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 “A maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão”.  

 

                Theodor W. Adorno, Max Horkheimer  

 

 

 

 

 

“No capitalismo global contemporâneo, a naturalização ideológica 

chegou a um nível sem precedentes. São raros os que ousam ate sonhar 

sonhos utópicos.” 

 

               Slavoj Zisek                            

 

 

 

 

“Onde há florestas não há secas, nem excesso de água, nem furacões 

nem tornados. É como uma apólice contra fenômenos atmosféricos 

extremos.”  

 

            Antonio Nobre           

 

 

 

 

 

 



 

À  guisa de um prefácio  – O trabalho teórico  e a tarefa da antecipação   

 

"O trabalho teórico envolve a tarefa da antecipação. O que foi alcançado 

na natureza e na história representa um mínimo de emancipação social que 

precisa ser colocado à disposição de um público cada vez mais maior. Na 

medida em que doenças  podem ser curadas, é preciso mobilizar todos os 

meios para curar os homens que se tornaram as suas vitimas. Isto é mais do 

que o mero desejo pela  cura. O   conceito da possibilidade objetiva contem os 

meios  de sua própria  realização. (...) Neste sentido, a  antecipação como 

elemento do trabalho teórico significa confrontar a realidade com as 

possibilidades objetivas que lhe são intrínsecas. (...) Na medida em que   

Stendhal define a literatura como promesse de bonheur, como promessa de 

felicidade,  podemos caraterizar a teoria que atende  a sua própria aspiração, 

como promessa de criar, no âmbito da sociedade,  confiança e coragem  para 

avançar na realização de possibilidades objetivas."  

Oskar Negt, Alexander Kluge   (tradução T.M.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução  

 

I 

 

Realizada em junho de 1972 em Estocolmo, a Primeira Conferência 

Mundial sobre o Homem e Meio Ambiente lançou suas advertências sobre a 

crescente destruição das bases naturais da sobrevivência humana - the 

"growing evidence of man-made harm in many regions of the earth, dangerous 

levels of polution in water, air, earth and living beings, major and undesirable 

disturbances to the ecological balance to the biosphere, destruction and 

depletion of irreplacable ressources" (in: www.unep.org.) -  justamente  num 

momento histórico em que a grande maioria dos stakeholders da comunidade 

internacional compartilhava a ideia  de que altas taxas de crescimento 

econômico servissem como uma espécie de  receita mágica para resolver os 

problemas sociais no mundo inteiro. Com efeito, não sensibilizou as 

delegações  do hemisfério Sul que, independente de suas preferências político-

ideológicas,  acabaram acompanhando no mencionado encontro  o Brasil e o 

seu discurso do desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde. 

É pertinente lembrar aqui que, naquela época, o gigante latino-americano se 

encontrava no auge do seu milagre econômico, pilotado por um governo militar 

que, em nítido contraste com outros regimes de exceção nos países do 

subcontinente que seguiam à risca as receitas da Escola de Chicago, usava de 

forma sistemática a máquina estatal em seu esforço de completar 

definitivamente  a matriz tecnológica do país, externando com todas as letras  

em seu II Plano Nacional de Desenvolvimento. 1975 – 1979 (SUDAM1976, 

p.52) que apostava no aproveitamento seletivo das riquezas naturais da Região 

de Fronteira Tropical para "a manutenção de altas taxas de crescimento do 

PIB, através de ampla contribuição em relação ao setor do comercio exterior”. 

Mas diante do fato de que as instancias do estado nacional tinham lançado 

mão das ofertas tentadoras de um sistema bancário internacional que, devido a 

fatores como a queda da taxa de lucro nos setores produtivos do hemisfério 

Norte e a abundância dos petrodólares dos membros da OPEC, estava 

abarrotado de dinheiro em busca de aplicações rentáveis, elas estavam 



sujeitas às variáveis dos mercados financeiros globais que, diferentemente das 

populações amazônicas, fugiam do seu controle. O resultado deste enredo é 

bem conhecido: Depois da eclosão da crise da dívida externa em 1982 que 

coincide com a democratização do seu sistema político, o país entra na assim 

chamada década perdida do seu desenvolvimento e a Amazônia acaba virando 

refém do papel econômico que lhe tinha sido atribuído pelos governos militares 

no âmbito do seu modelo de industrialização retardatária.  

 

II 

 

Vinte anos depois do encontro de Estocolmo, o Brasil se torna anfitrião 

da Primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD) que lançou com a sua Agenda 21 um ambicioso 

programa de ação, focalizado numa perspectiva nitidamente planetária.  

 “A humanidade – pode-se ler em seu Preâmbulo - se encontra em um 

momento de definição histórica. Defrontamos-nos com a perpetuação das 

disparidades existentes entre as nações e no interior delas, o agravamento da 

pobreza, da fome, das doenças e do analfabetismo. Não obstante, caso se 

integrem as preocupações relativas ao meio ambiente e desenvolvimento e a 

elas se dedique mais atenção, será possível satisfazer as necessidades 

básicas, elevar o nível da vida de todos, obter ecossistemas melhor protegidos 

e gerenciados e construir um futuro mais próspero e seguro. São metas que 

nação alguma pode atingir sozinha; juntos, porém,  podemos – em uma 

associação mundial em prol do desenvolvimento sustentável”.  

(CNUMAD, Agenda 21, destaque T.M.)     

  No entanto, já que estas metas precisavam ser viabilizadas num mundo 

globalizado, em que a acelerada internacionalização do capital produtivo e 

financeiro acabou colocando em xeque todos os modelos de regulação social 

que tinham sido estabelecidos depois da segunda guerra mundial e os 

vencedores deste processo adotavam  com   o  neo-liberalismo uma ideologia 

que transmitia com precisão  a lógica reprodutiva dos mercados globalizados,  



oprimindo, por sua vez,  nos quatro cantos do planeta  os cérebros dos 

policymakers, não é surpreendente  que a Cúpula da Terra de 1992   passou 

longe das expectativas que gerou no ano  de sua realização. O que, aliás, vale 

também para o seu badalado Programa de Proteção das Florestas Tropicais do 

Brasil. Aprovado em dezembro 1991 pelos governos do Grupo dos Sete Países 

Mais Industrializados do Mundo (G7) e lançado oficialmente durante a 

conferência no Rio de Janeiro, ele proporcionou alguns  insumos importantes 

para a definição de opções sustentáveis de aproveitamento dos recursos 

naturais da região, transformando-a, inclusive, num dos  símbolos mais 

emblemáticos da discussão internacional sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento na última década do século passado. Mas, na realidade, 

contribuiu pouco para a proteção dos ecossistemas amazônicos. Por uma 

razão bastante simples, aliás: limitava-se à experimentação de iniciativas-

piloto, deixando a questão da transformação dos seus achados em práticas 

generalizadas por conta de um Brasil que, a duras penas, estava enfrentando 

os impactos da crise de sua dívida externa, vivendo literalmente num fogo 

cruzado entre as imposições dos grão vizires do sistema financeiro global que 

cobravam a  contenção dos gastos da máquina estatal  e as reivindicações dos 

ambientalistas de plantão que insistiram na  efetivação  de  políticas públicas 

de proteção da extraordinária fauna e flora da Amazônia. O resultado deste 

impasse não é segredo nenhum: Inicialmente cantado em verso e prosa como 

salvação das florestas tropicais do Brasil, o Programa acabou sofrendo um final 

melancólico, expressando neste sentido a lógica vigente de uma política 

ambiental que procura conciliar a redução da exploração excessiva do assim 

chamado capital natural com a otimização da acumulação capitalista no âmbito 

do mercado mundial. Aliás, não obstante o fato de que, no decorrer dos anos 

70 do século passado em diversos países da Europa Ocidental o 

ambientalismo tem se afirmado politicamente a partir da constituição de novos  

movimentos sociais que colocaram  o seu dedo na ferida da  insustentabilidade  

dos estilos de vida da   civilização ocidental, deixando se guiar   pela esperança 

de que a questão da ecologia pudesse se tornar  uma alavanca central para 

reverter a obsessão da sociedade neocapitalista   por  parâmetros como custo-

benefício, produtividade eficiência  e lucratividade. No entanto, no momento em 

que os representantes destes mesmos movimentos começavam a entrar nas 



ante-salas do poder político-econômico,  acabaram respeitando os limites   de 

uma racionalidade ecológica que, ancorada num saber essencialmente técnico  

(Adorno, Horkheimer 2006), tem se revelado como uma das  filhas mais 

recentes do espírito utilitarista do protestantismo (Klaus Eder, tradução T.M.)  

Neste sentido, os discursos ambientalistas nos países do hemisfério Norte, por 

mais que tenham focalizado  desde os anos setenta  com argumentos sólidos a 

crescente incompatibilidade entre o vigente modelo  civilizatório e as bases 

naturais da sobrevivência humana, acabavam se revelando politicamente 

estéreis, já que os seus porta-vozes , nem em seus “wildest dreams”,  

conseguiam   mais imaginar a superação prática  deste mesmo modelo através 

da viabilização de estratégias  que priorizassem uma relação mais equilibrada 

entre economia e ecologia dentro de uma perspectiva planetária. Diante desta 

realidade, parece-nos temeroso esperar que o projeto de uma “economia 

política ampla e consciente”, preocupada com “as finalidades sócias do 

desenvolvimento e o cuidado com o futuro, em nome da solidariedade com as 

gerações vindouras” (Sachs 2006, p. 78), pudesse se tornar imperativo 

categórico para os protagonistas sociais nos Estados Unidos, na Comunidade 

Europeia e no Japão, uma Tríade  que, atualmente,  responde por 54% do PIB 

mundial, mas abriga apenas 14%  do efetivo demográfico desta vila global, se 

encontrando, portanto,  numa situação relativamente privilegiada que lhe  

permite de  continuar tratando   o seu próprio debate sobre a acelerada 

destruição dos ecossistemas locais, regionais e globais do planeta  como “uma 

controvérsia sobre o programa musical no Titanic”(Amery 2005, p. tradução 

T.M.)   

 

III 

Nos anos da virada do século XX para o século XXI, a América Latina 

surpreendeu o mundo com a  eleição de Presidentes como  Hugo Chaves na 

Venezuela, Luís Inácio da Silva no Brasil, Nestor Kirchner na Argentina, Evo  

Morales na Bolívia ou Rafael  Corrêa no Equador que se posicionavam contra 

as crendices   do fundamentalismo de mercado.  Entretanto, por mais que  os 

seus  governos tenham implementado em seus respectivos  países  relevantes 



programas de poverty alleviation,  as profundas crises que caracterizam hoje 

especialmente   o chavismo na  Venezuela e o lulismo no Brasil  trouxeram  à 

tona a insustentabilidade socioeconômica e ambiental de políticas 

(neo)desenvolvimentistas meramente miméticas, baseadas, em sua essência,   

na ampliação da comercialização de produtos naturais com baixos níveis de 

agregação de valor e a  inserção das classes populares nos mercados de 

consumo de produtos duráveis. Mas já que, nesta década do século XXI, a 

América Latina está voltando à supostamente superada “longa noite neoliberal” 

( R. Correia),  aqueles dos  seus  protagonistas sociais e políticos que rejeitam 

o dramático comprometimento social e ambiental  do subcontinente, precisam 

redefinir  de forma substancial as propostas  que defendem em relação ao 

futuro dos seus países. E, diante deste desafio, o Brasil poderia  empenhar um 

papel de vanguardista, caso  se conscientize da necessidade imperiosa  de 

fazer do "soerguimento da Amazônia prioridade brasileira na primeira metade 

do século XXI," (Mangabeira Unger 2008, p.1), insistindo na implementação de 

políticas que permitem a criação de sinergias entre as áreas alteradas e as 

ecoregiões não ou pouco afetadas pelo avanço da frente capitalista.(Mitschein, 

Lima 2016)  Desta   maneira, daria um passo importante para a criação de   

uma “civilização original dos trópicos” (Sachs 2006, p. 403), viabilizando um   

projeto  que, em princípio, 

 É de interesse de todo o cinturão tropical da América Latina, da África e 

da Ásia, por seu turno habitat de  quase a metade de todo  o estoque 

florestal do planeta que proporciona  serviços ambientais  de 

fundamental relevância  para a humanidade inteira e 

 Permite aos protagonistas do Sul de construir o embrião de uma  

aliança tricontinental, capaz de desafiar com afinco  a  maldição do 

desenvolvimentismo mimético que continua oprimindo os cérebros de 

uma parcela expressiva dos  principais stakeholders   da América Latina, 

da África e da Ásia.  

 Para o Brasil que tem cadeira cativa na mesa dos BRICS (Brasil, Rússia, 

Índia, China, África do Sul), caberia a tarefa de envolver numa iniciativa 

desta natureza a Republica Popular da China que, se quiser assumir o 

papel de uma liderança global hegemônica, terá que privilegiar, 



fatalmente, a introdução do campo da ecologia na relação entre 

economia e política, priorizando a reversão do vigente  cenário de uma  

destruição socioambiental   que, nesta vila global, castiga especialmente 

as classes populares do  Sul.  

Contudo, é preciso reconhecer que, na situação atual, caraterizada por uma 

crise política sem precedentes, o gigante pela própria natureza, dificilmente, 

terá condições de exercer um papel de destaque na arena internacional. 

 

IV 

 

“Não há amanha sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem o trabalho de 

criação e desenvolvimento de possibilidades que viabilizem a sua 

concretização. É neste sentido que tenho dito em diversas ocasiões que sou 

esperançoso não por teimosia, mas por imperativo existencial.” 

Foi um sentimento categórico deste tipo, externado por Paulo Freire 

(2001, p. 85,86), educador de espírito inovador e revolucionário e, certamente, 

um dos intelectuais latino-americanos mais proeminentes do século XX, que 

motivou  os professores e técnicos do POEMA da UFPA de fazer uma análise 

aprofundada dos feitos e desfeitos de um programa de pesquisa de ação que, 

criado em janeiro de 1992, apostou na possibilidade de poder contribuir para o 

enraizamento do conceito da sustentabilidade entre os atores sócio-políticos do 

contexto regional, mas que, como os seus inúmeros fellow travellers nesta 

empreitada, não conseguiu aproximar as suas ideias à realidade da forma 

desejada. 

 

O que fazer numa situação desta natureza? 

Jogar a toalha e se contentar com análises técnico-científicas sobre 

políticas de cunho (inter)nacional que  pouco se preocupam com as condições 

de sobrevivência da população amazônica? 



 Ou ventilar a viabilização de uma iniciativa nova, baseada numa 

avaliação crítico-produtiva das experiências acumuladas durante as duas 

décadas passadas?    

Os protagonistas do POEMA resolveram de abraçar a segunda opção, 

lançando com o Trópico em Movimento um novo Programa interdisciplinar, 

focalizado, por sua vez, na implementação de um denso e operativo mutirão 

interinstitucional entre as entidades do ensino fundamental, médio, 

técnico/tecnológico e universitário em torno das potencialidades endógenas de 

desenvolvimento dos territórios locais/microrregionais da Amazônia. 

(www.trópicoemmovimento.net).  

 Institucionalizado pela Portaria No 3578/2014, assinada pelo então 

Reitor Prof.Dr. Carlos Edilson Almeida Maneschky, o Trópico celebra no mês 

de agosto deste ano o seu terceiro aniversário. Durante este tempo tem 

realizado diversos projetos de pesquisa, cursos de formação e debates, 

envolvendo os mais diferentes parceiros da Amazônia. 

No que diz respeito ao motivo da publicação desta coletânea de textos, 

ele deixa se guiar pela esperança de poder facilitar a cooperação entre os 

profissionais do Trópico e atores da região que se interessam pelas 

preocupações e pelas atividades do Programa.      

   

  Belém, agosto de 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trópicoemmovimento.net/

