados
por esse modelo - como aumento da assistência social, remédios, habitação, etc.
As desigualdades e a degradação ambiental que serão causadas ou agravadas
pelo pretendido avanço do agronegócio é algo que nem queremos imaginar.
Mas quando chegarmos lá, ainda será possível negar a crise brasileira? Será
que somente os mais pobres continuarão sentido esses efeitos? A qual cenário
chegaremos? O que será o Brasil em 2050?
O aumento da produção de commodities é a parcela de contribuição do
agronegócio brasileiro para que o país continue crescendo. Diz-se também
que por causa disso o Brasil não estaria inserido na atual crise mundial. Essa
argumentação é corroborada por projeções como a da FAO, segundo a qual em
50 anos a população mundial chegará a oito bilhões, tendo então alcançado
patamares nunca vistos em termos de alimentação. Tal previsão pode abrir
brechas para uma nova edição da Revolução Verde.
O problema verdadeiramente não é a falta de espaço para estabelecer cultivos
que alimentem oito bilhões de bocas, e sim que modelo fundiário e produtivo
será implementado. A atual crise desse modelo, que já há alguns anos nos fornece
as provas de sua inviabilidade econômica e ecológica, está pautada na produção.
Isso porque a sintetização da forma de produzir exauri os recursos naturais
mais rapidamente ao usar extensas áreas para cultivar uma única espécie, o que
resulta em um sistema extremamente frágil e artificial, propício a ter problemas
com qualquer tipo de mudança climática.
A única escolha possível para que estabeleçamos cultivos que suportem - e até
ajudem a minimizar - os efeitos das mudanças do clima está baseada em sistemas
complexos, tendo a diversidade como elemento central, sendo realizada em
pequenas e médias propriedades, ou ainda em áreas coletivas, proporcionando
5

Áreas geralmente que não atendem os parâmetros técnicos para serem consideradas produtivas. São deixados poucos animais em extensas áreas, somente para “marcar seu território”,
aguardando melhores preços da especulação imobiliária. De acordo com a legislação brasileira, a terra tem que cumprir duas funções obrigatoriamente, a produtiva e a social, podendo na
falta de atendimentos a esses requisitos ser colocada em programas de reforma agrária.
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A responsabilidade dos governos
Mas ainda há muitos obstáculos a serem superados, as organizações de
produtores agroecológicos poderiam multiplicar ainda mais suas experiências,
aumentar o número de adeptos, ter mais visibilidade e estar acessível a um
6
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Entre as experiências registradas de forma espontânea já se soma cerca de 1.585 cadastradas no site Agroecologia em Rede, da Articulação Nacional de Agroecologia (www.agroecologiaemrede.org.br). Esse número de registros é considerado baixo, não representando as
expressões de sistemas de produção agroecológicos no país.
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aumento de trabalhadores, com base na unidade familiar. Esse “modelo”, realmente
revolucionário, já está em curso e possui milhares de praticantes em todas as
regiões do Brasil6. Não há reprodução de modelos monolíticos ou dependência de
mercados de insumos e maquinários porque produzem suas sementes e tecnologias,
adaptando inclusive o que já foi gerado de conhecimento para a agricultura segundo
uma lógica ecológica, mais orgânica, integrada e interdependente, respeitando os
ciclos da natureza e servindo como recompositora de biodiversidade.
Uma das propostas de sistemas agroecológicos com maior poder de resiliência às
mudanças climáticas está baseada na floresta, nos chamados sistemas agroflorestais,
os quais “casam” culturas anuais com espécies florestais, principalmente nativas, e
que em versões mais complexas podem incluir componente animal nesse conjunto.
Esse tipo de sistema é um bom exemplo de como a produção de alimentos pode
ser casada com a recuperação e o aumento da biodiversidade local, ajudando
assim na qualidade climática. Mas apesar de amplamente praticado, ainda é
pouco divulgado, pois entre outras razões desconstrói a visão reducionista que a
sociedade moderna tem do que é a agropecuária, perspectiva essa que representa
como fomos colonizados pela ideia de que a natureza e a agricultura são “coisas”
diferentes, a primeira mais contemplativa e a outra mais artificial, industrial.
Vandana Shiva, física, filósofa e ativista ambiental indiana, denomina isso de
monocultura das mentes, processo que nos fez esquecer que a agricultura nasceu
da natureza, sendo praticada nos últimos 11.900 anos de forma integrada a ela.
Os defensores do agronegócio e dos monocultivos alegam que estes sistemas
complexos baseados na agroecologia são pouco produtivos e não correspondem
à produtividade de suas lavouras ou pastagens, argumento que novamente vai
em sentido oposto ao do problema a ser enfrentado. Atualmente, a produtividade
tem que estar baseada na diversidade para suprir a demanda de diferentes
alimentos e matérias-primas necessários à reprodução da humanidade segundo
uma lógica de produtividade do sistema, onde em uma mesma unidade é possível
produzir frutas, legumes, cereais, fibras, óleos, essências medicinais, etc., e não
mais produzir um só tipo e importar todos os demais.
A lógica da diversidade é perfeita para a manutenção de sistemas agroecológicos
e de reprodução social e econômica das sociedades atuais. Não cabe mais termos
que nos alimentar somente de cinco tipos de vegetais, contaminados, que gastam
muito combustível para chegar aos longínquos destinos e são extremamente caros.
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número maior de consumidores. Isso porque o potencial é muito grande e a
“oportunidade” que essa crise proporciona é algo que coloca o modelo atual em
choque com a própria existência da humanidade, tendo grande responsabilidade
sobre a diminuição da biodiversidade planetária, o aumento da fome no Brasil e
no mundo, e as mudanças climáticas, da qual se diz vítima.
É chegada a hora de o governo ter responsabilidade sobre esse patrimônio
de experiências em desenvolvimento e parar de negligenciar a importância
estratégica da agroecologia. Ela é a única alternativa capaz de produzir de
forma sustenável, democratizar terras, valorizar povos do campo e proporcionar
alimentos saudáveis.
Esse reconhecimento governamental tem que vir através de uma reforma agrária
comprometida com essa proposta agroecológica, proporcionando a reocupação dos
territórios, garantindo o direito à terra para quem já está produzindo, reconhecendo
os territórios das comunidades e povos tradicionais, e dando condições a esses
atores de (re)estabelecerem seus territórios e reproduzirem seus modos de vida.
Tal mudança de paradigma deverá evoluir para implementação de políticas de
incentivo à produção agroecológica que sejam capazes de proporcionar formas de
financiamento adequadas aos vários cenários sociais da realidade rural brasileira.
Assim será possível o surgimento de um Brasil desconhecido da maioria dos
brasileiros, mas inconscientemente muito desejado, onde as relações de consumo
e comercialização são também um espaço de troca de experiência permanente
entre o campo e a cidade, entre produtores e consumidores, possibilitando assim
a diminuição das fronteiras entre rural e urbano.
Sem dúvida, o Brasil é um dos locais onde essa verdadeira revolução está
acontecendo, embora ainda deva ser conhecida e reconhecida tanto dentro
como fora das fronteiras, proporcionando novas e sustentáveis possibilidades a
uma terra já doente, que pode ser recuperada por todos aqueles que acreditam
que um outro mundo em nosso tempo é possível.
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O Buen Vivir
Uma oportunidade de imaginar outro mundo

“Veja você, senhor Nicetas – disse Baudolino –, quando não estava preso às
tentações deste mundo, passava minhas noites a imaginar outros mundos. Um
pouco com a ajuda do vinho e um pouco com a do mel. Não há nada pior que
imaginar outros mundos para esquecer o quão doloroso é o mundo em que
vivemos. Pelo menos assim eu pensava, então. Contudo eu não havia entendido
ainda que, ao imaginar outros mundos, se acaba mudando também este.”
Umberto Eco

Desde meados do século XX, um fantasma percorre o mundo... Este fantasma é
o desenvolvimento. E embora a maioria das pessoas, certamente, não acredite
em fantasmas, pelo menos em algum momento acreditou no “desenvolvimento”,
se deixou influenciar pelo “desenvolvimento”, perseguiu o “desenvolvimento”,
trabalhou pelo “desenvolvimento”, viveu do “desenvolvimento”... E é muito
provável que siga fazendo isso ainda hoje.
Sem negar a validade da busca ancestral pela satisfação das necessidades
dos seres humanos, existente há muito tempo, o desenvolvimento como
proposta global se institucionalizou em 20 de janeiro de 1949. Nesta época, o
presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, no “quarto ponto” de seu discurso
perante o Congresso, definiu a maior parte do mundo como sendo “áreas
subdesenvolvidas”. E anunciou que todas as sociedades teriam que perseguir
uma só meta: “o desenvolvimento”.
Esta metáfora tirada da vida natural adquiriu um vigor inusitado. Tornou-se
uma meta a ser alcançada por toda a humanidade. Então, no início da Guerra Fria,
com o discurso do “desenvolvimento”, começaram a surgir planos, programas,
projetos, metodologias e manuais de desenvolvimento, bancos especializados
em financiar o desenvolvimento, ajuda ao desenvolvimento, capacitação e
formação para o desenvolvimento, comunicação para o desenvolvimento e
muitas outras ações para alcançar o desenvolvimento. A corrida em busca deste
objetivo ansiado e esquivo ainda não terminou...
Em nome do “desenvolvimento”, em nenhum momento os países centrais
ou desenvolvidos, ou seja, nossas referências (causadores, em grande parte, do
nosso subdesenvolvimento), renunciaram a diversas operações de intervenção e
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O desenvolvimento, um fantasma inalcançável
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interferência nos assuntos internos dos países periféricos ou subdesenvolvidos. Os
países pobres, por sua vez, em um ato de subordinação generalizado e submissão,
aceitaram este estado de coisas sempre que considerados países em desenvolvimento
ou em vias de desenvolvimento; ou seja, sempre que se assumissem como seguidores
do mandato recebido. Na verdade, se aceitou (melhor dizendo, se consolidou) uma
estrutura de dominação dicotômica: desenvolvido-subdesenvolvido, civilizadoprimitivo, avançado-atrasado, pobre-rico, centro-periferia... A partir de tal
visualização binária o mundo se organizou para alcançar o “desenvolvimento”.
Nas últimas décadas, quase todos os países do mundo considerados não
desenvolvidos buscaram o desenvolvimento. Quantos conseguiram? Muito poucos,
e isso se aceitarmos que o que conseguiram é realmente “o desenvolvimento”.
Na verdade, quando os problemas começaram a minar nossa fé no
“desenvolvimento”, passamos a buscar alternativas de desenvolvimento,
demos nomes para diferenciá-lo do que nos incomodava, mas seguimos no
caminho do desenvolvimento: desenvolvimento econômico, desenvolvimento
social, desenvolvimento local, desenvolvimento rural, desenvolvimento
sustentável, ecodesenvolvimento, desenvolvimento em escala humana,
desenvolvimento local, desenvolvimento endógeno, desenvolvimento com
equidade de gênero, codesenvolvimento... Desenvolvimento, em resumo. O
conceito de “desenvolvimento”, como toda crença, nunca foi questionado,
mas simplesmente redefinido.
A região teve um papel importante em gerar revisões contestadoras do
desenvolvimento convencional, assim como o estruturalismo ou as diferentes
ênfases na teoria da dependência, propondo posições mais novas.
Estas posições heterodoxas e críticas contêm uma importância considerável,
mas também sofrem de algumas limitações. Por um lado, sua abordagem
não conseguiu questionar seriamente os núcleos conceituais da ideia de
desenvolvimento convencional entendido como progresso linear, especialmente
expressado em termos de crescimento econômico. Por outro lado, cada um
desses questionamentos gerou uma onda de análises que não conseguiram se
unir nem se articular entre si. Em alguns casos geraram um auge de críticas,
inclusive nas propostas, mas logo depois esses esforços foram definhando e as
ideias convencionais recuperaram seu destaque.
Mais tarde, e isto é o que mais nos interessa agora, se percebeu que a
questão não é simplesmente aceitar um ou outro caminho em direção ao
desenvolvimento. Os caminhos até ele não são o maior problema. A dificuldade
reside no conceito. Um conceito que ignora totalmente os sonhos e as lutas dos
povos subdesenvolvidos, muitas vezes truncados pela ação direta das nações
consideradas desenvolvidas. Um conceito, que embora seja uma reedição dos
estilos de vida consumistas e predadores dos países centrais, é impossível de ser
repetido em nível global. Basta ver que atualmente tudo indica que o crescimento
material infinito poderia terminar em um suicídio coletivo. São indisfarçáveis
os efeitos do grande aquecimento da atmosfera ou da destruição da camada de
ozônio, da perda de fontes de água doce, da erosão da biodiversidade agrícola e
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É conhecido como “vale tudo” aquela modalidade de luta onde os combatentes podem
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silvestre, da degradação dos solos ou do rápido desaparecimento de espaços de
habitação das comunidades locais...
Tal estilo de vida consumista e predador não apenas coloca em risco o equilíbrio
ecológico global, mas marginaliza cada vez mais massas de seres humanos das
(supostas) vantagens do ansiado desenvolvimento. Apesar dos indiscutíveis
avanços tecnológicos, nem a fome foi erradicada do planeta.
Para completar, se constatou que o mundo vive um “mau desenvolvimento”
generalizado, incluindo os países considerados desenvolvidos: “O sistema
mundial está mal desenvolvido por sua própria lógica, e é em direção a essa
lógica que devemos voltar nossas atenções” (José María Tortosa 2011).
O desenvolvimento pode, inclusive, não ter conteúdo, mas justifica os meios e
até os fracassos. Temos aceitado as regras do “vale tudo”1. Tudo se tolera em nome
de sair do subdesenvolvimento. Tudo se santifica em nome de um objetivo tão
elevado e promissor. Para que fiquemos ao menos parecidos com os superiores,
qualquer sacrifício vale.
Por isso aceitamos a devastação ambiental e social em troca de conseguir
o “desenvolvimento”. Negamos nossas raízes históricas e culturais para nos
modernizarmos, imitando os países avançados, ou seja, modernos. Arquivamos
nossos sonhos e nossas propostas. Fechamos a porta às possibilidades do que
poderia ser uma modernização própria. Neste caminho, que implica em uma
mercantilização extrema, aceitamos até mesmo que tudo se compra e tudo se
vende. Assim, para que o pobre saia de sua pobreza, os ricos estabeleceram
que, para ser como eles, o pobre deve agora pagar para imitá-los: comprar até o
conhecimento deles, negando seus próprios conhecimentos e práticas ancestrais.
No entanto, embora “a ideia de desenvolvimento já seja uma ruína em nossa
paisagem intelectual... sua sombra... ainda escurece nossa visão...” (José de
Souza Silva, 2011). Em linguagem simples, mesmo quando sabemos que é inútil
perseguir o fantasma, a influência deste nos acompanha por muito tempo. Assim,
escapamos do desenvolvimento desde que tenhamos a capacidade de imaginar
outros mundos e de nos transportarmos para eles.
Se a ideia de desenvolvimento está em crise em nossa paisagem intelectual,
devemos necessariamente questionar o conceito de progresso, entendido como a
lógica produtivista de ter cada vez mais, que surgiu com força há uns 500 anos na
Europa. Para cristalizar este processo expansivo, o capitalismo consolidou aquela
visão que colocou o ser humano, figurativamente falando, fora da natureza.
Se definiu a natureza sem considerar a humanidade como parte integrante da
mesma. E com isso continuou acelerada a via para dominá-la e manipulá-la.
A humanidade, e não apenas a América Latina, está em uma encruzilhada. A
promessa feita há mais de cinco séculos em nome do “progresso” e “reciclada”

há mais de seis décadas em nome do “desenvolvimento” não foi cumprida. E
não se cumprirá.
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O Buen Vivir na filosofia autóctone
No contexto das discussões pós-desenvolvimentistas se multiplicam os esforços
por uma reconstrução e inclusive pela superação da base conceitual, das
práticas, das instituições e dos discursos do desenvolvimento. Nesta situação,
sem minimizar suas contribuições, há que se superar inclusive as visões
heterodoxas, que enfocavam “desenvolvimentos alternativos”, quando é cada
vez mais necessário gerar “alternativas ao desenvolvimento”. É disso que se trata
o Buen Vivir.
O Buen Vivir, na realidade, se apresenta como uma oportunidade para construir
coletivamente novas formas de vida. O Buen Vivir não é uma originalidade
nem uma novidade dos processos políticos do início do século XXI nos países
andinos. Nem é uma espécie de superstição ou poção mágica para todos os
males do mundo. O Buen Vivir é parte de uma grande busca de alternativas de
vida forjadas no calor das lutas da humanidade pela emancipação e pela vida.
O que é notável e profundo nestas propostas é que estas surgem de grupos
tradicionalmente marginalizados. Elas convidam a arrancar pela raiz vários
conceitos considerados indiscutíveis. Questionam a ética do “viver melhor”
na medida em que supõem um progresso ilimitado que nos convida a uma
competição permanente entre os seres humanos. Este é um caminho seguido
até agora, que permitiu a alguns viver “melhor” enquanto milhões de pessoas
tiveram e ainda têm que “viver mal”.
Para entender o que significa o Buen Vivir, que não pode ser simplesmente
associado ao “bem-estar ocidental”, é preciso começar recuperando a cosmovisão
dos povos e nacionalidades autóctones. Este reconhecimento, plenamente,
não significa negar uma modernização própria da sociedade, incorporando
na lógica do Buen Vivir muitos e valiosos avanços tecnológicos. Tampouco se
marginalizam contribuições importantes do pensamento da humanidade, que
estão em sintonia com a construção de um mundo harmônico, como se deriva
da filosofia do Buen Vivir. Por esta razão, uma das tarefas fundamentais reside no
diálogo permanente e construtivo de saberes e conhecimentos ancestrais com
a parte mais avançada do pensamento universal, em um processo de contínua
descolonização da sociedade.
Em alguns saberes indígenas não existe uma ideia análoga à do desenvolvimento,
o que leva a que em muitos casos se rejeite essa ideia (Carlos Viteri Gualinga,
2000). Não existe a concepção de um processo linear da vida que estabeleça um
estado anterior e posterior, a saber, de subdesenvolvimento e desenvolvimento;
dicotomia esta pela qual devem transitar as pessoas para que alcancem o bemestar, como acontece no mundo ocidental. Tampouco existem conceitos de
riqueza e pobreza determinados pela acumulação ou carência de bens materiais.
Sendo uma abordagem holística, é preciso entender a diversidade de elementos
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a que estão condicionadas as ações humanas que proporcionam o Buen Vivir,
assim como o conhecimento, os códigos de conduta ética e espiritual na relação
com o meio ambiente, os valores humanos, a visão do futuro, entre outros. O Buen
Vivir, em suma, constitui uma categoria central da filosofia de vida das sociedades
indígenas. Trata-se de uma categoria em constante construção e reprodução.
Nas palavras do teólogo brasileiro Leonardo Boff, “o Buen Vivir aponta uma
ética do suficiente para toda a comunidade, e não apenas para o indivíduo. O
Buen Vivir supõe uma visão holística e integradora do ser humano, imerso na
grande comunidade terrena que inclui, além do ser humano, o ar, a água, o solo,
as montanhas, as árvores e os animais; é estar em profunda comunhão com
Pachamama (a Terra), com as energias do universo e com Deus.”
Embora o Buen Vivir ancestral tenha perdido terreno por causa das práticas
e mensagens da modernidade ocidental – digamos, com mais precisão, pela
devastação social e ambiental causada pelo capitalismo –, assim como por efeito
da perspectiva colonizadora do poder, do saber e do ser, sua contribuição não pode
ser esquecida. Sem chegar, absolutamente, a uma idealização equivocada do modo
de vida indígena, sua contribuição nos convida a assumir outros “saberes” e outras
práticas, nesse caso dos povos e nacionalidades tradicionalmente marginalizados.
A tarefa de reconstrução/construção do Buen Vivir é, portanto, descolonizadora
(e despatriarcalizadora, é claro). Estabelece definitivamente uma cosmovisão
diferente da ocidental ao surgir de raízes comunitárias não capitalistas. Rompe
igualmente com as lógicas antropocêntricas do capitalismo como civilização
dominante e também dos diversos socialismos realmente existentes até agora. O
Buen Vivir, em suma, propõe uma mudança da civilização.
Além destas visões da nossa América há muitas outras abordagens de
pensamentos filosóficos de alguma forma relacionadas à busca do Buen Vivir
ou sumak kawsay, partindo de posições filosóficas inclusivas. O sumak kawsay,
como cultura da vida, sob diversos nomes e variantes, foi conhecido e praticado
em diferentes períodos nas diferentes regiões da Mãe Terra. Aqui caberia destacar
outras contribuições humanistas, como as do Svaadeshi de Gandhi ou como as
das ecofeministas de Vandana Shiva, por exemplo. Neste esforço coletivo para
reconstruir/construir um quebra-cabeças de elementos sustentadores de novas
formas de organização da vida, se pode recuperar elementos da “vida boa” de
Aristóteles; ainda que o seu pensamento possa ser considerado como um dos
pilares da questionada civilização ocidental.
Disso tudo o que falamos se deduz que não há uma única visão. O Buen
Vivir não sintetiza uma proposta monocultural. O Buen Vivir é um conceito
plural – melhor seria falar de “bons viveres” ou “bons conviveres” – que surge
especialmente das comunidades indígenas, sem negar as vantagens tecnológicas
do mundo moderno ou as possíveis contribuições de outras culturas e saberes
que questionam diferentes pressupostos da modernidade dominante. O Buen
Vivir, como é fácil de entender, nos obriga a repensar a forma atual de organização
da vida, no campo e na cidade, nas unidades produtivas e nos espaços de
convivência sociais, nos centros educativos e de saúde, etc.
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A natureza no centro do debate
Lembremos que desde os primórdios da humanidade o medo dos elementos
imprevisíveis da natureza esteve presente na vida cotidiana. Gradualmente,
a ancestral e difícil luta pela sobrevivência foi se transformando em um
desesperado esforço para dominar as forças da natureza. Se chegou a ver o ser
humano fora da natureza. Se definiu a natureza sem considerar a humanidade
como parte integrante da mesma. Com o capitalismo se abriu definitivamente
a porta para dominá-la e manipulá-la. Isto levou a uma espécie de corte do nó
górdio da vida. Se separou o ser humano da natureza, transformando esta em
uma fonte de negócios aparentemente inesgotável...
Esta é o ponto de partida para entender a conquista e colonização da
América, que cristalizou uma exploração impiedosa dos recursos naturais, com
o consequente genocídio das populações indígenas e a posterior incorporação
de escravos proveninetes da África no mercado global nascente. Desde então se
forjou um esquema extrativista de exportação da natureza a partir das colônias
em função das exigências de acumulação de capital das metrópoles.
Depois de alcançada a independência da Espanha, os países da América Latina
continuaram a exportar recursos naturais, quer dizer, a natureza. E esta visão
de dominação se mantém até hoje em muitos setores da sociedade (como se se
tratasse de um DNA insuperável), sobretudo em nível governamental, inclusive
naqueles considerados como regimes progressistas da região.
Para começar a enfrentar esta mensagem antiga, sustentada por uma ruptura
profunda da economia e da natureza, deve-se resgatar a verdadeira dimensão
da sustentabilidade. Esta exige uma nova ética para organizar a própria vida.
É preciso reconhecer os limites biofísicos das atividades desenvolvidas pelos
seres humanos. A realidade nos mostra exaustivamente que a natureza tem
limites. E estes, aceleradamente alcançados pelo estilo de vida antropocêntrico
particularmente exacerbado pelas exigências de acumulação de capital, são cada
vez mais evidentes e insustentáveis.
A tarefa é simples e ao mesmo tempo complexa. Em vez de manter a ruptura
entre a natureza e o ser humano, o desafio passa a ser propiciar seu reencontro, algo
como tentar amarrar o nó górdio rompido pela força de uma concepção de vida
que mostrou ser destruidora e certamente intolerável. Os objetivos econômicos
devem estar subordinados às leis de funcionamento dos sistemas naturais, sem
perder de vista o respeito à dignidade humana e a melhoria da qualidade de vida
das pessoas. O crescimento econômico é apenas um meio, não um fim.
Escrever esta mudança histórica é o maior desafio da humanidade se não
se quer colocar em risco a própria existência dos seres humanos na Terra. A
Constituição equatoriana de 2008 deu um passo pioneiro nesta direção: a
natureza se tornou um sujeito de direitos.
Dotar a natureza de direitos significa, então, incentivar politicamente sua
transformação de objeto a sujeito, como parte de um processo centenário de
ampliação dos sujeitos de direito. Ao longo da história legal, cada ampliação
203

204

Um Campeão Visto de Perto Uma Análise do Modelo de Desenvolvimento Brasileiro

dos direitos era impensável, anteriormente. A emancipação dos escravos ou a
extensão dos direitos aos afroamericanos, às mulheres e às crianças foram antes
rejeitadas por serem consideradas um absurdo, inclusive sendo consideradas
carentes de fundamento ideológico e jurídico. Tem sido requerido, ao longo
da história, que se reconheça “o direito de ter direitos”, e isso se conseguiu
sempre com um esforço político para mudar as visões, costumes e leis que os
negavam. É curioso notar que muitas pessoas que se opuseram e se opõem à
ampliação destes direitos não têm vergonha alguma em dar direitos quase
humanos a pessoas jurídicas... Uma das maiores aberrações do Direito.
O principal dos direitos da natureza é resgatar o “direito de existir” dos próprios
seres humanos. Sua vigência, como proposta política e não somente jurídica,
suscita profundas mudanças. Isso nos obriga a transitar do antropocentrismo
atual ao biocentrismo. Talvez devêssemos falar, de forma mais correta, de um
sociobiocentrismo que teria que se concretizar em um novo socialismo, de novo
tipo. Mudança que exige um processo contínuo e plural. A tarefa é organizar a
sociedade e a economia, preservando a integridade dos processos naturais,
garantindo os fluxos de energia e de materiais na biosfera, sem deixar de
sustentar a biodiversidade do planeta. E tudo isso, melhorando as condições de
vida de todos os habitantes do mundo. Uma abordagem política que pressupõe a
superação do capitalismo: assim tão fácil e tão complexo é o desafio.
Nos Direitos Humanos, o centro está na pessoa. Trata-se de uma visão
antropocêntrica. Nos Direitos da Natureza, o centro está na natureza, que
certamente inclui o ser humano. A natureza vale por si mesma, independentemente
da utilidade ou uso para o ser humano. Este aspecto é fundamental se aceitarmos
que todos os seres vivos têm o mesmo valor ontológico, o que não implica que
todos sejam idênticos. Isso é o que representa uma visão biocêntrica.
Estes direitos não defendem uma natureza intocada, que nos leve, por exemplo,
a deixar de ter cultivos, pesca ou criação de animais. Estes direitos defendem
manter os sistemas, os conjuntos de vida. Sua atenção se fixa nos ecossistemas,
nas coletividades. Se pode comer carne, peixe e grãos, por exemplo, enquanto
seja assegurado que os ecossistemas permaneçam funcionando com suas
espécies nativas.
Aos direitos da natureza chamamos direitos ecológicos, para diferenciálos dos direitos ambientais. Neste campo, a justiça ecológica visa assegurar a
persistência e a sobrevivência das espécies e seus ecossistemas, como conjuntos,
como redes de vida. Esta justiça é independente da justiça ambiental. Não é
de sua incumbência a indenização aos seres ambientais pelo dano ambiental.
É expressada na restauração dos ecossistemas afetados. Na verdade, se deve
aplicar simultaneamente as duas justiças: a ambiental para as pessoas e a
ecológica para a natureza.
Dos direitos da natureza derivam decisões transcendentais. Uma chave tem
a ver com os processos de desmercantilização da natureza. Para citar alguns
exemplos, se deve proibir todas as formas de privatização da água, assumida como
um direito humano fundamental, e negar a introdução de critérios mercantis

para comercializar os serviços ambientais. Outro ponto fundamental, sem com
isso pretender esgotar o tema, está em proporcionar a soberania alimentar. Tudo
isso está na Constituição equatoriana.
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Rumo à construção de uma economia solidária
O valor básico da economia, em um regime de Buen Vivir, é a solidariedade. Portanto,
busca-se uma economia diferente da atual. Uma economia solidária deve passar
longe da competição livre que incentiva o canibalismo econômico entre os seres
humanos e que alimenta a especulação financeira. Uma economia solidária exige
relações de produção, de intercâmbio e de colaboração que propiciem a suficiência
(mais do que apenas a eficiência) e a qualidade, apoiadas na reciprocidade.
O mundo do trabalho no Buen Vivir é parte fundamental da economia
solidária, entendida também como economia do trabalho. Portanto, se pleitea
o reconhecimento em igualdade de condições de todas as formas de trabalho,
produtivo e reprodutivo. Este enfoque se consolida com a inclusão (e não a
discriminação), a igualdade de gênero, os direitos reprodutivos no espaço do
trabalho. Assim, o trabalho reprodutivo não remunerado das mulheres encontra
um espaço próprio e não se satisfaz com sua simples visualização.
O ser humano, ao ser o centro das atenções, é o fator essencial da economia.
Nesse sentido, resgatando a necessidade de fortalecer e dignificar o trabalho, se
deve proibir qualquer forma de precarização laboral. O não cumprimento das
normas trabalhistas deve ser penalizado e punido. Por outro lado, não se pode
bloquear o trabalho dos comerciantes e dos artesãos informais.
Então, se o trabalho é um direito e um dever social, em uma sociedade que
busca o Buen Vivir, qualquer forma de desemprego não pode ser tolerada. O
desafio do Buen Vivir, que em grande parte está associado ao tema do trabalho,
terá que se resolver pelo lugar que se dá ao trabalho humano, não simplesmente
para produzir mais, mas para viver bem. Estando as coisas em sua devida ordem,
o trabalho contribuirá para a dignificação da pessoa. Será, então, indispensável
prever a redução do tempo de trabalho e sua redistribuição, aumentando outras
atividades criativas do ser humano.
Terá igualmente que processar, em base de igualdade real, a redefinição
coletiva das necessidades axiológicas e existenciais do ser humano em função de
necessidades ajustadas às disponibilidades da economia e da natureza. Mais cedo
do que pensamos, será necessário dar prioridade a uma situação de suficiência,
contanto que se busque aquilo que é suficiente, em função do que realmente
se necessita, em vez de uma sempre maior eficiência sustentada sobre as bases
de uma competitividade descontrolada e um consumismo desenfreado, que
ameaçam os próprios fundamentos da sociedade e da sustentabilidade ambiental.
Do que expusemos aqui, se deduz que é indispensável ter em mente que
Buen Vivir exige uma revisão profunda do estilo de vida de toda a sociedade,
começando por desmontar o atual estilo de vida das elites que serve como marco
orientador (inalcançável) para a maioria da população.
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Utiliza-se o rótulo de extrativismo em sentido amplo para as atividades que removem
grandes volumes de recursos naturais, que não são processados (ou que o são de maneira
limitada), e passam a ser exportados.” (Gudynas 2009b)
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Já não se trata somente de defender a força de trabalho e de recuperar o tempo
de trabalho excedente para os trabalhadores, ou melhor, de opor-se à exploração
da força laboral. Está em jogo, além disso, a defesa da vida contra os esquemas
de produção antropocêntricos, causadores da destruição do planeta por meio da
degradação ambiental. E, certamente, trata-se de continuar a luta para eliminar
as desigualdades de gênero, étnicas, intergeracionais...
Esta transformação, certamente, deveria ser extensiva a todas aquelas
formas de produção, como a extrativista, que sustentam as bases materiais do
capitalismo. Os países produtores e exportadores de matérias-primas, quer dizer,
de natureza, inseridos como tais de forma submissa no mercado mundial, são
funcionais para o sistema de acumulação capitalista global e são também indireta
ou diretamente causadores dos problemas ambientais globais. O extrativismo2,
em última análise, não é compatível com o Buen Vivir, não só porque depreda a
natureza, mas porque mantém uma estrutura laboral exploradora da mão-deobra, à qual, além de tudo, não é assegurado um emprego adequado.
Disso concluímos que a própria organização da economia deve mudar de
forma profunda. O mercado por si só não é a solução, tampouco o Estado sozinho.
Subordinar o Estado ao mercado conduz a subordinar a sociedade às relações
mercantis e ao egoísmo individualista. Longe de uma economia determinada pelas
relações mercantis, o Buen Vivir promove uma relação dinâmica e construtiva entre
mercados, Estado e sociedade. Se procura construir uma sociedade com mercados
múltiplos para não se ter uma sociedade de mercado, ou seja, mercantilizada. Não
se deseja uma economia controlada por monopolistas e especuladores. Tampouco
se promove uma visão estatista extrema da economia.
Os mercados precisam de uma reconceituação política, que conduza a
regulamentações adequadas. Os mercados refletem relações sociais submetidas às
necessidades dos indivíduos e das coletividades. Eles devem ser entendidos como
espaços de troca de bens e serviços em função da sociedade e não só do capital. E mais,
o bom funcionamento dos mercados, para os fins instrumentais que a sociedade
lhes designa, exige que estes não sejam completamente livres. Os mercados livres
nunca funcionaram bem e terminaram em desastres econômicos de vários tipos.
De nenhuma maneira se pode acreditar que todo o sistema econômico deve estar
imerso na lógica dominante de mercado, pois há muitas outras relações que se
inspiram em outros princípios de importância inquestionável; por exemplo, a
solidariedade para o funcionamento da segurança social ou benefícios sociais,
e em outras áreas como alimentação, saúde e habitação. Reflexão semelhante se
poderia fazer para a garantia da Educação Pública, defesa, transporte público,
serviços financeiros e outras funções que geram bens públicos que não são
produzidos e são regulados através da Oferta e da Procura. Nem todos os agentes
da economia, além disso, são motivados pelo lucro.
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Concretamente, deve-se organizar e controlar o mercado, mas não assumilo como um mecanismo de dominação. Os mercados deverão ser civilizados;
isto implicará em regulamentações e intervenções estatais, assim como uma
crescente participação da sociedade.
Tal reflexão é válida se recordarmos dos fracassos daquelas opções estatais
ao extremo. Esta nova economia consolida o princípio do monopólio público
sobre os recursos estratégicos, mas por sua vez estabelece uma dinâmica de
uso e aproveitamento deles sob uma ótica sustentável, com a necessidade de
dispor de mecanismos de regulação e controle na prestação de serviços públicos
por parte da sociedade. Igualmente, durante a etapa de transição, considera as
diversas formas de fazer economia: estatal, pública, privada, mista, comunitária,
associativa, cooperativa... A função social da propriedade é incluída tanto quanto
sua função ambiental.
Para lidar com a gravidade dos problemas existentes e construir uma nova
economia é indispensável desarmar as visões simplificadoras e compartimentadas.
Também não devem existir receitas, quer dizer, uma lista indiscutível de ações
a seguir. Ainda está em nossas memórias o fracasso retumbante de um mundo
ao qual se quis organizar em torno do mercado, a partir da receita inspirada no
Consenso de Washington.
Temos agora a oportunidade de incorporar de forma criativa as múltiplas
instituições de produção e intercâmbio indígenas3. Sua conotação e validade
devem ser analisadas e até recuperadas se o que se quer é potencializar as
raízes de sociedades diversas e culturalmente ricas. Na sociedade indígena
existe amplo tecido e tramas sociais nos quais se inter-relacionam amplamente
ações baseadas na reciprocidade, solidariedade e correspondência. Sem negar a
influência perniciosa do capitalismo, são relações muito profundas e enraizadas
nos costumes e práticas cotidianos. A vida transcorre em função da sociedade.
O indivíduo está ligado ao ambiente social. E a comunidade, com todos os seus
indivíduos, está em estreita relação com a natureza.
Sem pretender esgotar o assunto, podemos mencionar algumas formas de
relação econômica próprias das comunidades indígenas:
Minka (minga): É uma instituição de ajuda recíproca no âmbito comunitário.
Garante o trabalho desenvolvido para o bem comum da população. É feito para
atender às necessidades e interesses coletivos da comunidade. Por exemplo, na
execução de obras como a construção e manutenção de um canal de irrigação
ou de uma estrada. É, portanto, um mecanismo de trabalho coletivo que permite
superar e enfrentar o descaso e a exclusão do sistema colonial e republicano.
Além disso, esta instituição tem ajudado as comunidades a potencializar sua
produção, incentivar seu trabalho e promover a poupança. A minka é também um
poderoso ritual cultural e cerimonial de convocação e coesão das comunidades,
assim como um espaço de intercâmbio de normas socioculturais.
3

Aqui se podem consultar os trabalho de Quisantuña Sisa (2011) ou Torre y Sandoval (2004).
O autor também agradece os comentários de Yuri Guadinango.
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Ranti-Ranti: Ao contrário do escambo pontual e único que ocorre em
algumas economias mestiças, o intercâmbio faz parte de uma cadeia que
leva a uma série interminável de transferências de valores, produtos e
jornadas de trabalho. Se apoia no princípio de dar e receber sem determinar
uma classificação de tempo, ação e espaço, relacionado a certos valores
da comunidade em relação à ética, à cultura e ao conteúdo histórico (este
princípio está presente em todas as ações que se explicam depois). Por
exemplo, aqui cabe a troca de mãos no trabalho agrícola, quer dizer, a força
de trabalho que se oferece a outra pessoa para receber, depois de um certo
tempo, aquela mesma força de trabalho. Trata-se de realizar uma atividade de
forma solidária, “primeiro você e depois eu”.
Makimañachina: É um acordo entre indivíduos para realizar um trabalho
específico de qualquer tipo, que não envolva remuneração salarial. A única
condição é que aqueles que receberam ajuda em seu trabalho retribuam-na em
outra oportunidade à pessoa que a concedeu. Equivale a uma ajuda que a família
ou os amigos oferecem a quem a requer para a continuação de suas atividades.
Makipurarina: Significa conjugar forças para fazer um trabalho que beneficie a
muitos, unindo-se entre si ou iguais. Por meio deste compromisso se pode ajudar
em qualquer trabalho que não envolva necessariamente toda a comunidade,
como no caso da minka. Através deste mecanismo se pode avançar em atividades
previamente iniciadas por familiares, amigos, vizinhos ou amigos de outras áreas.
Serve para unir forças e fortalecer os laços comunitários.
Uyanza: É uma instituição de apoio social e reconhecimento às famílias que
deram sua força de trabalho como préstimo. O credor dessa força de trabalho
tem a obrigação moral de reconhecer este apoio através de uma doação, seja
uma porção da colheita ou algum outro presente.
Chukchina, chalana ou challina: Significa coletar os restos das colheitas. Este
é um direito de todas as pessoas que fizeram parte do processo de produção,
fornecendo sua força de trabalho no makimañachina. Também os órfãos, viúvas
e outras pessoas que não possuem o produto podem ter acesso à chukchina.
Além disso, é dado a eles uma pequena porção de produtos agrícolas em
solidariedade à situação limitada que estão passando no momento. Assim, nada
é desperdiçado. Esta opção, no entanto, também reflete a desigualdade em que
as comunidades vivem. Além disso, a chukchina é possível quando existem
grandes extensões de terra e de culturas. A maioria das comunidades agora vive
em pequenas propriedades, onde esta ação não é possível.
Uniguilla: É uma atividade destinada ao intercâmbio para complementar a
alimentação, os utilitários. Permite melhorar a dieta alimentar com produtos de
outras áreas. As pessoas que vivem em locais remotos trocam seus alimentos.
Esta atividade parte do conhecimento do calendário agrícola. Este é um processo
de troca, complementação e abastecimento das despensas nas temporadas
quando não há colheita ou a produção é deficiente.
Waki: Concessão de terras cultiváveis ao partir a outra comunidade ou família
que trabalhe no terreno. Envolve a distribuição dos produtos cultivados entre

ambas comunidades ou famílias. Essa atividade também ocorre no cuidado e
criação de animais.
Makikuna: Uma ajuda que envolve toda a comunidade, família ampliada,
amigos, vizinhos. É uma espécie de apoio moral no momento em que mais se
precisa de uma família. Esta ajuda pode ser pedida, mas também obedece a
situações inesperadas e emergenciais.
Esta lista pode ser ampliada. Cabe apenas mencionar uma série de ações e práticas
adicionais como a tumina, a probana, a yapa, a pampamesa, o kamari etc. Todas
estas são formas de relacionamento solidário, recíproco e de corresponsabilidade
entre os indivíduos, assim como entre as diversas comunidades e certamente
de todas elas com a natureza. Muitas destas práticas poderiam ser resgatadas e
aplicadas para a construção de uma nova economia que se encontre a serviço da
humanidade, integrada harmonicamente com a natureza.
Certamente estes princípios básicos de reciprocidade e solidariedade exigem
ser construídos desde o lar e nos centros de ensino primário, assim como nas
diversas instâncias da vida dos seres humanos. Não se trata de ações de caridade
em meio a um ambiente de crescente competitividade. Tenhamos em mente
que a humanidade não é uma comunidade de seres agressivos e brutalmente
competitivos. Estes valores são criados por civilizações que têm favorecido o
individualismo, o consumismo e a acumulação agressiva de bens materiais, como
tem sido a civilização capitalista. Cientificamente já foi comprovada a tendência
natural dos seres humanos e animais superiores à cooperação e assistência
mútua. Então, é preciso recuperar e fortalecer esses valores.
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O Buen Vivir incorporado em um debate global
O Buen Vivir, enquanto proposta de construção, questiona o conceito
ocidental de bem-estar, e, enquanto proposta de luta, enfrenta a perspectiva
colonizadora do poder. Então, sem minimizar esta contribuição do mundo
indígena, tradicionalmente marginalizado, devemos aceitar que a visão andina e
amazônica não é a única fonte de inspiração para impulsionar o Buen Vivir.
É importante ressaltar as contribuições amazônicas. Estas não se limitam às
regiões amazônicas do Equador e da Bolívia. Em toda a Amazônia há grupos
indígenas que mantêm relações harmoniosas com a Amazônia e, certamente, dentro
de suas comunidades. Aqui há um potencial enorme a ser explorado e aproveitado.
Do que foi falado até agora deriva a necessidade de restaurar as práticas das
comunidades indígenas, assumindo-as como são, sem idealizá-las. Certamente
não se trata de remendar o Estado atual. Não se planeja um simples acréscimo
de ideias indígenas às estruturas atuais para construir um Estado diferente do
atual. Não se propõe uma justaposição de propostas e visões indígenas e não
indígenas. O Estado plurinacional não é um Estado híbrido. Tem que ser outro
estado, em termos de outra sociedade e outra proposta de vida, que é o Buen
Vivir. Disso se conclui que a plurinacionalidade, existente na região, implica
outros projetos de país.
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O capitalismo global necessita urgentemente de certas regras e instituições para conter
suas principais aberrações como parte de um processo que conduza à sua morte. Se o capitalismo é essencialmente um sistema de valores sustentado pela acumulação incessante
de capital e constitui a civilização da desigualdade, que devasta a própria vida, é preciso
construir outras bases civilizatórias. Neste empenho deve-se considerar várias soluções
em muitos campos da vida humana: comercial, financeiro, ecológico, cultural...
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Outro ponto importante está no reconhecimento de que o Buen Vivir não
pode ficar confinado ao mundo rural. É verdade que as propostas básicas
provêm especialmente deste âmbito. Mas também é certo que cada vez mais
pessoas vivem em cidades e que, portanto, é preciso respostas para esses amplos
grupos humanos, muitos deles marginalizados e explorados. Os espaços urbanos
existentes surgem longe de práticas de vida solidárias e de respeito ao meio
ambiente. Este é um dos maiores desafios, pensar o Buen Vivir para e a partir das
cidades. A tarefa passa por repensar as cidades, redesenhá-las e reorganizá-las ao
mesmo tempo em que se constroem outras relações com o mundo rural.
Somando-se a isso, os povos e nacionalidades ancestrais do Abya Yala não são
os únicos portadores dessas propostas. O Buen Vivir forma parte de uma longa
busca de alternativas de vida forjadas no calor das lutas da humanidade pela
emancipação e pela vida.
Inclusive em círculos da cultura ocidental se levantaram, e desde muito tempo,
diversas vozes que poderiam estar de alguma maneira em sintonia com essa visão
indígena e vice-versa. O conceito de Buen Vivir não só tem uma ancoragem histórica no
mundo indígena como também se sustenta em alguns princípios filosóficos universais:
aristotélicos, marxistas, ecológicos, feministas, cooperativistas, humanistas...
Além disso, no mundo se compreende, aos poucos, a inviabilidade global do
estilo de vida dominante. O Buen Vivir, então, projeta-se, além disso, como uma
plataforma para discutir respostas urgentes contra os efeitos devastadores das
alterações climáticas em nível planetário. Nesse sentido, fala-se inclusive da
“revolução mundial do Buen Vivir” (Raúl Prada Alcoreza).
Esta reivindicação de uma grande transformação orientada para mudar o
paradigma não pode ser imposta como o foi o desenvolvimento (leia-se inclusive o
progresso mecanicista). A reivindicação formal por ações globais. A humanidade
está cada vez mais fadada a enfrentar os problemas globais em conjunto de modo
que as soluções para estes problemas inevitavelmente adquirem características
globais. Partindo disso, as propostas devem ser plurais. Isso implica o respeito às
diversas formas de vida, quer dizer, de organização da sociedade sempre que, ao
menos, esta nova organização social e econômica esteja enquadrada dentro dos
limites biofísicos da natureza e que erradique estruturalmente a pobreza tanto
como a opulência de uns poucos que explica a grande miséria das massas.
Embora seja um ponto fundamental, o crescimento material não é a única
maneira a que deveria se dar necessariamente prioridade. A concepção
(equivocada!) do crescimento baseado em recursos naturais inesgotáveis e em
um mercado capaz de absorver tudo o que foi produzido não conduziu e nem vai
conduzir ao desenvolvimento4.
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Esta constatação, embora seja contraditória, na prática não se incorporou na
gestão governamental dos dois países onde se introduziu constitucionalmente
o Buen Vivir ou o Viver Bem: Bolívia e Equador. Na gestão destes governos,
considerados progressistas, mantém-se a importância dos setores extrativistas.
Este extrativismo é novo pela combinação de velhas e novas características,
mas não apresenta mudanças consideráveis no modo de acumulação primário
exportador de origem colonial. O destaque deste neoextrativismo é um maior
envolvimento do Estado na gestão do setor exportador primário e na distribuição
da renda de mineração ou petróleo. No entanto, este extrativismo do século XXI
sustenta a integração internacional subordinada e funcional à globalização do
capitalismo transnacional. Além disso, este extrativismo exacerbado faz pressão
a favor de uma crescente fragmentação territorial e da consolidação de enclaves
extrativistas associados aos mercados globais. E tudo isso com crescentes
impactos sociais e ambientais.5
Mais além da recuperação (parcial) da propriedade dos recursos por parte
do Estado, reproduzem-se regras e o funcionamento dos processos produtivos
voltados a forçar a competitividade externa, a eficiência, a maximização da
renda e a externalização dos impactos ambientais e sociais. A influência das
lógicas de acumulação transnacionais, além dos discursos nacionalistas, ainda
existe nestes países.
A lista de inconsistências nos governos progressistas, tanto em nível nacional
como de territórios descentralizados, chama a atenção para intenções distintas
entre os mandatos constitucionais e a “real politik” de formas continuístas de
consumismo, refletindo também o uso propagandístico do termo Buen Vivir. Basta
ver a quantidade de documentos e programas oficiais que anunciam o fim do Buen
Vivir como pauta publicitária. Por exemplo, projetos municipais para melhorar as
ruas são apresentados como se o Buen Vivir se tratasse disso, em cidades construídas
em torno da cultura do automóvel, e não de seres humanos. Da mesma forma,
enquanto se aprofunda o extrativismo com a megamineração ou a expansão
da fronteira petrolífera, surgem programas governamentais marcados como
sendo do “Buen Vivir”. Tudo isso representa um sumak kawsay propagandístico e
burocratizado, carente de conteúdo, reduzido à condição de produto final.
Dogmatizar e imaginar o Buen Vivir a partir de visões “teóricas” inspiradas em
ilusões ou utopias pessoais poderia terminar reproduzindo delírios civilizatórios
e também de colonizadores. Assim, podemos até mesmo colocar nomes no Buen
Vivir (Buen Vivir sustentável, Buen Vivir com igualdade de gênero, Buen Vivir
endógeno?) da mesma forma como fizemos com o desenvolvimento quando
quisemos diferenciá-lo daquilo que nos incomodava.
Concluindo, o extrativismo do século XXI é parte de uma versão contemporânea
do desenvolvimentismo, próprio da América do Sul. Mantém-se o mito do
progresso, que não tem nada a ver com o Buen Vivir.
5

Sobre este tema pode-se consultar os textos de Eduardo Gudynas (2009b) ou do mesmo
autor destas linhas (2011b).
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O ambiente internacional pressiona para sustentar esta situação.
Particularmente as empresas chinesas “foram às compras” em todo o mundo em
meio à crise. Aproveitando suas grandes reservas monetárias e financeiras, bem
como utilizando o seu crescente poder político e financeiro, a China começou a
adquirir cada vez mais ativos em todos os continentes, expandindo rapidamente
sua área de influência.
Estas pressões também encontram suas raízes na região. O Brasil avança
no processo de submissão de seus países vizinhos. Esta tarefa é incentivada
através de vários mecanismos. Os créditos do BNDES desempenham um papel
fundamental tanto para assegurar recursos na região como para financiar
importantes obras de infraestrutura nos países vizinhos às grandes empresas
brasileiras. E certamente estas ações se dão no marco da “Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana” (IIRSA), que remonta
aos anos neoliberais, constituindo um projeto para vincular ainda mais a América
Latina às exigências da acumulação do capital global. A proposta exportadora
do Brasil exige muito dos mercados de seus vizinhos, considerando-os vias de
traslado e saída de seus produtos fora da região.
Além disso, o Brasil também se assegura de contribuições de energia importantes
de vários de seus vizinhos. Não se trata só do gás da Bolívia ou do petróleo em
outros lugares. Por exemplo, há grandes projetos hidrelétricos em andamento no
Peru. Será produzida energia elétrica no país andino para alimentar a crescente
demanda energética do Brasil, que força seu desenvolvimento (ou melhor: seu
crescimento econômico) a todo custo, sem se importar com a inundação de
bosques ou de terra fértil, o desmatamento, a eliminação da fauna...
O capitalismo periférico brasileiro, um subimperialismo em essência, transfere
os custos da imposição deste tipo de integração transnacional aos países vizinhos.
Em suma, assistimos a vários processos de desapropriação como os entende
David Harvey e, até mesmo, a uma espécie de acumulação primitiva geral, com
características semelhantes às colocadas por Karl Marx. Processos que são viáveis
graças à cumplicidade de governos que enaltecem teses progressivas e que
inclusive se comprometeram constitucionalmente a andar por um caminho de
alternativa ao desenvolvimento.
Isso não é tudo. Além da maioria da população mundial não estar desfrutando
de bem-estar material, a segurança, a liberdade e a identidade dos seres humanos
estão sendo afetadas. A propagação global de certos padrões de consumo, em
uma pirueta de perversidade absoluta, infiltra-se no imaginário coletivo até
mesmo naqueles amplos grupos humanos sem capacidade econômica para
ascender, sem meios financeiros para ter acesso a esse consumo, mantendo-os
presos ao desejo permanente de alcançá-lo.
Este mau desenvolvimento, gerado a partir de cima, seja pelos governos
centrais , pelas empresas transnacionais ou elites dominantes em nível nacional
nos países subdesenvolvidos, tão peculiar ao sistema capitalista, implica então
em uma situação de complexidades múltiplas que não podem ser explicadas a
partir de versões monocausais.
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Nesta linha de reflexão, a partir da vertente ambiental, e não só dela, poderíamos
mencionar as reivindicações de mudança na lógica do desenvolvimento, cada
vez mais urgentes, de muitos pensadores de valor. Seus questionamentos das
estratégias convencionais se nutrem de uma ampla gama de visões, experiências
e propostas extraídas de diversas partes do planeta, inclusive algumas a partir
das próprias raízes da civilização ocidental.
Há consciência dos limites biofísicos existentes. Não se pode cair na
armadilha de um conceito de “desenvolvimento sustentável” ou “capitalismo
verde”. O capitalismo, demonstrando sua surpreendente e perversa inteligência
para procurar e encontrar novos espaços de exploração, está colonizando o
clima. Este exercício neoliberal extremo, do qual não se livram os governos
“progressistas” da região, transforma a capacidade da Mãe Terra em um
negócio para reciclar o carbono. E o que causa indignação é que a atmosfera
é transformada cada vez mais em um novo produto projetado, regulado e
administrado pelos mesmos atores que causaram a crise climática e que
recebem, agora, subsídios dos governos com um complexo sistema financeiro e
político. Este processo de privatização do clima se iniciou na época neoliberal,
impulsionado pelo Banco Mundial, pela Organização Mundial do Comércio
e por outros tratados complementares. Esta é, sem dúvida, a (pen) última
fronteira de colonização do capitalismo.
Sabemos que o mercantilismo ambiental, exacerbado há muitas décadas, não
contribuiu para melhorar a situação; apenas foi uma espécie de maquiagem
inconsequente e diversionista. Sabemos os riscos de uma confiança desmedida
na ciência, na técnica. É necessário construir novas formas de organização da
própria vida.
Concordamos, então, que o Buen Vivir não sintetiza nenhuma proposta
plenamente desenvolvida, muito menos indiscutível. Ele não pretende assumir o
papel de um mandato global, mas sim uma construção que serve para desarmar
o objetivo universal de todas as sociedades: o progresso em sua manobra
produtivista e o desenvolvimento como direção única, sobretudo em sua visão
mecanicista do crescimento econômico, assim como seus múltiplos sinônimos.
Assim, não só os desarma como propõe uma visão diferente, muito mais rica em
conteúdo e, certamente, mais complexa.
Cada país deverá encontrar seu caminho. O Brasil, enorme em muitos
sentidos, com uma grande diversidade cultural, ecológica e humana tem grandes
potenciais para viajar por um caminho que lhe permita proporcionar a grande
transformação de uma maneira mais autônoma que seus vizinhos. No entanto,
tem uma enorme responsabilidade histórica para forçar outro tipo de integração
regional. Sem uma integração solidária e complementar dos países da Nossa
América, elevada à condição de projeto histórico regional, não há a possibilidade
de superar as condições atuais de deterioração social e econômica existentes.
Esse é um passo fundamental para que os povos da região possam inclusive ser
inseridos com dignidade e inteligência no contexto global; inserção que não
pode ser o princípio e o fim do acionar econômico de nossos países.
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A sexta economia do mundo não deve medir suas realizações em uma
competição insana internacional, mas na construção de condições de vida dignas
para toda sua população, inclusive para as populações dos países vizinhos.
No Brasil, o país que controla mais da metade da Amazônia, não se pode
continuar atropelando a natureza simplesmente para competir com as grandes
potências capitalistas. Em última análise, para seguir aprofundando um modelo
de acumulação devastador na área social e ecológica que mostra com clareza
seus limites e indica um caminho em direção à barbárie.
Estamos diante de uma luta pela libertação enquanto esforço político que deve
começar por reconhecer que o sistema capitalista destrói suas próprias condições
biofísicas e sociais de existência. Este é um sistema essencialmente predatório e
explorador que “vive de sufocar a vida e o mundo da vida” (Bolívar Echeverría).
O Buen Vivir, finalmente, propõe uma mudança civilizatória. É um caminho
que deve ser imaginado para ser construído por cada sociedade, com fins de
mudar este mundo e construir democraticamente outro que seja sustentável,
justo, igualitário, livre e, seguramente, mais humano.
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APÊNDICE

Carta de Salvador

A Carta de Salvador é uma carta política, resultado do Encontro Nacional de
Diálogos e Convergências — Agroecologia, Saúde e Justiça Ambiental, Soberania
Alimentar, Economia Solidária e Feminismo que reuniu 300 quilombolas,
pescadores, agricultores, acadêmicos e representantes de entidades e movimentos
sociais na cidade de Salvador, Bahia, entre os dias 26 e 29 de setembro de 2011.
Por consolidar de forma abrangente e coerente a visão de diversos grupos, tal
documento é mais que o resultado de um encontro. Ele marca — como há muito
tempo não se via — um momento ímpar de união e articulação da sociedade civil
organizada contra o atual modelo de desenvolvimento econômico e a favor de
alternativas para a um mundo mais justo.
A carta destaca temas como reforma agrária, direitos territoriais e justiça
ambiental; mecanismos de mercado e agroecologia; impactos da expansão dos
monocultivos para agrocombustíveis e padrões alternativos de produção e uso de
energia no mundo rural; defesa da saúde ambiental e da alimentação saudável,
e o combate aos agrotóxicos e transgênicos; direitos dos(as) agricultores(as),
povos e comunidades tradicionais ao livre uso da biodiversidade; e soberania
alimentar e economia solidária. Também ressalta o papel das mulheres como
sujeito político, defendendo o feminismo como ferramenta para visibilização
dos conhecimentos e das práticas da agroecologia, da economia solidária, da
justiça ambiental em busca da sua autonomia econômica.
Como prova do poder de convergência da sociedade civil organizada e sua
disposição em estabelecer diálogos, o documento foi entregue ao secretário
nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República,
que assumiu o compromisso de usá-lo como base para futuros diálogos do
governo federal com os movimentos, fóruns e redes participantes.
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***
Somos 300 cidadãos e cidadãs brasileiras integrados à Articulação Nacional de
Agroecologia (ANA), à Associação Brasileira de Agroecologia (ABA-Agroecologia),
à Associação Brasileira de Pós Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), ao
Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), ao Fórum Brasileiro de
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN), à Rede Brasileira de
Justiça Ambiental (RBJA), à Rede Alerta contra o Deserto Verde (RADV), à Marcha
Mundial de Mulheres e à Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), em reunião
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na cidade de Salvador-BA, entre os dias 26 a 29 de setembro de 2011, durante
o Encontro Nacional de Diálogos e Convergências entre Agroecologia, Saúde e
Justiça Ambiental, Soberania Alimentar, Economia Solidária e Feminismo.
Nosso encontro resulta de um longo e fecundo processo de preparação
motivado pela identificação e sistematização de casos emblemáticos que
expressam as variadas formas de resistência das camadas populares em suas
diferentes expressões socioculturais e sua capacidade de gerar propostas
alternativas ao modelo de desenvolvimento hegemônico em nosso país. Vindos
de todas as regiões do país, esses casos iluminaram nossos debates durante esses
três dias e fundamentam a manifestação política que apresentamos nesta carta.
Ao alimentar esse padrão de desenvolvimento, o governo Dilma inviabiliza a
justa prioridade que atribuiu ao combate à miséria em nosso país. Tendo como eixo
estruturante o crescimento econômico pela via da exportação de commodities, esse
padrão gera efeitos perversos que se alastram em cadeia sobre a nossa sociedade.
No mundo rural, a expressão mais visível da implantação dessa lógica econômica
é a expropriação das populações de seus meios e modos de vida, acentuando os
níveis de degradação ambiental, da pobreza e da dependência desse importante
segmento da sociedade a políticas sociais compensatórias. Esse modelo que se
faz presente desde o início de nossa formação histórica ganhou forte impulso
nas últimas décadas com o alinhamento dos seguidos governos aos projetos
expansivos do capital internacional. Materialmente, ele se ancora na expansão do
agronegócio e em grandes projetos de infraestrutura implantados para favorecer a
extração e o escoamento de riquezas naturais para os mercados globais.
Os casos emblemáticos que subsidiaram nossos diálogos demonstram a
essência violenta desse modelo que viola o “direito de ficar”, desterritorializando
as populações, o que significa subtrair delas a terra de trabalho, o livre acesso
aos recursos naturais, suas formas de organização econômica e suas identidades
socioculturais. Os movimentos massivos de migração compulsória daí decorrentes
estão na raiz de um padrão de distribuição demográfica insustentável e que cada
vez mais converte as cidades em polos de concentração da pobreza, ao passo que
o mundo rural vai se desenhando como um cenário de ocupação do capital e de
seu projeto de uma agricultura sem agricultoras e agricultores.
A progressiva deterioração da saúde coletiva é o indicador mais significativo das
contradições de um modelo que alça o Brasil a uma das principais economias mundiais
ao mesmo tempo em que depende da manutenção e seguida expansão de políticas de
combate à fome e à desnutrição. Constatamos também que esse modelo se estrutura
e acentua as desigualdades de gênero, de geração, de raça e etnia e as acentua.
Nossas análises convergiram para a constatação de que os maiores beneficiários
e principais indutores desse modelo são corporações transnacionais do grande
capital agroindustrial e financeiro. Apesar de seus crescentes investimentos em
marqueting social e verde, essas corporações já não conseguem ocultar suas
responsabilidades na produção de uma crise de sustentabilidade planetária
que atinge inclusive os países mais desenvolvidos e que se manifesta em
desequilíbrios sistêmicos expressos no crescimento do desemprego estrutural, na
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acentuação da pobreza e da fome, nas mudanças climáticas, na crise energética e
na degradação acelerada dos recursos do ambiente.
As experiências mobilizadas pelas redes aqui em diálogo denunciam as raízes
perversas desse modelo ao mesmo tempo em que contestam radicalmente as
falsas soluções à crise planetária que vêm sendo apregoadas pelos seus agentes
promotores e principais beneficiários. Ao se constituírem como expressões locais
de resistência, essas experiências apontam também caminhos para a construção
de uma sociedade justa, democrática e sustentável.
A multiplicação dessas iniciativas de defesa de territórios, promoção da
justiça ambiental e de denúncia dos conflitos socioambientais estão na raiz do
recrudescimento da violência no campo que assistimos nos últimos anos. O
assassinato de nossos companheiros e companheiras nessas frentes de luta é o mais
cruel e doloroso tributo que o agronegócio e outras expressões do capital impõem
aos militantes do povo e ao conjunto da sociedade com suas práticas criminosas.
Nossos diálogos procuraram construir convergências em torno de temas que
mobilizam as práticas de resistência e de afirmação de alternativas para a sociedade.
Os diálogos sobre reforma agrária, direitos territoriais e justiça ambiental
responsabilizaram o Estado face ao quadro de violência com assassinatos,
expulsão e deslocamentos compulsórios de populações pela ação dos grandes
projetos como as hidrelétricas, expansão das monoculturas e o crescimento
da mineração; a incorporação de áreas de produção de agrocombustíveis,
reduzindo a produção de alimentos; a pressão sobre as populações que ocupam
tradicionalmente áreas de florestas, ribeirinhas e litorâneas, como os mangues,
os territórios da pesca artesanal, com a desestruturação de seus meios de vida e
ameaça ao acesso à água e à soberania alimentar.
As convergências se voltaram para a reafirmação da centralidade da luta pela
terra, pela reforma agrária e pela garantia dos direitos territoriais das populações.
O direito à terra está indissociado da valorização das diferentes formas de viver
e produzir nos territórios, reconhecendo a contribuição que povos e populações
tradicionais oferecem à conservação dos ecossistemas; do reconhecimento dos
recursos ambientais como bens coletivos para o presente e o futuro; e os direitos
das populações do campo e da cidade a uma proteção ambiental equânime.
Convergimos ainda na afirmação de que o direito à terra e os direitos à água, à
soberania alimentar e à saúde estão fortemente associados.
Reconhecemos a importância da mobilização em apoio ao Movimento Xingu
para sempre - em defesa da vida e do Rio Xingu, considerado como um exemplo
emblemático de luta de resistência ao atual modelo de desenvolvimento.
Defendemos o fortalecimento da articulação dos atingidos pela empresa Vale e
as propostas que combinem a gestão ambiental com a produção agroecológica, a
exemplos de experiências inovadoras dos movimentos sociais em assentamentos
da Reforma Agrária.
No debate sobre mudanças climáticas, seus impactos, mecanismos de mercado
e a agroecologia como alternativa, recusamos que a proposta agroecológica seja
apropriada como mecanismo de compensação, seja ele no invisível e inseguro
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mercado de carbono, seja em REDD, REDD+, REDD++ (redução das emissões
por desmatamento e degradação) ou ainda dentro do pagamento de serviços
ambientais. A Rio +20 engendra e consolida a chamada “economia verde”, que
pode significar uma apropriação, pelo capitalismo, das alternativas construídas
pela agricultura familiar e camponesa e pela economia solidária, reduzindo a
crise socioambiental a um problema de mercado.
A Agroecologia não é uma simples prestadora de serviços, contratualizada
com setor privado. Ela reúne nossas convergências no campo e na cidade,
trabalhando com gente como fundamento. É possível financiar a Agroecologia
a partir da contaminação, escravidão, racismo e acumulação cada vez maior do
capital? É possível fazer um enfrentamento a partir do pagamento de serviços
ambientais por contratos privados, parcerias público-privadas?
Ao debater os impactos da expansão dos monocultivos para agrocombustíveis
e padrões alternativos de produção e uso de energia no mundo rural, os diálogos
apontaram que a energia é estratégica como elemento de poder e autonomia
dos povos, mas está diretamente ligada ao modelo (hegemônico e falido) de
consumo, produção e distribuição. A produção de agrocombustiveis, baseada na
monocultura, na destruição do ambiente, na violação dos direitos e injustiças
sociais e ambientais, associa-se ao agronegócio e ameaça a soberania alimentar.
As políticas públicas sistematicamente desvirtuam as propostas calcadas nas
experiências populares, colocando as cooperativas e iniciativas da agricultura
familiar na lógica da competição de mercado e em patamar desigual em relação
às corporações, tal qual ocorre nas áreas de geração de energia elétrica, segurança
alimentar, ciência e tecnologia ou mesmo da economia solidaria.
Nas políticas para os agrocombustiveis, a agricultura familiar é inserida como mera
fornecedora de matérias primas e o modelo de integração é dominante, mascarando
o arrendamento e assalariamento do campesinato e embutindo o pacote tecnológico
da revolução verde através das políticas de crédito, assistência técnica e extensão
rural. O diálogo do governo com os movimentos sociais se precariza pela setorização
e atomização das relações, enquanto a mistura de interesses e operações entre
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Petrobras acaba por legitimar o
canal de negociação empresarial no marco de uma política pública.
As experiências de produção descentralizada de energia e alimentos apontam
como soluções reais aquelas articuladas por organizações e movimentos
sociais que integram as perspectivas da agroecologia, da soberania alimentar
e energética, da economia solidária, do feminismo e da justiça social e
ambiental, e são baseadas na forte identidade territorial e prévia organização
das comunidades.
Estas iniciativas têm em comum a diversificação da produção e dos mercados
e a prioridade no uso dos recursos, dos saberes e dos espaços de comercialização
locais. Estão sob o controle dos agricultores e têm autonomia frente às empresas e
ao Estado. Articulam-se a programas e políticas públicas diversas como o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), não apenas ao Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). Os
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processos de transformação estão sob o domínio das organizações em toda a cadeia
produtiva, e há diversificação da produção de alimentos e de matriz energética e
co-produtos, para além e como conseqüência da produção de combustível. As
formas de produção estão em rede e têm capacidade de se contrapor aos sistemas
convencionais como premissa de sua permanência no território.
Com base nestes princípios e lições, as políticas públicas para a promoção
da produção de energia e alimentos devem ter: um marco legal diferenciado
para a agricultura familiar; promover a produção e uso diversificado de óleos,
seus co-produtos e outras culturas, adequadas à diversidade cultural e biológica
regional; atender à demanda de adequação e desenvolvimento de tecnologia e
equipamentos apropriados, acompanhada de processos de formação e de redes
de inovação nas universidades; além de proporcionar autonomia na distribuição
e consumo local de óleos vegetais, biodiesel e álcool.
Os diálogos sobre os agrotóxicos e transgênicos, articulando as visões da justiça
ambiental, saúde ambiental e promoção da agroecologia, responsabilizaram o
Estado pelas políticas de ocultamento de seus impactos expressas nas dificuldades
de acesso aos dados oficiais de consumo de agrotóxicos e de laudos técnicos
sobre casos de contaminação; na liberação de Organismos Geneticamente
Modificados (OGMs) sem debate democrático com a sociedade e sem atender ao
princípio da precaução; na frágil vigilância e fiscalização trabalhista, ambiental
e sanitária; na dificuldade do acesso aos laboratórios públicos para análise
de amostras de contaminação por transgênicos e por agrotóxicos no ar, água,
alimentos e sangue; terminando por promover um modelo de desenvolvimento
para o campo que concentra terra, riqueza e renda, com impactos diretos nas
populações mais vulneráveis em termos socioambientais.
Há um chamamento para que o Estado se comprometa com a apuração
das denúncias e investigação dos crimes, a exemplo do assassinato do líder
comunitário José Maria da Chapada do Apodi, no Ceará; com a defesa de
pesquisadores criminalizados por visibilizar os impactos dos agrotóxicos e por
produzir conhecimentos compartilhados com os movimentos sociais; com
políticas públicas que potencializem a transição agroecológica – facilitando
o acesso ao crédito, à assistência técnica adequada e que reconheça os
conhecimentos e práticas agroecológicas das comunidades camponesas.
Não há possibilidade de convivência entre o modelo do agronegócio e o
modelo da agroecologia no mesmo território, porque o desmatamento e as
pulverizações de agrotóxicos geram desequilíbrios nos ecossistemas afetando
diretamente as unidades agroecológicas. As políticas públicas devem estar
atentas aos impactos dos agrotóxicos sobre as mulheres (abortos, leite materno,
etc.) pois estas estão expostas de diferentes formas, que vão desde o trabalho nas
lavouras até o momento da lavagem da roupa dos que utilizam os agrotóxicos.
O uso seguro dos agrotóxicos e transgênicos é um mito e um paradigma que
precisa ser desconstruído.
É fundamental a convergência de nossas ações com a Campanha Nacional
Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vida, ampliando os diálogos e
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convergências com os movimentos sociais do campo e da cidade, agregando
novas redes que não estiveram presentes nesse Encontro de Diálogos e
Convergências. Temos que denunciar esse modelo do agronegócio para o
mundo e buscar superá-lo por meio de políticas públicas que possam inibir o
uso de agrotóxicos e transgênicos, a exemplo da proibição da pulverização aérea,
ou ainda direcionando os recursos oriundos dos impostos dos agrotóxicos, cuja
produção e comercialização é vergonhosamente subsidiada pelo Estado. O fim
dos subsídios contribuiria para financiar o SUS e a agroecologia.
Com relação aos direitos dos agricultores, povos e comunidades tradicionais ao
livre uso da biodiversidade, constatamos que está em curso, nos territórios, um
processo de privatização da terra e da biodiversidade manejada pela produção
familiar e camponesa, povos e comunidades tradicionais. Tal privatização é
aprofundada pela flexibilização do Código Florestal, que é uma grande ameaça e
abre caminhos para um processo brutal de destruição ambiental e apropriação
de terra e territórios pelo agronegócio.
A privatização das sementes e mudas, dos conhecimentos tradicionais e dos
diversos componentes da biodiversidade vem se dando de forma acelerada,
com o Estado cumprindo um papel decisivo na mediação (regulamentação e
políticas públicas) dos contratos estabelecidos entre empresas e comunidades,
representando sérios riscos aos direitos ao livre uso da biodiversidade.
Causa grande preocupação que as questões nacionais sobre conservação e uso
da biodiversidade estejam sendo discutidas e encaminhadas sem a participação
efetiva das populações diretamente atingidas, estando sujeitas a agendas
internacionais como a Rio +20. Consideramos uma violação a atual forma de
“consulta” sobre importantes instrumentos legais e de política concentrada em
poucos atores e de questionável representatividade.
Experiências presentes neste encontro demonstram avanços e se fortalecem
a partir da legitimidade de suas práticas e aproveitando as brechas existentes
na legislação. Este é o caso, por exemplo, dos bancos comunitários de sementes
no semiárido; da produção de sementes agroecológicas a partir de variedades
de domínio público; da auto-regulação dos conhecimentos tradicionais sobre
as plantas medicinais do Cerrado; da constituição de um fundo público das
quebradeiras de coco babaçu através da repartição de benefícios que reconhece
o conhecimento tradicional associado.
É necessário aprofundar a organização das agricultoras e dos agricultores,
extrativistas, povos e comunidades tradicionais em seus territórios, de forma a
fortalecer os princípios e ações de cooperativismo e suas interlocuções com as
redes regionais, estaduais e nacionais como estratégia de resistência e construção
de alternativas. A geração de alternativas econômicas é crucial neste contexto. A
apropriação do debate em torno dos direitos pode facilitar e fortalecer o diálogo
de nossas redes e movimentos com a sociedade civil de modo geral, de modo a
visibilizar a importância dos modos de vida destas comunidades para a garantia
de direitos humanos, como o direito à alimentação adequada e saudável.
Nos diálogos sobre Soberania Alimentar e Nutricional, Economia Solidária e
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Agroecologia, as experiências apontaram o grande acúmulo na construção de
alternativas ao atual modelo agroalimentar, que garantam, de forma articulada, a
soberania alimentar e nutricional, a emancipação econômica dos trabalhadores
e trabalhadoras nos territórios, em especial as mulheres, a promoção da
saúde pública e a preservação ambiental. Constatou-se que estas iniciativas
contribuem com a construção concreta e material de propostas diferenciadas de
desenvolvimento, calcadas nas realidades, cultura e autonomia dos sujeitos dos
territórios e orientadas para a justiça socioambiental, a democracia econômica e
o direito à alimentação adequada.
Estes acúmulos se expressam através da existência e resistência de dezenas
de milhares de empreendimentos e iniciativas de Economia Solidária e
Agroecologia, especialmente quando articuladas e organizadas em redes e
circuitos de produção, comercialização e consumo, que aproximam produtores
e consumidores e fortalecem a economia e cultura locais, num enfrentamento
à desterritorialização e desigualdades de gênero, raça e etnia inerentes ao atual
padrão hegemônico de produção e distribuição agroalimentar.
Constatou-se que os programas de alimentação escolar (PNAE) e de aquisição
de alimentos (PAA), assim como o reconhecimento constitucional do direito
à alimentação e a implantação do Sistema e Política de Segurança Alimentar e
Nutricional, são conquistas importantes para a agricultura familiar e camponesa.
Por outro lado, de forma paradoxal, o Estado tem apoiado fortemente o agronegócio,
através da subordinação de sua ação a interesses do capital, e da falta de um horizonte
e estratégia definidos de expansão do orçamento do PAA e do PNAE.
As vivências e experiências denunciam também a grande quantidade de
barreiras ao acesso das iniciativas e empreendimentos de Economia Solidária e
Agroecologia a políticas públicas e ao mercado. Tais barreiras se expressam em
uma legislação e inspeção sanitárias e tributárias incompatíveis às realidades
das/dos produtoras/es e trabalhadoras/es associadas/os, em especial no
processamento e agroindustrialização de polpas, doces e alimentos de origem
animal. Estas barreiras, somadas à burocratização na aquisição da Declaração
de Aptidão ao PRONAF (DAP) e a uma ofensiva de setores empresariais que têm
denunciado à ANVISA empreendimentos produtivos assim que estes começam
a se fortalecer, têm impedido o escoamento da produção dentro e fora do
município e o acesso ao PAA e ao PNAE. O direito à organização do trabalho
e da produção de forma associada só existirá com a conquista de garantias e
condições legislativas, tributárias e de financiamento que sejam justas.
Os diálogos apontaram também a luta pelo consumo responsável, solidário
e consciente como um campo importante de convergência entre as redes e
movimentos e como um desdobramento concreto deste Encontro, através
da construção conjunta de um diálogo pedagógico com a sociedade, tanto
denunciando os impactos e danos dos alimentos vindos do agronegócio e
contaminados com agrotóxicos, o que exige a regulação da publicidade de
alimentos, quanto anunciando as alternativas disponíveis na Agroecologia e na
Economia Solidária.
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Os exercícios de diálogos que estamos realizando há dois anos e os excelentes
resultados a que chegamos em nosso encontro reiteram a necessidade de
fortalecermos nossas alianças estratégicas e renovarmos nossos métodos de ação
convergente. As experiências que ancoraram nossas reflexões deixam claro que
os temas que identificam as bandeiras de nossas redes e movimentos integramse nas lutas do cotidiano que se desenvolvem nos campos e nas cidades contra os
mecanismos de expropriação impostos pelo capital e em defesa dos territórios.
Evidenciam, assim, a necessidade de intensificarmos e multiplicarmos as práticas
de diálogos e convergências desde o âmbito local, onde as disputas territoriais
materializam-se na forma de conflitos socioambientais, com impacto na saúde
das populações, até níveis regionais, nacionais e internacionais, fundamentais
para que as causas estruturais do atual modelo hegemônico sejam transformadas.
A natureza local e diversificada de nossas lutas vem até hoje facilitando as
estratégias de sua invisibilização pelos setores hegemônicos e beneficiários do
modelo. Esse fato nos indica a necessidade de atuarmos de forma articulada,
incorporando formas criativas de denúncia, promovendo a visibilidade dos
conflitos e das proposições que emergem das experiências populares.
Uma das linhas estratégicas para a promoção dos diálogos e convergências é
a produção e disseminação de conhecimento sobre as trajetórias históricas de
disputas territoriais e suas atuais manifestações. Nesse sentido, as alianças com o
mundo acadêmico devem ser reforçadas também como parte de uma estratégia
de reorientação das instituições do Estado, no sentido destas reforçarem as lutas
pela justiça social e ambiental. Estimulamos a elaboração e uso de mapas que
expressem as diferentes dimensões das lutas territoriais pelos seus protagonistas
como uma estratégia de visibilização e articulação entre nossas redes e
movimentos. O Intermapas já é uma expressão material das convergências.
Outra linha estratégica fundamenta-se em nossa afirmação de que a
comunicação é um direito das pessoas e dos povos. Reafirmamos a importância,
a necessidade e a obrigação de nos comunicarmos para tornar visíveis nossas
realidades, nossas pautas e nosso projeto de desenvolvimento para o país. A
mudança do marco regulatório da mídia é condição para a democratização dos
meios de comunicação. Repudiamos as posturas de criminalização e as formas
de representação que a mídia hegemônica adota ao abordar os territórios,
modos de vida e lutas. Contestamos a produção da invisibilidade nesses meios
de comunicação. O Estado deve se comprometer a financiar nossas mídias,
inclusive para que possamos ampliar projetos de formação de comunicadores e
de estruturação dos nossos próprios veículos de comunicação. As mídias públicas
devem ser veículos para comunicar aprendizados de nossas experiências,
proposições e campanhas. Por uma comunicação livre, democrática, comunitária,
igualitária, plural e que defenda a vida acima do lucro.
Nossos diálogos convergem também para a necessidade do reconhecimento
das mulheres como sujeito político, a importância de sua auto-organização e a
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centralidade do questionamento da divisão sexual do trabalho que desvaloriza
e separa trabalho das mulheres em relação ao dos homens, assim negando a
contribuição econômica da atividade doméstica de cuidados e a produção para o
autoconsumo. Convergimos na compreensão do sentido crítico do pensamento
e ação feministas para ressignificar e ampliar o sentido do trabalho e sua
centralidade para a produção do viver.
A apropriação do feminismo como ferramenta política contribuirá para
recuperar e visibilizar as experiências, os conhecimentos e as práticas das
mulheres na construção da agroecologia, da economia solidária, da justiça
ambiental e para garantir sua autonomia econômica.
Mas a história também mostra que o permanente exercício da violência
dos homens contra as mulheres é um poderoso instrumento de dominação e
controle patriarcal que fere a dignidade das mulheres e impede a conquista de
sua autonomia, e as exclui dos espaços de poder e decisão. A violência contra as
mulheres não é agroecológica, não é solidaria, não é sustentável, não é justa. Por
isso é fundamental que as redes que estão organizando o Encontro Nacional de
Diálogos e Convergências assumam a erradicação da violência contra as mulheres
como parte de um novo modelo de produção e consumo, que deve ter como um
eixo fundamental a construção de novas relações humanas baseadas na igualdade.
O papel do Estado democrático é o de construir um país de cidadãos e cidadãs,
promover e defender a organização da sociedade civil e de estabelecer com ela
relações que permitam à sociedade reconhecer nas instituições a expressão do
compromisso com o público e com a sustentabilidade. Esse princípio é contraditório
com qualquer prática de criminalização dos movimentos e organizações que lutam
por direitos civis de acesso soberano aos territórios e seus recursos.
As redes e movimentos promotores deste Encontro saem fortalecidos e têm
ampliadas suas capacidades de expressão pública e ação política. Estamos
apenas no início de um processo que se desdobrará em ambientes de diálogos
e convergências que se organizarão a partir dos territórios, o lugar onde nossas
lutas se integram na prática.
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desenvolvimento muito semelhante a tudo o que veio antes, retomando vários
megaprojetos dos tempos da ditadura militar. Esta publicação lança um olhar
mais atento sobre essa discrepância entre as imagens do Brasil dentro e fora de
suas fronteiras.
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A comunidade internacional costuma ver o Brasil como um Estado voltado para
o social, economicamente bem-sucedido e sensível às questões ambientais e
climáticas. Ou seja: uma grande potência rumo ao topo, um campeão. Entretanto, na sociedade civil brasileira, a percepção é outra. Do ponto de vista da justiça
social e ambiental, movimentos sociais e ONGs reconhecem um paradigma de

