
Relatório do Painel 2: “Movimentos Sociais e o Legado de Chico Mendes para o 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia”

Vinte e um anos depois da morte de Chico Mendes, que ferramentas se deve usar para um pensar 

sobre os movimentos sociais na Amazônia? Quais conceitos e histórias importam? As 

apresentações do segundo painel foram unidas pelo interesse em três dessas ferramentas. 

Primeiro, os apresentadores deram especial atenção à criação de novos sistemas de avaliação. Se 

geram novas formas de posse da terra, negociam pagamentos para a riqueza ambiental ou exigem 

a revalorização dos serviços em vez da produção de mercadorias em estados isolados, 

movimentos sociais, que ao que parece, operam propondo técnicas diferentes para a 

compreensão de valor contábil. Em segundo lugar, os apresentadores demonstraram a 

inseparabilidade da política do Estado e da ação dos movimentos sociais. Na verdade, estas duas 

categorias apareceram indistinguíveis: a conversa sobre os objetivos do movimento social 

imediatamente sombreada dentro do planejamento de crédito ambiental a nível nacional e 

internacional, enquanto uma análise da formulação das políticas do estado do Acre não poderia 

prosseguir sem referência a um vocabulário inventado pelos atores do movimento social. Um dos 

legados mais duradouros da abertura política, ao que parece, pode ser justamente esta profunda 

incorporação da idéia de movimento social no interior das práticas de governança brasileira. Em 

terceiro lugar, as apresentações destaram uma mudança distante da retórica das metáforas de 

preservação e de estase, orientada em torno da manutenção dos objetos desejados, em direção as 

metáforas do desenvolvimento entendido como uma mudança na capacidade especificamente 

humana. 

 Com um olhar para esses temas mais amplos, os apresentadores  focaram sobre dois 

tópicos específicos de investigação: as reservas extrativistas amazônicas e o governo do estado 

do Acre. Mary Alegretti abriu a sessão com um relatório sobre a pesquisa que examina projetos 

exemplares dentro de 70 Reservas extrativistas (RESEX) e as 19 Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável (RES), que cobrem 24 milhões de hectares na Amazônia, representando 9% das 

florestas da região. Essas reservas, fundada através de anos de ativismo do movimento social, 

separam terrenos para a habitação e uso sustentável dos pequenos produtores. Os produtores não 

são donos da terra, mas em vez disso eles a gerenciam coletivamente através de um sistema de 
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usufruto. Os dados de  Alegretti sugerem que as reservas, desde a sua criação em 1990, têm 

minimizado conflitos agrários, diminuido a migração para as cidades, limitado o desmatamento, 

promovido o desenvolvimento de novas lideranças do movimento social e chamado a atenção do 

governo sobre a realização dos objectivos ambientais específicos. Mas o futuro econômico das 

reservas continua incerto. Embora os movimentos sociais têm transformado a propriedade de 

terra e gerado novos instrumentos jurídicos, eles ainda enfrentam uma burocracia estatal que 

mantém uma separação entre os objetivos de preservação ambiental e financiamento para o 

desenvolvimento econômico. Na ausência de tal desenvolvimento, a geração dos jovens 

atualmente crescendo nas reservas podem sentir pouco desejo de permanecer no local. Alegretti 

mencionou várias direções possíveis para o desenvolvimento econômico: produção administrada 

pelo governo, empreendimentos público-privados, iniciativas privadas com fins lucrativos, e 

parcerias dos movimentos sociais ou ONGs. com empresas privadas. Essas opções poderiam ser 

sintetizadas a partir da proposta de desenvolvimento das Zonas de Desenvolvimento Extrativista 

Social (ZDES), áreas geográficas nas quais o investimento seria alcançado de modo a promover 

o surgimento de indústrias de acréscimo de valor "in situ" na Amazônia. 

 Ane Alencar também apresentou uma pesquisa sobre a RESEX e RDS, mas focou 

especificamente sobre a capacidade das reservas para evitar o desmatamento. Segundo seus 

dados, a RESEX e RDS juntas incluem aproximadamente 3 bilhões de toneladas de carbono, o 

que equivale a 6% do estoque total de carbono na Amazônia. Desde que as reservas passaram a 

existir, apenas 1,8% das terras RDS e RESEX foram desmatadas. Essa taxa, no entanto, 

aumentou recentemente nas RESEXs, sugerindo a urgência de intervenções políticas que possam 

criar alternativas econômicas ao desmatamento na reserva. A proposta de mecanismo de 

financiamento internacional da REDD (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação 

Florestal), abre possibilidades para tais intervenções. 

 Alencar delineou diversos canais através dos quais a RESEX e RDS agem para evitar o 

desmatamento. As reservas tiram as terras do mercado, desse modo, neutralizando as tentativas 

por parte de especuladores de falsificar títulos de terra, que pode levar a batalhas legais muito 

custosas. As reservas, além disso, foram especificamente colocadas de modo a bloquear o avanço 

da fronteira agrícola dentro da Amazônia. Finalmente, as reservas servem como zonas 
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exemplares para o desenvolvimento  de empreendimentos não-destrutivo da  “economia 

florestal", que pode ser copiado em outros lugares. Os fundos do REDD poderiam reforçar todos 

estes efeitos. Os recursos poderiam ser entregues como pagamento direto para os moradores da 

floresta que prestam serviços ambientais através da manutenção da floresta, em seu estado bruto. 

Esses serviços, porém, não gerariam por si mesmos uma economia florestal sustentável. O 

financiamento do REDD poderia também subsidiar a produção sustentável, possivelmente 

através do suporte a infra-estrutura que melhora a integração no mercado para as indústrias locais 

sustentáveis, ou pelo treinamento de produtores. Finalmente, os fundos do REDD poderiam 

subscrever esforços para garantir os direitos básicos das pessoas que vivem na Amazônia, em 

particular através da educação que desenvolve a capacidade interna das comunidades para co-

gerir localmente os projetos de desenvolvimento. Alencar concluiu, chamando a atenção para o 

fato de que os fundos do REDD deveriam ser aplicados ao conjunto das RESEX e RDS como 

um todo. Se o financiamento for somente entregue a determinadas áreas por estarem em alto 

risco de desmatamento, provocará o surgimento de um incentivo perverso: um certo nível de 

desmatamento será incentivado, uma vez que apenas os residentes de áreas parcialmente 

desmatadas irão se beneficiar do apoio do REDD. 

 Marianne Schmink resumiu os 20 anos de mudança social que têm acompanhado a 

mobilização dos movimentos sociais no Acre. Os movimentos do Acre lutaram primeiro pelos 

direitos civis e de alfabetização, em seguida, pelo direito à terra e, finalmente, para uma visão 

ampla de justiça ambiental, mobilizada sob a palavra-valise "florestania", termo que combina 

"floresta" e "cidadania”. Estes movimentos alcançaram o poder formal com a eleição de um 

governo estadual pelo Partido dos Trabalhadores, em 1999. Esse poder foi utilizado, em parte, 

para incentivar o desenvolvimento de uma infra-estrutura urbana capaz de suportar uma 

economia sustentável. Os dados da pesquisa de Schmink demonstram que as condições de 

habitação e de propriedade de bens de consumo na capital do Acre melhorou dramaticamente ao 

longo deste período, e as pessoas das áreas rurais do Acre têm se mudado para a cidade. Citando 

Becker, Schmink sugeriu que tal urbanização pode ajudar a preservar a floresta. 

 Ricardo Paes de Barros seguiu a análise de Schmink com uma avaliação da redução da 

pobreza sob o governo da "florestania". A taxa de pobreza do Acre diminuiu dramaticamente, 
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mas a sua taxa de desigualdade, embora em queda, permanece superior à média brasileira. Paes 

de Barros defendeu que os esforços para desenvolver uma economia de base florestal não será 

suficiente para mudar esta situação. Moradores do Acre devem ser capazes de produzir e 

consumir serviços de alta qualidade dentro de seu próprio estado, principalmente nas áreas de 

saúde, educação, varejo de alimentos (incluindo supermercados). Estes podem requerer subsídios 

externos. 

 Mauro Barbosa de Almeida ofereceu uma resposta que exortou os participantes a 

examinarem a persistência das desigualdades urbano-rurais. Ele também sugeriu, na veia da 

economia institucional, um enfoque sobre a eficiência dos mecanismos coletivos de gestão de 

recursos. Subsequentemente a audiência fez questionamentos sobre o impacto das relações 

internacionais no desenvolvimento e na desigualdade; as receitas despendidas nos anos 70 da era 

do governo militar em projetos de colonização - alegadamente perto de U$ 100, 000 por colono - 

como um exemplo do "investimento" do governo anterior na Amazônia, e as origens regionais 

diferentes dos imigrantes do Acre e de Rondônia. Paes de Barros diz  que a divisão de fronteira 

do Acre de outros estados é "sem sentido" e que deve ser repensada. 

 Todos os quatro apresentadores, então, concluiram com a apelação semelhante para a 

importância da reavaliação interna. Os moradores da Amazônia começaram - ou tem de começar 

- um processo de avaliação de valor de forma diferente, em seus próprios termos internos:  

valorizando os serviços sobre a produção por si só, valorizando a floresta, valorizando a 

permanência da próxima geração na Amazônia.
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