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Resumo 

BELZUNCES, R. Limites e possibilidades da atuação dos sindicatos de 
trabalhadores da mineração na questão ambiental no Brasil e no Peru. 2021. 298 
páginas. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação Integração da América 
Latina, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

A questão ambiental ganha cada vez mais espaço nas agendas de governos, 
organizações multilaterais, organizações não governamentais, partidos políticos e 
sindicatos. Este trabalho se inscreve nesse contexto e se dedica a compreender como 
a temática ambiental é apreendida contemporaneamente por sindicatos de 
trabalhadores da mineração no Brasil e no Peru. As primeiras décadas do século XXI 
registraram um aumento expressivo da conflitividade social envolvendo a mineração 
nos dois países como consequência da expansão das atividades observadas na 
América Latina desde as últimas décadas do século XX, quando seus recursos 
naturais passaram a ser capturados pela nova lógica de acumulação do capital que 
emergiu da crise dos anos 1970: uma combinação entre reprodução ampliada do 
capital e acumulação via espoliação, com protagonismo dessa segunda forma. A partir 
de entrevistas com dirigentes sindicais dos dois países, foi investigada a compreensão 
que manifestavam sobre a relação entre meio ambiente e mineração e o papel que os 
sindicatos desempenham e devem desempenhar nessa temática. Os elementos 
trazidos pelas entrevistas somados à literatura, ainda incipiente, sobre meio ambiente 
e trabalho possibilitaram que fossem apontados os limites e as possibilidades para a 
atuação dos sindicatos diante do tema, bem como permitiu verificar quando, 
espontaneamente, essas entidades o incluem em suas agendas.    
 
Palavras-chave: Sindicatos. Mineração. Meio Ambiente. Sindicalismo Industrial. 
Brasil. Peru. 



Abstract 

BELZUNCES, R. Limits and possibilities faced by mining unions on 
environmental agenda: a study about in Brazil and Peru . 2021.  298 pages. 
Doctoral dissertatio (PhD ) – Postgraduate Program for Latin American Integration at 
University of São Paulo 

Environment has been reaching higher attention in the public agenda (governments, 
multilateral and non-governmental organizations, political parties and labour unions). 
Based on this context, this work aims to understand the relationship between unionism 
and environmentalism by researching mining workers unions in both Brazil and Peru. 
Social conflicts involving mining in both countries have been witnessed as an outcome 
of the faster rise of extraction in Latin America since the late 20th century. It is important 
to highlight since then natural resources were fully involved under a new logic of capital 
accumulation set in the 1970’s: expanded reproduction combined with accumulation 
by spoliation, this last as the pivotal one. By using literature review, secondary data 
and interviewing union’s leaders in both countries, we analyze the role played by 
unions in the discussion about the environment and mining. The empirical results 
brought by the interviews were used in order to complement lacks that remain in 
literature on the environment and unions and enabled us to point out the limits and 
possibilities for action that unions face when they are dragged into the theme or it is 
spontaneously caught in their agendas. 

Keywords: Unions. Mining. Environment. Industrial Unionism. Brasil. Peru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resúmen 

BELZUNCES, R. Límites y posibilidades de las actividades de los sindicatos de 
trabajadores de la minería sobre el tema del medio ambiente en Brasil y Perú . 2021. 
298 páginas. Tésis  (Doctorado) para el  Programa de Posgrado en Integración 
latinoamericana, Universidad de São Paulo, São Paulo.  

El tema ambiental está ganando cada vez más espacio en las agendas de gobiernos, 
organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y 
sindicatos. Este trabajo es parte de este contexto y está dedicado a comprender cómo 
el tema ambiental es aprehendido al mismo tiempo por los sindicatos de trabajadores 
mineros en Brasil y Perú. Las primeras décadas del siglo XXI registraron un aumento 
significativo de la conflictividad social que involucra a la minería en ambos países 
como consecuencia de la expansión de actividades observada en América Latina 
desde las últimas décadas del siglo XX, cuando sus recursos naturales comenzaron 
a ser capturados por el nueva lógica de acumulación del capital surgida de la crisis de 
los años setenta: combinación de reproducción ampliada del capital y acumulación vía 
expoliación, con protagonismo de esta segunda forma. Basándonos en entrevistas 
con líderes sindicales en ambos países, investigamos su comprensión de la relación 
entre el medio ambiente y la minería y el papel que los sindicatos están jugando y 
deberían jugar en esta área. Los elementos aportados por las entrevistas sumadas a 
la aún incipiente literatura sobre medio ambiente y trabajo nos han permitido señalar 
los límites y posibilidades de acción que enfrentan los sindicatos cuando se involucran 
en el tema o lo incluyen espontáneamente en sus agendas.    
 
Palavras-chave: Sindicatos. Minería. Medio Ambiente. Sindicalismo Industrial. Brasil. 
Perú.  
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1 Introdução 

Este trabalho dedica-se a investigar qual o estado das artes da temática 

ambiental entre sindicatos de trabalhadores. As questões ambientais ganham cada 

vez mais relevância na agenda dos governos, movimentos sociais, organizações não 

governamentais, entidades de classe e organizações multilaterais, diante da 

possibilidade de um colapso ambiental com riscos à continuidade da vida nesse 

planeta, ao menos da vida como ela é conhecida hoje.   

Para tanto, foi selecionada uma atividade econômica que cumprisse os 

seguintes critérios: a) reconhecido impacto ambiental; b) relevância econômica e 

histórica; c) presença de sindicatos de trabalhadores organizados. A mineração 

cumpre esses critérios. Para a definição do recorte geográfico, foi fundamental a 

orientação do Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina, da 

Universidade de São Paulo (PROLAM/USP), que estimula temas de pesquisa cujos 

resultados e reflexões contribuam para a região. Assim, uma das possibilidades de 

estudo é o exercício da comparação entre dois ou mais países. Ao fazer a opção pela 

comparação, o Brasil foi um dos países escolhidos para ser estudado. Essa escolha 

foi bastante reforçada pelo "crime"1 ocorrido em Mariana, em 2015, com o rompimento 

da barragem de rejeitos do Fundão.  

Para a seleção de outro país, que, assim como Brasil cumprisse os critérios de 

acordo com os quais a mineração é uma atividade econômica relevante, tem 

importância história e sindicatos organizados, ao menos três possibilidades estavam 

em jogo: Bolívia; Colômbia; e Peru. Em relação aos dois primeiros, havia maior 

disponibilidade de referências sobre a temática sindical e ambiental, sendo aquele 

muito rico a partir da poderosa Central Obrera Boliviana, que, desde sua fundação em 

1952, deve sempre conduzir um trabalhador de minas para presidi-la.  O Peru 

dispunha da menor quantidade de referências e esse foi elemento intrigante no 

levantamento inicial da pesquisa: por que tal escassez de literatura sobretudo sobre 

sindicatos? Dessa forma, ficou resolvido que Brasil e Peru seriam os países objeto de 

 
 
 
1 Usamos o termo crime em substituição à palavra acidente. As investigações sobre o rompimento 
dessa barragem e depois sobre Brumadinho, evidenciaram informações de que a companhia Vale tinha 
conhecimento do nível crítico de risco, de forma que os rompimentos e as consequências  poderiam ter 
sido evitados ou mitigados.  Sendo assim, não se configura um acidente, mas sim um risco que a 
empresa  deliberadamente optou por incorrer às custas de vidas e do meio ambiente.  
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comparação nesta pesquisa, inclusive, por conta da pouca literatura disponível sobre 

sindicalismo. 

O período observado são as duas primeiras décadas do século XXI. No início, 

foi marcado pelo aumento de preços dos produtos básicos e ficou conhecido também 

como boom das commodities, sendo seguido pelo declínio dos preços a partir de 

2012-2013 que teve efeitos relevantes sobre o meio ambiente e as relações de 

trabalho.  

As fronteiras para a mineração não conhecem limites. No solo marítimo, já 

foram encontrados cobre, cobalto, níquel e manganês. O Serviço Geológico dos EUA 

(USGS, sigla em inglês) tem um plano estratégico decenal (2020-2030) para o 

mapeamento, pesquisa e investigação da viabilidade (econômica, técnica e ambiental) 

para empreender esse tipo de mineração (USGS, 2020). O céu também não é o limite 

para interessados em minérios, já existe até mesmo competição entre atores privados 

para o desenvolvimento de tecnologias para mineração extraterrestre, ou seja, em 

outros planetas e em asteroides. Pode parecer uma peça de ficção científica, mas 

uma aproximação faz crer que é apenas uma questão de tempo: em agosto de 2017, 

Luxemburgo estabeleceu legislação para empresas privadas explorarem recursos no 

espaço. Antes, em 2015, os EUA passaram a garantir a empresas privadas o direito 

de possuir, vender e gerar lucros a partir de recursos extraídos do espaço (FINANCIAL 

TIMES, 2017). É bastante comum que a justificativa para a abertura dessas fronteiras 

seja de que esses materiais são essenciais para chamadas tecnologias verdes, como 

baterias para carros elétricos, painéis solares e as pás e motores da energia eólica.  

Numa volta para o chão sob os pés, as fronteiras da mineração seguem em 

expansão no território latino-americano. No Peru e no Brasil, a produção segue 

crescendo mesmo sem preços internacionais tão atraentes como no início do século. 

A região é grande produtora e ocupa lugar de destaque mundial como fornecedora 

mundial de vários minérios essenciais: 47,3% de cobre, 41,4% de  prata, 29% de ferro, 

27% de bauxita, 22% de zinco e 16% de ouro e níquel, consumidos no mundo 

(ALBAVERA; LARDÉ, 2006).  

Por outro lado, apenas uma pequena parte desses minerais é consumida por 

estes países, algo entre 3% e 6% do total mundial (ARÁOZ, 2011, p. 169). Não deixa 

nunca de (des)encantar que tal pujança na produção não se reverte, desde tempos 

imemoriais, nem para a diminuição das desigualdades internas aos países latino-
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americanos, nem para a diminuição da desigualdade entre os países desta região e 

os países ricos.  

O alargamento das fronteiras da mineração com o requerimento de novas áreas 

e o retorno da região à especialização em produtos básicos adotado por diferentes 

governos diante da alta de preços dos minérios provocaram fortes reações das 

pessoas que se viram negativamente afetadas pela sanha extrativista, reavivando o 

debate sobre recursos naturais na América Latina e conferindo protagonismo às lutas 

sociais das comunidades afetadas. (ARAÓZ, 2020; SVAMPA, 2013; SVAMPA, 2016; 

GUDYNAS, 2009; ACOSTA, 2016) 

Os conflitos ambientais crescentes ensejaram muitos trabalhos sobre as 

comunidades envolvidas nas disputas pelo uso dos territórios. No entanto, pouca 

importância  foi atribuída à atuação dos trabalhadores (ou de suas representações), e 

essa é uma situação que pode ser considerada  paradoxal, pois, ao mesmo tempo em 

que a crítica ao extrativismo se posicionava por uma relação diferente da exploração 

e subjugo para com a natureza, se eliminava da pesquisa a mediação do trabalho na 

relação sociedade-natureza e com isso ocultava-se seu sujeito, os trabalhadores e 

trabalhadoras2.  

Este trabalho pretende contribuir para o preenchimento dessa lacuna por meio 

da investigação de como os sindicatos da mineração no Brasil e no Peru abordam a 

questão ambiental. Para compreender, por meio da literatura, como os sindicatos de 

trabalhadores têm atuado na questão ambiental, foram considerados os trabalhos do 

campo em desenvolvimento do Environmetal Labour Studies que fica aqui traduzido 

como Estudos Ambientais do Trabalho (STEVIS; UZZELL; RÄTHZEL, 2018). 

Esta pesquisa considera que a ausência dos trabalhadores e de suas 

representações na pesquisa social na América Latina não pode ser atribuída apenas 

à preferência  dos pesquisadores, pois também revela o efetivo deslocamento do 

protagonismo dos sindicatos e partidos políticos tradicionais para os movimentos 

sociais. Por outro lado,  a ausência dos  trabalhadores das lutas sociais não pode ser 

atribuída a ganhos auferidos durante a alta de preços, pois eles não  desfrutaram dos 

quinhões do boom das commodities, nem sequer os diretamente envolvidos, como se 

verá a partir de dados acerca do emprego mineiro. O sentimento dos dirigentes 
 

 
 
2 Para fins de síntese e com certa contrariedade, a partir de agora será adotada a forma masculina dos 
sujeitos, ainda predominante no vernáculo brasileiro. 
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sindicais não é o de ter havido ganhos com a alta dos preços, mas sim de terem sido 

chamados a pagar a conta do declínio dos preços. Assim, descarta-se que a ausência 

sentida dos trabalhadores e de suas representações possa ser atribuída a benefícios 

diretamente auferidos por meio de melhores salários e condições de trabalho durante 

o boom das commodities.   

Nesse ponto, parece muito iluminadora a contribuição de Harvey (2013), na 

qual o autor caracteriza o imperialismo contemporâneo como uma dinâmica em que a 

reprodução ampliada do capital e a outrora acumulação primitiva e agora renomeada 

acumulação via espoliação se entrelaçam. Dessa forma, convivem os processos 

modernos de acumulação do capital por meio do mercado e de seus contratos com a 

violência de toda ordem que caracteriza a acumulação via espoliação.  

No Peru, por exemplo, foi possível verificar a tentativa de viabilizar o maior e 

mais moderno projeto de ampliação para extração de ouro por meio da compra de 

terras dos camponeses a S/10 soles, equivalentes hoje a menos de US$ 3.  Ainda 

segundo Harvey (2013), há o desdobramento de que a esquerda tradicional, 

compreendida como os sindicatos e partidos políticos, atua no campo da reprodução 

ampliada de capital, mas apresenta dificuldades de reconhecer e atuar  no  campo da 

acumulação via espoliação que, por sua vez,  vai se configurando como um espaço 

dos movimentos sociais, com destaque para os de caráter antiglobalização e, nesse 

sentido, não há a percepção dos dirigentes tradicionais de que esses dois campos 

são partes de um todo e, portanto são indissociáveis.  

A  possibilidade de que o movimento sindical esteja em declínio (RODRIGUES, 

2002) e não tenha capacidade de agregar à sua agenda a temática ambiental não foi 

tomada como ponto de partida, pois essa perspectiva desconsidera processos ao 

redor de todo o mundo em que sindicatos atuam na temática ambiental, inclusive, a 

perspectiva de que o fazem há muitas décadas (BARCA, 2010).  A hipótese desta 

pesquisa, portanto, é a seguinte:  o movimento sindical apresenta uma dificuldade de 

assimilação da questão ambiental em sua pauta e em sua ação decorrente de uma 

cultura de sindicalismo industrial. Para a investigação dessa hipótese, foi mobilizada 

literatura acerca do sindicalismo (LIPSÉ-MUMME; MACBRIDE, 2015; MUNCK e 

WATERMAN, 1999; VISSER, 2012; VISSER, 2006; HYMAN, 2001; RODRIGUES, 

2002) e, posteriormente, a hipótese desta investigação foi cotejada com os resultados 

da pesquisa de campo no Brasil e no Peru.  
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A estrutura deste trabalho conta com cinco capítulos, além dessa introdução e 

considerações finais. Os capítulos foram organizados conforme este quadro:  

 
 

Quadro 1 - Estrutura dos capítulos da tese: título, objetivos gerais e específicos e 
associação com o objetivo geral da tese 

Título do 

capítulo 

Objetivo Geral  do 

Capítulo 

Objetivos 

Específicos do 

Capítulo 

Associação do 

Capítulo com o 

Objetivo Geral da 

Tese 

1 - Os super 

ciclos das 

commodities e 

a problemática 

latino-

americana: 

novos e velhos 

problemas 

Situar o debate 

sobre o tema 

recursos naturais 

na problemática 

latino-americana a 

partir do boom das 

commodities (2002-

2013).  

Apresentar a 

atualização do 

debate no âmbito da 

CEPAL acerca da 

deterioração dos 

termos de troca e o 

debate mais recente 

acerca do que se 

tem convencionado 

denominar 

extrativismo ou 

neoextrativismo 

como estratégia de 

inserção da região 

no comércio 

internacional a 

mineração. 

Mensurar os níveis 

de conflitividade a 

partir da estratégia 

extrativista. 

 

Apresentar a 

especificidade da 

latino-americana no 

tocante aos 

recursos naturais, 

demonstrar 

empiricamente a 

crescente 

conflitividade social 

no tema, com 

destaque para a 

participação ou 

ausência dos 

sindicatos nos 

conflitos.  

2 - Panorama 

da mineração 

Fornecer um 

retrato da 

mineração 

Situar cada país 

como resultado das 

principais reformas  

Compreender a 

organização do 

setor, os principais 
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no Brasil e no 

Peru 

contemporânea em 

cada um dos 

países a partir das 

características do 

setor . 

ocorridas no setor, 

elencar tais 

reformas,  

compreender a 

evolução  dos 

principais 

indicadores da 

mineração à luz do 

boom das 

commodities, assim 

como seu 

comportamento 

após a queda dos 

preços.  

processos a que 

estão submetidos 

os trabalhadores, 

como a riqueza 

gerada é 

apropriada pelo 

Estado e pela 

comunidade  

considerando os 

principais produtos 

de cada. 

3 - Vertentes do 

ambientalismo  

Apresentar as 

principais sobre 

vertentes do 

ambientalismo no 

debate latino-

americano. 

Destacar em cada 

uma das vertentes 

apresentadas a 

relação trabalho e 

natureza.  

Apresentar as  

vertentes 

selecionadas a 

partir das 

entrevistas com 

dirigentes sindicais, 

trata-se de um 

esmiuçamento das 

concepções que 

circulam no meio 

sindical da 

mineração acerca 

do meio ambiente. 

4 - Dimensões 

e 

características 

dos mercados 

de trabalho e 

emprego 

Apresentar  um 

retrato do mercado 

de trabalho  e das 

relações de 

trabalho 

contemporâneas 

Observar as 

características do 

mercado de trabalho 

atribuindo relevância 

às características 

que distinguem os 

Apresentar as 

características da 

força de trabalho 

mineira  e situar 

esses 

trabalhadores no 
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mineiro no 

Brasil e Peru 

em cada um dos 

países,  com 

destaque para os 

trabalhadores do 

setor da 

mineração.  

mercados de 

trabalho periféricos 

(desemprego, 

informalidade, 

diferenças salariais); 

Resgatar as 

principais reformas 

na legislação sobre 

o mercado de 

trabalho.   

 

 

contexto geral de 

cada país, 

compreender a 

organização 

sindical a partir da 

legislação e das 

características do 

mercado de 

trabalho em que 

atua para maior 

clareza dos dilemas 

que o sindicalismo 

enfrenta em cada 

local.  

5 - Definições, 

limites e 

possibilidades 

para a atuação 

sindical no 

campo 

ambiental.  

Apresentar  

literatura específica 

acerca dos 

principais tipos de 

sindicato  e os 

resultados das 

entrevistas.  

Investigar se existe 

algum modelo de 

sindicato mais 

permeável à 

temática ambiental; 

Discutir o principal 

limite: a chantagem 

ambiental no local 

de trabalho e 

apresentar as 

possibilidades, com 

base na literatura, 

sobre possibilidades 

de estabelecer 

alianças e superar o 

modelo sindical 

vigente que 

demonstra 

dificuldade em 

Discutir 

diretamente a 

hipótese do 

trabalho sobre a 

dificuldade do 

movimento sindical 

se apropriar da 

temática ambiental 

à luz dos 

resultados das 

entrevistas 

realizadas.  Indicar 

os principais limites 

encontrados e 

elencar as  

possibilidades a 

partir do confronto 

entre a literatura e 
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abranger a temática 

ambiental.  

Apresentar os 

resultados das 

pesquisa de campo 

sistematizados a 

partir de temas 

selecionados.  

o resultado do 

trabalho de campo.  

 

Por fim, nas considerações finais do trabalho, continua-se a explorar a hipótese, 

trazendo elementos das demais partes do texto de forma a expressar as reflexões que 

produziram.  Algumas reflexões ficaram elencadas como possibilidades de pesquisas 

futuras na dupla esperança de poderem ser exploradas, se forem consideradas 

relevantes e se pesquisadores, sobretudo oriundos de nuestra latinoamerica 

estiverem dispostos a proceder investigações nesse sentido. Esperançaremos. 
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2 Boom dos preços das commodities e o debate sobre recursos naturais na 
América Latina após o consenso de Washington 

2.1 Introdução 

Para a América Latina, os primeiros anos deste século são marcados por uma 

fase de bonança caracterizada por um aumento dos preços internacionais dos 

produtos básicos, melhoria nos termos de troca e crescimento econômico (OCAMPO, 

2008). Para os produtos da mineração, objeto de análise deste trabalho, foi registrado 

o  desempenho mais acentuado e sustentado de aumento de preços internacionais 

na comparação com as commodities agrícolas e de energia (OCAMPO; PARRA-

LANCOURT, 2010). 

O período longo de subida de preços (2002-2012) incentivou a ampliação da 

produção mineral, influenciou na estrutura da pauta exportadora da região e, nalguns 

casos, ampliou a participação dos produtos básicos no produto interno bruto, em 

outras palavras, acentuou a especialização dessas economias em recursos naturais. 

No campo das ideias, permitiu o florescimento de novos e a retomada de velhos 

debates latino-americanos, em especial, acerca dos desafios e oportunidades que as 

riquezas naturais da região oferecem.  

Vale ressaltar que essa alta de preços foi excepcional assim como o foi a longa 

duração do ciclo de 2002 a 2012. Essa constatação é obvia e as séries históricas de 

preços não permitem afirmação diversa, no entanto essa informação parece ser 

desconsiderada por defensores da especialização produtiva em recursos básicos na 

região que têm dificuldades para responder à seguinte pergunta: como defender 

políticas baseadas em movimentos internacionais de preços sabidamente cíclicos? A 

decolagem das economias é sempre mais simples que a aterrisagem, por esse motivo 

todo ciclo de alta de preços vem acompanhado de defensores da especialização que, 

por sua vez, desaparecem assim que os preços se retraem.  

Esse super ciclo coincidiu com mandatos presidenciais progressistas em 

alguns países da região. Esse espectro político amplo, que mais poderia ser bem 

definido como governos de frentes populares (Lula no Brasil, Evo Morales na Bolívia, 

Rafael Correa no Equador, Chavez/Maduro na Venezuela), tem posições históricas 

em defesa da diversificação econômica e da industrialização da América Latina. 
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Todavia, vale observar o comportamento dessas lideranças diante das oportunidades 

que os preços internacionais lhes conferiram no período de seus mandatos.  

Por fim, o aumento da exploração de commodities revelou outra face que é a 

do aumento dos conflitos sociais em torno da apropriação desses recursos: aos 

conflitos persistentes e pré-existentes, somam-se ainda outros, que estão 

relacionados à instalação de novos empreendimentos e à ampliação de 

empreendimentos guiados por uma nova estratégia de negócios que privilegia na 

mineração aquela de grande porte. Os conflitos revelaram concentração entre 

comunidades tradicionais indígenas, ribeirinhos, quilombolas e trabalhadores rurais 

de um lado, questionando ou opondo-se frontalmente aos projetos extrativistas em 

seus territórios e, de outro, empresas e governos defendendo a implementação 

desses investimentos.  

O ciclo de alta de preços, suas consequências sobre a economia, o panorama 

da mineração e a conflitividade social são os temas que se entrelaçarão ao longo 

deste capítulo, para a análise do Brasil e do Peru,  com o objetivo  de fornecer o 

contexto e as referências de análise para a finalidade última deste trabalho, qual seja: 

compreender os limites e as possibilidades da ação sindical na questão ambiental 

entre as representações de trabalhadores da mineração nesses países. 

2.2 O superciclo das commodities e a problemática latino-americana: velhos e 
novos problemas 

2.2.1 O boom da mineração na América Latina no final do século XX e início do XXI 

Os anos 1990 foram anos de reformas na América Latina. A cartilha para as 

mudanças foi o conjunto de recomendações de inspiração neoliberal reunidas sob o 

nome de Consenso de Washington. Esse é o nome pelo qual ficou conhecido o 

receituário de política econômica para a América Latina formulado pelo FMI, Banco 

Mundial e Departamento de Tesouro dos EUA em 1989. A premissa dessas 

instituições era que a região precisava de um “choque de mercado” para escapar do 

baixo nível de dinamismo registrado na década de 1980, a qual ficou marcada pela 

crise da dívida externa.  Entre as medidas sugeridas e apoiadas por essas instituições 

estavam a disciplina fiscal do Estado, privatizações, abertura comercial, livre flutuação 

da moeda, atração de investimento estrangeiro entre outras. 
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O setor de extração mineral3 passou por reformas de grande envergadura na 

década de 1990, sob a inspiração de medidas neoliberais, entre os países implicados 

nessas mudanças estão o Peru, o Brasil, o México e a Bolívia.  Outros países, como 

o Chile e a Argentina, iniciaram mudanças como as realizadas por aquele grupo de 

países em momentos diferentes. Segundo Albavera (2004), podem ser distinguidas 

quatro orientações gerais quanto às políticas implementadas na mineração:  

 

a) manutenção de políticas abertas para o capital estrangeiro e melhorias nas 

condições de investimento (exemplo:  Argentina);  

b) privatização total da mineração e eliminação de barreiras à entrada de novos 

investimentos (exemplos: Brasil; Peru; Bolívia; e México); 

c) manutenção de protagonismo estatal sem aumentos/incentivos à inversão 

privada (exemplo: Venezuela);  

d) manutenção do protagonismo estatal com incentivos ao investimento privado 

(exemplos: Cuba; Colômbia; e Chile). 

 

O objetivo final declarado dos governos que estiveram à frente das reformas 

era aumentar o investimento no setor por meio do aporte do setor privado, sobretudo, 

estrangeiro. Nesse sentido, vários arranjos foram construídos e os países analisados 

neste trabalho estão entre aqueles mais radicais na formulação, combinando total 

desinvestimento estatal, eliminação de barreiras à participação estrangeira e uma 

política agressiva para atração dos investimentos - consubstanciada nas reformas em 

suas respectivas legislações.  A competição pela atração dos investimentos foi a 

construção de mais um espelho invertido. Nele, as vantagens naturais da região, ou 

seja, a existência de subsolos extremamente ricos em minérios passou a ser quase o 

elemento menos relevante diante das vantagens e garantias que os capitais passaram 

a exigir. O caminho da competição por investimentos foi também o abandono de 

qualquer política de cooperação entre os países da região nessa atividade econômica.  

Os minerais são produtos homogêneos, isso quer dizer, por exemplo, que ouro 

é ouro e não há diferença no metal de acordo com a sua origem, ou seja, não há uma 

 
 
 
3 A extração mineral pode abranger minerais metálicos, não-metálicos e óleo. Ao longo deste trabalho 
a referência à extração mineral abrange apenas minerais metálicos e não-metálicos, salvo referência 
explícita em contrário.  
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qualidade diferente no ouro extraído no Peru em relação ao ouro extraído na África do 

Sul. Dito isso, tem-se que a competição entre as várias empresas que extraem ouro - 

para continuar no mesmo exemplo -  se dá em relação aos custos de extração em 

cada localidade.  Nos anos 1990, o aumento dos investimentos na mineração 

passaram pelos grandes bancos e fontes de financiamento internacional, como o 

Banco Mundial. Essa corrida por crédito junto às instituições bancárias, segundo 

Albavera e  Jeannette Lardé  (2004), equalizou as taxas de custo de capital entre os 

tomadores de recursos. Sem a possibilidade de concorrência por diferenciação de 

produto e com custo de capital equalizado pela concorrência bancária, quais são os 

fatores que influenciaram a competição entre os países para receberem tais 

investimentos? 

Esse papel coube aos governos que passaram a sensibilizar os possíveis 

investidores através de toda ordem de benefícios fiscais, cambiais, facilidade e 

agilidade para obtenção de licenças de operação, baixo custo de mão de obra e 

legislação ambiental permissiva.  Os governos nacionais tomaram a dianteira agindo 

como verdadeiros gigolôs do subsolo nacional4, ou, em outras palavras:  

Sin embargo, la orientación de la política económica, especialmente 
en lo que se refiere al impacto de los instrumentos cambiarios, 
comerciales y tributarios, es decisiva en una actividade 'tomadora de 
precios internacionales' como la minería. En este caso, lo único que 
se exige es que la política económica no resulte en una elevación de 
los costos de producción. (ALBAVERA; LARDÉ, 2006, p.29). 

Os investidores procuram oportunidades de negócios a partir das quais possam 

atuar buscando aumentar a sua participação no mercado global assim como nos 

mercados mais dinâmicos, haja vista que esses são os fatores que importam para a 

competição no setor5.  

Os preços são estabelecidos pela demanda de forma que a indústria extrativista 

mineira opera orientada para a redução de custos e nisso residem aspectos técnicos 

relacionados ao nível de tecnologia para descobrimento e exploração de reservas, 

bem como aspectos políticos que determinam qual o montante da apropriação da 

 
 
 
4 Essa feliz expressão é tomada do pesquisador Nazareno Godeiro (2007) do Instituto Latino Americano 
de Estudos Socioeconômicos (ILAESE) e está na publicação organizada por ele "Vale do Rio Doce: 
nem tudo que reluz é ouro”. 
5 Para mais detalhes sobre o funcionamento da competitividade no setor a partir da América Latina, ver 
Albavera e  Jeannette Lardé (2006).   
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renda mineira será destinado aos governos nos quais esses empreendimentos estão 

instalados. O arranjo neoliberal foi uma “trampa” que inverteu a vantagem natural da 

região em possuir muitas reservas para transformá-la em um depósito de passivos 

ambientais e sociais, pois a captura cada vez menor das rendas mineiras, como um 

imperativo da concorrência, não possibilita aos governos atender adequadamente às 

demandas socioambientais verificadas a partir da operação das minas. Tais custos 

são externalizados pelas operações mineiras que não são forçadas a internalizar 

esses aspectos em seus preços. O resultado é a insustentabilidade mineira que, ao 

explorar recursos finitos, não garante benefícios às próximas gerações e sequer tem 

correspondido aos anseios desta geração, como os crescentes conflitos em torno dos 

empreendimentos têm demonstrado.  

A característica das inversões também sofreu alteração, a única dimensão da 

mineração passível de atrair capitais passou a ser a de grandes proporções. Assim, a 

mega mineração deixa de ser uma exceção para tornar-se cada vez mais frequente 

até ser considerada o único caminho. Esse enfoque está relacionado aos custos 

operacionais, os quais tendem a ser menores quanto maior a operação em relação às 

unidades métricas de metal extraído. Ademais, o desenvolvimento de novas 

tecnologias de pesquisa e exploração, por meio do uso de satélites e veículos cada 

vez mais robustos e interconectados, vem possibilitando o alargamento das minas, 

sobretudo, as de céu aberto, cujo custo de exploração é menor em relação às 

subterrâneas.  

Assim, a grande mineração imprime marcas socioambientais diferentes das 

demais escalas de mineração, pois os recursos requeridos para essas operações, 

como água e energia, são muito maiores, assim como acabam requerendo 

infraestrutura para transporte de minérios em proporções e extensões cada vez 

maiores. A assimetria entre o poderio das minas e as comunidades do entorno e os 

trabalhadores é cada vez maior, dificultando negociações mais equilibradas entre as 

partes.  

O Brasil e o Peru são considerados casos de sucesso na aplicação do 

Consenso de Washington, pois tiveram seus principais ativos mineiros privatizados e 

passaram a ser receptores de investimentos externos para a atividade extrativa 

mineral. As reformas da legislação foram o primeiro passo para destravar o acesso de 

investidores estrangeiros e abrir o caminho para as privatizações. 
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2.2.1.1 Reformas, privatizações e investimentos no Peru 

 Em 1991, foi promulgada a Ley de Promoción de Inversiones en el Sector 

Minero (Decreto Legislativo 708) e, em 1992, se promulga o Texto Unico Ordenado 

(TUO) de la Ley General de la Minería (LGM).  As mudanças são muito significativas, 

pois reorientam toda a atividade mineira em favor do investimento privado e das 

privatizações. Até esse momento, os investimentos estatais predominavam no 

conjunto dos estratos da atividade mineira e dominavam a grande mineração com 

75% de participação. Esse quadro era o resultado dos massivos investimentos das 

décadas anteriores, sobretudo da década de 1970, em que os montantes passaram 

de US$ 120 mil para US$ 448,91 milhões entre 1970 e 1979 (SÁNCHEZ, 1999).  

O DL 708 teve papel importante ao liberar áreas para pesquisa e exploração ao 

decretar a caducidade de solicitações anteriores que se encontravam em estado de 

abandono ou caducidade e houve reformulação nos processos administrativos para 

tornar mais ágil a concessão de novas áreas. Em 1991, havia 10 milhões de hectares 

em fase de pesquisa mineral, essa área saltou para 17 milhões em 1998 (SÁNCHEZ, 

1999, p. 16). 

 A nova legislação foi agressiva quanto à atração de investimento ao promover 

facilidades e garantias para os investidores. Não há diferenciação de regimes para 

capitais nacionais e forâneos, e esses gozam de ampla proteção cambial para efetuar 

remessas de lucros e dividendos às suas matrizes. A tributação é bem generosa 

incidindo apenas para a renda que os titulares de direitos mineiros distribuem e o 

Estado reconhece a dedução de impostos sobre a produção e permite a dedução de 

obras de infraestrutura previamente aprovadas.  

A rentabilidade dos investimentos pode ser afetada pelas expectativas de 

mudanças nas regras de concessão e também nas legislações tributárias e cambiais. 

Assim, com a finalidade de evitar que incertezas influam negativamente na decisão 

de investir, o Peru criou um sistema de garantias de estabilidade tributária, cambial e 

administrativa de forma a diminuir as variáveis de risco do investimento. O contrato 

pode ter duração de 10 ou 15 anos, a depender do valor investido. Dessa maneira, se 

fosse criado um imposto novo, esse não seria devido e, se algum fosse extinto, 

também não se aplicaria. Dessa forma, mesmo que não se adote uma visão crítica do 

conjunto do processo, é difícil deixar de constatar que o Estado abriu mão de legislar 

em nome de seus interesses:  
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El Contrato de Estabilidad del Perú supera, en cuanto a su contenido, 
el concepto de estabilidad tributária. En efecto, el Estado se 
compromete a no modificar unilateralmente el contrato con lo que 
restringe voluntariamente su capacidad de afectarlo en el futuro. Se 
trata en realidad de un contrato de estabilidad de los factores que 
influyen en la inversión. Así se garantiza, además, la libre 
disponibilidad de divisas y la no discriminación en materia cambiária 
(ALBAVERA; LARDÉ, 2006, p. 28). 

 A mudança da legislação foi bem sucedida no seu intento de promover o 

aumento dos investimentos:  entre 1992 e 1998, o salto foi de investimentos de US$ 

20 milhões para US$ 1,1 bilhão, somando US$ 2,9 bilhões no período; desses, 31% 

tiveram origem nas privatizações (SÁNCHEZ, 1999, p. 16). 

2.2.1.2 O Brasil nos anos 1990: privatização da Vale do Rio Doce 

Nesta década, temos o registro de duas principais ocorrências no setor da 

mineração no Brasil. Em 1995, o país fez uma alteração em sua Constituição para 

permitir o acesso do capital estrangeiro à exploração e à extração mineral sem 

discriminação em relação aos capitais de origem nacional. O sentido dessa mudança 

preparou a privatização da então Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), o que, de 

fato, ocorreu em 1997, quando foi vendida em leilão na bolsa de valores por US$ 3,13 

bilhões para um consórcio liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).  

No entanto, diferente do ocorrido no Peru, a década de 1990 registrou uma 

queda do investimento na extração mineral com relação ao período anterior. Nos anos 

1970 e 1980, o investimento correspondia a 0,25% do PIB e, nos anos 1990, mesmo 

com reformas na legislação e a privatização, houve uma queda para 0,12%. Segundo 

Bielschowsky (2002), três fatores podem ser elencados para compreender o baixo 

nível de investimentos: 1 - estratégia da CVRD mesmo antes da privatização; 2 - baixa 

atratividade para investimento; e 3 -  conhecimento insuficiente da geologia do país. 

A estratégia da CRVD, desde o início dos anos 1990, foi consolidar as 

operações existentes com foco na produtividade6. As taxas de retorno desse setor da 

 
 
 
6  Entre essas operações, tem destaque o Projeto Carajás (PA), que entrou em operação em 1983.  
Esse projeto introduziu tecnologias novas no Brasil e sua prioridade foi sempre justificada pela 
necessidade de gerar divisas para o pagamento da dívida externa. A geografia do Pará, desde então, 
tem desenvolvido as marcas dessa mudança, que, em poucas décadas, dividiu o Estado entre boi, 
hidrelétrica e minas. Para conhecer a história e o desenvolvimento do projeto, recomenda-se  a leitura 
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indústria eram baixas para a ótica do setor privado e, por fim, o pouco conhecimento 

geológico do território envolve a falta de interesse do setor privado em assumir os 

riscos da atividade de pesquisa e o investimento público insuficiente para a produção 

dessas informações.   (BIELSCHOWSKY, 2002, p. 55) 

Em comparação com o Peru, as reformas mineiras brasileiras dos anos 1990 

foram tímidas na atração de capitais. A ousadia ficou por conta da privatização da 

CVRD, que, por sua vez, posta lado a lado com o conjunto das privatizações daquela 

década, foi uma das maiores7.  

A Companhia imprimia a dinâmica no setor mineiro em todas as suas etapas, o que 

significa lembrar, por exemplo, que assumiu os riscos da pesquisa mineral e, para 

além disso, mantinha uma subsidiária, a Rio Doce Geologia e Mineração S.A 

(Docegeo), criada em 1971, que contribuiu para o mapeamento da geologia do país, 

bem como teve papel relevante para a profissionalização e consolidação dessa 

carreira e de seu campo de atuação e pesquisa nas universidades. A Companhia, que 

é a atual Vale, ainda é a principal empresa do setor no Brasil, porém suas estratégias 

sofreram modificações relevantes enquanto companhia privada. Dentre essas 

mudanças, estão a sua internacionalização e o seu foco em retornar valor ao acionista 

(COELHO, 2017). 

2.3 O superciclo das commodities minerais 

A tradução do termo inglês commodity equivale à mercadoria (ou a produto), no 

linguajar econômico, aplica-se esse termo àquelas mercadorias que possuem duas 

características essenciais: são indiferenciadas e têm os preços determinados pela 

oferta e demanda internacionais. O fato de não serem diferenciadas, devido à própria 

natureza do produto, impede que a concorrência ocorra por diferenciação de produto8, 

como ocorre nos mercados de automóveis e de produtos eletrônicos. Os aparelhos 

 
 
 
de Projeto Grande Carajás: trinta anos de desenvolvimento frustrado, de Tádzio P. Coelho (COELHO, 
2017) 
7 A CVRD foi a segunda maior privatização do país, atrás apenas da Telesp (US$ 4,96 bi). (BIONDI, 
2003) 
8 Existem iniciativas de diferenciar esses produtos para possibilitar a criação de um novo tipo de 
concorrência. O grande frigorífico JBS tentou, no Brasil, emplacar a marca Friboi, como sinônimo de 
carne bovina de qualidade superior, antes dessa tentativa, a escolha da carne por parte do consumidor 
baseava-se apenas nas partes do animal sendo divididas entre partes mais e menos nobres em geral 
tratadas como carnes de primeira e carnes de segunda.  
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de telefone celular são um exemplo muito bem-acabado da diferenciação de produtos, 

são centenas de modelos à disposição do consumidor, vários deles produzidos por 

uma mesma fabricante, a qual sempre busca a diferenciação entre seus próprios 

produtos e com relação à concorrência. Essa diferenciação não se aplica a produtos 

minerais, que, embora possam variar em pureza ou teor, precisam de padronização 

para serem utilizados amplamente como insumos.  

Os preços das commodities são determinados pela oferta e demanda mundiais, 

portanto, cada país ou produtor individual não tem poder de mercado para alterar os 

preços, mesmo que tenha uma grande participação. A determinação do preço pelo 

mercado internacional não é uma característica recente como podem sugerir o 

fenômeno da globalização e as inovações continuadas dos instrumentos financeiros 

que contribuem para alocação e distribuição de mercadorias tanto ao redor do mundo 

quanto ao longo do tempo. A London Metal Exchange (LME), maior mercado futuro 

para vários produtos da mineração (alumínio, cobre, zinco, cobalto, chumbo entre 

outros), por exemplo, foi fundada em 1877.  

O mercado de minérios, assim como da maioria das commodities, conta com 

algumas determinações específicas acerca de seu funcionamento. Os produtos 

minerais caracterizam-se pela baixa elasticidade-preço da oferta e baixa elasticidade-

preço da demanda.  Em outras palavras, as quantidades ofertadas e a demanda não 

respondem prontamente à alteração de preços. Uma alta de preços não conduzirá a 

um aumento imediato da oferta, assim como uma baixa dos preços não induzirá ao 

crescimento da demanda desses produtos9. Por fim, os preços - e não as quantidades 

-  das commodities apresentam a característica de alta volatilidade, ou seja, são muito 

sensíveis às modificações da oferta e demanda internacionais (CARNEIRO, 2012). 

Os preços dos produtos da mineração, aferidos pelo Fundo Monetário 

Internacional, apresentaram aumento sustentado no início deste século10. A partir de 

2002, se observa o aumento contínuo de preços até 2011 para metais básicos e 2012 

 
 
 
9 Essas características aplicam-se à maior parte dos produtos da mineração, ainda que para alguns 
deles já existam substitutos sintéticos e, para outros, a diminuição do preço possa levar ao aumento do 
consumo, por exemplo, o ouro para fins de joalheria. No entanto, é predominante a regra geral das 
baixas elasticidades-preço da demanda e oferta. 
10 O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga o Primary Commodity Price Index (Índice de Preços 
de Commodities Primárias, em tradução livre). A contribuição dos minerais nesse índice se dá por meio 
dos valores de uma cesta dividida entre metais básicos e metais preciosos, sendo o grupo dos básicos 
composto por alumínio, cobalto, cobre, minério de ferro, chumbo, molibdênio, níquel, estanho, urânio e 
zinco, e os  metais preciosos são ouro, paládio, platina e prata.   
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para metais preciosos, após esse ponto de inflexão, seguem-se baixas até 2017, 

quando alguma recuperação passa a ser observada. 

 

           Gráfico 1 - Evolução dos preços de metais básicos* e metais preciosos** 

 
Fonte: Primary Commodity Price System – IMF 
* Alumínio, cobalto, cobre, minério de ferro, chumbo, molibdênio, níquel,  estanho, urânio e 

 zinco 
** Ouro, paládio, platina e prata.  
 

A evolução de preços dos metais básicos entre 1990 e 2019 tem duas fortes 

acelerações, ambas contidas dentro do superciclo (2002-2012). Uma dessas ocorreu 

entre 2005 e 2007 e a outra entre 2009 e 2011. A primeira foi influenciada, no primeiro 

período, pelo movimento fortemente ascendente do níquel e do molibdênio e, no 

segundo, acrescenta-se o minério de ferro. A partir de 2011 verifica-se retração do 

preço de todos os metais básicos que compõe o índice do FMI (Gráfico 02). 
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     Gráfico 2 - Evolução do preço de minerais metálicos básicos selecionados 

 
Fonte: Primary Commodity Price System - IMF 

 

 O fim do superciclo de alta de preços não resultou em diminuição das 

quantidades exportadas por Brasil e Peru. No Peru, aumentaram as quantidades 

exportadas de metais não preciosos e, no Brasil, a quantidade total aumentou mesmo 

durante os anos de baixa de preços (Gráfico 03). Os metais preciosos são muito 

relevantes para o Peru, especialmente o ouro11, entretanto, as quantidades 

exportadas são muito menores comparadas a outros metais, como zinco e cobre, que 

são medidos em milhares de toneladas ao passo que os metais preciosos são 

medidos em milhares de onças. Ainda assim, os preços que estes últimos atingem 

são muito superiores. A evolução mais errática das quantidades de metais preciosos 

peruanos refletem o comportamento da prata, enquanto o ouro - muito mais importante 

em valor e quantidade -  tem um comportamento menos dispersivo. 

 
 
 
11 Em 2019, a exportação de ouro correspondeu a 30,2% da exportação total de minerais metálicos, foi 
o segundo produto, atrás apenas do cobre, com 49,5%. (PERU, 2020) 
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A recuperação dos preços a partir de 2017 também não tem reflexos no 

aumento de quantidades exportadas. O caso do Brasil é bastante evidente da relação 

não direta entre preços e quantidades, pois, em 2018, verifica-se diminuição da 

quantidade exportada mesmo diante da recuperação de preços (Gráfico 03).  

 

Gráfico 3 - Evolução da exportação de metais não preciosos e preciosos no Peru e 
exportação total no Brasil - em quantum (2012 = 100) 

 
                 Fonte:  Anuário Minero 2019 (Peru), Comex Stat/MIDIC (Brasil) 
 
 

As características do mercado da mineração implicam em desafios imensos 

para os países produtores sobretudo quando ocorre a diminuição dos preços, pois 

embora esse decrescimento dos preços internacionais não afete imediatamente a 

quantidade produzida, ele tem efeitos na redução da rentabilidade. Com isso, as 

empresas buscam outras variáveis de ajuste para compensar os menores retornos 

por meio do aumento da extração e/ou pela diminuição dos custos de operação, o 

que, algumas vezes, tem consequências socioambientais mortais (VER BOX 1).  

 Para a finalidade deste trabalho, a questão da quantidade produzida tem vital 

importância. O número de trabalhadores contratados direta e indiretamente, as áreas 

físicas e os recursos como água e energia são função direta da produção física e não 

dos preços. Em outras palavras, as bases naturais e materiais da exploração mineral 

não acompanham nem direta, nem proporcionalmente os preços internacionais. A 

razão central para isso reside na forma de funcionamento desses mercados, os quais 

são determinados pela rigidez da oferta e da demanda frente à variação de preços. 
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Por isso, uma baixa de preços pode sim - e geralmente tem acontecido - implicar em 

aumento da produção mineral. 

 

 

Box 1 - Crimes Socioambientais no esteio da queda de preços das commodities e da 

busca por rentabilidade das empresas  

 

A companhia de mineração brasileira Vale protagonizou dois acidentes 

socioambientais de grandes proporções entre 2015 e 2019. Em novembro de 2015, 

ocorreu o rompimento da barragem de rejeitos do Fundão, despejando lama sobre o 

distrito de Bento Rodrigues, pertencente ao município de Mariana, em Minas Gerais. 

Imediatamente, 19 pessoas perderam a vida, o vilarejo foi soterrado pela lama, que 

ganhou curso até o oceano Atlântico, por meio do rio Doce, deixando um rastro de 

contaminação.   

Em janeiro de 2019, mais um rompimento. Dessa vez, foi a barragem de rejeitos 

Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, também em Minas Gerais. Em 

relação ao episódio de 2015, o número de vítimas foi muito maior. Naquele início de 

ano, o país e o mundo acompanharam profissionais cavando montanhas de lama na 

tentativa de resgatar pessoas ainda com vida. Até janeiro de 2021, constavam, 

oficialmente, 259 vítimas identificadas e 11 desaparecidas, a grande maioria era de 

trabalhadoras e trabalhadores na Vale.  

A queda do preço internacional do minério de ferro, principal produto da Vale, 

teve início em 2012 e, embora tenha se recuperado a partir de 2017, ainda passa 

longe do auge alcançado em 2011. No entanto, a produção do minério de ferro no 

Brasil seguiu a todo vapor: em 2012, o país produziu 400 milhões de toneladas de 

minério de ferro e, em 2018, atingiu o ápice da série histórica que terminou, nesse 

mesmo ano, com 460 milhões de  toneladas, equivalente a 18,4% de toda produção 

mundial (ver Gráfico 10).  

Os preços caem e a produção aumenta como forma de compensar a perda de 

rentabilidade. Além do aumento da produção, outros ajustes são exigidos, como 

demonstrado por Belluzo e Sarti: 

 
                                   Os investimentos de manutenção de operações foram reduzidos 

sistematicamente no período 2014-2017: US$ 4 bilhões em 2014, 
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US$ 2,8 bilhões em 2015, US$ 2,3 bilhões em 2016 e US$ 2,2 
bilhões em 2017 (tabela 1). Quando esses investimentos são 
desagregados, observa-se que os gastos em “pilhas e barragens de 
rejeitos” foram reduzidos pela metade entre 2014 e 2017 (US$ 474 
milhões para US$ 202 milhões). O mesmo ocorreu com os gastos 
em “saúde e segurança” (US$ 359 milhões para US$ 207 milhões). 
Apenas os investimentos nas áreas “social e proteção ambiental” 
mantiveram-se relativamente constantes no patamar de US$ 250 
milhões, apesar da terrível tragédia humana e ambiental do 
rompimento da barragem de Mariana em novembro de 2015. Fica 
evidente que a nova tragédia de Brumadinho poderia ter sido evitada 
e/ou seus impactos minimizados, poupando dezenas de vidas, se 
maiores investimentos em manutenção e segurança das barragens 
tivessem sido realizados (BELLUZZO; SARTI, 2019). 

 
 

2.3.1 A deterioração dos termos de troca: um eterno retorno às origens da CEPAL 

A alta dos preços dos produtos básicos, entre 2002 e 2012, fez reemergir temas 

clássicos da economia política latino-americana, assim como trouxe novidades para 

interpretar a questão dos recursos naturais na região.  Em um cenário altista, as 

opções para os governantes se modificaram, no entanto, a oportunidade de aproveitar 

o boom de preços não veio descolada dos efeitos da especialização das economias 

da região em produtos de baixo valor agregado, da intensa exploração da natureza e 

dos conflitos sociais derivados dessas escolhas. 

Entre os temas que reemergiram, está a clássica discussão a respeito dos 

termos de intercâmbio entre produtos básicos e produtos manufaturados. A 

deterioração dos termos de troca (DTT) é um pilar da teoria econômica crítica 

estruturalista formulada no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL) sob a direção do argentino Prebisch. Essa Comissão, fundada em 1948, é 

parte da estrutura da Organização das Nações Unidas voltada para o 

desenvolvimento econômico regional.  

Em 1949, o primeiro diretor da CEPAL publicou um texto que ficaria mais 

conhecido como Manifesto da CEPAL ou Manifesto Latino-Americano. Nele, está 

contido um diagnóstico dos principais problemas da região e, dessa forma, lançadas 

as bases de uma teoria estruturalista.  Nesse manifesto, o problema dos termos de 

intercâmbio entre os países do centro e da periferia do capitalismo foi explicitado da 

seguinte maneira:  
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Nos anos trinta só se podiam comprar 63% dos produtos finais da 
indústria que se compravam nos anos setenta do século passado com 
a mesma quantidade de produtos primários; seja: necessitava-se, em 
têrmo (sic) médio, 58,6% mais de produtos primários para comprar a 
mesma quantidade de artigos finais da indústria. A relação de preços 
se moveu, pois em forma adversa à periferia; contrariamente ao que 
sucederia, se os preços tivessem declinado com a redução do custo 
provocada pelo aumento da produtividade. (PREBISH, 1949, p. 55) 

 

A hipótese é que as condições desfrutadas pelos países centrais de 

apropriarem-se da produtividade através dos incrementos de salário não estava 

disponível para a periferia do capitalismo, em que a oferta excedente de mão de obra 

não gerava condições adequadas para a massa trabalhadora exercer pressão em 

favor dos salários e, dessa maneira, participar dos ganhos de produtividade. O 

aumento da massa de rendimentos nos países centrais por meio do ganho de 

produtividade era destinado ao consumo de produtos industrializados e não 

aumentava o consumo dos produtos primários, cuja demanda não reage ao 

incremento de renda (inelasticidade-renda da demanda). No âmbito de seu 

surgimento, o Manifesto é uma defesa da industrialização da região em contraposição 

a sua manutenção como fornecedora de produtos básicos aos países capitalistas 

centrais. 

O superciclo de preços em favor dos produtos primários atuou positivamente 

sobre os termos de troca e mais uma vez o debate cepalino seminal foi revisitado. A 

literatura recente tem se beneficiado do desenvolvimento dos métodos econométricos 

para testar a hipótese da tendência contínua de deterioração dos termos de troca ou 

hipótese Prebisch-Singer (P-S)12. As possibilidades de modelagem, cada vez mais 

sofisticadas, têm contribuído para o avivamento do tema, sobretudo porque, não raro, 

os resultados são inconclusivos de forma a permanecer em aberto a hipótese, por 

mais que seja testada. Não há divergência na literatura acerca dos termos de troca 

terem se movido com desvantagem para os produtos básicos ao longo do século XX, 

bem como sobre terem evoluído positivamente no século XXI, até o início de sua 

segunda década (Gráfico 04). No entanto, alguns testes, embora não refutem a tese 

 
 
 
12 O nome da hipótese faz referência a Raúl Prebisch e ao economista alemão Hans Singer. Ambos 
desenvolveram tese muito similar no mesmo período. Além disso, constam outras coincidências, como 
terem trabalhado em órgãos da ONU. Ainda assim, nunca colaboraram diretamente.   
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P-S, não revelaram resultados que possam corroborar com a tendência secular e 

contínua de deterioração dos preços (OCAMPO; PARRA, 2003, p.39).  
 

      Gráfico 4 - Índice de preços dos produtos de exportação básicos (base 
2010=100) América Latina e Caribe - 1990 a 2018 

 
Fonte: CEPALSTAT 

 

 

O desempenho dos termos de troca em favor dos produtos básicos reacendeu 

não só o debate, mas também as oportunidades e os oportunismos. Um ciclo longo 

de alta de preços atuou de forma magnética em favor do aproveitamento do período 

altista, o que novamente atraiu as economias latino-americanas para a especialização 

em produtos básicos. A pergunta óbvia aqui é: diante da transitoriedade dos ciclos de 

preços, qual a vantagem da especialização dessas economias em commodites a 

médio e longo prazos?  

Os desenvolvimentos da teoria cepalina, apoiados em elaborados testes 

econométricos,  nem comprovam nem negam a tendência secular da deterioração dos 

preços em longo prazo (OCAMPO; PARRA, 2003, p.39), contudo não há ninguém que 
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defenda a eternidade dos ciclos altistas, além disso é necessário ter “em boa conta” 

que um ciclo de 10 anos de alta dos minerais é considerado um ciclo longo.  Dessa 

forma, uma aposta voltada para a especialização tem sempre um período limitado de 

tempo e, como se observa, nunca há um plano de aterrisagem seguro quando os 

preços recuam.  

Outra aposta de muito risco foi sustentar que os métodos de aproveitamento 

desses recursos não-renováveis (minerais, energéticos) avançaram até tornar sua 

exploração sustentável. O debate científico vem avançando justamente em sentido 

oposto ao levantar as hipóteses de que os recursos, que hoje são tomados por 

renováveis, podem deixar de sê-lo, e não que os não-renováveis passem a serem 

inexauríveis.  Dois exemplos são a exaustão dos solos diante da monocultura e o 

chamado ponto de não reversão para o desmatamento das florestas tidas até então 

como regeneráveis. A possibilidade aqui é a de que, a partir de certo nível de 

desmatamento, a floresta pode não ser mais capaz de regenerar-se e, assim, será 

transformada em outro tipo de bioma, com consequências desastrosas para milhões 

de espécies, inclusive, para os homens e as mulheres que moram bem longe delas.   

A condição posterior ao ciclo de alta dos preços não implica na diminuição das 

quantidades produzidas, podendo até mesmo resultar em aumento da produção, 

justamente para compensar a perda de rentabilidade antes oferecida pelos preços 

elevados. Ademais, os conflitos socioambientais em torno da exploração dos recursos 

naturais fizeram parte do risco sobre o qual se assentou essa estratégia, sobretudo, 

considerando que muitos dos governos que estiveram no comando de países da 

região durante o superciclo eram críticos regulares de estratégias apoiadas na 

exploração de recursos naturais.  

Sobre as (im)possibilidades de crescimento no longo prazo, a partir da 

especialização em produtos básicos, é fundamental observar a questão ambiental, 

pois o uso intensivo do solo e demais restrições podem passar a significar restrição 

de consumo e, consequentemente, redução de renda para os países exportadores. 

Assim, é urgente que a questão ambiental seja inserida no debate sobre o 

desenvolvimento de longo prazo da região, inclusive, considerando a possibilidade de 

tornar-se um fator de integração (CACCIAMLI; BOBIK; CELLI JR, 2012).  

Ao fim e ao cabo, o PIB cresceu no início do século XXI. Na concepção 

estruturalista, o bom desempenho econômico da região no início deste século deveu-

se:  
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La explicación básica del auge reciente debe buscarse en la 
coincidencia de dos factores favorables de origen externo que no se 
daban simultáneamente desde los años setenta: buenos precios de 
materias primas y condiciones de financiamiento externo 
excepcionales. La historia económica de América Latina muestra que 
esta combinación conduce inequívocamente a un rápido crecimiento 
económico (OCAMPO, 2008, p. 16) 

 

Entre 2001 e 2018, o Peru cresceu acima da média da região, enquanto o Brasil 

cresceu abaixo (Gráfico 05). A economia do primeiro é muito menos diversificada e 

está apoiada nas exportações de produtos básicos, ou produtos tradicionais, segundo 

sua própria denominação, enquanto o Brasil é uma economia mais diversificada, com 

menos participação dos produtos básicos em suas exportações. A maior 

especialização do Peru, em relação aos produtos da mineração, contribuiu 

sobremaneira para os resultados obtidos neste início de século.  

 

 
Gráfico 5 - Taxas anuais de crescimento do PIB - (em %) 

América Latina, Brasil e Peru 2001 a 2018 

 
Fonte: CEPALSTAT 
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2.3.2  Extrativismo e neoextrativismo 

O auge do ciclo (re)posicionou na região o debate sobre o extrativismo. No 

Brasil e no restante da América Latina, diferentes significados podem ser atribuídos 

para o termo e, por isso, cabe esclarecê-los.  Na América Latina, de modo geral, o 

termo extrativismo está relacionado à exploração de recursos naturais em grande 

escala, os quais são destinados ao mercado externo. Enquanto isso, no Brasil, a 

expressão pode assumir também o sentido de exploração sustentável de recursos, 

cujo exemplo mais bem-acabado e conhecido é a criação de reservas extrativistas 

seringueiras nos anos 1990. Neste trabalho, o termo é adotado a partir da ideia de 

exploração em grande escala destinada ao mercado externo, ou nas palavras de um 

de seus estudiosos:  

[...] atividades que removem grandes volumes de recursos naturais 
não processados (ou processados apenas parcialmente) e que se 
destinam sobretudo à exportação. O extrativismo não se limita aos 
minerais ou ao petróleo. Há também extrativismo agrário, florestal e, 
inclusive, pesqueiro. (ACOSTA, 2016a, p. 50) 

Essa definição amplia a noção de extrativismo, que, geralmente, se atribui 

somente às atividades de mineração e extração de óleo e gás, segundo as 

classificações econômicas. Essa noção estendida incorpora também as atividades 

que foram induzidas pela ação humana e não apenas aquelas de retirar, colher e 

extrair itens da natureza, pois é mais importante aqui o conjunto de relações sociais 

com o território e a finalidade dos recursos.    

A professora argentina Maristela Svampa popularizou o termo Consenso das 

Commodities13 para denominar a expansão da comercialização de todos os produtos 

desse extrativismo ampliado pelos países da região e toda a arquitetura econômica 

requerida para esse resultado. Embora o termo não tenha sido originalmente cunhado 

por ela, os seus trabalhos têm contribuído para a sua difusão como sucedâneo de um 

outro consenso: o Consenso de Washington.  

As características do Consenso das Commodities são uma nova ordem 

econômica, política e ideológica assentada sobre o ciclo de alta de preços de produtos 

 
 
 
13  Outros autores preferem o nome Consenso de Beijing, em referência à China como principal 
mercado de destino dos produtos básicos da região.  
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básicos, que gera crescimento econômico, acúmulo de reservas monetárias em 

moeda estrangeira, aprofunda as desigualdades locais e ainda cria novas 

modalidades de iniquidades (SVAMPA, 2013, p. 31-34). O padrão de acumulação 

implica na reprimarização das economias e na superexploração dos recursos naturais, 

inclusive, os já classificados como não renováveis.  

A articulação desse padrão de acumulação se desloca parcialmente dos 

centros e núcleos urbanos em direção a comunidades e territórios que, de alguma 

maneira, se situavam à margem do padrão de desenvolvimento urbano-industrial. O 

capital mineral e os demais denominam improdutivos os territórios que passam a 

requerer para sua expansão e esse mesmo adjetivo é estendido para as populações 

que neles habitam, de forma que a pressa e a violência empregadas em anexá-los se 

justificam por meio de sua incorporação ao mundo produtivo através do 

neodesenvolvimentismo extrativista. (SVAMPA, 2016).  

Um aspecto bastante ressaltado pela autora é a desestruturação territorial 

originada a partir dessas atividades que tendem a formar a economia de enclaves14 

em que se instalam. Nesse sentido, a mineração a céu aberto seria bastante 

representativa, pois:  

[...] este tipo de emprendimiento tiende a consolidar enclaves de 
exportación asociados a un lógica neocolonial, que generan escasos 
encadenamientos productivos endógenos, operan una fuerte 
fragmentación social y regional y van configurando espacios 
socioproductivos dependientes del mercado internacional (SVAMPA, 
2013, p. 35). 

Esses territórios, em que é imobilizada uma grande quantidade de capital 

atraída por características geológicas específicas, podem ser chamados de territórios 

de extração. As características físicas e o conteúdo enterrado nos subsolos 

diferenciam esses territórios daqueles em que esses  elementos não se apresentam. 

No entanto, as diferenciações sociais que passam a advir dependem da forma como 

 
 
 
14 As economias de enclave são caracterizadas pela ausência de vínculos a montante e a jusante com 
o território em que se instalam. Em geral, são capitais forâneos destinados a uma atividade específica 
(mineração, petróleo, agronegócio) que compram insumos e equipamentos de seus países de origem 
ou outros e destinam seu produto para a exportação. Esses empreendimentos não diversificam a 
economia local através da criação de uma cadeia de fornecedores, em muitos casos até mesmo a mão 
de obra não é recrutada no local, sobretudo, se for especializada. No Peru, é bastante frequente a 
exigência por parte dos sindicatos de contratação de trabalhadores locais na mineração , o que nem 
sempre é cumprido, mesmo para os estratos operacionais.  
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ocorre a extração mineral e a escala em que é realizada. A partir disso, geralmente, 

esses territórios passam a exibir também a diferença social.  O funcionamento, 

enquanto enclave, não significa isolamento total. Ao contrário, esses espaços são 

integrados diretamente na urbanização planetária, mas, por outro lado, são mantidos 

isolados e fragmentados em relação aos espaços nacionais em que se situam 

(ARBOLEDA, 2016).  

O avanço predatório sobre os recursos naturais e as populações dos territórios 

requeridos para a produção de produtos básicos reaviva velhos conflitos e produz 

novos, deslocando os olhares sensíveis à temática dos conflitos sociais para o meio 

rural. Ainda, vale ressaltar que tal deslocamento não significa o apaziguamento ou a 

resolução dos conflitos urbanos.  

O superciclo da commodities coincidiu com mandatos presidenciais 

progressistas, de esquerda, ou de centro esquerda,  no início do século XXI, nos 

seguintes países:  Argentina (Cristina Kirchner e Néstor Kirchner); Bolívia (Evo 

Morales);  Brasil (Lula);  Equador (Rafael Correa); Uruguai (Tabaré Vazques) e  

Venezuela (Hugo Chavez). A tradição dessas forças políticas na América Latina foi 

forjada pela crítica à exploração de recursos naturais como motor do dinamismo 

econômico e pela dependência do comércio exterior, porém condições (preços) 

favoráveis parecem ter exercido um fascínio irresistível sobre esses governantes. A 

observação dessas experiências de governo conduziu à definição de um novo tipo de 

extrativismo denominado “neoextrativismo progressista”, o qual pode ser assim 

definido: 

 
Bajo este nuevo extractivismo se mantiene un estilo de desarollo 
basado en la apropriación de la Naturaleza, que alimenta un 
entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente 
de una inserción internacional como provedores de materias primas, y 
que si bien el Estado juega un papel más activo, y logra una mayor 
legitimación por medio de la redistribución de algunos de los 
excedentes generados por ese extractivismo, de todos modos se 
repiten los impactos sociales y ambientales negativos. (GUDYNAS, 
2009, p. 188)  
 

Nessa definição, os pilares do extrativismo secular são mantidos e incentivados, 

a diferença é o novo papel do Estado, que busca apropriar-se de parcelas dessas 

rendas com a finalidade de promover alguma redistribuição. Para o funcionamento 

dessa arquitetura, os governantes abandonaram o discurso crítico ao papel do 
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extrativismo e, ao contrário de palavras duras, passaram a atribuir funções positivas 

a esses setores como geradores de renda passíveis de serem redistribuídas. Os 

problemas sociais e ambientais dos empreendimentos extrativistas são relegados e 

os reclamos das populações afetadas são tratados como egoísmo frente à 

possibilidade de utilizar a renda desses projetos para a redistribuição. 

A ressignificação do extrativismo na região foi vocalizada até mesmo pelos 

presidentes reconhecidos como lideranças mundiais na temática ambiental, embora 

essas atividades tenham grandes impactos negativos sobre o meio ambiente. Na 

Bolívia, Evo Morales, quando presidente, declarou:  

 
Do quê, então, a Bolívia vai viver se algumas ONGs dizem ‘Amazônia 
sem petróleo’? Eles estão dizendo, em outras palavras, que o povo 
boliviano não deve ter dinheiro, que lá não deve ser nem IDH [um 
imposto direto sobre os hidrocarbonetos usados para financiar 
investimentos do governo] nem royalties, e também que não deveria 
haver Juancito Pinto, Renta Dignidad nem Juana Azurduy 
[transferência de dinheiro e programas sociais] (MORALES, Evo apud 
BEBBINGTON, 2009, p.213). 

 
 

Essa relação direta entre a renda do petróleo e a transferência de renda é 

bastante representativa das características do neoextrativismo, segundo a análise de 

Gudynas. Outro exemplo elucidativo do uso de palavras fortes é esta declaração de 

Rafael Correa, ex-presidente equatoriano: "Não acreditem nos ambientalistas 

românticos, pois aquele que se opõe ao desenvolvimento do país é um terrorista" 

(CORREA, Rafael apud ARAÓZ, 2016, p. 447). Ou ainda outra declaração impactante 

como: "No daremos marcha atrás en la Ley de Minería, porque el desarollo 

responsable de la minería es fundamental para el progresso del país. No podemos 

sentarnos como mendigos en el saco de oro" (CORREA,  Rafael apud GUDYNAS, 

2009, p. 69). 

A declaração do ex-presidente equatoriano explicita que o tema do 

desenvolvimento não é negociável e acrescenta que dele agora faz parte o 

extrativismo. Essa formulação é bastante diversa do desenvolvimentismo do pós II 

Guerra Mundial, que preconizava, na América Latina, políticas voltadas para a 

industrialização da região, o que implicava em um escopo de ações orientadas pelo 

Estado para tirar a região do caminho da especialização produtiva em produtos 

básicos. A reabilitação dos produtos básicos, entrelaçando governos progressistas – 

os quais geralmente criticam a inserção subordinada da região e seu papel de 
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fornecedora de commodities – e desenvolvimento econômico com distribuição de 

renda é uma formulação que, em termos de política e teoria econômica, exigiu muita 

criatividade para ganhar coerência. 

Um texto do ex-presidente peruano Alan Garcia Perez, publicado no El 

Comércio, em 28 de outubro de 2007, expõe de forma cristalina a associação positiva 

entre exploração de recursos naturais, empregos protegidos e erradicação da 

pobreza. O título do artigo "El síndrome del perro del hortelano" faz referência ao 

comportamento ideal do cachorro de jardineiro, o qual não come a horta e nem permite 

que outro cão o faça. Segundo Perez, o Peru estaria assumindo essa mesma 

personalidade: não explora seus recursos naturais e nem permite que sejam 

explorados. Seu diagnóstico é:  

 
Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros 
millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han 
cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no 
se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran 
jamás la maricultura ni la producción. Los ríos que bajan a uno y otro 
lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir 
energía eléctrica. Hay, además, millones de trabajadores que no 
existen, aunque hagan labores, pues su trabajo no les sirve para tener 
seguro social o una pensión más adelante, porque no aportan lo que 
podrían aportar multiplicando el ahorro nacional (PEREZ, 2007). 

 

Ao longo do texto, o ex-presidente sugere que seja realizada a exploração 

madeireira na selva amazônica, afirma  que  as terras das comunidades camponesas 

não são referenciadas  no tipo de organização comunitária original,  mas sim fruto de 

um golpe do Vice-Rei Toledo, para assentar os indígenas em terras não produtivas15 

e  nega a existência de comunidades indígenas isoladas em nome das quais a 

exploração de petróleo é dificultada. Dentre a longa lista de temas e recursos 

mencionados, consta a mineração:  

 
Sin embargo, apenas la décima parte de esos recursos está en 
proceso de explotación, porque aquí todavía discutimos si la técnica 
minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo  

 
 
 
15 No original: "Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son 
objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú, sin saber que 
fue una creación del virrey Toledo para arrinconar a los indígenas en las tierras no productivas."Fonte 
bibliográfica inválida especificada.. 
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pasado, claro que antes lo destruía y los problemas ambientales de 
hoy son básicamente por las minas de ayer, pero en la actualidad las 
minas conviven con las ciudades sin que existan problemas y en todo 
caso eso depende de lo estricto que sea el Estado en la exigencia 
tecnológica a las empresas mineras y en negociar mayor participación 
económica y laboral para los departamentos donde estén las minas 
(PEREZ, 2007).  

 

O trecho nega a existência de impacto ambiental para os novos 

empreendimentos e atribui os problemas dessa ordem para essa atividade extrativista 

às técnicas e à legislação do passado e, embora esse governo não possa ser 

classificado entre aqueles analisado por Gudynas (2009) para a definição de um novo 

tipo de extrativismo, está claro que as mesmas premissas são compartilhadas entre 

os que governaram a patir de um espectro política de centro esquerda, de esquerda, 

progressista ou a direita conservadora que Alan García Perez representa, para todos 

a exploração dos recursos naturais se justifica pela necessidade de gerar empregos 

e combater a pobreza.  

O período de alta de preços foi favorável para reformas que permitissem a maior 

captura de renda por parte do Estado independente da orientação política. Assim, em 

2010, o Chile aprovou modificações na legislação sobre renda mineral e, em 2011, o 

Peru mudou seu sistema de cobrança de royalties. No caso do Brasil, as mudanças 

ocorreram somente no final de 2017, quando o preço dos minerais já estava em 

patamares inferiores àqueles alcançados durante o boom (GONÇALVES; MILANEZ; 

WANDERLEY, 2018, p. 379). 

 
Quadro 2 - Dez características do neoextrativismo na América do Sul 

 
1. Os governos progressistas e/ou de esquerda mantiveram a importância dos 
setores extrativistas que foram transformados em pilares das estratégias de 
desenvolvimento. 
2. Os governos progressistas e/ou de esquerda geram um novo tipo de extrativismo. 
3. O Estado assume papel mais ativo, inclusive, eventualmente, para atrair 
investimentos nesses setores.  
4. O neoextrativismo é funcional para a globalização comercial-financeira e mantém 
a inserção internacional subordinada da América do Sul. 
5. O novo extrativismo reafirma a fragmentação territorial.  
6. Os governos progressistas repetem as regras de funcionamento dos processos 
produtivos orientados para a produtividade, competitividade e externalização de 
impactos sociais e ambientais. 
7. O novo extrativismo mantém e/ou até mesmo acentua os impactos sociais e 
ambientais.  
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8. O Estado busca captar excedente maior do extrativismo e orienta para programas 
sociais. 
9. O extrativismo é aceito como um dos motores do crescimento e contribuição para 
o combate à pobreza. 
10. O neoextrativismo mantém o mito do progresso sob um novo híbrido cultural e 
político em que ocorre uma ressignificação da extração de recursos naturais na 
região.   

Fonte: Gudynas, 2009 
 

A retração dos preços a partir de 2012 permitiu um olhar menos embriagado 

pelos royalties fáceis e pelas vultuosas receitas de exportação. Na ausência dessas 

tentações mediadas por motivações políticas imediatas, as atividades extrativistas 

puderam ser observadas para além da conjuntura momentânea, haja vista que a 

queda dos preços não implicou em diminuição da atividade minerária. Dessa forma, 

as questões relacionadas às comunidades, ao meio ambiente e aos trabalhadores 

desses setores tiveram continuidade e, agora, no cenário sem a bonança dos preços 

altos e com maior pressão por redução de custos. Para Horácio Araóz (2016), a 

questão deve ser tratada a partir do seguinte referencial:  

 
Em nosso modo de ver, o cerne da questão sobre a problemática do - 
provavelmente - mal chamado - fenômeno do 'extrativismo' é a 
natureza colonial do capitalismo e, mais genericamente, os vícios (por 
certo, contraditoriamente antimaterialistas) antropocêntricos, 
produtivistas e evolucionistas que ainda hoje afetam a radicalidade 
revolucionária do pensamento marxista (ARAÓZ, 2016, p. 450-451). 
 
 

Por natureza colonial do capitalismo, o autor entende o vínculo orgânico entre 

capitalismo e colonialismo, mediado, desde a chegada dos europeus a esse 

continente, pela extração de grandes quantidades de variados itens, a qual sofreu 

diversificações e modificações ao longo do tempo. Nesse sentido, definir a questão 

em relação a uma longa duração de tempo permite observar o fenômeno denominado 

extrativismo ou neoextrativismo a partir de suas características menos aparentes e 

buscar suas determinantes mais perenes.  Os atributos de antropocentrismo, 

produtivismo e evolucionismo não são exclusividade do marxismo tal como 

compreendido pelo autor. Assim, entende-se que essa é uma teoria privilegiada para 

estabelecer um diálogo em seu trabalho, porém é possível compreender também que 

qualquer aproximação da problemática extrativista que não se enfrente com tais 

atributos será bastante limitada. 
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Essa forma de colocar a questão como permanente carrega o pressuposto de 

que o extrativismo - ou o ato de explorar grandes quantidades de recursos básicos 

destinados à exportação - não é uma fase na região. Essa continuidade, talvez, seja 

o motivo pelo qual o autor considera que o termo extrativismo é mal posto,  pois é uma 

atividade fundante e não um fenômeno circunscrito ao final do século XX e início XXI. 

Em uma concepção mais abrangente:  

 
O extrativismo é um fenômeno estrutural, historicamente delimitado à 
moderna era do capital. Emerge como produto histórico geopolítico da 
diferenciação e hierarquização originária entre territórios coloniais e 
metrópoles imperiais - os primeiros concebidos como meros espaços 
de saque e espólio para o aprovisionamento dos segundos. (ARAÓZ, 
2016, p. 454) 

 

Considerando essa definição, por que então o tema do extrativismo teria 

ganhado relevância nas duas primeiras décadas deste século nas universidades, nas 

agendas dos movimentos sociais, sindicatos, organizações não governamentais e 

também na formulação de políticas públicas de mitigação de seus impactos?  Sobre 

esse questionamento, é possível destacar dois fatores relacionados: 1) aumento 

expressivo da atividade extrativista desde fins do século XX; e 2) aumento dos 

conflitos socioambientais relacionados ao avanço e/ou à ampliação dos 

empreendimentos nos territórios, assim como as disputas em torno da apropriação 

por sua renda, no caso, da renda mineira.  
 

2.3.3 Acumulação via espoliação: mecanismos velhos em novas engrenagens 

O aumento da exploração de recursos e a reação de diversos setores 

envolvidos direta ou indiretamente repõe o constante desafio de interpretar a realidade 

latino-americana à luz de suas especificidades, mais precisamente, a partir das 

relação e função determinadas que assumem na geografia histórica do capitalismo. 

Nesse sentido, a contribuição de David Harvey (2013), embora não tenha sido 

orientada para as peculiaridades da região, parece oferecer uma inteligibilidade para 

a compreensão do aumento dos níveis de exploração de produtos básicos e  a forma 

particular que assume na periferia do capitalismo - mas não apenas fora dos países 

centrais - e a consequente reação enérgica de vários setores da sociedade em 



56 

oposição a esse avanço.  

A análise do autor sobre o imperialismo contemporâneo permite lançar luzes 

aos fenômenos do aumento da exploração dos recursos básicos e da violência 

empregada para levar a cabo essa ampliação. A intepretação de Harvey entrelaça os 

elementos da reprodução ampliada do capital em Marx (2014) e a crítica realizada por 

Rosa Luxemburgo (1970).  

A crítica de Rosa Luxemburgo (1970) dirigida aos esquemas de reprodução de 

Marx a posiciona juntamente dos chamados subconsumistas. A autora identificava a 

impossibilidade de todas as parcelas do valor (capital constante, capital variável e 

mais-valia) realizarem-se continuamente diante das leis férreas do capitalismo que, 

dentre outras tendências que dificultam sua realização, conduzem a classe 

trabalhadora à pauperização dentro dos esquemas apresentados n'O Capital.  Esse 

impasse, adicionado ao compromisso da autora de explicar o capitalismo tal como ele 

é, a conduziram para a formulação de que o capitalismo requer regularmente 

mercados externos para evitar ou conter a crise16:  

Segundo ela, essas condições exprimem a contradição interna 
existente entre a produção privada e o consumo, de um lado, e o elo 
social de ambos. Sendo assim, como a economia capitalista 
conseguiria realizar sua mais-valia, garantindo a acumulação? A 
solução proposta por Rosa Luxemburgo passa pelo abandono da 
hipótese de que capitalistas e operários são os únicos representantes 
no consumo social. Para ela, nenhuma sociedade capitalista esteve 
sob o domínio exclusivo da produção, isto é, no interior da sociedade 
capitalista existem mercados externos à reprodução capitalista. Esta 
é a única solução possível para que se realize a mais-valia destinada 
para acumulação; a demanda crescente por mercadorias, condição 
necessária para a acumulação, segundo a autora, é garantida pelos 
mercados externos (CARCANHOLO, 2007, p. 6). 

 

A crise da década de 1970, em que as baixas taxas de lucro manifestavam os 

limites para a acumulação capitalista, colocou em xeque a tríade: políticas fiscais 

expansionistas de inspiração keynesiana; fordismo; e forte atuação dos sindicatos. 

Esse modelo caracterizou o expansionismo que se seguiu ao fim da II Guerra Mundial, 

no entanto, diante das dificuldades de valorização do capital, a pressão pela não 

 
 
 
16 A crise aqui é entendida como a impossibilidade temporária ou definitiva da continuidade da 
acumulação capitalista.  
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repartição dos ganhos de produtividade aumentou, bem como os ataques ao 

movimento sindical e, ainda, houve um evidente incremento dos lucros (HOBSBAWN, 

2006).  

Uma agenda de reformas de inspiração neoliberal surgiu como resposta à 

crise de acumulação. Assim, o capital exigiu a paulatina derrubada de barreiras 

nacionais para operar na sua forma financeirizada. Além disso, exigiu também 

liberdade para atuar nos territórios de maneira a abrir novas frentes de negócios e dar 

continuidade ao moto contínuo sisífico de sua reprodução.  

A análise de Harvey (2013) é que a classe capitalista optou por resolver a crise 

de super produção sem renunciar a seus privilégios ao não seguir o caminho do 

aumento da distribuição de renda e dos investimentos em bens públicos. Essa decisão 

teve como consequência o funcionamento insuficiente dos mecanismos de 

reprodução ampliada do capital  para manter as taxas de acumulação, o que poderia 

ser um grande risco. A saída foi o incremento de outras formas de acumulação 

acessórias à reprodução ampliada, trata-se de formas de acumulação cuja definição 

e funcionamento remetem diretamente à acumulação primitiva de capital descrita por 

Marx.  

Nesse sentido, Harvey (2013) esclarece que não está adotando a hipótese de 

subconsumo de Luxemburgo, pois admite que o hiato entre a produção e o consumo 

pode ser superado por outras formas, incluindo o que chama de reordenações 

espaço-temporais, nas quais a expansão geográfica contribui para gerar demandas 

de bens de investimento e de bens de consumo e distribuí-los no tempo. A 

necessidade do capitalismo de  manter  ou encontrar opções externas para realizar a 

mais-valia não resiste à  atração irresistível que os territórios não capitalistas exercem 

através das possibilidades de ganho por meio da abertura do comércio, utilização de 

terras, mão de obra e insumos mais baratos e outras vantagens. Assim, no autor, 

permanece a validade de examinar e utilizar a ideia de algo exterior não nos mesmos 

termos expostos por Luxemburgo, mas ordenado da seguinte maneira:  

[...] examinar de que maneira a 'relação orgânica' entre reprodução 
expandida, de um lado, e os processos muitas vezes violentos de 
espoliação, do outro, tem moldado a geografia histórica do 
capitalismo. Isso nos ajuda a melhor entender o que é a forma 
capitalista de imperialismo (HARVEY, 2013, p. 83). 
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Os processos violentos de espoliação não são necessariamente exteriores ao 

capitalismo, sobretudo na escala planetária há muito adquirida, mas também não são 

formalmente parte do mecanismo da reprodução ampliada do capital, muito menos 

partícipes da forma como a classe capitalista entende seu papel civilizador, moderno 

e, portanto, completamente defensável. Esse outro, esse externo, que Harvey( 2013) 

atrai para o plano da análise do imperialismo vigente, tem suas origens na acumulação 

primitiva do capital tal como descrita por Marx. Nas palavras do autor: 

A desvantagens desses pressupostos (pressupostos da teoria geral 
da acumulação do capital de Marx) é que relegam a acumulação 
baseada na atividade predatória e fraudulenta e na violência a uma 
'etapa original' tida como não mais relevante ou, como no caso de 
Luxemburgo, como de alguma forma 'exterior' ao capitalismo como 
sistema fechado. Uma reavaliação geral do papel contínuo e da 
persistência das práticas predatórias da acumulação 'primitiva' ou 
'original'no âmbito da longa geografia histórica da acumulação do 
capital é por conseguinte muito necessária, como observaram 
recentemente vários comentadores. Como parece estranho qualificar 
de 'primitivo' ou 'original' um processo em andamento, substituirei a 
seguir esses termos pelo conceito de 'acumulação por espoliação'. 
(HARVEY, 2013, p. 120-121) 

 

Essa formas nunca deixaram de conviver com as formas mais modernas de 

acumulação. No entanto, a partir da crise dos anos 1970, passaram a ser mais 

frequentemente acionadas:  

 
Todas as características da acumulação primitiva que Marx menciona 
permanecem fortemente presentes na geografia histórica do 
capitalismo até os nossos dias. A expulsão de populações 
camponesas e a formação de um proletariado sem-terra tem se 
acelerado em países como o México e a Índia nas três últimas 
décadas; muitos recursos antes partilhados, como a água, têm sido 
privatizados [...] (HARVEY, 2013, p. 66). 

  

Os eventos citados (expulsão de populações camponesas e formação de um 

proletariado sem-terra) são comparáveis pela violência, pela sanha e pela função que 

desempenham, com liberar recursos (trabalho, terras) à acumulação primitiva de 

séculos atrás. Assim, o autor pretende demonstrar que o uso da violência, sob todas 

suas formas, não está localizada necessariamente em uma etapa anterior ao 

capitalismo, mas pode continuar ocorrendo nos ainda não-lugares da reprodução 

expandida do capital, com o objetivo de liberar mais recursos à acumulação.  
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Nesse sentido, a acumulação por espoliação ocorre de maneira concomitante 

à reprodução expandida do capital. Nos momentos em que o pólo da reprodução 

ampliada encontra obstáculos à valorização, o pólo da acumulação por espoliação é 

encorajado.  

Assim, a acumulação via espoliação encontrou nos recursos naturais da 

América Latina uma opção para a liberação de mais ativos para o circuito da 

reprodução do capital. As privatizações foram um dos braços dessa liberação e 

atuaram fortemente na mineração por meio da venda da maior parte dos ativos desse 

setor em países como Brasil e Peru. No entanto, o papel dos recursos naturais da 

região teria sido relevante não só como saída da crise, mas também para sua 

gestação:  

[...] tanto el auge minero, como el conjunto de políticas que significaron 
y permitieron la abrupta radicación del complejo primário-extratactivo 
exportador en la región,  deben analizar-se como partes y emergentes 
de la crisis y recomposición del esquema de dominación y 
acumulación global (que) ocurrió hacia los setenta; crisis que, 
precisamente, tiene por epicentro - y que, en lo sucessivo, pone como 
eje clave de las disputas geopolíticas - el domínio y control sobre los 
'recursos naturales (ARÁOZ, 2011, p. 151) 

Uma determinada conjuntura na América Latina antecedeu a crise dos anos 

1970 e, ainda segundo Araóz, pode ter contribuído para a sua erupção. Os governos 

nacional-populistas e os processos revolucionários ocorreram em vários países da 

região, incluindo os de maior participação econômica e população entre as décadas 

de 1950, 1960 e 197017. No primeiro caso, enquadra-se o varguismo, no Brasil, o 

cardenismo, no México, e o peronismo, na Argentina.  Entre os processos 

revolucionários (bem sucedidos ou não) estão a Bolívia (1952), o Equador (1954), a 

Venezuela (1958), Cuba (1959) e o Peru (1968). Esses governos e processos de lutas 

sociais geralmente implementavam e/ou reivindicavam políticas nacionalistas de 

controle dos recursos naturais18 e como consequência:  

 
 
 
17 Essas décadas formam um interregno de direção diretamente estatal ou fortemente influenciada pela 
ação do Estado na mineração. Antes desse período, o setor privado era dominante e volta a ser a partir 
dos anos 1990 (ALBAVERA; LARDÉ, 2006). 
18 No auge das políticas do Consenso de Washington na região, o Banco Mundial faz a seguinte leitura 
sobre a mineração na região: "O desenvolvimento da mineração na América Latina e no Caribe se 
atrasou nos anos 1960 e 1970 quando muitos países adotaram um enfoque estatista, nacionalizando 
operações em propriedade de estrangeiros , restringindo o acesso à terra do setor privado para 
exploração mineral e subvencionando operações públicas em detrimento do investidor privado" 
(BANCO MUNDIAL, 1996 apud ARAÓZ, 2020, p. 58). 
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Tales políticas, significaron para las principales potencias del Norte y 
sus grandes conglomerados empresariales, un abrupto 
encarecimiento de matérias primas estratégicas, así como una mayor 
incertidumbre e inestabilidad en los flujos de abastecimento. Al afectar 
los niveles de incertidumbre e inestabilidad en el sentido analizado por 
O’Connor, la crisis econômica, se tornó crecientemente política, 
mediante su impacto recesivo (ARÁOZ, 2011, p. 154). 

 

Na teia de processos desenvolvidos na região em meados do século, essa hipótese 

tem o mérito de trazer inteligibilidade a partir dos recursos naturais, de forma a integrá-

los nos processos mundiais na etapa anterior e posterior à irrupção da crise nas 

últimas décadas do século XX. Os recursos naturais, sobretudo os metais preciosos, 

foram fundamentais no século XVI para definir a primeira forma de inserção da 

América Latina no sistema-mundo e, mais que isso, para definir e fundar a própria 

Modernidade. Entretanto, tais recursos não foram oferecidos, nem sequer foram 

comercializados: foram saqueados. 

2.4 A outra face do extrativismo 

O aumento da produção de produtos básicos revelou uma outra face muito 

menos atraente que a da geração de divisas ou a do aumento de pontos percentuais 

no produto interno bruto. O outro lado das cifras foi o aumento dos conflitos sociais 

nos territórios que foram ou são alvos futuros de transformação em espaços de 

extração. A mineração tem a característica de atuar como ponto fixo, pois depende 

das características naturais do subsolo, embora as engrenagens que a movam como 

a origem do capital e o destino do minério possam ter localizações muito distantes 

(ARBOLEDA, 2016).   

As minas não são móveis e exigem que, tanto a superfície, quanto o subsolo 

tenham uso exclusivo. É um monoterritório, pois, a partir do momento que se torna 

alvo da mineração, não pode ser utilizado para nenhum outro fim. Por outro lado, o 

transporte do minério é móvel e não precisa atuar como ponto fixo, por isso tem menor 

impacto que a mina, ainda assim altera profundamente o território por onde passa por 

meio de vias férreas, fluviais, rodoviárias ou minerodutos.  

 
 
 
 
 



61 

A mineração moderna atua sobre territórios cada vez maiores ao utilizar 

preferencialmente a modalidade de extração em mina a céu aberto, que foi a tônica 

da expansão mineira do final de século XX e início do XXI. Essa modalidade exige 

áreas cada vez maiores para produzir volumes cada vez maiores em resposta à 

modalidade de competição no setor que ocorre por meio da redução de custos por 

unidade produzida. Os investimentos exigidos também acompanham o incremento da 

magnitude das áreas requeridas e do aumento da produção.  

 Os conflitos que envolvem a mineração não são novos, porém a expansão da 

atividade e sua nova forma de operação imprimem características distintivas aos 

conflitos recentes. A mineração cresceu em quantidade e alterou a sua qualidade. Em 

quantidade, aumentou a produção e, em qualidade, houve a mudança das técnicas 

empregadas. Nesse novo cenário:  

[...] la expansión minera lleva a nuevos encuentros entre distintas 
geografías, entre distintas territorialidades, entre actores sociais que 
antes no se conocían y entre distintos modelos de desarollo y de vida. 
No es de sorprenderse entonces que la inversión minera ha venido 
tantas veces acompañada por nuevos conflictos sociales 
(BEBBINGTON, 2007, p. 25). 

O aumento do número e a expansão dos empreendimentos levou ao aumento 

dos conflitos, mas não é correto afirmar que se trata de uma função matemática em 

que mais investimentos de um lado implicam, necessariamente, em mais conflitos em 

torno da mineração de outro. Os "encontros" elencados por Bebbington (2007) 

também não necessariamente resultariam em conflitos se houvessem suficientes e 

equilibrados mecanismos de condução da questão, incluindo, evidentemente, a 

alternativa de não minerar.  

O fato é que não existe simetria ou equilíbrio entre as empresas mineradoras e 

as populações afetadas pelas suas operações em fazer valer seus interesses. O 

Estado – que, em tese, deveria diminuir essas distâncias e arbitrar – tem lado e esse 

posicionamento fica evidente quando incentiva a mineração em nome de interesses 

nacionais. Dessa forma, a possibilidade de não minerar, que é recorrentemente 

reivindicada, não é sequer considerada pelo Estado e muito menos pela empresa 

interessada. 

A importância do tema mineral e seu entorno levou a que fossem produzidas 

informações específicas sobre a escalada de conflitos gerados. No Peru as 

informações são geradas por organismos oficinais e no Brasil por organização do 
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movimento social. Antes do ciclo de alta das commodities, os conflitos nesse setor 

não eram tratados de forma específica, como será possível verificar a partir dos dados 

disponíveis para cada país.  

Nos dois itens a seguir, informações sobre a evolução dos conflitos sociais no 

Peru e no Brasil serão apresentadas. Todavia, essas observações não são 

comparáveis entre si devido às diferentes metodologias utilizadas.  

O número de conflitos sociais, a cada ano, obedece a lógicas distintas em cada um 

dos países. No Brasil, refere-se ao número de novos conflitos e, no vizinho andino, ao 

número de novos somados aos pré-existentes. A apresentação dos registros para 

cada um tornará essas diferenças mais claras. Ademais, estará acompanhada de 

notas e mais detalhes sobre as diferentes metodologias e responsáveis pela aferição. 

2.4.1 Os conflitos da mineração no Peru 

Os conflitos sociais no Peru são registrados e divulgados pela Defensoría del 

Pueblo, criada em 1996, cuja função constitucional é apresentar-se diante da 

representação nacional para informar a situação dos direitos humanos e do 

funcionamento das instituições do Estado (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2020). A 

Defensoria del Pueblo publica relatórios anuais e mensais que constituem rica fonte 

de informações acerca de vários aspectos (atores envolvidos nos conflitos, tempo de 

duração, formas de arbitragem, violência), que envolvem o tema de interesse 

específico deste trabalho: os conflitos em torno da mineração. A definição de conflito 

social adotada pelo órgão é de:  

[...] processo complexo no qual setores da sociedade, Estado e 
empresas percebem que seus objetivos, interesses, valores ou 
necessidades são contraditórios e essa contradição pode  ou não 
converter-se em violência" (ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOVERNABILIDAD, 2020, p. 3; 
tradução nossa) 

Os conflitos sociais são agrupados em dez tipos segundo sua natureza: 

socioambiental; assuntos de governo nacional; assuntos de governo local; assuntos 

de governo regional; comunitário; laboral; demarcação territorial; eleitoral; cultivo ilegal 

de coca; e outros assuntos (estudantis, por exemplo).  Os conflitos na mineração estão 

abrangidos na categoria “socioambiental”.  
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Entre 2004 e 2019, o número total de conflitos sociais no Peru, registrado pela 

Defensoría del Pueblo, duplicou, passando de 109 para 222 (Gráfico 06). No mesmo 

período, a evolução da distribuição por categorias tem como característica mais 

pronunciada o crescimento do número e da participação relativa dos conflitos 

socioambientais no total de conflitos.   

Em 2004, os conflitos socioambientais representaram 5,5% do total, em 2012, 

já representavam 48,7% e, desde 2014, respondem por mais de 60% do total dos 

conflitos. Os conflitos na mineração são uma subcategoria dos conflitos 

socioambientais que passaram a ser desagregados a partir de 2012. Naquele ano, 

foram 105 conflitos na mineração, os demais 43 conflitos socioambientais estão 

incluídos em outras subcategorias19 (o petróleo é a segunda mais importante) e 156 

estão distribuídos entre todas as outras grandes categorias. Entre 2012 e 2019, os 

conflitos socioambientais representam 2/3 do total de conflitos e a mineração 

representa, no mínimo, 2/3 dos socioambientais. (Gráfico 06) 

 
Gráfico 6 - Evolução do número de conflitos¹ sociais e distribuição por categorias 

selecionadas (2004 a 2019) 

 
            Fonte: Relatórios da Defensoría del Pueblo, 2010-2019 

(1) O número de conflitos a cada ano é a somatória dos conflitos que surgiram nos anos e 
os originados   anteriormente, perfazendo o total de conflitos existentes no período. 

 

 
 
 
19 Na categoria socioambiental, a mineração predomina absoluta, seguida, pela ordem de frequência, 
de hidrocarbonetos, resíduos e saneamento, energia, agroindustrial e florestal. 
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Na classificação peruana, cabe uma observação sobre a categorização. Se o 

foco da investigação estiver relacionado ao conjunto dos conflitos que envolvem o 

acesso e o uso dos recursos naturais, outras categorias de conflitos sociais deverão 

ser consideradas. Os conflitos comunitários, por exemplo, são definidos como aqueles 

cujas dinâmicas giram em torno de acesso a recursos naturais, propriedade e limites 

territoriais das comunidades (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2009, p. 232). 

Neste caso, a mineração está bem delimitada entre os conflitos socioambientais como 

uma categoria própria, no entanto, é bastante razoável pressupor que há ainda mais 

conflitos relacionados a recursos naturais para além daqueles incluídos na categoria 

socioambiental. 

2.4.2 Conflitos sociais na mineração no Brasil 

No Brasil, não há estatísticas oficiais – produzidas por entidades 

governamentais – acerca de conflitos envolvendo a mineração. Essa lacuna tem sido 

heroicamente preenchida pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), que, desde meados 

dos anos 1980, organiza elementos para aferir a  conflitividade social nas áreas rurais 

do país. Desde 1985, a CPT edita anualmente o caderno Conflitos no Campo Brasil, 

por meio das informações coletadas em seu Centro de Documentação Dom Tomás 

Balduíno, que retém e organiza todos os documentos primários de registros dos 

conflitos e os torna públicos, bem como organiza os referidos cadernos.  

Os registos, portanto, referem-se apenas ao meio rural, diferente das 

estatísticas apresentadas sobre o Peru, as quais contemplam também o setor urbano. 

Outra diferença relevante é a metodologia que informa o número de conflitos a cada 

ano. No caso do Brasil, o registo se refere aos conflitos novos a cada ano e, no caso 

do Peru, o registro é a soma dos conflitos novos no período e daqueles em curso, 

surgidos nos anos anteriores.  

Para a CPT, a definição de conflito é a seguinte:  

Conflitos são as ações de resistência e enfrentamento que 
acontecem em diferentes contextos sociais no âmbito rural, 
envolvendo a luta pela terra, água, direitos e pelos meios de trabalho 
ou produção. Estes conflitos acontecem entre classes sociais, entre os 
trabalhadores ou por causa da ausência ou má gestão de políticas 
públicas (CEDOC DOM TOMAS BALDUÍNO, 2020, p. 14). 
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A definição contém os eixos em que os conflitos são categorizados pela 

Comissão: terra; água; trabalho; outros (conflitos em tempo de seca, conflitos em 

áreas de garimpo e política agrícola). A mineração tem estado mormente associada à 

disputa em torno da água, porém não é limitada a essa categoria.  

O aumento da importância da mineração para a atividade econômica - muito 

traduzida por meio de sua importância nas exportações - e  as dimensões  dos 

grandes acidentes em Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019, intensificam a 

atividade do movimento social nessa atividade específica. Em 2012, por exemplo, 

começou a ser organizado o Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), 

nascido a partir da última expansão de investimentos da Vale na região de Carajás 

(PA).  

Entre 2004 e 2018, os conflitos envolvendo a mineração tiveram crescimento 

da participação no total de conflitos de 0,2% a 14,2%. Até o ano de 2010, a 

participação não atingiu 1%, depois, em ritmo acelerado e consistente, a partir de 

2016, passou dos 10% até, em 2018, atingir 14,2% (Gráfico 07). A maior atenção do 

movimento social para essa atividade pode ser um dos elementos que contribuíram 

para o aumento de registros.  

 
Gráfico 7 - Evolução do número de conflitos sociais nas áreas rurais e participação 

(%) da mineração (2004 a 2019) 

 
    Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduíno - CPT  

 

Entre 2004 e 2018, somam-se 1.123 conflitos originados pela atividade 

minerária no país. Esse número não envolve apenas a extração do mineral, mas 
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também a fase de pesquisa e suas redes de transporte através de ferrovias, rodovias, 

minerodutos e portos. Em todos esses casos, as populações atingidas revelaram a 

seguinte distribuição: os ribeirinhos estiveram envolvidos em 221 casos (19,7%); 

pequenos proprietários em 194 (17,3%); posseiros em 174 (15,5%); quilombolas em 

117 (10,4%); pescadores em 97; geraizeiros em 96; assentados em 67; indígenas em 

66; sem-terra em 30; camponeses de fundo de pasto em 24; e, por fim, os demais 

casos somaram 37 (Wanderley; Gonçalvez, 2019, p. 136).  

De outro lado, os conflitos envolveram 60 empresas. A empresa com maior 

frequência em conflitos é a Samarco (25,2%), subsidiária integral da Vale, que, por 

sua vez, é a segunda colocada nesse ranking, com 13%, se somados o total da Vale 

e de suas controladas o seguinte resultado é obtido: 38,2% (Gráfico 08).  

 
Gráfico 8 - Distribuição (part. %) dos conflitos segundo empresa envolvidas (2004 a 

2018) 

 
Fonte: Wanderley e Gonçalvez, 2019. 

 

Embora as estatísticas de Peru e Brasil não sejam comparáveis, em ambos os 

países ficou evidente o aumento expressivo dos conflitos da mineração na segunda 

década deste século. Esse crescimento extrapolou o período da alta de preços e 

continuou ascendente mesmo após a queda. 
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O caso do rompimento da barragem em Mariana, em 2015, inclusive, pode ser 

parcialmente explicado considerando a situação de retração de preços e os cortes de 

custos da empresa para a manutenção de barragens, conforme demonstrado por 

Belluzzo e Sarti (2019), cf. Box 1. A face do extrativismo vivida por essas populações 

é muito menos glamorosa do que as poderosas máquinas e as finas joias. 
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3 Panorama da mineração no Brasil e no Peru 

3.1 Termos básicos da mineração 

Nem todo mineral é um minério, mas todo minério é um mineral, os minérios 

são os corpos minerais, ou rochas, passíveis de serem explorados e que são úteis. 

Os minérios subdividem-se em metálicos e não metálicos. Os minérios metálicos têm 

como características distintivas: terem brilho metálico; serem bons condutores; e 

serem fontes de calor e de eletricidade. Esse grande grupo subdivide-se entre ferrosos 

e não ferrosos. Aqueles têm em sua composição ao menos 90% de ferro, máximo 5% 

de carbono e outros materiais que darão origem a produtos mais resistentes que 

apenas o ferro e cujas características de dureza e resistência encontrarão uma série 

de aplicações, sobretudo, na construção civil e na fabricação de meios de transporte. 

O aço é o representante mais difundido dos metais ferrosos.  Já os metais não ferrosos 

são os que não possuem ferro ou o possuem em baixíssima concentração, são mais 

maleáveis, leves, não enferrujam, conduzem bem calor e têm resistência a altas 

temperaturas. Além disso, há um sem número de usos na indústria em geral e na 

produção de utensílios domésticos para esses materiais.  

Os minerais não metálicos são os que apresentam ausência das características 

de metais, dentre essas principais ausências, destaca-se a incapacidade de 

conduzirem calor e eletricidade. Ademais, a grande maioria não é resistente à tração. 

Estão nesse grupo os materiais de construção (areia, cascalho, brita) e as matérias 

primas de fertilizantes. 
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Figura 1 - Tipos de minerais e usos finais 

 
Fonte: Elaborado por Robson Dias da Silva (comunicação informal) 

 

De acordo com o Código Brasileiro de Mineração:  "Art. 10º - Considera-se lavra 

o conjunto de operações coordenadas com o objetivo de aproveitamento da jazida, 

desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver até o beneficiamento 

destas" (BRASIL, 2018). Os dois principais tipos de lavras em grande escala são as 

minas a céu aberto e as minas subterrâneas.  

A mina a céu aberto é um tipo de lavra passível de ser executada quando se 

verifica a existência de minério em áreas de grande extensão e a profundidade do 

depósito varia ao longo da área, podendo chegar a centenas de metros. Para a 

abertura de uma mina com essas características, grandes quantidades de terra são 

revolvidas, pois, além de a área ser grande, o minério frequentemente não está 

próximo à superfície. O volume é tal que são usadas dinamites para as explosões, 

além de retroescavadeiras e caminhões fora de estrada20. Às vezes, na escavação, a 

 
 
 
20 São veículos específicos para a mineração com capacidade de carregar de 25 a 400 toneladas de 
material. Tem circulação restrita e não é permitida a sua circulação em rodovias. 
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profundidade, a centenas de metros, encontra corpos d'água, o que leva a outra 

intervenção chamada rebaixamento do lençol freático. 

No Peru, o termo que designa esse tipo de lavra é tajo abierto, lá, a operação 

Las Bambas, em Apurímac, região central, tem a promessa de se converter na maior 

mina de cobre a tajo abierto do país. O Brasil, por sua vez, abriga a maior mina de 

ferro a céu aberto do mundo, a qual está localizada no município paraense de Carajás.  

As minas subterrâneas, ou, no Peru, socavón, são explorações a partir de 

galerias e túneis subterrâneos que podem chegar a muitos quilômetros de extensão. 

A retirada do minério ocorre através de caminhões ou vagonetes. Esse é o tipo de 

mina que povoa o imaginário dos “contos de fada”, a imagem dos felizes anões do 

conto da Branca de Neve, com suas picaretas e seus trenzinhos, é uma representação 

universal desse tipo de lavra. No entanto, em nenhum dos anões, segundo se tem 

notícias, foram diagnosticadas doenças como silicose por respirarem a poeira das 

galerias subterrâneas, tampouco se sabe que, na verdade, eram mais de sete os 

anões e que algum “ficou para trás” em alguma explosão ou soterramento. Isso 

porque, embora esse tipo de mina exija muito menos retirada de material ao manejar 

áreas específicas, é um tipo de mina que costuma oferecer muito mais riscos para a 

sua exploração e causar muitos mais acidentes de trabalho.  

Nas minas subterrâneas, parte do estéril (material que será rejeitado) pode ser 

utilizado para o posterior fechamento da mina. No Brasil, segundo o Dicionário Crítico 

da Mineração (GOMIDE, COELHO, et al., 2018), a extração, em grande escala, de 

minerais metálicos é frequentemente feita em minas a céu aberto e as minas 

subterrâneas são mais utilizadas para carvão mineral e gemas (minerais utilizados em 

joalheria, pedras preciosas).  

Nos métodos de lavra a céu aberto ou subterrâneo, parte do solo, ou das 

rochas, escavados ou removidos são descartados. Para o material, no qual não se 

encontra minério ou a quantidade é muito reduzida ou ainda no qual está ausente o 

minério especificamente explorado, dá-se o nome de estéril. O seu destino é formar 

pilhas que, em grandes quantidades, alteram a paisagem, muitas vezes, até "mudar 

uma montanha de lugar", quando erigem novas formações e extinguem antigas.  

Nesse caso, as pilhas são feitas em forma de platôs e dão origem a montanhas 

recortadas em degraus, em menor quantidade não são formados os platôs que é uma 

exigência técnica para aumentar a estabilidade do material. O volume de estéril 
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depende do método de lavra utilizado, sendo maior nas minas a céu aberto e menor 

nas minas subterrâneas. 

O estéril não pode ser confundido com rejeito, pois este é um descarte realizado 

durante e/ou depois do processo de beneficiamento. O beneficiamento, por sua vez, 

é o conjunto de operações no qual ocorre a separação entre o mineral desejado e as 

demais substâncias. As etapas básicas desse conjunto de operações são três: 

cominuição; concentração; e deságue. 

A cominuição é o processo de fragmentação dos corpos minerais através de 

peneiramento, britagem e moagem, para facilitar a posterior separação definitiva. 

Nessa etapa, ocorrem as primeiras separações. A concentração separa o mineral alvo 

das demais substâncias (rejeitos). Os processos de concentração são variados e 

podem ser químico, mecânico ou elétrico, além disso a sua aplicação depende das 

características do material e da técnica escolhida por cálculo econômico. Finalmente, 

o deságue é requerido, sobretudo quando são utilizadas grandes quantidades de água 

no processo de concentração. Nessa etapa, o material úmido resultante é filtrado, ou 

decantado, de forma que a parcela úmida é destinada à barragem de rejeitos e a parte 

separada, que pode ficar seca, vai para as pilhas.  

Sobre essa questão ainda é válido pontuar que o uso intensivo da água ameaça 

corpos hídricos (lagoas, rio, lençóis subterrâneos) e, consequentemente, é mais uma 

ameaça à população local. Ademais, também pode atingir populações distantes, a 

depender do uso do corpo hídrico afetado, áreas como cabeceiras de nascentes 

podem afetar regiões inteiras e distantes das minas, por exemplo.  

O rejeito de beneficiamento pode ser lamoso, adensado, pastoso ou seco, de 

acordo com uma escala do mais ao menos úmido. Os rejeitos são estocados em 

reservatórios destinados para esse fim, os quais são chamados de barragens de 

rejeitos e são estruturas que oferecem grandes riscos de construção e operação. Um 

fato interessante sobre os rejeitos é que neles, geralmente, encontram-se outras 

substâncias úteis que são desprezadas por "racionalidade" econômica. 
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3.2 Panorama atual da mineração no Brasil 

3.2.1 Classificações no Brasil 

No Brasil, a classificação do porte de mina estabelecido pela Agência Nacional 

de Mineração (ANM) tem como critério a produção anual medida em toneladas/ano. 

Esse critério, no jargão técnico globalizado, é o Run of Mine (ROM) ou produção bruta 

da mina. Aplica-se, segundo esse critério, a seguinte divisão: 

 

Quadro 3 - Tipos de minerais e usos finais 

Porte da Mina Produção Bruta/ROM 
Mina Grande maior 1 milhão ton/ano 
Mina Média de 100 mil até 1 milhão 

ton/ano 
Mina Pequena de 10 mil até 100 mil 

ton/ano 
Mina Micro abaixo de 10 mil ton/ano 

 
Fonte: Agência Nacional de Mineraçao (ANM) 

 

Observa-se que, embora seja reconhecida, a mineração artesanal não participa 

da classificação apresentada. Essa mineração, no Brasil, é definida como aquela que 

utiliza métodos tradicionais e é realizada por indivíduos ou famílias que retiram dessa 

atividade o seu sustento. No entanto, outros adjetivos são frequentemente associados 

a essa modalidade:  

 

A mineração artesanal, por sua vez, constitui uma parcela do universo 
da mineração caracterizada pelo uso de tecnologia tradicional e 
ineficiente e por mão de obra pouco qualificada (HILSON, 2014; 
HRUSCHKA, ECHAVARRÍA, 2011). Em geral é praticada em 
unidades independentes, muitas vezes informais, sem títulos ou 
licenças, seguindo um modelo de negócios familiar e de subsistência. 
Tem grande sobreposição com operações de micro e pequena 
mineração, mas há exceções em que a mineração de porte médio e 
mesmo algumas poucas de grande porte operam de forma artesanal. 
Cabe salientar que, no Brasil, a mineração com tais características, 
praticada de modo formal, informal ou até ilegal, é comumente 
chamada de garimpo, quando relacionada com a extração de ouro, 
diamante e demais gemas (PROJEKT-CONSULT/RCS GLOBAL, 
2018) 



73 

 

O trecho utiliza uma gama de critérios para definir a mineração artesanal: 

técnico (baixa intensidade tecnológica e ineficiente); jurídico (geralmente ilegal); 

relações de trabalho (negócio familiar e de subsistência); porte (presente em diversos 

portes de mina); e tipo de mineral de interesse (ouro e gemas). É pouco provável que 

o conjunto de características e adjetivações que definem essa modalidade colabore 

para uma imagem positiva da mineração de menor escala. Nisso reside ainda a 

armadilha das classificações, pois não são apenas objetivas, como pretendem, mas 

também mobilizam o subjetivo e o imaginário a partir de uma comparação implícita 

com a mineração de maior porte.   

Nesse sentido, a mineração artesanal não deve ser confundida 

necessariamente com mineração ilegal, considerando que esse atributo pode também 

ser imputado a grandes empreendimentos com a presença de maior intensidade 

tecnológica e que, eventualmente, estejam atuando temporária ou permanentemente 

fora da lei vigente. Pode ser mais difícil esconder uma atividade de lavra em uma mina 

a céu aberto, mas se a empresa que a explora não cumprir todos os requisitos legais, 

ou sonegar impostos, por exemplo, não seria forçoso atribuir a essas situações a 

alcunha de ilegal ou no mínimo irregular? 

O termo ilegal não aparece relacionado aos maiores portes de minas, de forma 

a prevalecer a lógica - válida também no Peru - de "grande demais para ser ilegal". 

Essa lógica, no entanto, não encontra fundamento objetivo algum. Atualmente, no 

Brasil, o garimpo está regulamentado pela Lei nº 7805/1989, que regula a Permissão 

de Lavra Garimpeira, e pela Lei nº 11.685/2008, que criou o Estatuto do Garimpeiro, 

o qual apresenta as seguintes definições de garimpo e garimpeiro:  

 
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei entende-se por: 
I - garimpeiro: toda pessoa física de nacionalidade brasileira que, 
individualmente ou em forma associativa, atue diretamente no 
processo da extração de substâncias minerais garimpáveis; 
II - garimpo: a localidade onde é desenvolvida a atividade de extração 
de substâncias minerais garimpáveis, com aproveitamento imediato 
do jazimento mineral, que, por sua natureza, dimensão, localização e 
utilização econômica, possam ser lavradas, independentemente de 
prévios trabalhos de pesquisa, segundo critérios técnicos do 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; e  
III - minerais garimpáveis: ouro, diamante, cassiterita, columbita, 
tantalita, wolframita, scheelita, demais gemas, rutilo, quartzo, berilo, 
muscovita, espodumênio, lepidolita, feldspato, mica e outros, em tipos 
de ocorrência que vierem a ser indicados, a critério do DNPM, nas 
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formas aluvional, eluvional, coluvial. (Brasil, 2008) citação da lei 
11.685, de 2 de junho de 2008, Institui o Estatuto do Garimpeiro e dá 
outras providências  (BRASIL, 2008). 

 

A convivência entre diferentes portes de mina e diferentes técnicas de lavra 

pode ser muito fluída no desenvolvimento da atividade mineira. Atualmente, estão em 

funcionamento garimpos que utilizam tecnologia e em nada lembram as massas 

humanas de Serra Pelada21, confundidas com a paisagem de terra e lama (PROJEKT-

CONSULT/RCS GLOBAL, 2018).  

3.2.2 A economia mineral no Brasil 

A participação da mineração no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, em 2018, 

foi de 2,44%. O PIB mineral é o resultado das atividades de extração de minério e 

transformação de minerais metálicos (metalurgia), como aço, ferro-gusa, ferro-ligas, 

alumínio, e da transformação (beneficiamento) de minerais não metálicos, como 

cimento, cal, gesso, vidro, cerâmica, adubos, fertilizantes.  Para o PIB mineral de 

2,44%, em 2018, a contribuição da atividade extrativa foi de apenas 0,64%.  

Em geral, a apresentação da participação da mineração no PIB causa dúvida 

ou surpresa, pois o número parece não corresponder à magnitude da atividade que 

se estende por áreas imensas, utilizando um maquinário e uma rede de transporte 

com ferrovias e portos praticamente exclusivos. Assim como parece não corresponder 

à importância que lhe é atribuída pelos dirigentes de empresas e pela classe política 

das regiões em que operam.  

A ocupação do território nacional, segundo o critério de área onerada22 por 

títulos autorizativos de lavras, é de 0,62%.   Essa é outra informação capaz de causar 

a sensação de que é “feito muito barulho por nada” - sobretudo oriundo das 

 
 
 
21 Serra Pelada foi o maior garimpo a céu aberto de ouro do mundo tendo abrigado 80 mil garimpeiros 
registrados legalmente na década de 1980. Está localizada no município de Curionópolis (PA), cujo 
nome faz referência ao militar responsável pela operação do garimpo Major Sebastião Curió, atribuição 
que recebeu do último presidente da ditadura civil-militar no Brasil João Figueiredo.  Curió comandou 
o garimpo com mãos de ferro sendo posteriormente (2012) denunciado por uma série de crimes 
cometidos no cumprimento de sua tarefa, impediu qualquer organização dos trabalhadores e enfrentou 
os levantes de forma tirana e violenta.  
22 Área onerada são aquelas para as quais já os direitos minerários já foram autorizados pela autoridade 
competente. Atualmente essa função é cumprida pela Agência Nacional de Mineração. 
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populações afetadas pelas atividades - por que tanto barulho por menos de 1% do 

território de um país tão grande?   

No Brasil, a atividade de extração de minérios e sua transformação é parte 

indissociável da história do país. Desde a chegada dos colonizadores, houve uma 

busca por metais preciosos, depois, o ciclo do ouro no século XVIII e, finalmente, no 

século XX, os episódios que estão diretamente ligados ao empreendimento da 

industrialização, a qual nem todos os países da região lograram. 

Em 1941, o financiamento norte-americano para a instalação da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) e, em 1942, a criação da estatal Companhia Vale do Rio 

Doce S.A são marcos da mineração e siderurgia modernas, bem como do  

alinhamento aos EUA durante a Segunda Guerra Mundial.  Foi nesse contexto e 

condição que houve a instalação da indústria de base para apoiar o projeto de 

industrialização nacional 

A geologia do Brasil é privilegiada em diversidade de minérios e também na 

grandeza de depósitos para vários deles, dessa forma o país tem destaque nos 

critérios de reserva23 e produção de vários minerais. A região tem posições de 

destaque como um dos principais produtores mundiais para vários minérios. Vale 

ressaltar que as reservas não são estáticas, pois variam conforme o ritmo da pesquisa 

e as novas descobertas, tanto na crosta terrestre, quanto a partir das novas fronteiras 

minerais24.  As maiores participações em reservas conhecidas, até o momento, 

seguem conforme tabela:    

  
Tabela 1 - Dez maiores participações (%) das reservas minerais brasileiras no 

mundo (2015-2016) e posição em ranking mundial 

                                                                                                                      (continua)  
Substâncias  2015 2016 Ranking* 

Nióbio 98,1 98,8 1 

Tântalo 33,5 32,8 2 
 

 
 
 
23 Reserva Mineral é a parte disponível do recurso mineral para lavra que pode ser produzida 
economicamente, ou seja, que pode ser vendida com lucro. (GOMIDE, COELHO, et al., 2018) 
24 As novas fronteiras minerais podem ser caracterizadas como permissão para pesquisa e exploração 
na crosta terrestre, nesse caso é uma fronteira que tem caráter legal e político. Outras fronteiras 
dependem de desenvolvimentos tecnológicos para serem pesquisadas e exploradas. A superação da 
técnica atual vem possibilitando pesquisas no fundo do mar - essa já avançadas - e no espaço em 
estágios iniciais.  



76 

                                                                                  (continuação) 
Grafita Natural 31,4 28,8 1 

Barita 24,8 23,6 2 

Manganês 30,1 19,3 1 

Níquel 13,7 18,9 2 

Terras Raras 17,4 17,5 2 

Ferro 16,6 16,8 2 

Vermiculita 13,2 14,9 3 

Alumínio (Bauxita) 9,3 9,3 4 
 Fonte: Ministério de Minas e Energia 

* Dados de 2017, apurados em United States Geological Service 

 

O critério de dez maiores participações nas reservas mundiais deixou de fora a 

pequena participação nas reservas de ouro de 4,4% em 2017. No entanto, essa 

participação colocou o Brasil na sexta posição mundial em relação ao metal precioso.  

Esse registro tem relevância, considerando o alto valor desse metal e a sua longa 

história de exploração no país. 

A produção nem sempre está diretamente alinhada às reservas, pois a efetiva 

apropriação depende de cálculos econômicos que envolvem alguns itens como: os 

preços internacionais; a expectativa de demanda; empresas dispostas ao 

empreendimento; conflitos socioambientais; e legislação. As maiores produções do 

Brasil, seguindo o mesmo critério utilizado para as reservas, mostram que são 

explorados minérios que não necessariamente figuram entre aqueles de maiores 

reservas, assim como existem reservas que não são exploradas de acordo com a sua 

magnitude.  

 

Tabela 2 - Dez maiores participações (%) do Brasil na produção mineral no mundo 
(2016 e 2018*) 

Substâncias 2016 2018 

Nióbio (contido) 93,7 90,9 

Minério de Ferro 18,9 18,4 

Talco e Pirofilita 6,0 11,3 

Grafita Natural 5,2 10,4 

Bauxita 13,1 9,0 
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Vanádio (pentóxido) 10,2 8,6 

Manganês (contido) 7,3 6,7 

Magnesita 5,9 6,6 

Alumina 9,0 6,1 

Estanho (contido) 7,2 5,8 
Fonte: Ministério de Minas e Energia. 
* O dado de 2018 é provisório podendo sofrer alterações futuras por 
motivo de atualização dos dados junto às fontes de informações 

 

A contribuição da mineração para a balança comercial brasileira é muito mais 

expressiva que a sua participação no PIB. Em 2019, os produtos da mineração 

(incluindo metalurgia) corresponderam a 22,6% do total exportado e a 14,9% da 

importação, resultando, portanto, em um superávit nada desprezível de US$ 24,5 

bilhões diante de um superávit total de US$ 48 bilhões. Em outras palavras, o saldo 

das transações comerciais minerais contribuiu com pouco mais da metade (51%) do 

superávit do país em 2019 (MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, 2020, p.9)  

O minério de ferro domina a pauta de exportação mineral, com 83% do total 

exportado, ao passo que, entre as importações, se destaca o carvão metalúrgico 

(40%), seguido de potássio (37%), ambos do grupo de minerais não metálicos em que 

o país é deficitário. O carvão metalúrgico é utilizado nos altos-fornos da indústria 

siderúrgica, enquanto o carvão mineral disponível no Brasil não é adequado para esse 

fim, pois "possui grande percentual de cinza misturado à matéria carbonosa e baixo 

grau de carbonificação" (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2020, p. 11).   

Durante o período da alta internacional de preços (2002-2012), a participação 

da mineração na pauta exportadora do país chegou a triplicar.  A participação saiu de 

um dígito e não retornou mais: em 2002, as exportações registraram 6,6%; em 2011, 

chegou ao pico de 18,7% equivalente a US$ 47,7 bilhões. No entanto, seguiu-se um 

declínio e, nos últimos 4 anos da série apresentada a seguir, a participação tem se 

mantido estável, com uma média de aproximadamente 11% (Gráfico 09).   
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Gráfico 9 - Participação (%) da mineração no total exportado - Brasil  

Fonte: Comex Stat/MDIC 
 

O aumento da participação nas exportações dos produtos da extração mineral 

- portanto com baixo valor agregado - é um indicador de especialização produtiva em 

produtos básicos. Os termos de troca favoráveis impulsionaram essas exportações, 

nesse contexto o aumento de demanda por metais da China é outro fator que não 

pode ser desprezado como impulsionador do aumento de participação na pauta 

exportadora, pois a participação da China como destino de exportação passou de 

13,2% em 2001 para  47,8%  em 2019 (Anexo A) .  

A Companhia Vale é a principal empresa do setor no Brasil. Na exploração do 

minério de ferro, detém uma participação de 71,90% e, em outras substâncias, 

também tem uma atuação expressiva: cobre (14,7%); manganês (14,6%); e níquel 

(18,1%) (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2019). Essas características já seriam suficientes 

para alçá-la ao posto de maior e mais importante empresa do ramo, contudo a Vale 

ainda detém participações e controla várias outras empresas do setor mineral e, ainda, 

espalha sua influência por setores correlatos, como pesquisa, transporte e energia. 

A partir de sua criação, a história da Companhia e do desenvolvimento do setor 

mineral no país do estão intrinsecamente relacionados. Em 1942, a Vale do Rio Doce 

foi constituída como companhia estatal e a sua genealogia remete a icônicas 

empresas privadas:  

Criada [a Companhia Vale do Rio Doce S/A) a partir da incorporação 
da Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia S.A e da Itabira 
de Mineração S.A., trazia, no pacote de sua fundação, a manutenção, 
a exploração e a ampliação da Estrada de Ferro Vitória e Minas 
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(EFVM). No pacote viria também a Mina do Cauê - minimamente 
explorada durante a passagem de Percival Faquar pela presidência da 
Itabira Iron Company -, que se transformaria em uma espécie de 
símbolo dos primeiros tempos da Vale (VALE, 2012)  

Em 1997, quando da sua privatização, a CVRD já era a maior exportadora de 

minério de ferro do mundo e também havia iniciado e/ou consolidado todo o estado 

das artes em que se encontra atualmente: expansão para o norte do país, com o 

projeto Grande Carajás; construção da infraestrutura de portos e ferrovias (COELHO, 

2017). Se existe um modelo de mineração no país, esse modelo é ditado diretamente, 

ou largamente influenciado, pela ex-CVRD S.A, atual Vale. 

O empreendimento da mineração exige a utilização de grandes quantidades de 

energia e de água. Dessa forma, a disponibilidade de ambos em abundância é um 

fator chave para a segurança dos empreendimentos. A escassez de água e/ou a 

disputa para vários usos (dessedentação humana e animal, agricultura, pesca, 

geração de energia elétrica, lazer e outros) se constituem tipos de conflitos associados 

à atividade minerária. 

O consumo de energia elétrica pelas atividades extrativa e de transformação 

foi de 32 GWh, em 2017. Esse volume corresponde a 14,2% do total da indústria e 

6,1% do total do país naquele ano (DEPARTAMENTO DE TRANSFORMAÇÃO E 

TECNOLOGIA MINERAL, 2020). O consumo de água e de energia pode implicar em 

acréscimo da atividade extrativista como um todo.  A demanda por energia pode 

aumentar a procura por carvão mineral como insumo para acionar termoelétricas e 

tanto para a energia quanto para a água grandes obras de infraestrutura, como canais 

de irrigação e construção de hidroelétricas, são demandadas para garantir 

suprimentos livres de risco e sem interrupção. 

3.2.3 O preço do futuro no Brasil: compensação financeira pela exploração de 
recursos não renováveis 

A compensação vigente pela extração de recursos minerais foi instituída em 

1989, quando foi criada a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais (CFEM). A maior parte desses recursos dirige-se aos municípios em que 

ocorrem as atividades extrativas. O princípio que norteia a criação de mecanismos de 

compensação é a exploração de um recurso finito que será necessariamente 

subtraído das futuras gerações. Portanto, condições para que novas atividades 
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econômicas possam ser geradas naquele território com a extinção do produto básico 

devem ser criadas (BRASIL, 1989)  

A atividade mineral tem renda predominante oriunda de atividades com uso 

intensivo de capital - salvo tipos de garimpo ou mineração artesanal -, que gera poucos 

empregos em comparação ao capital empregado e à força de trabalho requerida.  A 

soma desses e outros itens gera o fenômeno de minero-dependência e coloca em 

evidência a urgência de planejar o futuro sem a mineração, pois, quanto maior a 

dependência, maior o impacto da cessão e/ou modificação da atividade.  

Recentemente, o entendimento sobre a quem a CFEM é devida foi ampliado, 

com a Lei nº 13.450, de 18 de dezembro de 2017, que passou a considerar como 

afetados também os municípios que abrigam estruturas de transportes para a 

mineração (ferrovias, minerodutos, portos), assim como aqueles em que se localizam 

as barragens de rejeitos, pilhas de estéril, plantas de beneficiamento e demais 

estruturas partícipes do aproveitamento econômico da riqueza mineral (restaurantes, 

instalações administrativas e/ou de apoio à produção etc). A CFEM não é uma 

compensação por danos ambientais, pois esse tema é tratado em separado pelos 

órgãos ambientais competentes que, por sua vez, também estabelecem 

compensações a serem pagas de acordo com o plano específico de cada 

empreendimento (INESC, 2018).    

As alíquotas incidem sobre o faturamento das empresas depois de deduzidas 

despesas com impostos e variam de 1% até 4% conforme a substância mineral. Além 

disso, está previsto o pagamento dessa compensação no caso de mineral para 

autoconsumo, exportação, minerais adquiridos em leilões e na lavra garimpeira. A 

distribuição do montante arrecadado de CFEM tem os seguintes destinatários e 

percentuais: 

 

Quadro 4 - Distribuição da CFEM 

(continua) 
Destino % 

Agência Nacional de Mineração (ANM) 7,0 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1,0 
Centro de Tecnologia Mineral (Cetem) 1,8 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) 0,2 

                                                                                              
 
 



81 

  (continuação) 
Distrito Federal e Estados onde ocorrer produção 15,0 
Distrito Federal e Municípios onde ocorrer produção  60,0 
Distrito Federal e Municípios afetados 15,0 

Fonte: INESC, 2018 

 

Nos últimos 12 meses, findos em março de 2020, a Agência Nacional de 

Mineração distribuiu recursos para 1.361 municípios. Desses, 461 municípios 

afetados pela estrutura de transportes para a mineração (ferrovias, dutos, portos) . 

Ainda, mais de 900 municípios foram beneficiados na condição de afetados pela 

atividade propriamente dita, além de barragens de rejeitos, depósitos de estéril e 

demais estruturas partícipes da produção da riqueza mineral. 

Em 2019, o montante desses recursos foi de R$ 4,5 bilhões recolhidos a partir 

da mineração de 181 substâncias. Dois estados brasileiros originaram quase toda a 

arrecadação: Pará (48,7%) e Minas Gerais (40,7%), totalizando 89,4% do total. As 

substâncias mais relevantes são minério de ferro (78,1%), minério de cobre (4,5%), 

minério de ouro (4,5%) e minério de alumínio (2,7%), as quais, juntas, equivalem a 

89,8%. O valor distribuído foi equivalente a 2,94% da base sobre a qual incide, ou 

seja, sobre o faturamento das empresas depois de deduzidos os impostos (AGÊNCIA 

NACIONAL DE MINERAÇÃO , 2021).  

Uma parte considerável da relação entre mineração e desenvolvimento passa 

pelo tema da quantidade e qualidade da apropriação da renda pelos Estados 

nacionais. A atividade econômica é finita segundo sua própria natureza e transforma 

profundamente os territórios em que se instala. Assim, é muito frequente que, uma 

vez em funcionamento, a mineração se torne o vetor do dinamismo econômico, 

influenciando, direta ou indiretamente, as demais atividades.   

A CFEM é uma renda de natureza não tributária, não é, portanto, parte dos 

impostos a que a mineração deve fazer jus, embora seu recolhimento também seja 

obrigatório. A tributação também é relevante quando o tema é a apropriação da renda 

mineira pelo Estado nacional e por entes subnacionais. Contudo, neste trabalho, 

enfatiza-se a apropriação direta da renda minerária por meio da CFEM.  

A renda apropriada sob a forma da CFEM e a forma como é utilizada tem relação 

com a qualidade de vida e do ambiente enquanto perdura a atividade e após o seu 

encerramento. A quantidade arrecadada e sua utilização são bastante questionadas 

por moradores dos territórios minerados. A legislação proíbe que o recurso seja 
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utilizado para pagamento de funcionários públicos e não há mais orientações sobre a 

sua destinação, de forma que existe um grau de arbitrariedade muito grande em 

relação ao seu uso e pouca transparência dado que não envolve nem os trabalhadores 

nem a população afetada nas decisões sobre seus usos.   (INESC, 2018). 

3.2.4 Minério de ferro 

O ferro é o quarto elemento químico mais abundante na crosta terrestre, atrás 

apenas de oxigênio (46,6%), silício (26,72%) e alumínio (8,13%). Com participação de 

5%, essa substância tem sido usada há milhares de anos e seu consumo mundial 

ainda cresce.  O ferro é versátil, pois, a partir de diferentes combinações com carbono, 

níquel, cromo, silício e outros metais, gera diferentes ligas para as quais a imaginação 

humana ainda não encontrou limites no que se refere ao uso:   

No nosso dia-a-dia, o ferro é encontrado em quase tudo que 
utilizamos, como em parafusos, utensílios de cozinha, 
ferramentas, transporte motorizado, máquinas, material de 
construção, navios, concreto armado dos viadutos, prédios e 
construções, nos aviões e em outras inúmeras aplicações. Nos 
tempos mais remotos, o ferro foi utilizado no desenvolvimento de 
ferramentas para auxiliar nas tarefas básicas na agricultura, na 
caça, na guerra e no transporte. A sua importância é ampliada 
durante a expansão marítima por volta do século XV e, 
principalmente, com a Revolução Industrial, nos fins do século 
XVIII à primeira metade do século XIX. (DUARTE, 2019). 

A produção brasileira de minério de ferro continua em expansão, sendo o 

projeto S11D, da Vale, na Floresta Nacional de Carajás, estado do Pará, o último 

grande empreendimento colocado em operação. A capacidade de produção do S11D 

é de 90 milhões de toneladas ao ano e a reserva estimada é de 10 bilhões de 

toneladas de ferro, sendo apenas no bloco D (daí parte do nome da operação) 

estimado em 2,78 bilhões de toneladas. O projeto Carajás tem como grande atrativo, 

além da quantidade, o teor de pureza do minério, 67%, o maior do mundo.  

Ainda assim, o Brasil não é o detentor nem da maior reserva, nem da maior 

produção dessa substância, esse posto cabe à Austrália que, em 2017, apresentou 

reservas de 50 bilhões de toneladas e produção de 880 milhões de toneladas. Nesse 

mesmo ano, o Brasil apresentou, respectivamente, 33,7 bilhões/ton e 453,7 

milhões/ton.   
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Gráfico 10 - Produção Mundial, Produção Do Brasil (em milhões de toneladas) e  % 
sobre o Total Mundial do minério de ferro (1930-2018) 

 
Fonte: Ministério de Minas e Energia e United States Geological Service 

 

Em 2019, o consumo per capita de aço bruto, principal destino do minério de 

ferro, no Brasil, foi de 110,4 kg/habitante. Nos países de mais alta renda, esse 

consumo é significativamente maior, de 329,7 kg/habitante, nos EUA, ou 441,7 

kg/habitante, na Alemanha (ANUÁRIO ESTATÍSTICO INSTITUTO AÇO BRASIL, 

2020). O aço bruto é uma variável coincidente da economia, ou seja, acompanha 

simultaneamente o dinamismo econômico geral. Ainda, tem especial importância o 

nível de investimentos em infraestrutura e construção civil, por demandarem muito aço 

em seus processos.  

3.2.4.1 A montanha pulverizada: o Pico do Cauê 
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- trem maior do mundo, tomem nota -  
foge minha serra, vai 

deixando no meu corpo e na paisagem 
mísero pó de ferro e este não passa 

 
(Trecho do poema A montanha pulverizada, de Carlos Drummond de 

Andrade) 
 
 

O Pico do Cauê em Itabira (MG) é um bom exemplo, poético e imagético, da 

exploração do minério de ferro. A montanha foi imortalizada nos versos do poeta 

Carlos Drummond de Andrade, que, literalmente, viu o Pico desaparecer. Com seus  

1.370 metros de altura, tornou-se, em 1944, a Mina do Cauê, quando começou a ser 

operado pela recém criada Companhia Vale do Rio Doce. O núcleo urbano de Itabira 

sempre foi muito próximo à localização do Pico que tinha suas singularidades: emitia 

um brilho intenso devido à farta presença de minério de ferro e hematita (VALE, 2021).  

O fascínio e as primeiras fantasias de que seria recheado com metais preciosos deu 

lugar a uma cratera. Em outras palavras, é como se o Pico tivesse sido invertido e, 

depois, desaparecido em protesto aos maus-tratos. Ficaram a cratera e a poesia.  

 

Figura 2 - Pico do Cauê antes e depois da exploração de minério de ferro 

 
Fonte: Abreu, 2017 
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3.3 Panorama atual da mineração no Peru  

3.3.1 A economia mineral no Peru 

O registro mais recente da participação da mineração no produto interno bruto 

peruano apresentou o percentual de 9,1% em 2019 para a atividade extrativista.  A 

transformação mineral  (refino de metais não ferrosos, manufatura de minerais não 

metálicos e indústria do ferro e aço) adicionam mais 2,5%  ao PIB da mineração, 

resultando em um total de  11,6% (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 

2020).  

O crescimento desse percentual é desejado pelas autoridades do país e o 

caminho oficialmente apontado é o aumento da captação dos investimentos externos 

e o desenvolvimento de inovações tecnológicas entre os fornecedores (equipamentos 

de segurança, iluminação, caminhões, maquinaria pesada, assessoria, 

telecomunicação). O incremento da participação da mineração no PIB por meio da 

geração de valor na cadeia de produção mineira toma como exemplo a Austrália, com 

a cadeia de fornecedores respondendo por 10%  do PIB e a mineração propriamente 

dita por 12% do total do produto anual. No Peru, esses percentuais são de e 3%25 e 

9,1%, respectivamente (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 2020, p. 24). 

Em 2019, o país captou 5,9% de todo investimento mundial para exploração  

mineira26 e declarou que o objetivo é atingir o percentual de 8% dos investimentos 

mundiais em 2021 (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 2020, p. 19).  Para atingir 

esse objetivo, o país vem reformando sua legislação desde a década de 1990 para 

oferecer menos entraves e mais garantias aos investidores internacionais, isso 

implica, por exemplo, em uma carga tributária estável e reduzida, trâmites ágeis para 

obtenção de licenças para pesquisa e exploração, mão de obra barata e qualificada, 

níveis de exigências sociais e ambientais que não atrapalhem os negócios e, ao fim e 

ao cabo, que ainda seja uma mineração que promova o desenvolvimento sustentável. 

 
 
 
25 Así, en dicho país [Austrália], la minería aporta aproximadamente 12% del PBI y los proveedores 
mineros, 10%. En Perú en cambio, el aporte de la minería al PBI es de alrededor de 9%, pero el de los 
proveedores es sólo 3%, lo que indica una importante oportunidad de crecimiento para nuestro país. 
(MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 2020, p. 24). 
26 Com o percentual de 5,9%, o país ficou em quinto lugar em captação de investimentos, atrás do 
Canadá (16%), Austrália (14%), EUA (10%)  e Chile (7%); a China e a Rússia receberam 4% cada 
(MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 2020). 
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A dificuldade para alcançar os resultados declarados a partir dos mecanismos 

implementados, sobretudo se forem seguidos critérios rigorosos com a inclusão das 

demandas das comunidades e dos trabalhadores, fica logo evidente.  

 A participação da mineração na pauta exportadora peruana é muito superior à 

brasileira. O lema "Perú, país minero" está muito presente em publicações sobre o 

setor como uma forma de exaltar a atividade e criar uma identidade com o país. Essa 

dinâmica não se dá sem motivo. Entre 1998 e 2018, o patamar mínimo de participação 

nas exportações ficou abaixo de 50% em apenas três anos: 1998; 2000; 2001. No 

período do boom das commodities, a mineração chegou a atingir 62,4% do total 

exportado (2007), equivalente a US$ 23,8 bilhões. 

 
Gráfico 11 - Participação (%) da mineração no total exportado - Peru - 1998 a 2019 

 
Fonte: Trademap 

 

Em 2019, a mineração exportou US$ 28,7 bilhões, equivalente a 60,2% do total 

das vendas do país ao exterior, e se incluída a categoria sidero-metalúrgica, tem-se 

US$ 29,9 bilhões, 62,9% do total  (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, 2020).  Os 

minerais metálicos representam quase a totalidade, com 59%, deixando apenas 1,3% 

para os não metálicos e a transformação mineral registrou 2,7%. As substâncias 

cobre, ouro, zinco e chumbo são dominantes entre os itens exportados nessa 

categoria.  
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Gráfico 12 - Exportações, Peru (2019) 

 
Fonte: Ministerio de Minas y Energia, 2020 

 

Nesse mesmo ano, o Peru foi responsável por 5,9% do total de minérios 

exportados no mundo. O principal destino de exportação foi a China (60%), em 

seguida, a Suíça (8%), o Canadá (7%), Índia (6%), Coréia do Sul (6%), Japão (5%). 

Nos demais países, a participação individual não atingiu 5%. Assim como no Brasil, a 

parceria comercial com a China avançou muito no século XXI, tendo esse país 

recebido, em 2001, 15,5% das exportações e, em 2019, 60,7% (ver Anexo A). 

As reservas peruanas estão entre as maiores do mundo para importantes tipos 

de substâncias. O país possui a maior reserva do mundo de prata (21,4%), o cobre, 

que lidera as exportações, ocupa segundo lugar nesse ranking, com 10% das 

reservas. Nesse item, o vizinho, Chile, lidera absoluto com 23% do total.  O ouro, 

embora seja o segundo produto mais importante da pauta de exportações em valor, 

ocupa a sétima posição no ranking, portanto, atrás do Brasil que tem registrado a 

sexta posição para esse metal precioso. 
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Tabela 3 - Reservas minerais peruanas, % mundial e posição no ranking (2019) 

Metal Unidades Reserva 
Part    

Mundial % 
Ranking 

Cobre 
Milhões 

de TM 

            

87.000  
10,00 2o 

Ouro TM 
               

2.100  
4,20 7o 

Zinco 
Milhões 

de TM 

            

19.000  
7,60 5o  

Prata  
         

120.000  
21,4 1o 

Chumbo 
Milhões 

de TM 

               

6.300  
7,00 4o 

Estanho  TM 
         

110.000  
2,30 9o 

Molibdênio TM 
               

2.900  
16,10 2o 

Fonte: Ministerio de Minas y Energia, 2020 

 

O cobre é dominante na produção mineira peruana e registrou seu recorde 

histórico em  201927. Dessa maneira, garantiu a segunda posição no ranking mundial.  

A produção de prata ocupou essa mesma colocação. Embora o país seja o maior 

detentor de reservas, a liderança mundial de produção desse minério é do México28.  

Em relação ao ouro, segundo metal em importância entre as exportações medidas em 

valor, o país ocupou a oitava produção mundial (Tabela 04).  

 

 

 

 
 

 
 
27 A produção do cobre apresentou a maior taxa de crescimento entre os principais metais exportados 
no período 2010-2019, no primeiro ano desse período, registrou 1,23 milhões de toneladas e, ao final, 
2,46 milhões de toneladas, equivalentes a uma taxa de 96,9% (MINISTÉRIO DE MINAS Y ENERGÍA, 
2020) 
28 A produção estimada de prata mexicana, em 2019, foi de 6,3 milhões de toneladas, portanto, 63,2% 
superior ao registrado no Peru. (idem) 
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Tabela 4 - Produção estimada de minerais metálicos, participação %  na produção 

mundial e posição no ranking  (2019) 

Metal Unidade Produção 
Part. % 

Mundial 
Ranking 

Cobre 
Milhões 

de TM 

                  

2,46  
12,1 2o 

Ouro TM 
                    

128  
3,9 8o 

Prata TM 
               

3.860  
14,3 2o 

Zinco 
Milhões 

de TM 

                  

1,40  
11,0 2o 

Chumbo 
Milhões 

de TM 

                    

308  
6,8 3o 

Estanho TM 
            

19.853  
6,4 4o 

Molibidênio TM 
            

30.441  
10,3 4o 

Fonte: Ministerio de Minas y Energia, 2020 

 

A mineração encontra limites no território a partir da existência prévia de outras 

atividades ou da destinação de áreas para outros fins. O Peru dispõe de 388,6 mil km² 

de território soberano. Desse total, 30,23% se encontra, atualmente, vetado para essa 

finalidade e destinado a outros usos como: área de preservação de interesse natural 

e/ou arqueológico (15,03%); gasodutos, oleodutos, ecossistemas frágeis e outros 

(6,49%); projetos hidráulicos (5,2%); demais (3,51%). 

A parte do território em uso efetivo na mineração é de 1,3% ou 5 mil km². No  

entanto, entre os direitos minerários já outorgados e aqueles que se encontram em 

trâmite, esse percentual salta para a destinação de 14,17% do território, sendo 

10,20% na primeira classificação e 3,97% na segunda (MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGÍA, 2020, p. 31).  
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3.3.2 Reformas na legislação mineira e privatizações  

As características de organização do setor podem ser analisadas ao longo do 

tempo tendo por marcos as grandes reformas ocorridas na legislação mineira no país:  

En el Perú ha habido cuatro Leyes Mineras en los últimos 45 
años: el Código de Minería de 1950, de inspiración abiertamente 
liberal; el Decreto Ley 17792, dado por el Gobierno del General 
Velasco Alvarado, en 1969, que buscó promover la actividad 
empresarial del Estado en el sector; la Ley General de Minería 
de 1981, que se orientó a promover la inversión privada, sin 
desmontar la actividad empresarial del Estado. Finalmente, en 
noviembre de 1991 se promulgó la Ley de Promoción de 
Inversiones en el sector minero, Decreto Legislativo 708. En 
1992, se promulgó el Texto Unico Ordenado (TUO) de la Ley 
General de Minería (Decreto Supremo 014- 92 del Ministerio de 
Energía y Minas), que rige hasta la actualidad; la inspiración de 
esta legislación pone el énfasis en el impulso a la actividad 
privada, procediéndose a la privatizació de las minas y las 
refinerías de propiedad de las empresas públicas del sector 
(SÁNCHEZ, 1999, p. 15).  

 O incentivo à mineração foi o sentido de todas as legislações. Cada qual em 

seu momento histórico e com suas arquiteturas específicas, elas compartilharam o 

objetivo da expansão da atividade. Nos anos 1950, sob a legislação de inspiração 

liberal, instalaram-se a Southern Copper Corporation e a Marcona Mining, ambas de 

origem norte-americana. A primeira ainda atua com relevância na extração de cobre, 

zinco e molibdênio,  a segunda  foi estatizada nos anos 1970 e passou a denominar-

se Hierro Perú, posteriormente, durante a privatização dos anos 1990, foi adquirida 

por capitais chineses.  

Os anos 1970 foram marcados pela determinação e capacidade estatal para 

realizar investimentos no setor, foi o período Velasco Alvarado.  As inversões públicas 

cresceram nesse período e encontraram o seu auge no início dos anos 1980. Depois, 

foram diminuindo até o raquitismo nos anos 1990, quando a nova legislação passou 

a incentivar as inversões privadas. Em 1980, foram investidos na mineração US$ 

497,15 milhões, valor que significava um crescimento de 4.142 vezes sobre o ano de 

1970 e era 33 vezes superior ao investimento de 1995 (SÁNCHEZ, 1999).  

 A chegada de Alberto Fujimori à presidência do Peru, em 1990, determinou a 

última das grandes mudanças institucionais na regulamentação do setor.  Em 1991, a 

Ley de Promoción de Inversiones en el sector minero (Decreto Legislativo 708) 
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determinou a caducidade de muitos direitos mineiros concedidos anteriormente para 

privilegiar a concessão de novos direitos mineiros na tentativa de acelerar a 

exploração. A avaliação era de que muitos direitos minerários antigos não tinham sido 

convertidos em pesquisa e/ou exploração e, por isso, deveriam ser de alguma maneira 

cancelados. O boom mineiro ocorreu efetivamente no Peru nessa década, quando, de 

10 milhões de hectares para exploração mineira em 1990, houve um salto, em 1998, 

para 17 milhões. Ou seja, 43,8% do território do país estava reservado para a atividade 

de pesquisa e exploração de novas possibilidades de retirada de minério.   

 Em 3 de junho de 1992, foi publicado o Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería Decreto Supremo nº 014-92-EM, a qual é ainda vigente. De caráter 

neoliberal - sob a influência do Consenso de Washington29 -, o texto tem como objetivo 

incentivar os investimentos privados, sobretudo, os estrangeiros. Para tanto, 

assegurou benefícios fiscais e seguranças jurídica e administrativa.  

 

a) Estabilidade tributária, cambial e administrativa; 

b) Tributação exclusiva sobre a renda distribuída pelos titulares dos direitos mineiros; 

c) Dedução dos impostos que incidem sobre a produção;  

d) Dedução dos investimentos em infraestrutura aprovados pelas autoridades; 

e) Não discriminação entre investimentos nacionais e estrangeiros no tocante ao 

câmbio e a outras medidas; 

f) Nenhuma limitação para envio de lucros e livre disponibilidade à moeda 

estrangeira; 

g) Livre comercialização dos produtos. 

 

Outra reforma importante está relacionada ao uso das terras: em caso de litígio 

sobre seu uso, a preferência é dada aos investidores mineiros ou de hidrocarbonetos. 

Essa preferência atuou, principalmente, contra a população camponesa que já entrava 

perdedora em caso de disputa. Nesses casos, a legislação previu a indenização, em 

espécie, segundo valor arbitrado por Resolução Suprema.  

 
 
 
29 O Consenso de Washington é o nome pelo qual ficou conhecida uma série de recomendações de 
reformas aos governos latino-americanos. Os elaboradores foram os especialistas em América Latina 
do Banco Mundial,  FMI e funcionários do governo dos EUA. Entre as recomendações, estavam as 
privatizações e a livre circulação de fluxos de capitais.   
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As empresas estatais constituídas ao longo dos anos 1970 foram totalmente 

privatizadas nos anos 1990.  Em 1991, as vendas começaram pela média mineração 

e, a partir do final de 1992, as grandes estatais MineroPeru e Centromin foram 

desmembradas e privatizadas em ofertas públicas, nas quais se exigia o compromisso 

de novos investimentos. A soma de pagamentos à vista, pagamentos com títulos da 

dívida externa e compromisso de novas inversões resultou em total de US$ 2,0 bilhões 

em 1998 (SÁNCHEZ, 1999). 

As privatizações e o compromisso de novos investimentos elevaram os 

investimentos de US$ 20 milhões em 1990 para US 1,1 bilhão em 1998,  resultando  

na soma  de US$ 2,9 bi no período, incluindo investimentos não oriundos do processo 

de privatização. A distribuição de todos os investimentos desse período foi: a) 31% 

eram compromissos de novos investimentos, que foi uma exigência do processo de 

privatização; b) 24% foram desembolsados pela Southern Copper Corporation, 

empresa privada instalada nos anos 1950 e que permaneceu no país; c) 19% foram 

destinados a novos projetos privados da grande mineração; d)  25% foram destinados 

a novos projetos na média mineração.  

O aumento dos investimentos nos anos 1990 não se traduziu em geração de 

postos de trabalho, pois as privatizações e a injeção dos primeiros recursos foram 

desastrosos em relação ao emprego. O contingente de trabalhadores diretos no setor 

mineiro diminuiu de 26,7 mil, em 1990, para 2,3 mil, em 1998 Fonte bibliográfica 
inválida especificada..   

3.3.3 O preço do futuro no Peru: compensação financeira pela exploração de 
recursos não renováveis 

Os royalties da mineração no Peru são formados pelo canon minero 

(arrendamento mineiro), as regalías (royalties), o  direito de vigência e a produção 

mínima e penalidade. Esses pagamentos são de natureza não tributária e estão 

relacionados ao direito de exploração do recurso natural não renovável. Além desses 

pagamentos, existem os demais de natureza tributária que são exigidos da mineração 

assim como de qualquer outra atividade econômica.  

As regalías começaram a ser pagas em 2005, como uma tentativa do Estado 

peruano de aumentar sua apropriação da renda no período de bonança. Todavia, a 
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sua aplicação foi limitada às empresas que não possuíam contrato de estabilidade 

tributária.  

No Peru, há muitas críticas sobre o montante da captura da renda mineira 

tributária e não tributária pelo Estado, invariavelmente, o debate remete às reformas 

dos anos 1990, as quais, na ânsia de atrair investimentos, legislaram em favor da 

diminuição de impostos de qualquer natureza. O especial interesse deste trabalho 

está na renda não tributária que tem a suposta característica de não estar diretamente 

atrelada à geração de renda pelo empreendimento, pois, em se tratando de 

mecanismo de compensação pela atividade produtiva, é razoável supor que nem 

sempre os lucros serão exorbitantes e ainda assim as atividades podem infrigir 

impactos para os quais deve ser destinada a arrecadação não tributária 

compensatória. 

Na prática, a separação é muito tênue, pois o principal mecanismo de captura 

não tributária, o canon minero, tem como base de incidência o montante pago do 

imposto de renda, que, por sua vez, é diretamente afetado por todos os benefícios 

tributários de que as empresas gozam largamente no país.  (ECHAVE et al., 2009). 

No caso do canon mineiro, há uma influência direta do regime tributário sobre a renda 

não tributária. Os demais itens são apurados sobre outras bases de incidência 

(Quadro 05). 

 
Quadro 5 - Royalties da mineração no Peru 

(continua) 
 Canon Regalías Direito de 

Vigência 
Produção Mínima e 
Penalidade 

Definição   Recursos 
destinados 
aos 
governos 
locais e 
regionais 

Pagamentos 
com base 
mensal  pelas 
empresas 
pela 
exploração da 
atividade 
mineira 

Pagamento anual 
devido pelos 
concessionários 
mineiros a partir 
do ano em se 
outorga ou solicita 
o direito mineiro 

A concessão da 
exploração mineira 
nos termos da Ley 
General e no caso de 
celebração de 
contrato ou acordo 
de exploração 
obrigada o 
concessionário a 
produção mínima 
conforme substância  
e porte do 
empreendimento 
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(continuação) 
Forma de 
cálculo/Bas
e de 
apuração   

Base de 
apuração é o 
imposto de 
renda pago 
pelas empresas 
mineiras e o 
percentual é de 
50%. 

São 
percentuais de 
1% até 3% 
sobre o 
valor/receita 
do 
concentrado 
ou seu 
equivalente 

Pagamentos 
estipulados por 
hectare de 
área solicita ou 
outorgada, nos 
valores de US$ 
3 para o 
grande e 
média 
mineração. 
US$ 2 para a 
pequena 
mineração e 
US$ 0,5 para a 
mineração 
artesanal.  
 

 
Pagamento de 
dólares por 
hectare de US$ 
0,50; US$ 1,0 e 
US$ 6 para, 
respectivament
e, mineração 
artesanal, 
pequenas e 
enquadradas 
na Ley General 
(grande e 
média) 

Distribuição 10% para os 
governos locais 
de 
municipalidade(
s), 25% para 
governos locais 
das 
municipalidades 
distritais e 
provinciais, 40% 
para governos 
locais dentro do 
departamento 
ou 
departamento 
das regiões, 
25% para os 
governos 
regionais; 

20% para 
governos 
locais do(s) 
distrito(s), 20% 
para governos 
locais da(s) 
provincia(s); 
40% para 
municipalidade
s distritais e 
provinciais do 
departamento(
s) das regiões; 
15% para 
governos 
regionais; 5% 
para 
universidades 
nacionais dos 
departamentos 

40% para 
governo(s) 
local(is); 35% 
para governos 
locais do(s) 
departamento(
s) segundo 
mapa de 
pobreza do 
MEF; 10% 
para 
INGEMMET; 
10% para 
INACC; 5% 
Ministério de 
Energía y 
Minas 

 

Fonte: Ministerio de Económia y Finanzas, 2020 
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Em 2019, a mineração transferiu S/ 4,644 (soles em mil), ou US$ 1, 384 

milhões30, para as regiões. Essa grandeza corresponde a 4,8% do total das 

exportações no mesmo período.  

3.3.4 Ouro  

A mineração do ouro nos Andes precede a chegada dos colonizadores e foi até 

mesmo objeto de negociações difíceis, como demonstrou o episódio que ficou 

conhecido como El Encuentro Entre Dos Mundos. Esses acontecimentos tiveram lugar 

na província de Cajamarca, entre 1532 e 1533, curiosamente, a maior produtora desse 

metal precioso em território peruano atualmente.  

Em 16 de novembro de 1532, o conquistador espanhol Francisco Pizarro 

aprisionou o Imperador El Inca Atahualpa, em Cajamarca, capital homônima da 

província. O governante do Império estava desarmado e comparecia ao local em 

resposta a um convite de cortesia do espanhol, o qual se revelou uma emboscada. 

Nesse contexto, a captura ocorreu sem resistência e, mesmo assim, contou com o 

massacre de 2 mil indígenas.    

A crônica histórica apresenta divergências. Não sendo possível confirmar se, 

tendo sido feito refém, Atahualpa ofereceu ouro e prata em troca de sua vida ou, se 

houve, por parte dos invasores espanhóis, a exigência de um resgate a ser pago em 

metais preciosos. De todo modo, entre os meses de maio e agosto de 1533, foram 

levados ao cativeiro, por súditos leais a Atahualpa, 6 mil quilos de ouro e ainda maior 

quantidade de prata (RAVINES, 2017). 

Entretanto, o pagamento não poupou vida do sequestrado, pois a estratégia de 

conquista considerou um risco mantê-lo vivo. Assim, no dia 29 de agosto de 1533, 

Atahualpa foi degolado e, posteriormente, queimado publicamente.  

O cativeiro d'El Inca foi recuperado e hoje está aberto para visitação. O 

destaque é o Cuarto del Rescate, no interior do qual há uma placa horizontal que 

marca na parede a altura atingida pelo braço erguido de Atahualpa. Conforme uma 

das versões da história, ele teria prometido, em troca de sua vida, encher o espaço 

de ouro e prata até aquele ponto.  
 

 
 
30 Em dólar americano médio, de 2019, a US$ 3,355. 
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Figura 3 - El Cuarto de Rescate em Cajamarca 

 
Fonte: Wikimedia 

 

O ouro tem como propriedade ser bom condutor elétrico e térmico. Além disso, 

é resistente à corrosão, tem baixo custo de extração e é maleável. Os seus principais 

usos são a reserva de valor, a fabricação de joias e moedas, o uso odontológico, 

tratamento de câncer e a produção de computadores e satélites. Desses usos, o que 

se destaca é a sua utilização como reserva de valor. Nessa função, o elemento conta 

com poucos substitutos (LIRA; ARISTONDO, 2017). 

Os  números peruanos afirmam a existência de 1.037.601 kg de reservas 

provadas e 1.656.641 kg de reservas prováveis (PERU, 2020). Em 2019, três regiões 

do país concentraram 63,4% da produção de ouro: Cajamarca (25%); La Libertad 

(23,8%); e Arequipa (14,6%). A maior empresa do setor é a Minera Yanacocha (MY), 

localizada em Cajamarca, que produziu 12,7% dessa substância. A segunda empresa 

com maior volume de extração de ouro foi a companhia Minera Poderosa S.A com 

7,3%.  

A Minera Yanacocha S.A foi a primeira incursão da grande mineração na 

extração de ouro. Antes dela, predominavam a exploração por meio da pequena 

mineração e da mineração artesanal. Desde a sua criação, a empresa mantém a 

mesma composição acionária: a norte-americana Newmont (51,35%); a peruana Cía. 

de Minas Buenaventura (43,65%); e a japonesa Sumitomo Corporation (5%).  
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A produção começou a ser realizada no final de 1993 e foi um investimento 

novo, um dos maiores daquela década não relacionado à privatização. Nesse sentido, 

a sua entrada em operação representou um salto na produção de ouro no Peru. Em 

1990, a produção era de 30.318 quilos, em 2005, atingiu um pico de 208.002 mil quilos 

de ouro e, em 2018, registrou uma queda para 128.413 quilos (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13 - Produção de ouro - em mil quilos (1990 a 2019), Peru 

 
      Fonte: Ministério de Minas y Energía 
 
A mudança no perfil da mineração do ouro ampliou a participação da grande 

mineração e modificou profundamente a atuação dos demais estratos. A entrada em 

operação desse tipo de mineração de ouro, a partir da última década do século 

anterior, alterou drasticamente o perfil de negócios e a organização social em torno 

desse metal precioso.  

No início dos anos 1990, predominava a mineração artesanal, o avanço da 

grande e média minerações foi rápido, passando de apenas 4%, em 1992, para 74%, 

em 1998. Em 2019, a mineração artesanal correspondia a 11%, a pequena mineração 

a 10%, e as grande e média reinavam absolutas com 78%. (GRÁFICO 14)  
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Gráfico 14 - Participação na mineração do ouro segundo classificação por estrato, 
Peru  (2000 a 2019) 

 
          Fonte: Anuarios Mineros 2001, 2009, 2019 

 

O último grande projeto de ampliação de mineração de ouro da Minería 

Yanacocha (MY), em Cajamarca, resultou em conflitos com os camponeses e a 

violência empregada gerou repercussão mundial. O projeto Conga é uma ampliação 

das atividades da Minera Yanacocha na região de Cajamarca, para a exploração de 

ouro e de cobre na cidade de Celendín.    

[...] envolve a exploração e cobre, ouro e prata nos lagos de 
Chaihuagóon e Perol, que iria ser extraída (sic) por métodos de 
processamento convencionais de britagem, moagem e flotação em um 
fábrica com capacidade nominal de 92.0000 toneladas por dia, o que 
permitiria processar 3,1 bilhões de libras de cobre e 11,6 milhões de 
onças de ouro [...] O tempo de duração das atividades seria de 19 
anos, atingindo uma área de influência direta de 3.000 hectares e 
indireta de 16.000 hectares. (RODRIGUEZ, 2018, p. 123) 

 

O projeto tem um grande impacto sobre as nascentes de água e as lagoas da 

região. Duas lagoas (Azul e Chica) seriam esvaziadas para servir de depósito de 

material descartado e as outras (Perel e Mala) estão nas áreas onde seriam realizados 

os cortes para extração. Os camponeses e também a população urbana de Celendín 

e Cajamarca solicitaram a inviabilidade do projeto em 2005. Mas, mesmo assim, as 

iniciativas da empresa e do governo seguiram até a aprovação do Estudo de Impacto 
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Ambiental (EIA) e, entre o final de 2010 e o início de 2011, a controladora Newmont 

aprovou um investimento de US$ 4,8 bi.  

Nesse mesmo período, as manifestações contra o projeto e as reações por 

parte do Estado peruano, através das forças de repressão, foram intensificadas, 

culminando no assassinato de cinco manifestantes, entre 3 e 4 de julho de 2012. Em 

agosto desse mesmo ano, o projeto foi suspenso. No entanto, essa suspensão não 

se traduziu em atos legais que o impeçam de ser retomado. Uma prova disso é que a 

MY continuou a realizar operações nas regiões das lagoas e, em resposta a isso, os 

moradores criaram a organização Guardianes e Guardianas de las Lagunas. 

  



100 

4 Vertentes do ambientalismo 

4.1 Introdução 

Este capítulo está dedicado a apresentar algumas vertentes da discussão sobre 

meio ambiente que se demonstraram relevantes no decorrer no desenvolvimento da 

pesquisa. A seleção do elenco a seguir tomou como critério elementos identificados 

por meio da literatura e da pesquisa de campo realizada entre sindicatos da mineração 

no Brasil e no Peru, objetos do capítulo apresentado a seguir.  

 Nas entrevistas e na escassa literatura da pesquisa social dedicada à atuação 

sindical sobre o meio ambiente foram identificados diagnósticos, ideias, linguagem e 

propostas relacionadas ao ecossocialismo, colonialidade da natureza, buen vivir, 

ecologismo dos pobres, justiça ambiental e desenvolvimento sustentável. Essa 

seleção obedeceu ao critério de figurar nos discursos dos sindicalistas entrevistados 

e/ou  participar nas ações descritas pelos mesmos, portanto não estamos sugerindo 

que o elenco apresentado a seguir esgotem as vertentes sobre o tema.  Não será 

abordado, por exemplo, a vertente do conservacionismo ou o  evangelho da natureza, 

na classificação de Alier (2015), pois para os sindicatos da atividade econômica da 

mineração carece de propósito a ideia de não intervenção na natureza.  

 Dessa forma não existe a pretensão de apresentar o estado das artes do 

desenvolvimento da literatura sobre o ambientalismo em toda sua diversidade de 

interpretações.  Ao longo do processo de pesquisa as vertentes apresentadas a 

seguir revelaram-se presentes no discurso dos e das sindicalistas assim como através 

das ação sindical caraterizada pelos aspectos reivindicativos e propositivos.  

4.2 Ecossocialismo 

4.2.1 Ecossocialismo: definição e características  

O ecossocialismo é uma vertente ambientalista radical que pauta a superação 

do capitalismo como condição essencial para a continuidade da humanidade e do 

planeta. A despeito da existência de diversas correntes dentro do ecossocialismo, 

algumas características comuns podem ser atribuídas a todas elas (RODRIGUES, 

2018, p. 5): 
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 a) o capitalismo conduz inexoravelmente à crise social e ambiental através da 

produção  incessante, consumo massivo e massificado e superexploração de 

recursos naturais;  

 b) o capitalismo é incapaz de gerenciar sua própria crise;  

 c)  internacionalismo é a condição essencial para a evolução dessa vertente e 

aplicação de sua plataforma programática. 

 d) busca da subordinação do valor de troca pelo valor de uso;  

 e) crítica ao socialismo implementado no XX por ter incorrido no mesmo erro 

do produtivismo capitalista.   

 

 Algumas publicações internacionais são importantes eixos das contribuições e 

debates  entre os autores dessa vertente. Nos EUA encontram-se duas delas:   Montly 

Review criada, em 1949, por Paul Sweezy e Leo Huberman e que tem como editor 

atual John Bellamy Foster; e  Capitalism, Nature and Socialism fundada, em 1988, por 

Barbara Laurence e James O'Connor.  Fora dos EUA, destaca-se a catalã Ecologia 

Politica lançada, em 1991, por iniciativa de Joan Martínez Alier que continua até o 

momento entre seus editores.  

 No campo teórico os ecossocialistas tem proporcionado uma profunda revisita 

à obra de Marx motivados pela investigação de elementos ecológicos na formação do 

materialismo histórico dialético, da teoria do valor e das crises sistêmicas do 

capitalismo. Uma pergunta pode ser relevante como guia e divisora de águas do 

debate no interior do ecossocialismo para compreender os diferentes 

posicionamentos que autores nesse campo têm assumido: era Marx ecologista?  A 

resposta a esse questionamento tem sido debatida de forma sistemática desde as 

últimas décadas do século XX no campo dessa tradição de pensamento que, por sua 

vez,  exerce influência sobre partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais,  em 

todo o mundo. Os desdobramentos desses novos esforços de investigação permitem 

identificar e agrupar a produção entre aqueles que tendem a oferecer uma resposta 

negativa ao questionamento e aqueles que oferecem uma resposta positiva. 

Alertamos que essa divisão é um recurso organizativo das ideias e não  pretende dar 

conta de todo o debate no interior do ecossocialismo 

 No primeiro grupo estão os pioneiros do debate por antecedência cronológica 

de suas obras - mas que seguem recebendo adeptos - também chamados de autores 
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da Primeira Fase31  (FOSTER; BURKETT, 2016).  Esses autores compartilham a ideia 

que as condições objetivas vividas por Marx, o século XIX impregnado pelo culto ao 

progresso, e as preocupações centrais ao longo de toda sua extensa obra não o teriam 

conduzido para o debate ecológico ou para levar a natureza em consideração na 

formulação teórica de sua obra.  Em geral defendem que a contribuição do autor foi 

limitada nesse aspecto e que tal característica   seria compreensível pelas razões 

mencionadas. Dentre os autores desse grupo destaca-se o norte americano James 

O'Connor (1991) e o sociólogo brasileiro Michel Löwy (2009, 2011, 2013). 

 Estão agrupados na Segunda Fase os autores que  identificaram elementos 

ecológicos, e até mesmo um papel destacado da natureza para a elaboração de 

conceitos centrais em Marx (FOSTER; BURKETT, 2016). Através de diferentes 

percursos perscrutaram sobre os aspectos aparentes e os subjacentes para 

demonstrar que a natureza foi levada em consideração e, dessa forma, retornar a 

Marx é de grande valor para as questões ambientais contemporâneas, como a 

mudança climática, desmatamento, contaminação do ar e da água. John Bellamy 

Foster (2005) e Kohei Saito (2017) estão entre os representantes da Segunda Fase. 

 O debate tem permitido um novo mergulho na obra de Marx, inclusive valendo-

se de textos, cadernos e notas nunca antes analisados com essa finalidade. Os 

resultados têm permitido novos olhares sobre questões cruciais no campo do 

marxismo como as circunstâncias das crises do capitalismo e ainda a teoria do valor. 

Dessa forma, o debate dos ecossocialistas está contribuindo para (re)tomar os 

trabalhos de Marx sob novos prismas, pautados pela nossa realidade imediata em que 

o risco de extinção da humanidade e  do planeta já não parece distante.   Nas seções 

a seguir serão elencadas as principais características da primeira e segunda fase do 

ecossocialismo.  

 

 
 
 
31 O uso do critério de fases para situar o debate ecossocialista foi apresentado por   Foster e Burkett 
(2016), em que declaram a existência de três fases. As características centrais da primeira e segunda 
fase são abordadas ao longo do capítulo, a terceira fase é ainda uma etapa em aberto dominada por 
uma gama de autoras e  autores nem sempre no campo do marxismo mas que contribuem para uma 
crítica ecológica radical ao capitalismo.  
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4.2.2 Primeira fase do ecossocialismo: as primeiras pontes entre marxismo e 
ecologia 

 Os autores desse grupo consideram que não é possível extrair das obras de 

Marx uma visão ecológica do capitalismo ou do socialismo. Para Löwy (2011), nem 

Marx nem Engels teriam sido ecologistas, pois a partir de suas obras   verifica-se que 

as referências à natureza e à relação natureza e humanidade são dispersas, não são 

unívocas e são insuficientes para uma leitura ecologista. Porém, essa conclusão não 

significa a validação das críticas a esses autores enquanto produtivistas e que teriam 

ignorado a natureza em suas formulações.  

 A acusação ao marxismo de exaltar a produção tanto quanto o capitalismo o 

faz é uma dessas críticas que podem ser consideradas carentes de fundamento; outra 

é de essa teoria estabelece o pleno jugo da humanidade sobre a natureza e 

consequentemente a natureza teria sido totalmente preterida na formação do valor 

(teoria do valor) em nome da exclusividade do valor-trabalho.  

 Para a exaltação da produção atribuída tanto ao capitalismo como ao 

socialismo utiliza-se frequentemente o termo produtivista. Esse termo refere-se à 

pletora de produção de mercadorias como um fim em si mesmo, assim como a busca 

do crescimento econômico através da eficaz alocação de recursos como medida de 

sucesso do arranjo produtivo. Esse processo utiliza intensiva e extensivamente as 

forças produtivas, dentre elas os insumos oriundos diretamente da natureza ou 

indiretamente por meio dos  bens comuns (água, ar) ou como destino de descarte - 

muitas vezes irresponsável - de todo tipo de resíduo. Löwy (2013) não concorda com 

a crítica à Marx enquanto produtivista, pois essa afirmação nega aspectos basilares 

do desenvolvimento da obra do autor:  
 

Muitos ecologistas criticam Marx, por considerá-lo um produtivista 
tanto quanto os capitalistas. Tal crítica me parece completamente 
equivocada: ao fazer a crítica do fetichismo da mercadoria, é 
justamente Marx quem coloca a crítica mais radical à lógica 
produtivista do capitalismo, à ideia de que a produção de mais e mais 
mercadorias é o objetivo fundamental da economia e da sociedade 
capitalistas (LÖWY, 2013, p. 81). 
 

 O primeiro capítulo d' O Capital (MARX, 2017) dedica-se exatamente ao 

estudo da mercadoria, tendo sido o desvendamento da mesma o ponto de partida 

para essa que foi sua obra mais importante. A crítica à mercadoria condena a 
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produção desenfreada do valor encarnado nas mercadorias em busca da 

incessante  realização (troca por dinheiro). Embora a crítica enquanto produtivista 

não possa ser sustentada, Löwy (2011) reconhece que o desdobramento do 

socialismo no século XX acabou por reforçar a relação que críticos procuram 

estabelecer entre Marx e um certo deslumbre pelas capacidades de produção 

nunca antes vistas na história.  O Manifesto Ecossocialista (ver Anexo A), que será 

abordado mais detalhadamente adiante, apresenta a crítica ao socialismo do século 

XX que não superou a massiva produção de mercadorias e, da mesma forma que 

o capitalismo, avançou sobre os recursos naturais de forma desordenada em busca 

do crescimento econômico32.  O socialismo, de posse da revolução técnica e de 

seu contínuo desenvolvimento, deveria ter caminhado para a obtenção de mais 

tempo livre, porém não se verificou que tenha seguido dessa maneira. Segundo o 

autor, apenas a experiência cubana contém elementos que, no trato da natureza, 

pode ser considerada diferenciada. (LÖWY, 2011).  

Outra das críticas refere-se a ideia de que a humanidade tem completo 

domínio e jugo sobre a natureza33. Essa crítica relegaria a natureza ao pleno 

controle por parte da sociedade capitalista que em seu desenvolvimento faz: 

 
[...] todas las sociedades anteriores apareceren como desarollos 
puramente locales de la humanidad y como una idolatria de la 
naturaleza. En efecto, la naturaleza se convierte en un puro objeto 
para el hombre, una cosa útil. No se la reconoce más como un poder. 
(MARX apud LÖWY, 2011, p. 61). 
 

 
 
 
32 "En los años 1960, las autoridades soviéticas intensifican la cultura del algodón en Asia central, 
alimentada por el agua del mar de Aral: desde 1918, estas habían planificado desecar este mar para 
producir algodón y arroz. La catástrofe de Chernóbil en 1986 es el exemplo extremo de las 
consecuencias desastrosas de la imitación de las tecnologías occidentales de producción. Si el cambio 
de las formas de propiedad no es seguido por una gestión democrática y por una reorganización 
ecológica del sistema de producción, se llega a una situación sin salida posible." (LÖWY, 2011). A 
posição de Michel Lowy, Joe Koevel e outros intelectuais que participam da formulação do Manifesto 
Ecossocialista é que não se deve jogar a água do banho com o bebê junto, ou seja, muitas críticas ao 
socialismo do século XX são pertinentes mas seria um erro tratar os regimes que já existiriam como a 
realização do socialismo.  
33 É comum na literatura a esse respeito a referência ao mito grego Prometeu, que roubou o fogo do 
Olimpo e devolveu-o à humanidade. O ato de entregar o fogo aos humanos pode ser interpretado como 
conceder aos homens o  domínio sobre a natureza. Prometeu também foi a personagem utilizada por 
pelo filósofo Proudhon na sua obra Filosofia da Miséria como artifício para expor suas ideias também 
no tocante às possibilidades benéficas do maquinário recém surgido Marx debateu esse texto tendo 
respondido com A Filosofia da Miséria em que, segundo Foster (2005) são tecidas claras críticas ao 
maquinário e seu pretenso caráter libertador do trabalho árduo.   
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 Em outros textos da obra marxiana podem ser encontrados vários 

trechos facilmente interpretáveis como pleno domínio sobre a natureza e a 

transformação dessa em coisa. O Manifesto Comunista (MARX; ENGELS, 2010) é 

um desses textos recheados dessas possibilidades, com várias alusões ao caráter 

civilizador da moderna burguesia industrial. O questionamento sobre a ausência da 

natureza para a formação do valor é uma crítica que decorre das esparsas menções 

diretas à natureza, lacunas essas interpretadas como a falta de um tratamento 

específico para o mundo natural.  Michel Löwy (2011) considera que tal crítica é 

parte de um mal-entendido: 

 
Marx emplea la teoría del valor-trabajo para explicar el origen del valor 
de cambio en el marco del sistema capitalista. Por el contrario, la 
naturaleza participa en la formación de las verdadeiras riquezas, que 
no son los valores de cambio, sino los valores de uso. (LÖWY, 2011, 
p. 63)   

 

Em outras palavras, o fato de Marx ter-se dedicado muito mais às relações 

sociais que permitiram o surgimento do valor de troca como parte da dupla natureza 

do valor (valor de uso e valor de troca), não deve ser interpretado como negar à 

natureza sua participação para a produção de mercadorias.   

 É uma característica da Primeira Fase a interpretação que Marx não era 

propriamente um ecologista  ou que tenha tratado o tema da natureza com destacada 

relevância - de maneira explícita ou implícita - ao longo de sua obra. Ainda assim, a 

interpretação de que esse assunto passou ao largo de suas preocupações centrais 

não valida todas as críticas que lhe são dirigidas, no entanto parte dessas críticas 

foram de algum modo assimiladas pelos autores da primeira fase que buscaram 

compreender as limitações impostas à Marx e Engels para avançar com mais 

profundidade na relação entre a teoria que desenvolviam e a natureza. De acordo com 

James O'Connor (1991), autor pioneiro no marxismo ecológico, havia duas limitações 

para que tivessem desenvolvido o tema:  

 
La primera es su oposición a una teoria que 'naturalizase' y por tanto 
cosificase las contradiciones economicas del capital. Sus polemicas 
contra Malthus y en especial su rechazo de calquier explicación 
naturalista de los fenómenos sociales le impidieron llegar a la 
conclusión lógica sobre el papel de la naturaleza. La segunda es que 
hubiera sido difícil en la útima parte del siglo XIX sostener de modo 
convincente que el debilitamiento de las condiciones de producción y 
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las luchas sociales correspondientes son límites autoimpuestos del 
capital, porque la naturaleza histórica no estaba capitalizada hasta el 
grado en lo que está hoy, es decir, las condiciones históricas para la 
reproducción de los medios de producción hoy posibilitan un 
'marxismo ecológico' (O'CONNOR, 1991, p. 115). 

 

 O estágio do desenvolvimento das ciências, em particular a necessidade de 

"desnaturalizar" as relações sociais também é mencionado por John Bellamy Foster 

(2005), um dos autores da Segunda Fase, como fator de inibição para que o tema da 

natureza não fosse tratado diretamente por Marx. James O'Connor (1991) observou 

que até o século XIX as forças produtivas não estavam suficientemente 

desenvolvidas, dessa forma a natureza estava longe de atingir o grau de 

mercantilização que o próximo século e o seguinte proporcionariam. Com essa 

limitação objetiva Marx não poderia ter desenvolvido o que esse autor denominou de 

a segunda contradição do capital.  

 A segunda contradição, assim como a primeira, trata das forças produtivas e 

das relações de produção capitalistas. A primeira contradição é aquela em que o 

desenvolvimento das forças produtivas encontra limitações para sua continuidade e 

expansão diante das relações de produção estabelecidas. Por sua vez, a segunda 

contradição ocorre entre as relações de produção capitalistas (forças produtivas 

inclusas) e as condições de reprodução.   Para O'Connor (1991), a primeira 

contradição tem sua origem e resolução nos limites internos da reprodução do capital 

através da diminuição de custos, demissões de trabalhadores, modificação no aparato 

legal das relações capital e trabalho, etc.  Ao passo que a segunda contradição 

'tropeça' nos limites externos da acumulação, como por exemplo, os novos 

movimentos sociais que impõe limites sobre as condições de produção das terras ou 

mesmo dos corpos, como têm pautado o movimento feminista.  

 A primeira e a segunda contradição podem articular-se de maneira a 

compensarem-se mutuamente e criar uma aparência de capitalismo estável. Nessa 

dinâmica o autor sugere que pode residir a chave para: 

 
explicar el declive de los movimentos obreros y socialistas 
tradicionales  y alza de los nuevos movimientos sociales como actores 
de la tranformación social. Del mismo modo que el marxismo 
tradicional aclara las acciones del movimiento obrero tradicional, 
podria ser que un 'marxismo ecológico' aclare las acciones de los 
nuevos movimientos sociales (O'CONNOR, 1991, p. 113) 
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 Para Löwy (2011, p.27): “Por su dinâmica expansionista, el capital pone en 

peligro o destruye sus própias condiciones, empezando por el medio natural. Una 

possibilidad que Marx no había tomado en cuenta suficientemente.” Dessa forma há 

uma convergência entre os autores  de que o desenvolvimento das forças produtivas 

colocam em xeque as condições para a  continuidade do próprio capitalismo, assim 

como concordam que Marx não anteviu essa possibilidade. As manifestações dessas 

contradições são as crises que, por sua vez, são inerentes a esse modo de 

produção34. Não é demais ressaltar que para nenhum deles apenas a manifestação 

de crises seja elemento suficiente para a derrocada das relações vigentes e sua 

substituição pelo socialismo. 

 Também não é suficiente, para Löwy (2013) apenas substituir as relações de 

produção por outras que  permitam livremente o desenvolvimento das forças 

produtivas, pois a tecnologia e os arranjos entre as mesmas que tomaram parte ao 

longo do desenvolvimento capitalista não são neutros. Não basta substituir a 

propriedade privada pela propriedade estatal sem questionar profundamente o fato de 

as forças produtivas estão organizadas e impregnadas pela lógica do progresso linear 

e infinito.  

 O Manifesto Ecossocialista (OLIVEIRA et al., 2001) redigido por Michel Löwy e 

Joel Kovel35, é um marco relevante para os autores da Primeira Fase.  Esse 

documento contém o anúncio sintético de teses, sem que o seu formato tenha 

permitido o aprofundamento da discussão de cada uma delas. Deixa antever que, para 

além de refletir sumariamente o pensamento dos autores, tem como função precípua 

intervir na luta social ao pautar o ecossocialismo como parte dessa mesma luta, e não 

de forma dissociada como uma 'menção ao verde' por parte dos socialistas. 

Elencamos abaixo as teses centrais do Manifesto:  

 

 a) A crise ecológica e a crise social estão vinculadas; a primeira tem origem na 

industrialização destrutiva e a segunda na forma de imperialismo denominado 

 
 
 
34 Para James O'Connor a primeira contradição engendra a clássica crise de superprodução capitalista 
enquanto a segunda contradição gera uma crise de escassez de capital pela necessidade de destinar 
recursos para combater a mudança climática ou tratar os trabalhadores adoecidos pelo constante 
aumento do rimo  de produção, por exemplo. (O'CONNOR, 1991) 
35 Joel Kovel sucedeu James O'Connor como editor da Revista Capitalism, Nature and Socialism em 
2003 e permaneceu até seu recente falecimento em  2018  
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globalização. O vínculo entre essas crises é a expansão do sistema capitalista 

mundial.  

 b) O capitalismo é incapaz de regular de maneira satisfatória ou superar a crise 

que engendrou e por isso, o Manifesto alerta, poderá lançar mão de recurso à força 

bruta evoluindo para uma variante nova de fascismo, como a luta contra o terror 

utilizada como justificativa de medidas extremas.  

 c) O termo socialismo é invocado a partir da disjuntiva elaborada por Rosa 

Luxemburgo: socialismo ou barbárie. A principal razão de filiar-se à denominação 

socialismo, mesmo diante do desgaste, é que o termo ainda remete à superação do 

capitalismo.  

 d) A adição do prefixo "eco" ao termo socialismo tem por objetivo expressar um 

tipo específico de socialismo, diferente do realmente efetivado no século XX quando 

o  socialismo não teria sido plenamente realizado devido a restrições de ordem interna 

e externa. Entre os fatores de ordem interna esteve a ausência de democracia e, no 

cenário externo, a hostilidade das potências capitalistas teriam contribuído para 

encaminhar o socialismo à uma visão produtivista. Assim, o ecossocialismo também 

rechaça o reformismo da social democracia e as estruturas produtivistas do socialismo 

burocrático. 

 f) A sociedade pós-capitalista defendida é uma sociedade de produtores 

livremente associados, que admite os limites ao crescimento econômico e promove 

uma nova ética em que predomina a valorização dos valores de uso em detrimento 

dos valores de troca: o "ser" em detrimento do "ter".  

 g) O ecossocialismo admite limites ao crescimento econômico e encoraja a 

transformação das necessidades através de uma revolução nos paradigmas do que 

seja uma vida confortável e boa.   

 

 O Manifesto Ecossocialista faz um sobrevoo por questões como: incapacidade 

do capitalismo intervir sobre a crise que ele próprio gerou, crítica do socialismo do 

século XX e crítica ao crescimento econômico (capitalista ou socialista).  A crítica ao 

crescimento econômico desenfreado não tem como consequência direta impor 

restrições ao consumo ou ao crescimento demográfico ou ainda, sobre outro ponto de 

vista, apostar que a tecnologia é capaz de contornar os limites naturais. A crítica 

resulta em uma terceira via que modifica os parâmetros sobre os qual o tema do 

crescimento é frequentemente tratado:    
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Parece-me que essas duas escolas [restrições ao consumo e aposta 
na tecnologia] partilham uma concepção puramente quantitativa do 
“crescimento” – positivo ou negativo – e do desenvolvimento das 
forças produtivas. Penso que existe uma terceira posição que me 
parece mais apropriada: uma verdadeira transformação qualitativa do 
desenvolvimento. Isso implica colocar um fim ao desperdício 
monstruoso de recursos provocado pelo capitalismo, o qual está 
fundado numa produção em grande escala de produtos inúteis e/ou 
danosos. (LÖWY, 2009, p. 44). 

 

 Os autores da Primeira Fase são criticados pela tentativa de 'pintar Marx de 

verde' (FOSTER, 2005) ou 'adicionar verde ao vermelho', em referência às principais 

cores utilizadas pelos socialistas e ecologistas, mas certamente tem o mérito de 

estabelecer as primeiras pontes entre o marxismo e o ecologismo, esse último que 

surgia com força nos anos 1960 e 1970, com setores criticando fortemente o 

marxismo. Essa fase também gerou em seu seio sua própria crítica, como veremos a 

seguir com a apresentação das principais características da Segunda Fase.  

4.2.3 Segunda Fase: o mergulho profundo em busca da natureza  

 Os autores da Segunda Fase do ecossocialismo compartilham de uma 

concepção basilar que os diferem fundamentalmente dos autores da Primeira Fase, 

pois conferem à obra de Marx um caráter explícito e profundamente ecológico.  John 

Bellamy Foster (2005) e Kohei Saito (2017) trilharam caminhos diferentes pela obra 

marxiana com a finalidade de revelar essa característica que passaram a considerar 

fundante para todo esse sistema de pensamento autor e, em especial, para a crítica 

da economia política.  

 Em seus textos esses representantes da Segunda Fase exploram o ecologismo 

de Marx reconstruindo o percurso do autor para a elaboração de conceitos chave e 

demonstram como tais conceitos operam ao nível de uma concepção ecológica que 

permeia toda a sua obra.  Foster (2005) trabalha sua argumentação a partir da 

formação do conceito de materialismo (materialismo da natureza e materialismo 

histórico) como percurso para o tema central  do metabolismo e falha metabólica.    Por 

sua vez, Saito (2017) privilegiou o conceito de alienação e estabeleceu a relação da 

crítica da economia política como uma teoria do metabolismo.  
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 Um recurso a que ambos autores recorreram foi o de retomar as influências 

que informaram a construção do arcabouço teórico de Marx. Nesse sentido Foster 

(2005) reconstruiu o diálogo de Marx com o filósofo ateniense Epicuro por ocasião da 

tese de doutoramento intitulada Diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito 

e a de Epicuro. Também retoma diretamente outros estudos de Epicuro e  acerca de 

Epicuro com a finalidade de reconstruir o percurso de como Marx adotou uma visão 

materialista da natureza, o que denominou materialismo do primeiríssimo Marx 

(FOSTER, 2005). 

 A concepção materialista da natureza teria sido basilar para a concepção 

materialista da história.  A visão materialista da natureza de Marx resultou em eliminar 

uma causa ou ideia exterior a essa mesma natureza que possa explicar sua finalidade, 

seu funcionamento e suas leis naturais. Essa era uma posição considerada herética, 

pois não reservava lugar algum para qualquer divindade e também evitou transferir a 

divindade para a própria natureza.  

 É objetivo de Foster (2005) estabelecer um debate entre Marx e o que 

denominou de Teoria Verde contemporânea ao autor. Nesse contexto, a concepção 

materialista de natureza de Marx aliou-se ao combate ao criacionismo e proclamou 

adesão à ideia de generatio aequivoca ou autogeração, ou seja, a Terra como era 

conhecida gerou-se a partir de si própria, ao longo do tempo e continua a modificar-

se. A percepção de que a natureza não é um dado, não é imutável e não é passiva, 

teria adentrado em definitivo a formulação do materialismo histórico a partir da 

Ideologia Alemã (MARX; ENGELS, 1989)  e,  desde então todo o alicerce do 

desenvolvimento posterior da obra marxiana (FOSTER, 2005). 

 A Ideologia Alemã  (MARX; ENGELS, 1989) também é o texto que marca a 

crítica de Marx e Engels a Feurbach e o rompimento definitivo com Hegel. Uma das 

críticas dirigidas ao primeiro é que “Ele [Feuerbach] não vê que o mundo sensorial à 

sua volta não é uma coisa dada direto de toda a eternidade...[mas] um produto 

histórico, o resultado da atividade de toda uma sucessão de gerações.” (MARX; 

ENGELS apud FOSTER, 2005, p.168)  

 Entre os autores da Primeira Fase é recorrente a crítica que nas obras da 

maturidade, em especial n'O Capital (MARX, 2017),  não há tratamento específico à 

natureza.  A falta de menção direta ao tema natureza e as preocupações centrais de 

Marx relacionadas a outros assuntos são os argumentos comumente utilizados. Em 

defesa de tese oposta temos entre a Segunda Fase:  
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Não houve nenhum lugar na análise de Marx em que o domínio da 
natureza exterior tenha sido simplesmente ignorado. Porém, ao 
desenvolver o materialismo histórico, ele tendeu a mencionar a 
natureza apenas no limite em que ela era incorporada à história 
humana, pois era cada vez mais difícil encontrar uma natureza 
intocada pela história humana. (FOSTER, 2005, p. 164) 

 

 A reconstrução do percurso teórico de Marx é para os autores dessa fase um 

exercício intelectual fundamental para a demonstração da tese de um Marx ecologista 

e da sua contribuição pouco explorada nessa temática. Refazer o caminho foi o 

recurso que permitiu reposicionar o tema para além das parcas menções diretas à 

natureza e dessa forma compreender, segundo a visão dos autores dessa fase, a 

ecologia como constitutiva da teoria marxiana.     

 O caminho refeito por  Foster (2005) o levou a interpretação que a crítica da 

economia política contém o desenvolvimento do materialismo histórico que por sua 

vez contém a concepção materialista da natureza, tal como representado pela figura 

a seguir 36: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fonte: Elaboração Própria. 

 

 A relação humanidade e natureza bem pode ser tomada como o 

questionamento original que envolve o debate no campo do marxismo. As 

especificidades desse campo implicam em questionar continuadamente: qual 

 
 
 
36 Os conjuntos representados pela figura demonstram o percurso teórico de Marx tal como 
apresentado por Foster (2005). Ressalta-se que não é sem rupturas e modificações que essa 
construção ocorre, de forma que, por exemplo, o Marx da maturidade não tem a mesma concepção 
sobre conceitos importantes como alienação, valor e  capital que o primeiríssimo Marx - termo usado 
por Foster -  manifestou nas obras iniciais.  

Materialismo da Natureza 

Materialismo histórico 

Crítica da Economia  
Política 

Figura 4 - Caminho da crítica da economia política de 
Marx 
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natureza? qual humanidade? As considerações anteriores sobre o materialismo da 

natureza e sobre o materialismo histórico remetem a uma natureza em transformação 

permanente pela humanidade. Por sua vez, a atividade da humanidade sobre a 

natureza sempre ocorre mediada pela capacidade de mulheres e homens mobilizarem 

seus corpos e intelecto a fim de suprir necessidades, obter proteção, prazer e 

desenvolver toda sorte de potencialidade humana. Em um dos textos preparatórios 

para O Capital esse tema é tratado por Marx sob a seguinte perspectiva:  
 

Não é a unidade da humanidade viva e ativa com as condições 
naturais, inorgânicas, da sua troca metabólica com a natureza, e daí a 
sua apropriação da natureza, que requer explicação ou é o resultado 
de um processo histórico, mas a separação entre estas condições 
inorgânicas da existência humana e esta existência ativa, uma 
separação que só é completamente postulada na relação do trabalho 
assalariado com o capital (MARX apud FOSTER, 2005, p. 13). 
 

 No trecho acima chama a atenção dois elementos: 1) o que deve ser explicado 

é a separação entre humanidade e natureza cuja cisão ocorre a partir do modo de 

produção capitalista, antes do qual o questionamento sequer fazia sentido ou faria 

tanto sentido como separar o peixe do rio;   2) a separação entre a natureza (condições 

inorgânicas) e a existência ativa (atividade da humanidade, incluindo a arte, o 

conhecimento, etc.) tem seu ápice no trabalho assalariado. Por sua vez, a ocorrência 

do assalariamento pressupõe a expropriação da humanidade da terra e dos meios de 

produção; em substituição a essa despossessão é que pôde o trabalho assalariado 

se instalar sobre a organização e benefício do capital.  

 A compreensão da separação entre humanidade e natureza e suas 

consequências passa pelo conceito de alienação que é explorado por Foster (2005) e 

também por Saito (2017), por esse último com maior ênfase.  A reconstrução do 

percurso de Marx por Kohei Saito (2017) toma como ponto de partida exatamente o 

conceito de alienação dos Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844 e publicado 

apenas na década de 1930. 

  Kohei Saito (2017) considera importante que sua abordagem a esse 

texto tenha se dado em conjunto com os cadernos de anotações de Marx do mesmo 
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período, denominados Cadernos de Paris37,  pois teria permitido compreender o 

processo da produção do texto, os elementos que estariam informando o autor no 

percurso e não apenas o resultado final.  Portanto, atribui à utilização desse material 

a possibilidade de executar uma exegese do pensamento ecológico de Marx que não 

seria possível sem essa literatura e,  dessa maneira declarar indubitavelmente que 

Marx jamais teria abandonado seu  insight fundamental de que a alienação da 

natureza é a primeira alienação na sociedade moderna e, por sua vez é  essencial 

para a constituição do capitalismo.  

 O conceito de alienação é importante para compreender a relevância que os 

autores atribuem ao conceito de metabolismo, mais propriamente da falha metabólica 

em Marx. O conceito de alienação precede o de metabolismo tanto na formação do 

pensamento de Marx e, para além da notação cronológica é a partir da separação 

entre humanidade e natureza que se faz necessário pensar em seus mecanismos de 

interação.  

 O conceito de metabolismo se origina nas ciências naturais e está relacionado 

às trocas materiais em um mesmo organismo, entre um organismo e o seu meio e 

também entre sistemas. Em se tratando do metabolismo social trata do processo pelo 

qual a humanidade media, regula e controla o metabolismo entre os seres humanos 

e a natureza; quando essa relação não opera adequadamente instaura-se a falha 

metabólica (FOSTER, 2005).  

 O termo metabolismo aparece em O Capital, no volume 3, em meio a discussão 

da renda da terra e enuncia a falha metabólica central da sociedade regida pelo 

capital, tal qual percebida pelo autor:  

 
A grande propriedade fundiária reduz a população agrícola a um 
mínimo sempre declinante e a confronta com uma sempre crescente 
população industrial amontoada nas grandes cidades; deste modo, ela 
produz condições que provocam uma falha irreparável no processo 
interdependente do metabolismo social, um metabolismo prescrito 

 
 
 
37 Os Cadernos de Paris são parte do acervo publicado pelo projeto MEGA (MARX-ENGELS- 
GESAMTAUSGABE).  Refere-se a publicação de dezenas de volumes com as obras filosóficos, 
econômicas, históricas e políticas em suas etapas preliminares e posteriores. O objetivo é remontar 
integralmente as obras de Marx e Engels e publicá-las nas línguas em que foram escritas. Reúne 
manuscritos referente a anotações, planos de trabalho etc. Destaque para os 18 volumes publicados 
dedicados aos temas crise econômica, os trechos agroeconômicos, geológicos e químicos, bastante 
pertinentes ao desenvolvimento do tema da ecologia (MEGA, 2020). 
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pelas leis naturais da própria vida. (MARX apud FOSTER, 2005, 
p.201). 
 

 A citação acima encerra a participação de vários aspectos entrelaçados como: 

a) propriedade privada da terra da qual deriva a renda fundiária;  b) crescimento das 

massas urbanas assalariadas e também da população expulsa da terra que não 

consegue ser incorporada pelo assalariamento e passa à formação da população 

excedente ou  exército industrial de reserva.  Colocado tais elementos, a que se refere 

a falha metabólica? Trata-se do descasamento entre a necessidade crescente de 

produção de alimentos para as cidades diante da renda da terra capitalista 

decrescente  que por sua vez é consequência da grande propriedade privada fundiária  

poupadora de mão-de-obra38.  

 Para Foster (2005) o uso que Marx faz do conceito de metabolismo não é 

marginal, ao contrário é fundamental. Ele destaca que análise da falha metabólica 

possibilitou para Marx:  

 
[...] amarrar a sua crítica das três principais ênfases da economia 
política burguesa: a análise da extração da mais-valia do produtor 
direto; a teoria correlata da renda fundiária capitalista; e a teoria 
malthusiana da população, que conectava as duas entre si. (FOSTER, 
2005, p. 203) 
 

 Em Saito (2017) encontra-se uma genealogia do termo metabolismo a partir do 

material de apoio utilizado por Marx como seus cadernos, anotações feitas em livros, 

etc, todos disponibilizados pelo projeto MEGA (2020).  Um dos textos contido nos 

Cadernos de Londres (1851-1853) chamado Reflection, é mencionado com especial 

ênfase por fazer uso direto dos termos metabolismo e interação metabólica no 

contexto da crítica da economia política  - mais especificamente sobre o sistema 

monetário - e revelar que Marx conhecia o termo mesmo antes da leitura de clássicos 

como Justus Von Liebig39 (SAITO, 2017). Os Cadernos de Londres também contêm 

 
 
 
38 A possibilidade de reparação da falha metabólica através do aumento da produtividade do solo foi 
estudada por Marx. A profundidade dos estudos e quais autores conheceu nesse campo tem sido 
resgatado pela literatura que se dedica a estudar a presença ou ausência da ecologia em Marx. Saito 
(2017) fornece uma boa contribuição nesse aspecto através do material disponibilizado pelo projeto 
MEGA (2020). Para o objeto desse trabalho não convém abrir mais esse extenso campo de debate, 
acerca da fertilidade de solo para o qual existe toda uma literatura nas ciências agrárias.  
39 Justus Von Liebig (1803-1873) foi um químico alemão com contribuição pioneira sobre o estudo de 
solos em que incorporou a utilização de adubos como estratégia para manutenção da fertilidade. 
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material que demonstram o estudo em profundidade da teoria ecológica 

contemporânea ao autor. 

  Se para Foster (2005) o conceito de metabolismo permitiu que Marx 

"amarrasse" a sua crítica da economia política para Saito (2017) também cumpriu um 

papel basilar:  

  
The concept of metabolism allowed him not only to comprehend the 
transhistorical universal natural conditions of human production but 
also to investigate their radical historical transformations under the 
development of the modern system of production and the growth of 
forces of production. In other words, Marx examined how the 
historically specific dynamics of capitalist production, mediated by 
reified economic categories, constitute particular ways of human social 
praxis toward nature—namely the harnessing of nature to the needs of 
maximum capital accumulation—and how various disharmonies and 
discrepancies in nature must emerge out of this capitalist deformation 
of the universal metabolism of nature. Marx’s seminal contribution in 
the field of ecology lies in his detailed examination of the relationship 
between humans and nature in capitalism. (SAITO, 2017, p. 15) 

  

 O trecho supracitado destaca a ideia central dos autores da Segunda Fase de 

que a teoria marxiana tem um conteúdo ecológico que não pode ser considerado 

marginal. Também contém a defesa que Marx teria contribuído para o campo de 

estudos da ecologia, o que é um passo para além da constatação de que se valeu da 

teoria ecológica para a produção de seus trabalhos. O projeto de Marx seria ainda 

mais ambicioso, Saito (2017) considera que Marx teria deixado anotações suficientes 

para supor que a ecologia seria o caminho da continuidade da crítica da economia 

política.  

 O texto publicado em que se observa a continuidade em relação aos Cadernos 

de Londres são os Grundrisse de 1858, e publicado somente em 1941. Nesse texto o 

conceito de metabolismo teria sido utilizado com três diferentes significados e esse 

uso difuso permaneceria até O Capital. As três situações em que o termo aparece 

referem-se a interação metabólica entre humanidade e natureza, metabolismo da 

sociedade e metabolismo da natureza (SAITO, 2017).   

 
 
 
Utilizou o conceito de metabolismo para descrever as trocas materiais em várias escalas.  Seus 
trabalhos influenciaram Marx e Engels sobre os processos de trocas materiais na sociedade 
(metabolismo).   (NASCIMENTO, 2009) . 
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 Os autores da Primeira e Segunda Fase defendem que a natureza foi incluída 

na teoria do valor em Marx.  Em Löwy (2011), conforme já abordado, tem-se que o 

valor-trabalho é utilizado para explicar o valor de troca ao passo que a natureza está 

presente da formação do valor de uso, portanto não é desprezada. Às críticas de que 

a teoria do valor não considera a natureza Foster respondeu afirmando que o 

questionamento tem validade dentro dos estreitos marcos de uma produção capitalista 

de valor onde a natureza é um dom gratuito e não reprodutível. No capitalismo, o valor 

oriundo do trabalho assume protagonismo na troca das mercadorias, embora a fonte 

da verdadeira riqueza seja o valor de uso.  

 
De fato Marx concordava com a economia política liberal clássica que 
sob a lei do valor no capitalismo não se concedia valor à natureza. 'A 
terra', escreveu ele, '...é ativa como agente de produção na produção 
de um valor de uso, de um produto material, digamos o trigo. Mas ela 
nada tem a ver com a produção do valor do trigo'. O valor do trigo, 
como no caso de qualquer commodity no capitalismo, advinha do 
trabalho.” (FOSTER, 2005, p. 234). 

 

 Saito (2017) desenvolve a relação entre metabolismo e valor.  As trocas entre 

humanidade e natureza, ou seja, o metabolismo social, passa pela maneira como a 

humanidade intervém sobre essa mesma natureza.  A especificidade do capitalismo 

é que essa intervenção ocorre através do trabalho assalariado destinado a produzir 

mercadorias. A pergunta de Saito (2017) é:  por que a interação natural e social entre 

humanidade e natureza, mediada pela lógica da valorização do capital organiza a 

produção social e a circulação de uma maneira que as trocas metabólicas 

necessariamente entram em ruptura? Nesse sentido propõe uma reformulação do 

problema sobre a natureza no capitalismo, pois afirma que a análise de que a lógica 

do capital destrói a natureza em busca do lucro é apenas de ordem moral e de valores, 

portanto contrária ao método de Marx.  

 A insustentabilidade do capitalismo se origina da permanente negação da 

condição material de existência dos trabalhadores e da natureza. Essa tese é 

defendida por Saito como alternativa àquelas que observam a contradição entre forças 

produtivas e relações de produção como contradição central:   

 
Since both labor power and nature are important for capital only as a 
“bearer” of value, capital neglects the various aspects of these two 
fundamental factors of production, often leading to their exhaustion. 
Indeed, Marx’s Capital carefully describes how this neglect of material 
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dimensions in the labor process leads to the erosion and destruction of 
human life and the environment (SAITO, 2017, p. 117) 

 

 E, ainda:  

 

The problem of capitalism’s disturbance of natural metabolism cannot 
thus be resolved through an augmentation of productive forces [...]his 
[Marx] “materialist method” investigates how the reified movement of 
capital reorganizes the transhistorical metabolism between humans 
and nature and negates the fundamental material condition for 
sustainable human development. (SAITO, 2017, p. 127)  

 

 A negação dos fatores materiais da produção (trabalhadores e natureza) são 

elementos inexoráveis ao processo de valorização do capital. O aumento da jornada 

de trabalho ou da intensificação do trabalho penaliza os trabalhadores levando-os à 

exaustão e esgotamento físico e mental, o mesmo acontece com a utilização intensiva 

e extensiva da natureza causando uma desordem no metabolismo social. No entanto, 

apenas a degradação ambiental é incapaz de conduzir o capitalismo ao colapso 

considerando que ao aproximar-se desse ponto a própria civilização humana estaria 

em risco40.  

 Os autores da Segunda Fase tem sido responsáveis por uma exegese na obra 

de Marx em busca de respostas às perguntas que a catástrofe ambiental em curso 

tem colocado na agenda teórica dos partidos, movimentos sociais, sindicatos.  Nada 

indica que esse projeto de investigação esteja esgotado, ao contrário deverá seguir 

recebendo críticas e novas contribuições, seja em consonância com as abordagens 

da Primeira ou da Segunda Fase, ou ainda inaugurando novos caminhos na crítica 

em uma Terceira Fase ainda a ser melhor estabelecida.  

 

 
 
 
40 “Long before capital accumulation becomes impossible due to the ecological degradation of the 
world—as expressed in the famous “second contradiction of capitalism”—human civilization will very 
likely no longer be able to subsist. This is why the capitalist system must be judged as irrational from a 
perspective of sustainable human development”. (SAITO, 2017, p. 92) 
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4.3 Colonialidade da Natureza, Buen Vivir, Ecologismo dos Pobres e Justiça 
Ambiental: abordagens a partir da periferia do capitalismo  

4.3.1 A colonialidade da natureza como persistência da dominação colonial  

Entre as abordagens epistemológicas que pretendem compreender a realidade 

dos países da periferia do capitalismo, mais especificamente da América Latina, está 

a que se afilia ao termo colonialidade. Esse termo é uma chave teórica fundamental 

para a perspectiva do Grupo Modernidade/Colonialidade (M/C) que, formado nos anos 

1990 por pesquisadores latino-americanos espalhados por todo continente: 
 

 [...] realizou um movimento epistemológico fundamental para a 
renovação crítica e utópica das ciências sociais na América Latina no 
século XXI: a radicalização do argumento pós-colonial no continente 
por meio da noção de 'giro decolonial'. Assumindo uma miríade ampla 
de influência teóricas, o M/C atualiza a tradição crítica de pensamento 
latino-americano, oferece releituras históricas e problematiza velhas e 
novas questões para o continente. Defende a 'opção decolonial' - 
epistêmica, teórica e política - para compreender e atuar no mundo, 
marcado pela permanência da colonialidade global nos diferentes 
níveis da vida pessoal e coletiva (BALLESTRINI, 2013, p. 89). 

 

 Em uma aproximação inicial, tem-se que colonialidade diz respeito ao lado 

silenciado da modernidade (MIGNOLO, 2005). Desse modo, o outro lado da 

modernidade, aparece de uma forma complementar à Teoria do  Sistema-Mundo, de 

Emmanuel Wallerstein41, em cuja obra o colonialismo ocupa papel relevante na 

formação e posterior articulação entre os três níveis de divisão social do trabalho que 

ele denominou centro, periferia e semi-periferia. Entretanto, por mais que o papel do 

colonialismo seja fundamental na Teoria Sistema-Mundo não seria suficiente para 

explicar a permanência das características do período colonial, as quais sobrevivem 

às independências e chegam até a atualidade. São os estudos decoloniais que 

tencionam suprir essa lacuna, segundo os pesquisadores filiados a essa vertente. 

 
 
 
41 Emmanuel Wallerstein (1930-2019), sociólogo estadunidense que desenvolveu a Teoria do Sistema 
Mundo segundo a qual os países são classificados entre centro, periferia e semi-periferia. O Sistema-
Mundo é uma das referências teóricas assimiladas pelo grupo M/C. Em 1998, estiveram reunidos, em 
Binghamton (EUA), expoentes do M/C como Enrique Dussel, Walter Mignolo, Aníbal Quijano e 
Wallerstein para discussão da herança colonial na América Latina (BALLESTRINI, 2013, p. 97) 
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 À primeira vista, o termo colonialismo pode se confundir com colonialidade, 

porém, os conteúdos que ambos abrangem são bastante distintos. Colonialismo 

refere-se ao período da chegada dos europeus à América até às lutas por 

independência ao longo século XIX, enquanto colonialidade diz respeito aos 

elementos das relações sociais do colonialismo que sobreviveram a esse momento 

histórico, marcado por um conjunto específico de instituições e relações entre o Novo 

Mundo e a Europa. Nem mesmo a perspectiva da pós-modernidade teria deslocado a 

colonialidade, segundo seus adeptos:  
 

A partir deste momento, do momento de emergência e consolidação 
do circuito comercial do Atlântico, já não é possível conceber a 
modernidade sem a colonialidade, o lado silenciado pela imagem 
reflexiva que a modernidade (por ex.: os intelectuais, o discurso oficial 
do Estado) construiu de si mesma e que o discurso pós-moderno 
criticou do interior da modernidade como auto-imagem do poder. A 
pós-modernidade, autoconcebida na linha unilateral da história do 
mundo moderno, continua ocultando a colonialidade, e mantém a 
lógica universal e monotópica da esquerda e da direita da Europa (ou 
do Atlântico Norte) para fora (MIGNOLO, 2005, p. 34). 

 

 O termo colonialidade foi concebido pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano 

originalmente como colonialidade do poder, tendo sido adotado pelo Grupo 

Modernidade/Colonialidade e estendido a outros campos, flexionando-se a sua 

adjetivação, tais como colonialidade do saber, colonialidade da natureza, etc. O 

conceito original, de colonialidade do poder, destaca a variável raça para a criação da 

modernidade a partir da expansão da Europa para o Atlântico:  

 
A globalização em curso é, em primeiro lugar, a culminação de um 
processo que começou com a constituição da América e do 
capitalismo colonial/moderno e eurocentrado como um novo padrão 
de poder mundial. Um dos eixos fundamentais desse padrão de poder 
é a classificação social da população mundial de acordo com a ideia 
de raça, uma construção mental que expressa a experiência básica da 
dominação colonial e que desde então permeia as dimensões mais 
importantes do poder mundial, incluindo sua racionalidade específica, 
o eurocentrismo. Esse eixo tem, portanto, origem e caráter colonial, 
mas provou ser mais duradouro e estável que o colonialismo em cuja 
matriz foi estabelecido. (QUIJANO, 2005, p. 107). 

  

 Isso explica porque os processos de independência na América Latina durante 

o século XIX não teriam resultado na constituição de nações modernas. Era findo o 

colonialismo, no entanto, a colonialidade persistiria considerando que "[...] negros e 
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índios não podiam ter lugar, em absoluto, no controle dos recursos de produção, nem 

das instituições e mecanismos da autoridade pública" (QUIJANO, 2005, p. 120). A 

constituição de nações modernas, tendo por horizonte os Estados burgueses 

europeus, deveria ter significado o compartilhamento do poder local com negros e 

indígenas, mas o resultado foi outro:  

 
Neste sentido, o processo de Independência dos Estados na América 
Latina sem a descolonização da sociedade não pôde ser, não foi, um 
processo em direção ao desenvolvimento dos Estados-nação 
modernos, mas uma rearticulação da colonialidade do poder sobre 
novas bases institucionais (QUIJANO, 2005, p. 124). 

  

 Ao final, a maior parte da população da região ficou alijada dos mecanismos de 

poder econômico e participação política. De modo análogo, o mesmo destino 

subalterno oferecido aos povos originários ou não europeus para cá trazidos, também 

foi relegado à natureza, a qual, consequentemente, foi submetida à mesma violência:  
 

[...] la persistente colonialidad que afecta a la naturaleza 
latinoamericana. La misma, tanto como realidad biofísica (su flora, su 
fauna, sus habitantes humanos, la biodiversidad de sus ecosistemas) 
como su configuración territorial (la dinâmica sociocultural que articula 
significativamente esos ecosistemas ecossocialista paisajes) aparece 
ante el pensamiento hegemônico global ecossocialista ante las elites 
dominantes de la región como un espacio subalterno, que puede ser 
explotado, arrasado, reconfigurado, según las necesidades de los 
regímenes de acumulación vigentes. (ALIMONDA, 2011, p. 22). 

  

 De acordo com o trecho acima não houve distinção de tratamento entre os 

habitantes e o meio no mesmo território. A colonialidade da natureza - note-se que 

essa é uma das adjetivações que o termo colonialidade pode receber - se expressa 

através de algumas características (ALIMONDA, 2011):  

 
a) Antropocentrismo das narrativas sobre a origem da modernidade, ao lado do 

eurocentrismo. Trata-se da ideia que a natureza não cumpriu papel relevante para a 

modernidade europeia ao mesmo tempo que a melhor contribuição da modernidade 

para a natureza foi subjugá-la e destruí-la em nome de novos valores civilizatórios. 

Pergunta-se: como pôde não ter tido a natureza papel relevante se foi a exploração da 

mesma o motor do colonialismo a fomentar a modernidade europeia?  

b) A colonização da natureza foi tão intensa quanto a sofrida pela população 

praticamente dizimada. A mesma subalternidade destinada às populações atingia a 
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natureza que deveria ser domada pela nova racionalidade que aportava na região e 

se afirmava na relação entre colonizador/colonizado. A desorganização da ecologia 

local contribuía, assim, para a dizimação da população local, para além da violência e 

doenças; 

c) A predileção do colonizador por estabelecer monoculturas ou explorar minérios era 

orientada pelo lucro rápido. Em consequência, a diversidade da fauna e flora locais 

era atacada para estabelecimento de uma única cultura ou atividade. Por esse motivo, 

as maiores reservas de biodiversidade da América Latina região hoje estão em 

territórios indígenas, quilombolas, populações tradicionais e a própria sobrevivência 

dessas populações está atrelada a ampla oferta vegetal e animal que a natureza 

oferece;  

d) O racismo colonial, responsável pela quase completa eliminação das populações 

locais, destruía também o conhecimento relacionado à natureza das mesmas. As 

pessoas, a natureza e também o conhecimento (colonialidade do saber) eram tidos 

como inferiores e, portanto, passíveis de aniquilação em nome de valores superiores.  

A quase eliminação das populações originárias implicou, proporcionalmente, na 

extinção concomitante dos saberes relacionados à natureza. Fato percebido como 

imprudente pelos colonizadores, que mantiveram alguns desses conhecimentos, caso 

contrário a própria permanência do europeu poderia não ter subsistido;  

e) A exploração mineira e o monocultivo, são dois tipos de devastação empreendidas. O 

monocultivo rouba os nutrientes do solo, incorporando-os aos alimentos que se 

destinam ao centro do sistema, enquanto deixa a terra que o produz empobrecida e 

infértil, ao passo que a mineração promove um verdadeiro deslocamento de territórios 

através da exportação de milhares de toneladas de minerais, além de resultar em um 

passivo ambiental de grandes proporções onde está localizada; 

f) A colonialidade da natureza encontra lugar entre os teóricos do 

subdesenvolvimento, embora não seja regra a incorporação desse tema por 

parte deles. O subdesenvolvimento - tema crucial desde a segunda metade do 

século XX - pode incluir a natureza para além dos elementos já consagrados 

como perpetuadores dessa condição, a saber, a composição técnica 

inadequada do capital e o padrão de consumo imitativo dos países centrais. 

Segundo Enrique Leff42 (1986, p. 155-159 apud ALIMONDA, 2001, p. 51):  

 

 
 
 
42 Leff, Enrique. Ecología ecossocialista capital. México: Siglo XXI, 1986. 
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[...] Su efecto más duradero se produce por la destrucción del potencial 
productivo de los países del Tercer Mundo, por la introduccíon de 
padrones tecnológicos inapropiados, por la inducción de ritmos de 
extraccíon y por la difusión de modelos sociales de consumo que 
generan un proceso de degradación de sus ecosistema, de erosión de 
sus suelos y agotamiente de sus recursos [...] El subdesarollo es el 
efecto de la perdida del potencial productivo de una nación, debido a 
un proceso de explotación y expoliación que rompe los mecanismos 
ecológicos ecossocialista culturales de los cuales depende la 
productividad sostenible de sus fuerzas productivas e y la 
regeneración de sus recursos naturales [...] Una de las 
transformaciones de mayor transcendencia consistió en eliminar 
prácticas agrícolas tradicionales, fundadas en una diversidade de 
cultivos adaptadas a las estructuras ecológicas del trópico, para 
inducir prácticas de monocultivo destinadas a satisfacer la demanda 
del mercado externo. 

 

 As características elencadas acima localizam a colonialidade da natureza no 

quadro mais amplo da modernidade, em que a racionalidade científica europeia e o 

antropocentrismo são elementos constitutivos e partícipes de uma longa tradição 

forjada na Europa, e que encontraram no Novo Mundo um incrível laboratório de 

testes.  

 Portanto, a perspectiva da colonialidade da natureza conduz a pesquisa social 

a revelar o lado oculto de um sem número de práticas e concepções acerca da 

natureza, conferindo atenção à diversidade do que ficou oculto. Nesse sentido, voltar-

se para o lugar é uma estratégia analítica para não deixar de observar o peculiar, a 

diferença, além de uma posição crítica à globalização, a qual, por sua vez, contestou 

fortemente o conceito de lugar a partir da economia, da cultura e comunicações e suas 

tendências homogeneizantes. Ao discutir o lugar da natureza, o antropólogo 

colombiano Arturo Escobar afirma:  

 
Não existe, claro está, uma visão unificada acerca do que caracteriza 
precisamente os modelos locais da natureza, ainda que grande parte 
dos estudos etnográficos compartilhem alguns pontos em comum, 
incluindo os seguintes: um interesse pelas questões epistemológicas, 
que inclui a natureza dos dispositivos cognitivos que se encontram em 
jogo nos modelos culturais do mundo natural e a comensurabilidade 
ou não dos distintos modelos; os mecanismos gerais através dos quais 
a natureza é apreendida e construída, em especial a existência ou 
ausência de esquemas gerais para a construção da natureza, sejam 
universais ou não; e a natureza do conhecimento local, incluindo se 
este conhecimento está plasmado e desenvolvido através da prática 
ou se é explícito e desenvolvido através de algum tipo de processo do 
pensamento [...]. (ESCOBAR, 2005, p. 65). 
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 A investigação sobre os modelos locais de natureza tem recebido muitas 

contribuições da antropologia, da geografia e da ecologia política, cujos estudos se 

basearam mormente em "comunidades rurais do Terceiro Mundo". Esses trabalhos 

demonstraram a existência de muitos modelos de natureza, assim como permitiram a 

revisão da própria matriz teórica de interpretação dessa relação (ESCOBAR, 2005, p. 

65).  

 É parte do projeto M/C o reconhecimento da pluralidade43, inclusive em relação 

à natureza, para empreender o projeto decolonial44. De acordo com essa percepção, 

uma autêntica decolonização vai além do fim do colonialismo, pois implicaria a 

inclusão das populações negras e indígenas no exercício do poder nos países recém 

emancipados, assim como ofereceria uma nova relação não predatória com a 

natureza, ao incorporar os modelos locais de natureza sem a necessidade de voltar a 

economia para a exportação de commodities.  

4.3.2 Buen Vivir 

 As novas constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2008) tem 

características inovadoras no tocante ao tratamento destinado à natureza. No 

Equador, ficou estabelecido a novidade do capítulo dedicado aos direitos da natureza, 

enquanto a Bolívia passou a se denominar um Estado plurinacional (ver Anexo B). 

Além disso, ambos e ambas inscreveram em seus textos as expressões 

correspondentes nas línguas autóctones a Buen Vivir (Equador) ou Vivir Bién (Bolívia).  

 Mais divulgada em português como Bem Viver, são diversas as expressões 

que correspondem ao termo, para além das já citadas em castelhano, na Bolívia, Vivir 

Bién, e no Equador, Buen Vivir.  Do quéchua, temos a expressão sumak kawsay (viver 

pleno), além de que a constituição da Bolívia grafou os seguintes outros: suma 

qamaña (viver bem), ñandereko (vida harmoniosa), teko kavi (vida boa), ivi maraei 

(terra sem mal) y qhapaj ñan (caminho ou vida nobre) (Anexo B).  

 
 
 
43 Dentro do Grupo M/C destacamos dois dos conceitos que propõem o reconhecimento da diversidade 
e, nesse sentido, voltam suas baterias de fogo contra a racionalidade universalizante da modernidade. 
São os conceitos de transmodernidade de Enrique Dussel e pluriversalidade de Walter Mignolo (ver 
BALLESTRINI, 2013) 
44 O uso dos termos decolonial e decolonização e outras flexões são utilizados em detrimento de 
descolonial ou descolonizar com a finalidade de estabelecer relação direta com o projeto decolonial 
defendido pelo Grupo M/C.  
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 Segundo Alberto Acosta45 (2006), o Buen Vivir (BV) não quer ser um conceito 

e não pretende definir-se, pois ter uma definição seria contrário a sua proposta de 

manter-se como um campo em aberto para incluir vários bem viveres, várias culturas. 

A despeito dessa ausência, várias características são atribuídas a essa concepção, 

por exemplo: uma delas é "O Bem Viver é, essencialmente, um processo proveniente 

da matriz comunitária de povos que vivem em harmonia com a Natureza" (ACOSTA, 

2016, p. 24). Trata-se de um 'resgate' das características comunais dos povos e 

nações andinos no tocante a relação com a natureza e a relação entre as pessoas. 

Entretanto, não é objetivo dessa proposta retomar o modo de vida que existiu séculos 

atrás, em especial antes da chegada dos europeus, tampouco pretende negar os 

avanços tecnológicos, nem romantizar o modo de vida indígena (ACOSTA, 2016).   

 O BV pretende substituir o modelo conhecido por Estado de Bem Estar, pois 

considera que esse modelo fracassou: "O Bem Viver questiona o conceito 

eurocêntrico de bem-estar. É uma proposta de luta que enfrenta a colonialidade do 

poder" (ACOSTA, 2016, p. 34). Nesse ponto, observa-se um diálogo direto entre o BV 

e a colonialidade do poder, em que o BV é diretamente tributário dos esforços do 

Grupo M/C46, e talvez um dos seus desdobramentos mais bem sucedidos em termos 

de divulgação, sobretudo após as constituições acima referidas. 

 Considerando que o BV não pretende se definir, uma forma possível de delinear 

suas características talvez seja o contraponto que faz ao Estado de Bem-Estar 

(Welfare State), irradiado a partir da Europa Ocidental após a II Guerra Mundial, e que 

significou a inclusão e melhoria de condições materiais das massas urbanas através 

de políticas de garantia de emprego, educação e saúde, por meio da intervenção 

direta dos Estados. Essas políticas eram lastreadas no crescimento econômico e 

mensuradas através da elevação da produtividade, do PIB per capita, aumento do 

fluxo de comércio mundial e  aumento real de salários.  

 
 
 
45 O autor tem destacada atuação na política do Equador. Participou da fundação do Instituto de 
Estudios Ecologistas del Tercer Mundo e do partido Alianza País, pelo qual Rafael Correa foi eleito 
presidente em 2007. Foi ministro de Energia e Minas e presidente da Assembleia Constituinte do 
Equador (2008). Rompeu com o presidente que havia apoiado por discordar do rumo das políticas, em 
especial as relacionadas ao extrativismo (ACOSTA, 2016). Em 2013 foi candidato à presidência pela 
Unidad Plurinacional de las Izquierdas. 
46 Outras referências claramente compartilhadas entre o BV e o Grupo M/C são a epistemologia, a 
crítica à visão universalizante da modernidade, crítica à ideia de progresso baseada em uma história 
linear cujo ápice conduz à Europa, entre outros itens.  
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 O contraponto à ideia do Estado de bem-estar é o próprio Bem Viver. A partir 

das tentativas sucessivas e falidas de implantação do modelo de desenvolvimento dos 

países centrais abre-se espaço para o BV (ACOSTA, 2016). No entanto, o processo 

de resgate das experiências de matrizes comunitárias demonstra que a ideia de 

desenvolvimento, progresso, riqueza, pobreza, etc., não participam dessas 

cosmovisões. Assim como para o Grupo M/C, aqui também se aplica a concepção de 

pluralidade transposta para as relações materiais de trocas, tão importantes 

econômica e culturalmente:  

 
[...] 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. (ACOSTA, 2016, p. 206). 

 

 O BV expressa claramente uma posição anticapitalista, ao mesmo tempo em 

que não é socialista, mas considera que os marxistas estão entre aqueles com quem 

desfruta alguma "sintonia"47. Entre suas características, também estão o 

antiprodutivismo e o antidesenvolvimentismo, os quais são movidos pela crítica a uma 

imposição de meta universal, que desconsidera quaisquer outras possibilidades. 

Assume como principal problema a própria ideia de desenvolvimento e não os 

diferentes caminhos que ela aponta para lograr tal êxito48, relembrando que, depois 

de mais de cinco séculos do início da colonização, nem toda a região incorporou a 

concepção de progresso, esse legado da modernidade, além de não raro também 

oferecer frontal resistência à sua penetração. (ACOSTA, 2016, p. 69). 

 
 
 
47 "Em diversos espaços do mundo - e inclusive em círculos da cultura ocidental - há muito tempo têm 
se levantado diversas vozes que poderiam estar de alguma maneira em sintonia com essa visão [Bem 
Viver], como os ecologistas, as feministas, os cooperativistas, os marxistas e os humanistas" (ACOSTA, 
2016, p. 34) 
48 Para Acosta, essa posição não impediu que houvesse contribuições importantes da região na crítica 
ao modelo de desenvolvimento dos países centrais: "A América Latina desempenhou um papel 
importante na criação de revisões contestadoras do desenvolvimento tradicional, como o estruturalismo 
ou as diferentes ênfases da teoria da dependência, até chegar a outras posições mais recentes. Suas 
críticas foram contundentes. Suas propostas, porém, não prosperaram." (ACOSTA, 2016, p. 49)  
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 No campo das experiências recentes na América Latina, sob o governo de 

forças políticas não automaticamente alinhadas com o Norte, incluso Bolívia e 

Equador após as constituições inovadoras, dispara:  
 

Os governantes 'progressistas' tratam de acelerar o salto à ansiada 
Modernidade impulsionando o extrativismo como uma espécie de 
Modernização passadista baseada em uma maior presença do 
Estado. Prometem, inclusive, superar o extrativismo com mais 
extrativismo  (ACOSTA, 2016, p. 114).   

 O BV propõe o abandono gradual das atividades extrativistas na região, através 

de sua gradual substituição por outras atividades sustentáveis, sobretudo por 

considerar que a Natureza está em seu limite para continuar se regenerando ao longo 

e ao fim de processos de intervenção extremamente agudos como a mineração, o 

monocultivo e o desmatamento.  

 Dentro da perspectiva decolonial - que busca a superação da modernidade a 

partir da perspectiva que lhe foi negada pela modernidade -, cabe a defesa da 

Natureza como sujeito de direitos, semelhante aos seres humanos. Essa concepção 

envolve uma crítica ao antropocentrismo, que estabelece o domínio da humanidade 

sobre a natureza, e propõe a esta última um 'giro biocêntrico', em que a defesa da 

vida é um valor em si mesmo e não está subordinada aos usos e regramentos dos 

seres humanos (GUDYNAS, 2011).  

 Entretanto, as mesmas concepções jurídicas aplicadas aos seres humanos não 

são as mais adequadas para a defesa da natureza enquanto sujeito de direitos. Aos 

humanos, considera-se adequado a aplicação da Justiça Ambiental, baseada no 

princípio de que ninguém ou nenhum grupo humano deve suportar um ônus ambiental 

proporcionalmente maior que outro indivíduo ou grupo social, podendo-se valer de 

compensações para correções das condições ambientais desiguais, como veremos 

adiante. Já para a natureza faz pouco sentido a lógica das compensações, pois não 

há como compensar, em vista do funcionamento dos ecossistemas, da perda de 

espécies ou do desequilíbrio ecológico em determinado lugar, ou seja, não existe 

correspondente material para promover tais reparações. Portanto,  

  
La justicia ambiental parte de un conjunto de derechos humanos 
atendiendo a cómo son afectadas las personas. La comunidad de la 
justicia son los humanos, y éstos discuten sobre lo justo o injusto en 
cuanto a la situación ambiental. Es por lo tanto una postura acorde con 
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una Naturaleza objeto de derechos, donde el acento está puesto en 
los asuntos humanos. Pero si se toman los derechos de la Naturaleza 
en serio es necesario contar con otro campo de la justicia. Esta es la 
justicia ecológica y se enfoca en una Naturaleza que es sujeto. Su 
énfasis está en asegurar la sobrevida e integridad de la Naturaleza y 
la restauración de los ecosistemas dañados. Esta es distinta y discurre 
en paralelo a la justicia ambiental. Los procedimientos de reparación, 
restitución o compensación entre humanos son própios de la justicia 
ambiental y no necesariamente contemplan a la justicia ecológica. Por 
ejemplo, cuando se contamina el predio de una persona, es común 
que se le pague una indemnización o se le imponga una multa. Pero 
esos pagos en dinero no implican la restauración o remediación del 
daño ambiental. (GUDYNAS, 2011, p. 273-274) 

 

 As inovações das constituições da Bolívia e do Equador, sem dúvida, 

acrescentam elementos essenciais para a discussão dos direitos da natureza em todo 

o mundo e para a criação de uma justiça ecológica, enquanto as questões 

relacionadas aos seres humanos seguem sendo tratadas pelo campo da Justiça 

Ambiental, item abordado a seguir.  

4.3.3 Ecologismo dos Pobres e Justiça Ambiental 

 A análise de conflitos abertamente declarados ambientais ou não classificados 

imediatamente dessa forma, em diversas partes do planeta e por um período de tempo 

superior a um século, conduziu o estudioso de economia ecológica, Joan Martinez 

Alier, a estabelecer uma classificação das ideias e movimentos em torno do 

ambientalismo. Esse esforço resultou na definição de três grupos: a) culto à vida 

silvestre; b) evangelho da ecoeficiência; e c) ecologismo dos pobres e justiça 

ambiental (ALIER, 2015).  

 Em cada uma dessas tipologias, a natureza assume um tratamento específico. 

No culto à vida silvestre, ela é tratada com viés romântico e idealista, ao passo que 

no evangelho da ecoeficiência é tratada como recurso a ser utilizado com parcimônia 

e racionalidade. Logo, nesses dois casos, a natureza é um dado prévio e tem uma 

relação de exterioridade com relação à sociedade. De forma diferente, para o 

ecologismo dos pobres, a natureza não é exterior ao grupo social, pois é 

permanentemente modificada através de uma relação material direta, em que o grupo 

social depende da natureza. Nesse caso, o interesse pelo meio ambiente não se 

apresenta através de razões idealistas ou utilitaristas, mas sim: 
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[...] como fonte de condição para a subsistência; não em razão de uma 
preocupação relacionada com os direitos da demais espécies e das 
futuras gerações de humanos, mas, sim, pelos pobres de hoje [...] Sua 
ética nasce de uma demanda por justiça social contemporânea entre 
os humanos (ALIER, 2015, p. 34). 

  

 O caso dos seringueiros brasileiros no estado do Acre nos anos 1970 e 1980 é 

emblemático tanto dessa corrente, em que a natureza é considerada fonte de 

sobrevivência imediata, como de eventos que não envolvem - nesse caso ao menos 

não em todas as suas fases - o uso de uma linguagem explicitamente ecológica. 

Embora hoje possa ser atribuído a Chico Mendes, sindicalista e liderança dos 

seringueiros, e a seus companheiros, um "discurso explicitamente ecologista [que os 

transformaram em] símbolos globais do ecologismo dos pobres" (ALIER, 2015, p. 

176), o uso dessa linguagem e a aliança com movimentos ambientalistas no mundo 

não estavam presentes na origem desse movimento de trabalhadores rurais. Na 

verdade, houve um percurso e um senso de oportunidade sincero por parte das 

lideranças em perceber as possibilidades abertas pelo nascente ambientalismo.  

Certamente, se essa guinada não tivesse ocorrido na trajetória do movimento dos 

trabalhadores rurais do Acre, Wilson Pinheiro e Chico Mendes, assassinados em 1980 

e 1988, respectivamente, seriam apenas estatísticas de condutas anti-sindicais na 

periferia do capitalismo (VENTURA, 2003). 

 Assim como o caso dos seringueiros no Brasil, vários outros conflitos não 

tinham um discurso abertamente ambiental em sua origem e outros sequer adquiriram 

claramente essa característica em seus desenvolvimentos, motivo que justifica o fato 

de essa corrente ambientalista ter sido identificada somente nos anos 1980  (ALIER, 

2015). 

 Os problemas ambientais não atingem da mesma maneira os diferentes grupos 

sociais, pois existe uma distribuição desproporcional do ônus gerado pelos processos 

subjacentes ao crescimento econômico, além de que a própria desigualdade social, 

previamente existente, reforça esses mecanismos. Nessa vertente ambientalista 

chamada de ecologismo dos pobres, portanto, o crescimento econômico se traduz em 

agressão à natureza e às populações que habitam esses novos territórios requeridos.  

 
O resultado em nível global é que a fronteira do petróleo e do gás, a 
fronteira do alumínio, a fronteira do cobre, as fronteiras do eucalipto e 
do óleo de palma, a fronteira do camarão, a fronteira do ouro, a 
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fronteira da soja transgênica...todas avançam na direção de novos 
territórios (ALIER, 2015, p. 34). 

 

 As consequências do crescimento econômico recaem de forma heterogênea 

sobre os diferentes grupos sociais, ao mesmo tempo em que a desigualdade social 

preexistente reforça esses mecanismos. Tanto essa distribuição desigual do ônus do 

crescimento econômico nos novos territórios requeridos, assim como intervenções 

nos espaços urbanos já consolidados, tem sido objeto do campo da Justiça Ambiental, 

cuja origem é frequentemente atribuída aos eventos descritos a seguir.  

 Em 1982, os moradores de Afton, na Carolina do Norte, atuaram para evitar 

que um depósito de resíduo tóxico fosse instalado na vizinhança. Imediatamente, uma 

característica dessa localidade chamou atenção: a esmagadora predominância de 

84% de afrodescendentes no bairro em que seria instalado o depósito. Considerando 

a história de defesa dos direitos civis nos Estados Unidos, não tardou para ser 

estabelecida a seguinte hipótese: a racialização na escolha das áreas para destino de 

resíduos tóxicos. 

 Em 1987, a United Church of Christ encomendou uma pesquisa cujo resultado 

constatou a variável cor como a mais determinante, mais do que a que a renda, na 

definição de locais para onde são destinados resíduos. Dessa forma, surge o termo 

racismo ambiental como gêmeo de injustiça ambiental, ambos definindo que os 

impactos ambientais atingem de forma desigual as diferentes classes sociais, no 

interior das quais o critério racial atua fortemente, desfavorecendo as negras e 

negros49 (ACSERALD, 2004). 

 Apesar disso, nos EUA, o  movimento ambientalista era visto com desconfiança 

pelo movimento negro daquele país, que identificava nas aspirações ecológicas uma 

pauta elitista, de brancos, em que os negros, com seu grande acúmulo de lutas por 

direitos civis, não se reconheciam. Entretanto, foi possível estender pontes entre 

ambos com ganhos mútuos:   
 

Buscou-se assim fundir direitos civis e preocupações ambientais em 
uma mesma agenda, superando-se vinte anos de dissociação e 
suspeita entre ambientalistas e movimento negro. Efetivamente, o 

 
 
 
49 A expressão racismo ambiental foi disseminada pelo reverendo Benjamin Chavis a partir dessa 
pesquisa cujo responsável foi o sociólogo Robert D. Bullard (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, 
p. 19-20).   
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Movimento por Justiça Ambiental adotou estratégias de luta históricas 
dos movimentos pelos direitos civis, tais como protestos, passeatas, 
petições, lobby, relatórios, apuração de fatos e audiências para instruir 
a comunidade e intensificar o debate público sobre a questão [racismo 
ambiental] (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 23). 

 

 Nos Estados Unidos, e nas áreas urbanas em geral, faz mais sentido utilizar a 

terminologia justiça ambiental em detrimento de ecologismo dos pobres ou 

ecologismo popular. Isso porque esses dois últimos termos seriam mais 

adequadamente relacionados à preservação do modo de vida das populações 

indígenas, camponesas, ribeirinhas, trabalhadores rurais e outros (ALIER, 2015).  

 A justiça ambiental, assim como o ecologismo dos pobres, direciona-se para a 

observação, análise e - enquanto movimentos – para a diminuição das iniquidades 

entre humanos. Seu interesse primordial não está voltado à relação que se estabelece 

entre sociedade e natureza, independente concepção em que essa relação seja 

observada. Com isso, se estabelece até mesmo uma posição crítica a respeito do que 

venha a ser uma questão ambiental:  
 

A concepção dominante do que venha a ser a questão ambiental, 
pouco sensível às suas dimensões sociológicas, concorreu para que 
o tema do 'desperdício' ou da 'escassez' de matéria prima e energia 
se apresentasse, mundialmente, como o mais importante no debate 
ecológico. Simultaneamente, por essa perspectiva, a questão 
ambiental costuma ser vista como de ordem meramente técnica, 
alheia a qualquer discussão acerca dos fins pretendidos com a 
apropriação extensiva e intensiva do meio ambiente na escala em que 
hoje conhecemos. (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 13). 

 

 Portanto, segundo esse posicionamento, as discussões técnicas acerca do 

meio ambiente devem levar em consideração as pessoas inseridas em dada 

sociedade. Esse é um posicionamento de bastante profundidade dentro do 

ambientalismo, sobretudo perante as vertentes que não levam em consideração a 

atividade humana existente e necessária para a manutenção da nossa espécie.  Os 

conservacionistas são exemplares em desconsiderar tal atividade e até mesmo 

considerá-la uma mácula. Esse é o grupo que ALIER (2015) classifica como Culto á 

Natureza, como mencionado anteriormente.  

 Os eventos de Afton nos EUA, em 1982, são geralmente apontados como 

origem da justiça ambiental (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009; ALIER, 2015), 

embora evidentemente muitos outros conflitos anteriores em outros países pudessem 
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receber a mesma classificação. No entanto, a sistematização do problema através de 

uma pesquisa científica, conferiu certo estatuto ao conflito e seus desenvolvimentos 

no campo do ativismo e da pesquisa social.  

 O termo Justiça Ambiental é tratado como equivalente a Ecologia dos Pobres 

ou Ecologia Popular por Alier (2015). Nessa equiparação está contida uma proposta 

para estabelecer uma convergência entre ambos, sem desconsiderar que tenham 

genealogias diferentes. A possibilidade de convergência está na origem comum dos 

conflitos enfrentados, ou seja, crescimento econômico e desigualdade social, e 

também na possibilidade de estabelecer conexões entre lutas sociais e ambientais. 

 Em 2001, foi criada a Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), no 

município de Niterói (Rio de Janeiro), a qual conformou dezenas de organizações 

como sindicatos, associações de bairros, ONGs, universidades, institutos, etc. Em seu 

manifesto de criação está expresso o entendimento acerca do que é injustiça 

ambiental e quais princípios podem conduzir à situação oposta de justiça ambiental:  

 
Entendemos por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual 
sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam 
a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às 
populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos 
povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações 
marginalizadas e vulneráveis. Por justiça ambiental, ao contrário, 
designamos o conjunto de princípios e práticas que: 
a - asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de 
classe, suporte uma parcela desproporcional das conseqüências 
ambientais negativas de operações econômicas, de decisões políticas 
e de programas federais, estaduais, locais, assim como da ausência 
ou omissão de tais políticas; 
b - asseguram acesso justo e eqüitativo, direto e indireto, aos recursos 
ambientais do país; 
c - asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o uso 
dos recursos ambientais e a destinação de rejeitos e localização de 
fontes de riscos ambientais, bem como processos democráticos e 
participativos na definição de políticas, planos, programas e projetos 
que lhes dizem respeito; 
d - favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, 
movimentos sociais e organizações populares para serem 
protagonistas na construção de modelos alternativos de 
desenvolvimento, que assegurem a democratização do acesso aos 
recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso. (REDE 
BRASILEIRA DE JUSTIÇA AMBIENTAL, 2001, sem paginação).  

 

 Entre os mecanismos que podem contribuir para o estabelecimento da justiça 

ambiental estão aqueles no campo estritamente jurídico, como a existência de normas 
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para garantir a justiça ambiental e o amplo acesso das populações ao sistema 

judiciário. Esse é um aspecto importante, mas não é o único a ser perseguido nesse 

intento, sobretudo ao ser considerado que a injustiça ambiental tem como pressuposto 

a existência de desigualdades sociais prévias.  

4.4 Desenvolvimento Sustentável: o conceito no contexto das conferências 
ambientais da Organização das Nações Unidas  

 O conceito de desenvolvimento sustentável é capaz de despertar toda a sorte 

de reação, também é um daqueles usados amplamente por empresários bilionários 

como George Soros50 e também por integrar iniciativas das mulheres quebradeiras de 

coco de babaçu no interior do Maranhão e outros estados fronteiriços51. O seu uso no 

debate ambiental foi estabelecido por meio das sínteses produzidas ao longo das 

conferências da Organização das Nações Unidas (ONU) para o meio ambiente e sua 

difusão ocorreu a partir dos documentos elaborados nesses fóruns (declarações, 

planos de ação, agendas, etc) e da implementação das políticas neles contidas.  

 As duas primeiras conferências (Estocolmo, 1972 e Rio de Janeiro, 1992) são 

fundamentais para a adoção, compreensão comum e consolidação do 

desenvolvimento sustentável. No entanto,  há um revés importante na Rio +20 (2012), 

quando um novo conceito,  Economia Verde, passa a protagonizar a agenda futura.  

O conceito desenvolvimento sustentável tornou-se um eixo ao redor do qual 

muitos outros assuntos são arranjados e que possibilitou a criação de sínteses entre 

países completamente diferentes e com agendas próprias muito distintas acerca do 

meio ambiente.   Essas mesmas sínteses foram produzidas, em cada uma dessas 

conferências, em conjunturas mundiais muito distintas. A primeira conferência foi 

convocada em 1968 e aconteceu em 1972, portanto durante o período conhecido 

como Guerra Fria dominados pela disputa geopolítica entre a ex-União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e os Estados Unidos da América (EUA), 
 

 
 
50  George Soros (1930- ) é um investidor e filantropo húngaro-americano, fundador da Open Society 
Foundation. Essa fundação atua em mais de 120 países apoiando, dentre outros temas, a Agenda 2030 
da ONU para o desenvolvimento sustentável.  
51 O termo desenvolvimento sustentável é recorrente na comunicação e ações desse movimento de 
mulheres em defesa da palmeira do babaçu e do acesso às áreas de plantio. Em 1991 foi fundado o 
Movimento Interestadual das Quebradeiras de Babaçu , para mais informações sobre, ver: 
https://www.miqcb.org/ 
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nesse mesmo contexto ditaduras e lutas anticoloniais estavam em curso em várias 

regiões do mundo. A segunda conferência ocorre em 1992, após a queda do muro de 

Berlim, a fragmentação da ex-URSS, e sob a propaganda intensa da globalização 

como processo político, social, cultural e econômico organizador do novo mundo após 

a polarização capitalismo versus socialismo.  Vinte anos depois a conferência volta ao 

Rio de Janeiro, sem o mesmo vigor da antecedente, sob o desencanto das promessas 

da globalização, depois da crise mundial de 2008 e fortes críticas às politicas 

neoliberais. 

 Nesse item do capítulo será reconstruído o conceito de desenvolvimento 

sustentável no contexto das conferências de Estocolmo, Rio-92, assim como a 

introdução da Economia Verde na Rio +20.  Alguns textos foram fundamentais para a 

construção dos debates dentro do escopo aqui tratado, portanto também trataremos 

de ao menos dois deles: Limites do Crescimento (1972) e Nosso Futuro Comum 

(1991)  

4.4.1 Limites do crescimento: a finitude dos recursos versus crescimento global 
ilimitado 

 Relatório Meadows ou Limites do Crescimento são nomes pelos quais ficou 

conhecido o relatório encomendado pelo Clube de Roma a uma equipe de cientistas 

do Massachusets Institute of Technology (MIT) no final dos anos 1960 e publicado em 

1972. As conclusões do relatório foram muito duras em relação a possibilidade de 

continuidade do crescimento econômico e populacional diante da disponibilidade de 

recursos naturais.  A solidez do relatório estimulou - e ainda estimula - debates acerca 

da finitude de recursos e do impulso irresistível da economia capitalista em direção ao 

crescimento.  

 Esse texto é seminal para o ainda atuante Clube de Roma e frequentemente 

(re)visitado como marco do debate ambiental. A encomenda   ao MIT nasceu da 

demanda de estudos balizados  pelos eixos de análise que o Clube de Roma52 

estabelece para si mesmo como missão: compreender as perspectivas de longo prazo 

 
 
 
52 O Clube de Roma foi criado em 1968 a partir da reunião de empresários e cientistas. Teve destaque 
o executivo de indústria italiano Aurelio Peccei (Fiat, Alitalia, Olivetti, entre outras) e o  químico inglês 
Alexander King.  
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e global para humanidade e o planeta a partir de uma  problemática multifacetada 

(econômica, ambiental, política e social) (THE CLUB OF ROME, 2020).   

 A equipe liderada pela pesquisadora Donella Meadows e financiada pela 

Volskswagen Foundation estabeleceu a interação entre cinco elementos identificados 

como os principais limitantes ao crescimento econômico ilimitado, através de uma 

modelagem de sistemas denominada Dinâmica de Sistemas, posto de outra forma:  

 
Nosso modelo mundial foi construído especificamente para investigar 
cinco grandes tendências de interesse global - o ritmo acelerado de 
industrialização, o rápido crescimento demográfico, a desnutrição 
generalizada, o esgotamento dos recursos naturais não-renováveis e 
a deterioração ambiental. (MEADOWS, et al., 1973, p. 18). 
 

 Os estudos do modelo apontaram dois elementos como determinantes:  

população e o capital, devido aos efeitos exponenciais que as variações sobre esses 

itens apresentam ao longo do tempo e influenciam os demais (recursos naturais, 

poluição e terras e segurança alimentar).  Como exemplos do efeito exponencial 

temos que um crescimento do produto da indústria de 10% no momento presente 

acrescentará capital cuja necessidade de remuneração desencadeia novas buscas 

por rentabilidade, sempre desejável a ainda maiores taxas, e assim por diante. A 

dinâmica da população também tem natureza exponencial, pois uma variação na taxa 

de fecundidade das mulheres em dado momento no tempo terá como resultado um 

efeito maior sobre a população total. Assim, por exemplo, se as mulheres tiverem 2 

filhos ao invés de 4, a longo prazo o efeito será apenas a taxa de reposição da 

população e não um crescimento reduzido a 50%, o inverso também ocorre para o 

caso de aumento da taxa de fecundidade.  

 A equipe desenvolveu o chamado Modelo Mundial combinando estimativas 

para cada um dos cinco limitantes do crescimento em separado e em seguida 

simulando a interação entre todos.  Essa abordagem contou com a ajuda de 

computadores, o que  no início dos anos 1970  ainda era uma novidade para esse tipo 

de aplicação,  e desse modo foi possível obter parâmetros para responder questões 

como: 

 

• Se a população mundial continuar crescendo às taxas atuais em quanto tempo haverá 

escassez de alimentos? 
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• Se o crescimento da indústria - medido pelo PIB industrial per capita -  conduzir a uma 

duplicação desse setor em quanto tempo poderá haver esgotamento dos recursos 

naturais não renováveis? 

• Quais níveis de poluição são suportáveis considerando os efeitos sobre a saúde e, 

consequentemente, sobre as taxas de mortalidade da população no tempo?  

 

O desenvolvimento do modelo mundial apresentou resultados alarmantes. Na 

modelagem denominada processamento-padrão pelos autores, foram considerados 

para input os valores médios da variação entre 1900 e 1970 dos itens observados 

(população, produção industrial, produção agrícola, recursos naturais não-renováveis, 

poluição).   O resultado foi o esgotamento dos recursos naturais não renováveis e 

suas consequências:  

 
À medida que os preços dos recursos naturais sobem, e as minas são 
exauridas, mais capital tem que ser usado na obtenção de recursos, 
ficando menos para ser investido em crescimento futuro. Finalmente, 
o investimento não pode acompanhar a depreciação e a base 
industrial rui, levando com ela os sistemas de serviço e de agricultura, 
os quais se tornaram dependentes dos fornecimentos industriais 
(como fertilizantes, pesticidas, laboratórios hospitalares, 
computadores, e especialmente energia para a mecanização.  Durante 
um certo tempo a situação fica especialmente grave porque, devido a 
retardamentos inerentes à estrutura etária e ao processo de 
ajustamento social, a população continua aumentando. A população 
finalmente decresce, quando a taxa de mortalidade aumenta devido a 
falta de alimentos e serviços sanitários. (MEADOWS, et al., 1973, p. 
123) 
 

 O encadeamento descrito acima leva a um colapso cujo lugar no tempo o 

modelo sugeriu em torno do ano de 2100, embora o faça com ressalvas devido ao 

altíssimo nível de agregação utilizado.  Muitas outras hipóteses serão consideradas 

como a duplicação dos recursos naturais, avanços tecnológicos, diminuição da taxa 

de fecundidade, controle da poluição, etc. Para cada nova combinação o resultado 

será diferente, mas não modificará as tendências do processamento-padrão, apenas 

as distribuirá no tempo.  

 O estado de equilíbrio é a opção apresentada no relatório para estabilizar as 

tendências do modelo de processamento-padrão. O equilíbrio aqui é entendido como 

igualar a taxa de investimento à depreciação do capital assim como a taxa de 

natalidade e mortalidade da população, em outras palavras, trata-se do crescimento 

zero ou crescimento estacionário.  O patamar de bem-estar em que esse estado de 
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equilíbrio seria definido é uma escolha da sociedade e não uma prerrogativa do 

modelo.  

 
População e capital são as únicas quantidades que precisam ser 
constantes no estado de equilíbrio. Qualquer atividade humana que 
não requeira um grande fluxo de recursos naturais insubstituíveis, ou 
não produza uma deterioração severa do meio ambiente, poderia 
continuar crescendo indefinidamente. Especialmente poderiam 
prosperar as atividades que muitas pessoas arrolariam como sendo as 
mais desejáveis e satisfatórias ao homem - instrução, arte, música, 
religião, pesquisas científicas fundamentais, atletismo e interações 
sociais. (MEADOWS, et al., 1973, p. 172). 

  

 Embora não tenha sido o objetivo central do Relatório Meadows os autores 

acabaram adentrando a seara normativa para argumentar em favor do crescimento 

zero. Segundo os autores, a busca do crescimento econômico na sociedade 

capitalista se expressa através da concorrência ou livre iniciativa como motor da 

sociedade.  Esse funcionamento não é dotado de racionalidade ao resultar que 

algumas pessoas trabalhem muito e outras sequer consigam trabalho. Para contrapor 

a ideia de que haver necessidades não satisfeitas, sejam elas absolutas ou relativas,  

gera melhorias, afirmam que as mais recentes novidades para a humanidade  foram 

produzidas em sofisticados laboratórios longe de qualquer carestia, portanto o medo 

da miséria não seria pai nem mãe dos grandes melhoramentos. Defenderam também 

a continuidade da produção de excedente para proporcionar tempo livre que possa 

ser dedicado às atividades artística, de cuidado, instrução e outras. (MEADOWS, et 

al., 1973, p. 172).   

 A proposta do grupo de pesquisadores do MIT sobre como estabilizar as 

tendências do modelo mundial através do crescimento zero poderia ser defendida por 

empresários e altos funcionários da indústria participantes do Clube de Roma? 

Poderiam essas pessoas concordar ao mesmo tempo com o relatório e os objetivos 

dos negócios que dirigem?  

 O Clube de Roma apreciou o relatório e sua comissão executiva53 relatou 

oficialmente seus comentários junto da publicação. De maneira geral os resultados do 

diagnóstico foram considerados demasiadamente pessimistas, embora os 

 
 
 
53 A Comissão Executiva do Clube do Roma responsável pela elaboração dos comentários era formada 
por: Alexander King, Saburo Okita, Aurelio Peccei, Eduard Pestel, Hugo Thiemann e Caroll Wilson.  
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participantes reconheçam a validade e importância do alerta e, sobretudo a 

necessidade de agir para retardar o rumo das tendências relatadas.   Alguns trechos 

dos comentários merecem destaque especial, como os destinados à inovação 

tecnológica e controle populacional.  

 
[...] 2. Sugeriu-se que não foi dada importância suficiente às 
possibilidades de progressos científicos e tecnológicos, na solução de 
certos problemas, como o desenvolvimento de métodos 
anticoncepcionais infalíveis, a produção de proteína pura a partir de 
combustíveis fósseis, a produção ou a captação de combustíveis 
fósseis, a produção ou a captação de energia virtualmente ilimitada 
(incluindo a solar, livre de poluição) (....) 3. Outros acharam que a 
possibilidade de descobrirem estoques de matérias primas em áreas 
ainda não suficientemente exploradas, era muito maior que a admitida 
no modelo. (MEADOWS, et al., 1973, p. 183). 

 

 As ressalvas acima feitas pelos participantes do Clube de Roma são seguidas 

de afirmações que corroboram a validade geral do modelo mundial a partir das 

premissas estabelecidas pelos cientistas. Entre as afinidades destacam-se:  

 
1. Os recursos naturais são limitados e essa constatação estabelece a urgência de 

mudanças de estratégias quanto ao seu uso; 

2. A pressão demográfica global está no limite. Concordam que "[...] nenhum valor 

humano fundamental seria posto em perigo se houvesse um nivelamento do 

crescimento demográfico" (MEADOWS, et al., 1973, p. 187) 

3. O equilíbrio mundial não poderá ocorrer às custas da estagnação ou retrocesso dos 

países pobres em benefícios dos ricos, e para tanto deverá existir uma estratégia 

global que diminua as distâncias relativas e absolutas.  

   

 A partir das ressalvas e dos itens em acordo destacados se observa que a fé 

na ciência e tecnologia é a aposta para superar os limites naturais do crescimento 

econômico. São depositados no progresso científico o melhor e mais eficiente uso dos 

recursos existentes, a possibilidade de substituição por novos materiais produzidos 

com menos recursos naturais e, por fim, a capacidade de realizar descobertas de 

novas fontes.  

 O relatório apontou que no estado de equilíbrio as grandezas a serem mantidas 

constantes são população e capital.  Os comentários do Clube de Roma acabam 

tratando muito mais da primeira, para a qual defendem medidas imediatas 
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considerando padrões éticos e morais, e quanto a última profere uma posição que 

seria a mesma a ser adotada pelas conferências da ONU, a saber, a de que nenhuma 

ação rumo ao estado de equilíbrio deverá ser conduzida às custas da manutenção 

dos baixos padrões dos países em desenvolvimento medidos através de indicadores 

como PIB per capita.  Dessa forma pode-se dizer que o enfrentamento ao tema do 

crescimento econômico zero foi contornado pela fé na ciência e pelo acordo em 

controlar o aumento da população. 

4.4.2 Conferência de Estocolmo 

 A primeira conferência mundial sobe meio ambiente foi convocada por 

resolução número 2398 da XXIII Sessão da Assembleia Geral da ONU em dezembro 

de 1968  e teve lugar em Estocolmo entre 5 e 16 de junho de 1972.  A preparação 

para a conferência ocorreu por meio de uma comissão formada por 27 países, a 

primeira reunião aconteceu em 1970 na cidade de Nova Iorque.  Desde o início dos 

trabalhos teria sido evidenciada a existência de uma divisão entre dois grupos de 

países com preocupações e agendas distintas, por vezes até excludentes (LAGO, 

2006).  

 Os países ricos partiam de um diagnóstico da questão ambiental no qual a 

contenção do crescimento demográfico e desmatamento tinham certa centralidade e 

urgência. Nota-se que os principais problemas não estavam em seus territórios, pois 

o crescimento demográfico era maior que a média mundial nos países mais pobres e 

também em seus territórios está a maior parte das florestas remanescentes. De outro 

lado, os países mais pobres temiam retaliações e imposição de dificuldades em sua 

marcha rumo ao crescimento econômico com a finalidade de diminuir a distância entre 

países ricos e pobres; no centro desse olhar, o PIB per capita e o padrão de consumo 

desempenhavam papel de indicadores tanto do distanciamento quanto dos objetivos 

a serem atingidos pelos países mais pobres (LAGO, 2006). 

 As arestas entre essas duas posições começaram a ser diminuídas a partir da 

incorporação aos documentos da conferência do relatório e das discussões ocorridas 

na cidade suiça de Founex, em 1971. A síntese do trabalho de um grupo de peritos, 
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dentre os quais fazia parte Ignacy Sachs, ficou conhecido como Relatório de Founex54.  

Foi um documento seminal para estabelecer a compatibilidade entre desenvolvimento 

econômico e proteção do meio ambiente.  A discussão em torno do relatório pode ter 

tido uma contribuição decisiva para eliminar a desconfiança de que a conferência 

poderia ser uma armadilha através da qual os países ricos chutariam a escada detrás 

deles, impedindo os pobres de gozarem os mesmos privilégios (LAGO, 2006).  

 A Conferência de Estocolmo foi a estreia da China em conferências na ONU e 

teve o boicote das ex-URSS devido a ausência de convite à  Alemanha Oriental,  ao 

final foi registrada a participação de 110 países (UNITED NATION, 1973). Nessa 

conferência foi deliberado a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) e o estímulo a criação de órgãos ambientais nacionais55. Em 

alguns países o tema já era tratado com em nível ministerial, caso da própria Suécia 

que recebeu a conferência, e em outros não existiam ainda órgãos que se se 

dedicassem exclusivamente ao meio ambiente.  (teve mais realizações práticas)   

 Segundo Lago (2006), alguns setores não saíram tão satisfeitos da 

conferência, assim como elementos-chave muito delicados na concertação 

internacional foram pouco amadurecidos. Os países ricos teriam considerado a 

conferência exagerada no tratamento diferenciado aos países pobres,  argumentaram 

que as resoluções e a própria pauta da conferência não teriam oferecido espaço igual 

para  os países ricos; outros temas muito sensíveis à como  'responsabilidades' e  

'custos' não foram suficientemente amadurecidos ao ponto de transformarem-se em 

princípios ou recomendações e, por fim, um setor do ambientalismo tido como radical 

reclamou da consideração da natureza dentro do quadro maior da economia e da 

política.  

 
 
 
54 O Relatório de Founex distinguia os problemas ambientais dos países pobres e dos países ricos. 
Nos países pobres os problemas ambientais seriam superados pela implementação de uma estratégia 
de desenvolvimento capaz de oferecer saneamento básico, moradia, alimentação, emprego, etc a 
parcelas crescentes da população. Já nos países ricos, os problemas ambientais seriam derivados da 
estratégia adotada com foco exclusivo no crescimento econômico e, segundo a análise do relatório,  se 
provou equivocada, pois não foi efetiva para a proteção social das pessoas e da natureza desses 
países.O relatório traz - como pano de fundo - a discussão crescimento versus desenvolvimento 
econômico, sobretudo em favor das aspirações dos países mais pobres. (FOUNEX REPORT, 1971) 
55 O Brasil criou em 1973 a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), em 1989 o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) , em 1992  o Ministério do Meio Ambiente 
. O Perú criou o Consejo Nacional del Ambiente (CONAMA) em 1994 e, apenas em 2008, o   Ministério 
do Ministério do Meio Ambiente  
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 Entre os documentos produzidos oficialmente ao término do evento estão a 

declaração e os princípios (Anexo C) e o plano de ação com 109 recomendações. Foi 

criado um Conselho de 54 países, entre os quais seria constituído um grupo executivo   

e cuja direção seria atribuída em Assembleia Geral da ONU. Recomendou-se a 

criação de um fundo voluntário para financiar os programas de interesse geral, 

conforme definido no Plano de Ação, assim como monitorar, avaliar e produzir dados 

acerca do meio ambiente. (UNITED NATION, 1973).  

 Alguns meses antes do início da conferência, foi publicado  o relatório Limites 

para o Crescimento (MEADOWS, et al., 1973), fato esse que teria contribuído para 

aumentar a preocupação entre os países pobres de que a  conferência pudesse  

oferecer resistência à resoluta marcha desses países rumo aos mesmos padrões  de  

PIB per capita e consumo que os países ricos já haviam alcançado. Tais barreiras 

poderiam ser erigidas a partir da concepção de que o crescimento dos países pobres 

deveria ser evitado, dessa forma o padrão de vida já existente nos países ricos seria 

preservado sem pressionar ainda mais as reservas naturais e demais condições do 

planeta.   Em Limites do Crescimento havia a premissa da finitude de recursos não 

renováveis diante da continuidade do crescimento, porém o tratamento para essa 

questão na Conferência  da ONU de 1972 foi bastante diferente. Em um dos princípios 

da declaração lê-se:  

 
Princípio 5 
Os recursos não-renováveis da Terra devem ser aproveitados de 
forma a evitar o perigo de seu futuro esgotamento e assegurar que os 
benefícios de sua utilização sejam compartilhados por toda a 
humanidade (ONU, 2020) (VER ANEXO C) 

 

 A compreensão emanada do Princípio 5 (acima) é que a utilização 

parcimoniosa e racional dos recursos naturais não renováveis é capaz de evitar a 

escassez e extinção do(s) mesmo(s). Em apoio a essa recomendação aparece a 

ciência e tecnologia, sem as quais, o princípio anunciado anteriormente ficaria 

bastante desprovido de veracidade. Assim:  

 
Princípio 18 
Como parte de sua contribuição ao desenvolvimento econômico e 
social, a ciência e a tecnologia devem ser aplicadas para identificar, 
evitar e combater os riscos ambientais, para resolver os problemas 
ambientais, e, de modo geral, para o bem comum da humanidade 
(ONU, 2020) (VER ANEXO C) 
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 O próprio crescimento econômico seria mais que desejado, seria condição 

necessária para assegurar a qualidade de vida e do próprio meio ambiente. Não há 

contradição entre ambos, podem ser combinados de forma a atender pessoas e meio 

ambiente: 

 
Princípio 8 
O desenvolvimento econômico e social é indispensável para 
assegurar ao homem um ambiente favorável de vida e de trabalho, e 
criar na Terra as condições que são necessárias para que se melhore 
a qualidade da vida. 
Princípio 9 
As deficiências ambientais geradas pelas condições de 
subdesenvolvimento e pelos desastres naturais originam problemas 
graves e o melhor modo de corrigi-las é o desenvolvimento acelerado 
mediante a transferência de somas substanciais de assistência 
financeira e tecnológica, como complemento aos esforços internos dos 
países em desenvolvimento, e à ajuda conjuntural que se tornar 
necessária. (ONU, 2020) (VER ANEXO C) 
 

 Desde sua primeira conferência os caminhos da ONU para o ambientalismo 

foram considerados dentro do quadro maior da política e da economia, houve rejeição 

à formulação de diagnósticos e políticas baseados em critérios puramente técnicos 

oriundos sobretudo do campo das ciências naturais.  Essa constatação não significa 

desprezo pelos apontamentos científicos, mas o fato do tema não ter sido abordado 

por um critério puramente tecnicista revelou-se uma estratégia acertada para o 

envolvimento de um grande número de países e para a posterior repercussão do tema 

em todo o mundo. 

4.4.3 Relatório Brundtland ou Nosso Futuro Comum  

 Em dezembro de 1983 a Assembleia Geral das Nações Unidas deliberou 

envidar esforços para produzir um diagnóstico da situação do planeta e produzir 

propostas para melhorar o meio ambiente e a vida de 4,6 bilhões de pessoas que 

habitavam o planeta naquele ano. Para tanto, foi criada a Comissão  Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento cuja coordenação coube a norueguesa Gro Harlem 
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Brudtland56. Depois de 42 meses de trabalho o relatório foi apresentado à ONU em 

março de 1987. As atribuições do relatório, discutidas previamente pela ONU, foram: 

 
As atribuições dessa Comissão têm três objetivos: reexaminar as 
questões críticas relativas a meio ambiente e desenvolvimento, e 
formular propostas realísticas para abordá-las; propor novas formas 
de cooperação internacional nesse campo, de modo a orientar 
políticas e ações no sentido das mudanças necessárias, e dar a 
indivíduos, organizações voluntárias, empresas, institutos e governos 
uma compreensão maior desses problemas, incentivando-os a uma 
atuação mais firme. (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 4) 

 

  Esse relatório avança para consolidar o tema do desenvolvimento sustentável 

na agenda ambiental, pode-se considerar que esse seja o eixo do trabalho da 

Comissão, em torno do qual ocorre o reexame das contribuições já existentes sobre 

o tema, formula-se propostas para os países e para cooperação internacional.  O 

conceito de desenvolvimento sustentável adotado e desenvolvido pelo trabalho da 

Comissão é o que segue:  

 
O desenvolvimento sustentável procura atender às necessidades e 
aspirações do presente sem comprometer a possibilidade de atendê-
las no futuro. Longe de querer que cesse o crescimento econômico, 
reconhece que os problemas ligados à pobreza e ao 
subdesenvolvimento só podem ser resolvidos se houver uma nova era 
de crescimento no qual os países em desenvolvimento desempenhem 
um papel importante e colham grandes benefícios. (COMISSÃO 
MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, 
p. 44) 

 

 Esse conceito segue sendo adotado amplamente para definir desenvolvimento 

sustentável. É um conceito simples, e por isso mesmo muito poderoso, pois permite 

ampliar a sua apropriação para além de governos nacionais ou instituições 

multilaterais. A ideia contida permite que organizações não governamentais (ONG's), 

empresas, sindicatos e até mesmo indivíduos executem ações baseadas em 

sustentabilidade. Essa possibilidade de ampliar as escalas de atuação foi 

deliberadamente considerada pelo Relatório Brundtland.   

 
 
 
56 Gro Harlem Brundtland é médica e física. Foi ministra do meio ambiente da Noruega (1974-1979), 
depois Primeira- Ministra do seu país por três ocasiões (1981;1986-1989;1990-1996), dirigiu a 
Organização Mundial da Saúde entre 1998-2003.  
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 O conceito de desenvolvimento sustentável desdobra-se em duas outras 

chaves fundamentais: 

 
* o conceito de 'necessidades', sobretudo as necessidades essenciais 
dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade; 
* a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da organização 
social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às 
necessidades presentes e futuras. (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 46) 
 

 A atenção às necessidades dos pobres do mundo concentra-se nos países 

pobres e não nos pobres em geral, incluindo os pobres dos países ricos. Para seu 

atendimento o crescimento econômico não é apenas desejável como necessário, 

porém  

 
[...] o simples crescimento não basta. Por isso o desenvolvimento 
sustentável exige que as sociedades atendam às necessidades 
humanas, tanto aumentando o potencial de produção quanto 
assegurando a todos as mesmas oportunidades." (COMISSÃO 
MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, 
p. 47).   

 

 Dessa forma para os países ricos o desafio não é o crescimento, mas sim a 

igualdade de oportunidades e a "não-exploração" do outro.   

 As necessidades básicas podem ser assumidas como nível de renda mínimo, 

moradia, alimentação, acesso à água, entre outras, ainda não desfrutadas por parcela 

significativa da população mundial em 2020, no entanto suas determinações não são 

apenas biológicas, também estão relacionadas a padrões de consumo determinados 

culturalmente. Nesse sentido o relatório da Comissão também chama a atenção dos 

países ricos para que diminuam o padrão de consumo insustentável.   

 O combate à pobreza tem um lugar bastante especial no relatório e, tal qual 

apresentado nesse trabalho segue alimentando proficuamente o debate econômico, 

social e ambiental57.  A visão sobre o tema é a que a pobreza deve ser combatida, 

 
 
 
57 Durante o Fórum Econômico de Davos de 2020 o Ministro da Economia do Brasil, Sr. Paulo Guedes, 
declarou: "O pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As pessoas destroem o meio ambiente porque 
precisam comer. Eles [pessoas pobres] têm todas as preocupações que não são as preocupações das 
pessoas que já destruíram suas florestas, que já lutaram suas minorias étnicas, essas coisas... É um 
problema muito complexo, não há uma solução simples" (GUIMARÃES, 2020). Esse é mais que quesito 
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pois é um obstáculo ao desenvolvimento sustentável. Ao nível dos estados nacionais 

a pobreza foi relacionada à predação do meio ambiente para obtenção de divisas. 

Para a América Latina foi estabelecida uma relação direta entre a chamada "crise da 

dívida", que assolou os países da região nos anos 1980, e a utilização predatória dos 

recursos naturais:  

 
Devido à "crise da dívida" da América Latina, os recursos naturais 
dessa região estão sendo usados não para o desenvolvimento, mas 
para cumprir as obrigações financeiras contraídas como os credores 
estrangeiros. Esse enfoque do problema da dívida é insensato sob 
vários aspectos: econômico, político e ambiental. Exige que países 
relativamente pobres aceitem o aumento da pobreza ao mesmo tempo 
que exportam quantidades cada vez maiores de recursos escassos 
(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 7)  

 

 Outra observação do relatório sobre a pobreza está relacionada ao nível de 

exigências que a população e os governos podem requerer do setor privado para 

preservação e melhoria do meio ambiente. A necessidade dos países pobres de 

atraírem capitais externos não raro conduz a legislações mais permissivas que a dos 

países ricos para estabelecer níveis aceitáveis de poluição e contaminação. Dessa 

forma:  

 
Uma indústria pode trabalhar com níveis inaceitáveis de poluição do 
ar e da água porque as pessoas prejudicadas são pobres e não têm 
condições de reclamar. Pode-se destruir uma floresta pela derrubada 
excessiva porque as pessoas que nela vivem ou não tem alternativas  
ou são em geral menos influentes que os negociantes de madeira. 
(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 50 ) 

 

 A pobreza é um mecanismo retroalimentado pela crise da dívida que exige 

superávits comerciais desses países e ao mesmo tempo conduz a comportamentos 

nocivos ambos motivados pela promessa de fuga da pobreza, mas que acabam por 

perpetuá-la.  

 
 
 
que demonstra o atraso, a confusão  e a colonização mental desse ministro ao não distinguir entre 
pobreza como fenômeno e pobres como consequência, atribui a culpa às pessoas pobres.  
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 A segunda chave desdobrada pelo conceito de desenvolvimento sustentável 

diz respeito ao estágio da tecnologia e da organização social face aos recursos 

naturais disponíveis. Essa abordagem tem como decorrência a valorização da ciência 

e tecnologia como essenciais ao desenvolvimento sustentável para obter resultados 

como:  
 
Nos últimos anos, os países industrializados conseguiram crescer 
economicamente usando menos matéria-prima e energia por unidade de 
produção - o que, aliado aos esforços para reduzir a descarga de poluentes, 
ajudará a conter a pressão sobre a bioesfera. Mas, com o crescimento 
populacional e a elevação das rendas, o consumo per capita de energia e 
matérias-primas aumentará nos países em desenvolvimento, caso se queira 
atender às necessidades essenciais (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 35) 

  

 O Relatório Brundtland avança na perspectiva da conferência de Estocolmo de 

conciliar crescimento econômico e proteção ao meio ambiente. A aplicação intensiva 

de novos processos e materiais, segundo o relatório, permitiu que os países mais ricos 

crescessem utilizando menos recursos naturais, foi o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia que permitiu esse resultado e serão cada vez mais necessários para 

suportar o aumento do uso de recursos pelos países mais pobres.  Nesse sentido não 

existe o pressuposto da finitude de recursos tal como explorado pelo relatório Limites 

do Crescimento, embora evidentemente se reconheça que há recursos finitos 

prevalece a crença que os avanços no conhecimento permitirão contornar tal fato.  

 A combinação entre o desejo dos países ricos de manter e até avançar os seus 

padrões de consumo e o atendimento das necessidades mais básicas, em um primeiro 

momento, dos países pobres não é observado pelo prisma matemático da questão. O 

Relatório Brundtland confere ao tema a primazia da política ao mesmo tempo em que 

reconhece o necessário esforço de coordenação em nível mundial que não é 

favorecido pela própria natureza da questão:  

 
A natureza integrada e interdependente dos novos desafios e 
problemas está em acentuado contraste com a natureza das 
instituições hoje existentes, que tendem a ser independentes, 
fragmentadas, e a trabalhar com mandatos relativamente restritos e 
processos decisórios fechados. Os responsáveis pela administração 
dos recursos naturais e pela proteção do meio ambiente estão 
institucionalmente separados dos responsáveis pela administração da 
economia. O mundo real, onde os sistemas econômicos e ecológicos 
estão interligados, não mudará; o que tem de mudar são as 
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respectivas políticas e instituições." (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 347) 

 

 As economias nacionais  - através dos fluxos de comércio, pessoas e capitais 

- caminham rumo a níveis cada vez mais profundos de integração de diversos tipos. 

Desde a publicação do relatório, por exemplo, vários novos blocos regionais foram 

criados como União Europeia e Mercosul, incontáveis acordos de comércio foram 

celebrados inclusive envolvendo a extinta a ex-União das Repúblicas Socialistas 

Soviética, evidentemente a integração não é um valor em si mesmo, mas é inegável 

a constatação dessa tendência. Os ecossistemas são interdependentes desde 

sempre e não reconhecem fronteiras nacionais, a emergência climática não deixa 

margem para questionar  a validade de um tratamento global para a questão 

ambiental, pois não importa de onde estejam partindo as fontes de emissão de gases 

de efeito estufa a consequência sobre o clima é planetária.  

 O cenário disposto acima se depara com Estados nacionais em concorrência 

que impedem o planejamento e a ação comum na economia e no meio ambiente. O 

diagnóstico que a Comissão Mundial apresenta faz jus ao termo mundial que a batiza, 

mas reconhece as dificuldades de agir de maneira mais coordenada para atingir o 

desenvolvimento econômico sustentável. Nesse caso,  

 
[...] Na prática, e na falta de uma administração global da economia e 
do meio ambiente, deve-se concentrar a atenção no aperfeiçoamento 
das políticas em áreas onde o alcance da cooperação já está definido: 
assistência, comércio exterior, empresa multinacionais e transferência 
de tecnologia. (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 82). 

 

 A atuação deveria ser focada nas institucionalidades e instrumentos existentes, 

nesse caso o relatório cobra assistência dos países ricos para com os pobres, que 

durante os anos 1980 esteve em patamares muito baixos, cobra-se a abertura dos 

mercados dos países ricos para manufaturados de forma a diversificar a pauta 

exportadora do países pobres diminuindo assim  a proporção dos recursos naturais 

exportados em direção aos países ricos,  às empresas transnacionais recomenda-se 

a reprodução dos mesmos padrões do país de origem em quesitos como eficiência, 

proteção ambiental, remuneração, gênero, etc. e, por fim as transferências de 

tecnologia devem existir, mas o ponto mais interessante nesse tópico é a admissão 

que o mesmo regime de propriedade intelectual  dos países ricos não 
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necessariamente atende aos países mais pobres em que  o setor público desenvolve 

pesquisas através de institutos e universidades para livre aplicação na sociedade e, 

segundo o Relatório deveria continuar adotando essa fórmula. 

 A iniciativa e o relatório da Comissão Mundial é um produto do sistema ONU, 

inscrito entre dois eventos relevantes dessa mesma organização: conferências de 

Estocolmo (1972) e do Rio de Janeiro (1992).  A primeira é inaugural, mas não apenas 

por esse critério é importante; a segunda é ainda é a conferência que baliza o debate 

ambiental na ONU e todas as iniciativas posteriores de seu sistema.  

4.4.4 Conferência do Rio de Janeiro  

 A conferência do Rio de Janeiro de 1992, cujo nome oficial é Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento , também ficou conhecida 

como  Cúpula da Terra, Eco-92 ou Rio-92;  até o momento foi o maior evento ambiental 

da ONU com a participação de 172 países e a presença de 108 chefes de Estado; 

houve credenciamento de aproximadamente 10 mil jornalistas e 1,4 mil organizações 

não governamentais (LAGO, 2006, p. 52).  A primeira conferência teve lugar em um 

país desenvolvido, essa teve lugar em um país da periferia do capitalismo e um dos 

mais ricos em biodiversidade.  

 Os vinte anos que separam as conferências de Estocolmo do Rio de Janeiro 

foram profícuos na elaboração de acordos, protocolos e convenções.  Essa 

movimentação - e também o Relatório Brundtland - certamente contribuíram para a 

convocação da Rio-92, oportunidade em que  também foram concluídas iniciativas 

que já estavam em curso. 

 

Quadro 6 - Iniciativas internacionais sobre o meio ambiente 

        1982 -  Abertura da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 

Entrou em vigor em 1994.  

 

1985 - Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio;  

 

1987 - Protocolo de Montreal para Proteção da Camada de Ozônio; 

Substâncias que destroem a Camada de Ozonio 
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1988 - Abertura da Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima, mais 

conhecido pela sigla em inglês IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)  

 

1989 - Instituição do Grupo de Trabalho sobre Diversidade Biológica. 

Convenção foi aberta para assinatura na Rio-92. 

  

1989 - Adoção da Convenção de Basileia sobre o Controle do Movimento 

Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e seu Depósito. Entrou em vigor em 1992, 

antes da Rio-92.  
Fonte: Elaboração Própria  

 

 A Conferência de Estocolmo cumpriu o papel de colocar o tema ambiental na 

agenda dos países participantes, ainda que muitas vezes de "cima para baixo". Ao 

longo das duas décadas que separaram a duas primeiras conferências, os setores 

governamental, não governamental, científico, empresarial, acadêmico, movimentos 

sociais, sindicatos passaram a apropriar-se dessa pauta proporcionando um 

crescimento também em outro sentido, agora de baixo para cima (LAGO, 2006, p. 54). 

Esse vigor foi demonstrado no evento paralelo à conferência oficial chamado de 

Fórum Paralelo ou Cúpula dos Povos que contou com a presença registrada de mais 

de 7 mil ONG's (LAGO, 2006).  

 Houve interação formal entre a Cúpula dos Povos e a conferência oficial 

materializada na primeira versão da Carta da Terra58. A preparação desse documento 

pela chamada sociedade civil foi uma das recomendações da Comissão do Meio 

Ambiente responsável pelo relatório Nosso Futuro Comum. No entanto, a versão final 

da Carta da Terra seria lançada apenas em 2000 (ver Anexo C) 

 A Eco-92 reafirmou a discussão sobre meio ambiente a partir do conceito de 

desenvolvimento sustentável, tal qual formulado no Relatório Brundtland, apresentado 

 
 
 
58 A Carta da Terra foi construída a partir de muitas contribuições, sendo algumas delas de 
personalidades do mundo das ciências, artes, política, negócios, ativismo ambiental, etc.  Foram 
consultados  Steven Clark Rockefeller, Maurice Strong (secretário geral da Conferência de Estocolmo), 
Mikhail Gorbatchev , Leonardo Boff, Mercedes Sosa, Severn Cullis-Suziki (ativista canadense) entre 
outros.  
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à ONU em 1987.  Tal conceito revelou-se fértil para equilibrar as demandas dos países 

ricos e os demais, pois possibilitou a conjugação comum de crescimento econômico, 

sobretudo dos países pobres, e a proteção ao meio ambiente. Mais uma vez os limites 

ao crescimento econômico não estão fornecidos ex-ante a partir da disponibilidade de 

recursos (terras férteis, água potável, minérios, etc), pois a tecnologia e diferentes 

arranjos sociais, políticos e econômicos podem ser acionados para contornar tais 

barreiras e ainda promover o desenvolvimento econômico e a paz.  

 Entre os documentos produzidos pela conferência do Rio de Janeiro estão a    

Declaração de Princípios e a Agenda 21. A Declaração do Rio de Janeiro (Ver Anexo 

D) contém 27 princípios, dentre esses alguns são mais identificados com as demandas 

dos países em desenvolvimento e outros refletem mais as preocupações dos países 

desenvolvidos 

 
Quadro 7 - Princípios da Declaração do Rio de Janeiro segundo grupo de países 

interessados 

Em desenvolvimento Desenvolvidos  
Princípio 1  
Os seres humanos estão no centro das 

preocupações com o desenvolvimento 
sustentável. Tem direito a uma vida saudável e 
produtiva, em harmonia com a natureza 

Princípio 3  
O direito ao desenvolvimento deve ser 

exercido, de modo a permitir que sejam atendidas 
equitativamente as necessidades de gerações 
presentes e futuras. 

 
Princípio 2 
Os Estados, de conformidade com a 

Carta das Nações Unidas e com os princípios de 
Direito Internacional, têm o direito soberano de 
explorar seus próprios recursos segundo suas 
próprias políticas de meio ambiente e 
desenvolvimento, e a responsabilidade de 
assegurar que atividades sob sua jurisdição ou 
controle não causem danos ao meio ambiente 
de outros Estados ou de áreas além dos limites 
da jurisdição nacional 

Princípio 4 
Para alcançar o desenvolvimento 

sustentável, a proteção ambiental deve constituir 
parte integrante do processo de desenvolvimento, 
e não pode ser considerada isoladamente deste.
  

 

Princípio 7  
Considerando as distintas contribuições 

para a degradação ambiental global, os Estados 
têm responsabilidades comuns porém 
diferenciadas. Os países desenvolvidos 
reconhecem a responsabilidade que têm na 
busca internacional do desenvolvimento 
sustentável, em vista das pressões exercidas 
por suas sociedades sobre o meio ambiente 
global e das tecnologias e recursos financeiros 
que controlam. 

 

Princípio 10  
A melhor maneira de tratar questões 

ambientais é assegurar a participação, no nível 
apropriado, de todos os cidadãos interessados. 
No nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso 
adequado a informações relativas ao meio 
ambiente de que disponham as autoridades 
públicas, inclusive informações sobre materiais e 
atividades perigosas em suas comunidades, bem 
como a oportunidade de participar em processos 
de tomada de decisões. Os Estados devem 
facilitar e estimular a conscientização e a 
participação pública, colocando a informação à 
disposição de todos. Deve ser propiciado acesso 
efetivo a mecanismo judiciais e administrativos, 
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Fonte: Elaboração própria a partir de Lago (2006)  
 

 A Agenda 21 é o plano de implementação elaborado pela Rio-92, denominada 

assim em referência à proximidade do novo século e por ser ordenada em duas 

seções com um total de 21 itens.  A primeira seção, com 7 itens, é dedicada a explicitar 

o entendimento sobre desenvolvimento sustentável em seus pilares, e a segunda 

seção traz tratamento específico para conservação e gestão de 14 itens.  

 

Quadro 8 - Sumário da Agenda 21 

Seção I - Dimensões Sociais e Econômicas 

1 - Cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável 

dos países em desenvolvimento e políticas inteiras correlatadas 

2 - Combate à Pobreza 

3 - Mudança dos Padrões de Consumo 

4 - Dinâmica Demográfica e Sustentabilidade 

inclusive no que diz respeito a compensação e 
reparação de danos. 

 
Princípio 8  
Para atingir o desenvolvimento 

sustentável e mais alta qualidade de vida para 
todos, os Estados devem reduzir e eliminar 
padrões insustentáveis de produção e consumo 
e promover políticas demográficas adequadas. 

 

Princípio 15 
De modo a proteger o meio ambiente, o 

princípio da precaução deve ser amplamente 
observado pelos Estados, de acordo com suas 
capacidades. Quando houver ameaça de danos 
sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta 
certeza científica não deve ser utilizada como 
razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a 
degradação ambiental. 

 
Princípio 11 
Os Estados devem adotar legislação 

ambiental eficaz. Padrões ambientais e 
objetivos e prioridades em matéria de 
ordenação do meio ambiente devem refletir o 
contexto ambiental e de desenvolvimento a que 
se aplicam. Padrões utilizados por alguns 
países podem resultar inadequados para outros, 
em especial países em desenvolvimento, 
acarretando custos sociais e econômicos 
injustificados. 

 

Princípio 17 
A avaliação de impacto ambiental, como 

instrumento nacional, deve ser empreendida para 
atividades planejadas que possam vir a ter 
impacto negativo considerável sobre o meio 
ambiente, e que dependam de uma decisão de 
autoridade nacional competente. 

 

 Princípio 20  
As mulheres desempenham papel 

fundamental na gestão do meio ambiente e no 
desenvolvimento. Sua participação plena é, 
portanto, essencial para a promoção do 
desenvolvimento sustentável. 
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5 - Proteção e Promoção das Condições de Saúde Humana 

6 - Promoção do Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos Humanos 

7 - Integração entre Meio Ambiente e Desenvolvimento na Tomada de 

Decisões 

Seção II - Conservação e Gestão dos Recursos para o Desenvolvimento 

8 - Proteção da Atmosfera 

9 - Abordagem integrada do Planejamento e do Gerenciamento dos Recursos 

Terrestres 

10 - Combate ao desflorestamento  

11 - Manejo de Ecossistema Frágeis: a Luta Contra a Desertificação e a Seca 

12 - Gerenciamento de ecossistema frágeis: desenvolvimento sustentável 

das montanhas 

13 - Promoção do Desenvolvimento Rural e Agrícola Sustentável  

14 - Conservação da Diversidade Biológica 

15 - Manejo Ambientalmente Saudável da Biotecnologia 

16 - Proteção de Oceanos, de Todos os Tipos de Mares, Inclusive Mares 

Fechados e Semifechados, e das Zonas Costeiras, e Proteção, Uso Racional e 

Desenvolvimento de seus Recursos Vivos 

17 -  Proteção da Qualidade e do Abastecimento dos Recursos Hídricos: 

Aplicação de Critérios Integrados no Desenvolvimento, Manejo e Uso dos Recursos 

Hídricos 

18 - Manejo Ecologicamente Saudável das Substâncias Químicas Tóxicas, 

Incluída a Prevenção do Tráfico Internacional dos Produtos Tóxicos e Perigosos 

19 - Manejo Ambientalmente Saudável dos Resíduos Perigosos, Incluindo a 

Prevenção do Tráfico Internacional Ilícito de Resíduos Perigosos 

20 - Manejo Ambientalmente Saudável dos Resíduos Sólidos e Questões 

Relacionadas com os Esgotos 

21 - Manejo Seguro e Ambientalmente Saudável dos Resíduos Radioativos 

Fonte: Elaboração própria a partir de ONU (1997)  

 

 A Agenda 21 dedica um capítulo ao "Fortalecimento do papel dos trabalhadores 

e de seus sindicatos".  A Conferência reconhece o papel que os sindicatos já 

desenvolvem em relação ao meio ambiente interno de trabalho e conexos em que os 
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temas da saúde e segurança tem protagonismo na defesa da vida e bem-estar dos 

trabalhadores. A partir dessa constatação manifesta como desejável que a mesma 

atenção seja estendida por parte dos sindicatos à defesa do desenvolvimento 

sustentável, que por sua vez é entendido como promotor da "[...] mitigação da pobreza 

e [de] o emprego pleno e sustentável, que contribui para ambientes seguros, limpos e 

saudáveis: o ambiente de trabalho, o da comunidade e o meio físico" (ONU, 1997, p. 

316).   A defesa do pleno emprego na Agenda 21 é uma condição chave para a 

construção da aliança entre sindicatos e desenvolvimento sustentável.  

 A Agenda 21 aponta objetivos a serem perseguidos pelos sindicatos para a 

promoção do desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, a negociação coletiva, o 

tripartismo e a capacidade de reivindicação e fiscalização seriam exercidos por essas 

entidades, nota-se que alguns desses itens como o tripartismo e a negociação coletiva 

requerem a participação dos empregadores e governos, para os quais a Agenda 21 

também dedicará capítulos introduzindo a negociação coletiva e o tripartismo como 

ferramentas para sua implementação. Os sindicatos podem contribuir buscando: 

 
(a) Promover a ratificação das convenções pertinentes da OIT e a 
promulgação de legislação em apoio dessas convenções; 
(b) Estabelecer mecanismos bipartites e tripartites sobre segurança, 
saúde e desenvolvimento sustentável; 
(c) Aumentar o número de acordos ambientais coletivos destinados 
a alcançar um desenvolvimento sustentável; 
(d) Reduzir os acidentes, ferimentos e moléstias de trabalho, 
segundo procedimentos estatísticos reconhecidos; 
(e) Aumentar a oferta de educação, treinamento e reciclagem para 
os trabalhadores, em particular na área de saúde e segurança no 
trabalho e do meio ambiente. (ONU, 1997, p. 316). 

 

 A Rio-92 foi vibrante como demonstrou a participação recorde de chefes de 

Estado na conferência oficial e o enorme público que o Fórum Paralelo agregou por 

meio de  milhares de ONG's, sindicatos, povos indígenas , feministas e ambientalistas 

de diversas partes do mundo que realizaram incontáveis atividades e puderam trocar 

de experiências na Cúpula dos Povos. Os resultados oficiais geraram grande 

expectativa sobre sua implementação, afinal a sensação foi de as partes envolvidas 

moveram-se para estabelecer compreensões comuns e acordos possíveis sobre 

temas delicados dos quais depende a sobrevivência do planeta e a maioria das 

espécies que o habitam, inclusive a nossa.  
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4.4.5 Conferência Rio +20 

 A discussão sobre meio ambiente e, em especial sobre o desenvolvimento 

sustentável, tem estabelecido marcos a cada vinte anos, desde a primeira 

conferência. Em Estocolmo (1972) houve o esforço em conciliar as demandas dos 

países ricos e dos países pobres para o estabelecimento de um entendimento comum 

possível entre os países membros participantes, naquele momento já estavam postos 

parte dos elementos que no Rio de Janeiro (1992) foi consolidado por meio  do 

desenvolvimento sustentável. Novamente no Rio Janeiro, em 2012, a Conferência 

tomou outro rumo, pois o desenvolvimento sustentável deu lugar à economia verde; 

embora essa concepção tenha sido apresentada como um instrumento daquele, os 

anos subsequentes não deixaram margem dúvida quanto ao aumento do 

protagonismo da economia verde em relação ao conceito de desenvolvimento 

sustentável da Rio-92.  

 A Rio +20 não ocorreu sobre o signo do otimismo que marcou a conferência 

anterior, a crise econômica mundial de 2007/2008 e o balanço dos resultados da 

Agenda 21, não injetava muito ânimo novo. O não cumprimento das metas da Rio-92 

foi expressamente reconhecido:  

 
We recognize that the twenty years since the United Nations 
Conference on Environment and Development in 1992 have seen 
uneven progress, including in sustainable development and poverty 
erradication. We emphasize the need to make progress in 
implementing previous commitments. We also recognize the need to 
accelerate progress in closing development gaps between developed 
and developing countries, and to seize and create opportunities to 
achieve sustainable development through economic growth and 
diversification, social development and environmental protection. 
(UNITED NATION, 2012, p. 6). 

   

 A economia verde foi apresentada à conferência como um instrumento para 

acelerar a implantação das metas do desenvolvimento sustentável. A construção do 

pacto pelo desenvolvimento sustentável está alicerçada na continuidade do 

crescimento econômico, dessa forma a possibilidade de geração de grande monta de 

novos negócios não é nova. Foi reconhecida no relatório precursor da Rio +92: 

  
[...] De acordo com um levantamento feito em 1984 pela Organização 
para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) das 
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avaliações realizadas em vários países industrializados, os gastos 
com medida de proteção ao meio ambiente nos últimos 20 anos 
tiveram um efeito positivo a curto prazo sobre o crescimento e o 
emprego, porquanto aumentavam a demanda e consequentemente 
fizeram aumentar a produção de economias que não operavam com 
plena capacidade  (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 236) 

   

 O tema da economia verde não coloca o crescimento como novidade, mas traz 

novidades na forma de implantação.  O assunto já vinha sendo desenvolvido pelo 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) ao menos desde 2008,  

com o lançamento do programa Green Economic Iniciative, que trazia essencialmente 

a ideia de promover investimentos em setores 'verdes' como energia renovável, 

agricultura sustentável, tecnologias que aumentem a eficiência da utilização de 

recursos naturais, entre outros, com o objetivo de contribuir para a retomada da 

economia, combalida pelos eventos de 2008, e gerar empregos.  Desde então são 

inúmeras as publicações do PNUMA que avaliam, incentivam e aprofundam a 

construção de indicadores e políticas para a economia verde, tal contribuição foi 

apreciada na Rio +20 com grande destaque.  

 O documento final da Rio + 20 The Future We Want (O futuro que queremos) 

divide-se em seis seções, uma delas inteiramente dedicada a "economia verde no 

contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza". A economia 

verde é apresentada como uma ferramenta, dentre outras possibilidades, para a 

promoção do desenvolvimento sustentável através do aumento da eficiência da 

utilização dos recursos, diminuição dos impactos da ação humana sobre a natureza e 

redução do desperdício. Também se apresenta capaz de gerar empregos com foco 

nos grupos mais vulneráveis como mulheres e jovens, por meio do incentivo à criação 

de empreendimentos sustentáveis.  A tecnologia, agora somada às finanças, faz parte 

da arquitetura da economia verde, como meio e como fim, para atingir a erradicação 

da pobreza e promover o desenvolvimento sustentável. Ao longo da seção dedicada 

ao tema e também noutras partes do documento existe o  recorrente apelo para que 

os países membros considerem incluir a economia verde nos seus projetos nacionais 

(UNITED NATION, 2012).  De maneira geral, os mecanismos de mercado, a 

importância da tecnologia, a participação dos agentes privados trazidos pela 

economia verde derrota os pleitos dos países em desenvolvimento através do não 

reconhecimento das necessidades específicas dos países pobres e em 
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desenvolvimento, não compartilhamento da tecnologia e enfraquecimento dos 

governos e mecanismos de participação frente ao capital financeiro e os mecanismos 

de financiamento da economia verde. Embora sempre apresentada como ferramenta 

do desenvolvimento sustentável, a economia verde vai galgando espaços no mesmo 

campo, substituindo e disputando a concepção da Rio-92 que compreendia as 

limitações do mercado para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável.  

 A Rio +20 também lançou o processo de construção dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. Em 2015, na Cúpula do Desenvolvimento Sustentável, 

ocorreu a consolidação dos Objetivos e a criação da Agenda 2030 com 17 eixos e 

metas para cada um. O tema da economia verde é transversal a todos eles.  

 

Quadro 9 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

• 1. Erradicação da pobreza: a meta deste objetivo é acabar com a pobreza em 

todos os lugares do planeta, e garantir o acesso de todos à educação, saúde, 

alimentação, segurança, lazer e oportunidades de crescimento. 

• 2. Fome zero e agricultura sustentável: este objetivo consiste no alcance da 

segurança alimentar para todas as pessoas, além de uma melhor nutrição por meio 

da promoção de uma agricultura sustentável. 

• 3. Saúde e bem-estar: sua meta é assegurar que todos os cidadãos tenham uma 

vida saudável e bem-estar, em todas as idades e situações. 

• 4. Educação de qualidade: a educação deve ser acessível a todos, de modo 

inclusivo, equitativo e de qualidade. Além disso, deve promover a aprendizagem ao 

longo da vida. 

• 5. Igualdade de gênero: todas as mulheres e meninas precisam se sentir 

empoderadas. A igualdade de gênero deve ser garantida em todos os setores da 

sociedade. 

• 6. Água limpa e saneamento: o manejo sustentável de água e o saneamento 

devem ser garantidos a todas as pessoas. 

• 7. Energia limpa e acessível: este objetivo procura garantir, a toda a sociedade, o 

acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável. 

• 8. Trabalho decente e crescimento econômico: a orientação deste objetivo é 

promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, além das 

oportunidades de um emprego pleno e produtivo para todos. 



156 

• 9. Inovação infraestrutura: a infraestrutura das cidades deve promover uma 

industrialização inclusiva e sustentável, fomentar a inovação e gerar oportunidades 

de emprego. Além disso, deve integrar a sociedade para uso inclusivo dos espaços 

públicos. 

• 10. Redução das desigualdades: este objetivo consiste na busca pela redução 

das desigualdades em todas as suas esferas. 

• 11. Cidades e comunidades sustentáveis: as cidades e os assentamentos 

humanos deverão ser inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

• 12. Consumo e produção responsáveis: com apoio das instituições públicas e 

privadas, deverão ser assegurados padrões de produção e de consumo que sejam 

sustentáveis e conscientes. 

• 13. Ação contra a mudança global do clima: deverão ser tomadas medidas 

urgentes para combater as mudanças climáticas e reverter os seus impactos. 

• 14. Vida na água: os ecossistemas aquáticos e recursos hídricos também devem 

ser respeitados, por meio da conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e 

rios. 

• 15. Vida terrestre: o objetivo indica a proteção, recuperação e promoção do uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres. E também o manejo sustentável das 

florestas, o combate contra a desertificação e a adoção de medidas para reverter a 

degradação do planeta e a perda da biodiversidade. (ONU, 2020) 

• 16. Paz, justiça e instituições eficazes: as sociedades deverão ser pacíficas e 

inclusivas, proporcionando para todos o acesso à justiça. As instituições devem ser 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

• 17. Parcerias e meios de implementação: o último objetivo prevê uma parceria 

global para a sustentabilidade, fortalecendo os meios de implementação. 

Fonte: Agenda 2030 (ONU, 2020) 
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5 Mercado de trabalho, emprego mineiro, relações de trabalho e estrutura 
sindical no Brasil e no Peru 

5.1 Introdução 

O objetivo deste capítulo é apresentar a força de trabalho mineira e os contextos 

laboral e sindical aos quais está submetida tanto no Brasil quanto no Peru. Para tanto, 

os dados, as estatísticas, a literatura e as reflexões foram organizadas em duas 

partes: a primeira com foco em características do mercado de trabalho e 

características da força de trabalho mineira; e a segunda parte em que serão 

abordadas as relações de trabalho e a estrutura sindical no setor privado. 

 O mercado de trabalho foi tratado a partir do exame das populações (população 

total, população economicamente ativa), taxa de participação, taxa de desemprego e 

outros indicadores relevantes disponíveis em 201959. A partir do quadro mais geral 

revelado, o emprego mineiro propriamente dito foi observado em cada país. Nesse 

item, optou-se por apresentar as informações em séries históricas, cujo ponto de 

partida - sempre que disponível - é o início do ciclo de alta de preços (2002) até o 

último ano divulgado.  

 Em seguida, serão apresentadas as relações de trabalho e a estrutura sindical 

em cada país. No tema das relações de trabalho, priorizou-se a verificação das 

principais características vigentes a partir dos itens: contrato de trabalho; 

terceirização; negociação coletiva; e taxa de sindicalização. Para o caso peruano, 

ressalta-se que houve uma extensão do período em análise para abordar as principais 

modificações ocorridas nas relações de trabalho daquele país, no qual as principais 

modificações tiveram lugar nos anos 1990 sobretudo no primeiro quinquênio. O Brasil, 

por sua vez, produziu modificações mais significativas nas relações de trabalho e 

sindical no período recente.  

A estrutura sindical é abordada a partir do tipo de sindicato (por empresa, ramo, 

setor, profissional), dos requisitos para a sua constituição, da abrangência da 

representação e da taxa de sindicalização. Nesse item, apenas as organizações da 

classe trabalhadora foram levadas em consideração, pois a abordagem da 

 
 
 
59 As estatísticas para ambos os países passíveis de comparação estavam disponíveis até 2019, 
quando da elaboração desse capítulo.  
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organização sindical patronal não foi avaliada como relevante para os fins desta 

investigação.  

 Nesse percurso, foi dada uma maior atenção às relações de assalariamento 

formal, no entanto não se desprezou, ao contrário, registrou-se a existência de outras 

relações de trabalho no campo da legalidade e que são muito relevantes para a 

produção mineira. No Brasil, há a instituição do garimpo, das cooperativas de 

garimpeiros e também a informalidade que domina largamente alguns segmentos da 

mineração. No Peru, tratamos da informalidade também encontrada sobretudo porque 

a mineração artesanal, embora seja reconhecida, encontra dificuldades práticas para 

formalizar-se,  mesmo tendo sido  a forma de organização dominante na extração do 

ouro até meados dos anos 1990. Por fim, ao término de cada uma das partes, 

reflexões sobre os elementos abordados serão expostas. 

5.2 Dimensões e características dos mercados De trabalho e emprego mineiros no 
Brasil e no Peru  

5.2.1 O mercado de trabalho no Brasil e no Peru:  populações; desemprego; 
proteção social; e distribuição por setores econômicos  

Ao final de 2019, último ano em que foi possível estabelecer comparações entre 

os dois países para os indicadores selecionados, as populações totais estimadas do 

Brasil e do Peru eram, respectivamente, 210.077 mil e  32.131 mil. No Brasil, a 

População em Idade Ativa (PIA) era de 171.613 mil e, destes, 106.184 mil formavam 

a População Economicamente Ativa (PEA), ou seja, que estavam efetivamente 

ocupados ou buscando trabalho. No Peru, a PIA e a PEA eram de 24.511,5 mil e 

17.839,5 mil, respectivamente. Ressalta-se que ambos os países medem a PIA a 

partir de 14 anos de idade (Tabela 5). 

A população efetivamente considerada ocupada entre todos os tipos de 

ocupação (trabalhador doméstico, do setor público, do setor privado com ou sem 

carteira e trabalhado assinada, conta própria, empresário), seja na condição de 

formalidade ou de informalidade, era, em 2019, de 94.552 mil no Brasil e 17.133,1 mil 
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no Peru. A população desocupada60 era de 11.632  mil no Brasil e de  697,4 mil no 

Peru. A taxa de desemprego registrada no Brasil foi de 10,95% e no Peru 3,91%.  

Nesse sentido, vale ressaltar as diferenças metodológicas de aferição da 

desocupação existentes entre os dois países. No Brasil, a metodologia do IBGE 

considera desocupadas as pessoas sem trabalho e que tomaram providências para 

obtê-lo no período de referência de 30 dias. No Peru, o desemprego aberto é medido 

entre as pessoas sem trabalho e que buscaram emprego ativamente apenas na 

semana de referência da pesquisa, portanto, um intervalo muito menor que o adotado 

no Brasil.  As pessoas que não buscaram trabalho naquela semana são classificadas 

na categoria desemprego oculto e o resultado é uma taxa de desemprego menor 

naquele país (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, 2000). 

 

Tabela 5 - Panorama do Mercado de Trabalho e indicadores selecionados, Brasil e 
Peru (em mil) – 2019 

 
          Fontes: IBGE e INEI 

 

Uma análise mais detalhada da ocupação peruana revela que, entre as 

17.133,1 pessoas ocupadas, 7.667,9 são subempregadas, ou seja, estão em uma 

situação na qual trabalham menos de 35 horas por semana, mas desejariam trabalhar 

mais, ou trabalham menos de 35 horas por semana e não obtém um nível de 

 
 
 
60 Em todo esse trabalho, os termos desocupação e desemprego, assim como suas flexões e variações 
são utilizados como sinônimos.  

Indicadores e Taxas Brasil Peru 

População Total (A) 210.077.000 32.131.400
População em Idade 
Ativa (B) 171.613.000 24.511.468
População 
Economicamente 
Ativa (  C) 106.184.000 17.839.481
População Ocupada 
(D) 94.552.000 17.133.100
População 
Desocupada (E) 11.632.000 697.381        

Taxa de participação 
(%) (C/B) 81,7 76,3

Taxa de desemprego 
(%) (D/C) 10,95 3,91
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rendimento igual ou maior que o salário mínimo de referência nacional. O percentual 

de subempregados é 45,8% do total da ocupação. 

No Brasil, a categoria de pessoas subocupadas por insuficiência de horas é de 

7,2% da ocupação. Além disso, não há a classificação de subemprego para as 

pessoas que recebem menos que um salário mínimo.  

 A garantia de uma remuneração na velhice e o acesso à saúde são aspectos 

essenciais da proteção social. Em 2019, 6.118.982 de trabalhadores peruanos 

estavam filiados a algum sistema de pensões. Esse número equivale a 35,7% do total 

da população ocupada no mesmo período.  

No Brasil, a quantidade de pessoas ocupadas que contribuíam para a 

previdência social era de 59.394 mil, correspondendo a 62,8%. O acesso à saúde no 

Brasil se dá através do Sistema Único de Saúde  (SUS) e é universal e gratuito. 

Entretanto, muitos trabalhadores e trabalhadores optam por planos de saúde privados 

individuais ou por grupo. Nesse caso, é muito comum que o plano seja oferecido como 

benefício e, portanto, subsidiado em algum grau pelo empregador.  

 No Peru, o acesso ao sistema de saúde é administrado por cinco grandes 

entidades: o Ministério da Saúde atende 60% da população; o restante é o ESSalud 

que atende 30% da população segurada e, portanto, mediante contribuição; os outros 

10% são atendidos pelas Forças Armadas (FFAA), pela Polícia Nacional (PNP) e pelo 

setor privado.    

Em 2019, 20,2% dos trabalhadores peruanos não tinham nem seguro saúde 

nem contribuíam para o sistema de pensões, 5,9% contribuíam apenas para pensão 

e 44,0% somente para saúde. Apenas 29,8% acessavam ambos os serviços (Gráfico 

15). Do total do acesso à saúde, 22,7% da PEA peruana foi viabilizada por meio de 

seguro saúde fornecido pelo empregador e os outros 51,1% foram pagos pelos 

próprios trabalhadores  
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Gráfico 15 - Participação (%) da PEA segundo condição de proteção social - sistema 
de pensões, aposentadoria e saúde (Peru, 2019) 

 
 Fonte: Peru, 2020 

 

 No Peru, a distribuição da população ocupada, 17.131,1 mil, revela 

concentração de 38,9% no setor de Serviços, seguido pelo setor de Extração 

(agricultura, pesca e mineração), com 26,9%. A Indústria, com 8,9%, é o setor com 

segunda menor participação e está atrás apenas da Construção, com 6,2% (Gráfico 

16). Essa distribuição da ocupação coincide com o baixo nível de industrialização do 

Peru e com a importância que as atividades primárias têm na economia e no emprego 

daquele país. 

 

     Gráfico 16 - Distribuição (%) da ocupação por setor econômico (Peru, 2019) 

   
       Fonte: Peru, 2020 

Somente pensão; 
5,9

Somente saúde; 
44,0

Ambos; 29,8

Nenhum ; 20,2

Serviços
40,5%

Extração
25,3%

Comércio
19,1%

Industria
8,9%

Construção 
6,2%
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O setor de Serviços no Brasil responde por 45,4% da população ocupada.  Esse 

é o resultado da soma da participação dos grupamentos de Informática (11,2%), 

Alojamento (6,0%), Transporte e armazenagem (5,2%), Outros serviços (5,5%) e 

Administração pública (17,5%). O setor de Comércio emprega 19%, seguido da 

Indústria, que emprega 12,9% dos trabalhadores. As atividades de agricultura, pesca 

e produção florestal empregam apenas 8,8% (Gráfico 2).  

 

Gráfico 17 - Distribuição (%) da ocupação por grupamento de atividades (Brasil, 
2019) 

 
           Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Pesquisa Nacional por Amostra de      
Domicílio Contínua, 2020 

5.2.2 Emprego Mineiro no Brasil  

 A base de dados utilizada para apresentar o volume e algumas características 

do emprego na mineração no Brasil foi a Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS). Essa base é um conjunto de registros administrativos dos vínculos61 

 
 
 
61 A RAIS é composta de vínculos de emprego formal, no entanto um trabalhador pode ter mais de um 
vínculo - situação muito frequente na saúde e na educação -  de forma que o número de vínculos não 
é idêntico ao número de pessoas. Na mineração, considerando que a maior parte dos vínculos estão 
distribuídos entre jornadas entre 31 e 40 horas (97,8% em 2019), se houver diferença entre vínculos e 
indivíduos, essa diferença é residual.  
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fornecidos anualmente pelas empresas ao governo, tomando sempre como referência 

a data de 31 de dezembro de cada ano. 

A principal limitação dessa fonte é tratar apenas do emprego formal assalariado 

de forma que as outras relações de trabalho, como cooperativas ou garimpos, não 

são levadas em consideração. Outro elemento relevante é a dificuldade em 

estabelecer divisões entre trabalhadores contratados diretamente e terceirizados. 

Esse desafio aumenta quando a terceirização está relacionada à prestação de 

serviços, como construção civil, transporte e outros, de forma que esses vínculos 

estarão relacionados a estas classificações econômicas e não figurarão nas 

atividades mineiras.  

 Em 2019, a força de trabalho empregada na mineração era de 178 mil pessoas, 

esse volume significa um crescimento de 53,5%, os quais equivalem a adição de 62 

mil novos postos de trabalho em comparação com 2002 (Tabela 06). O incremento 

não foi linear ao longo de todo o período em análise. Entre o início da série até 2012, 

houve um crescimento contínuo responsável pelo ápice de 195,9 mil postos de 

trabalho naquele ano. A partir de 2013, passam a ser registradas quedas anuais, as 

quais se intensificam entre 2014 e 2017, para, em 2018, dar lugar a uma retomada na 

contratação e, ao fim de 2019, registrar 178 mil pessoas como força de trabalho.  

 Os trabalhadores formais assalariados, os quais foram diretamente 

contratados pela mineração em 2019, representavam apenas 0,16% da População 

Economicamente Ativa (PEA) e 0,18% do total da População Ocupada (PO) no Brasil. 

Embora os empregos possam ser significativos em relação ao número e à renda 

gerada nos territórios em que se desenvolvem as atividades extrativas, essas são 

quantidades pouco significativas para a geração  de empregos e renda no país.  

 Ao longo do período analisado (2002-2019), observam-se algumas 

transformações na distribuição do emprego entre as várias atividades mineiras. No 

início do período, em 2002, a atividade de extração de pedra, areia e argila 

concentrava o maior número de vínculos empregatícios, com 37,6%; somando as 

demais atividades da mineração não metálica, obtinha-se 71,6% do total de  

empregos. No final do período, a participação de toda a mineração não metálica havia 

diminuído para 45,3%, como consequência da diminuição da participação de outras 

atividades de extração de não metálicos, já que a extração de pedra, areia e argila 

manteve participação estável durante todo o período, em torno de 1/3 do total.  
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 O maior crescimento de participação foi registrado na extração de minerais 

metálicos, que passou de 25,2%, para 51,1%, com destaque para a extração de 

minério de ferro, que duplicou, passando de 15,3%  para 30,6%. Na extração de 

minério de ferro constavam, em 2002, 17.730 postos de trabalho e, em 2019, 54.445. 

Portanto, em números absolutos, o crescimento foi superior ao registrado na 

participação do segmento. (Ver anexo H com os números absolutos para todas as 

atividades econômicas selecionadas).   

 
 

Tabela 6 - Evolução do emprego mineiro segundo classificações econômicas 
selecionadas, em participação (%) e número total de vínculos em valores absolutos 

(Brasil - 2002 a 2019) 

 
 
 

Fonte:  Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho e Emprego, Relação Anual de 
Informações Sociais 

 

  A distribuição das pessoas empregadas na mineração, segundo o tamanho do 

estabelecimento62, demonstrou ser um dado de bastante relevância para 

compreender as mudanças ocorridas no emprego da mão de obra no período recente. 

Nesse sentido, demonstrou-se um aumento significativo da concentração de 

 
 
 
62 Os tamanhos dos estabelecimentos diferem segundo o critério de número de vínculos (trabalhadores 
empregados) em 31 de dezembro de cada ano.  

Ano Extração de 
carvão mineral 

Extração de 
minério de 

ferro

Extração de 
minerais 

metálicos não 
ferrosos não 

especificados 
anteriormente 

Extração de 
pedra, areia e 

argila

Extração de 
minerais não 

metálicos

Atividades de 
apoio à 

extraçao de 
minerais, 
exceto 

petróleo e gás 
natural

Total Total Absoluto

2002 3,2              15,3             9,9              37,2             34,4             s.i 100,0           115.969        

2003 3,8              12,1             11,0             35,9             37,1             s.i 100,0           116.820        

2004 3,8              16,8             11,8             34,1             33,5             s.i 100,0           132.678        

2005 3,8              19,0             12,5             32,6             32,1             s.i 100,0           140.265        

2006 4,6              20,6             14,9             38,8             18,6             2,4              100,0           131.878        

2007 4,1              19,8             16,9             38,9             18,5             1,9              100,0           135.156        

2008 4,0              22,9             15,9             37,5             17,2             2,4              100,0           142.074        

2009 3,6              23,4             15,7             38,4             16,5             2,4              100,0           141.573        

2010 3,4              23,5             17,6             37,6             15,9             2,0              100,0           159.495        

2011 2,8              25,2             17,8             36,9             14,9             2,3              100,0           175.917        

2012 3,0              28,3             17,8             35,8             13,0             2,1              100,0           195.903        

2013 2,7              28,2             17,1             36,6             12,7             2,7              100,0           198.533        

2014 2,7              29,0             15,9             37,7             12,3             2,4              100,0           195.780        

2015 2,3              27,4             16,6             37,3             14,3             2,0              100,0           183.451        

2016 2,3              28,3             17,0             36,6             13,6             2,2              100,0           173.745        

2017 2,3              28,6             19,2             34,7             12,9             2,3              100,0           168.860        

2018 2,3              28,8             19,7             34,5             12,5             2,2              100,0           169.082        

2019 2,0              30,6             20,5             33,8             11,5             1,7              100,0           178.033        
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trabalhadores nos estabelecimentos maiores e uma diminuição naqueles de menor 

porte, bem como uma estabilidade nas faixas intermediárias. No ano de 2002, a 

concentração de empregos em estabelecimentos com até 20 vínculos era de 27,5%, 

por outro lado, aqueles com mais de 1.000 vínculos empregavam apenas 9,9%. No 

final do período, esses percentuais eram de, respectivamente, 15,9% e 30,6%63. 

(Tabela 07) 

 
Tabela 7 - Evolução do emprego mineiro em participação (%)  segundo tamanho de 

estabelecimento por número de vínculos Brasil - 2002 a 2019 

 
Fonte:  Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho e Emprego/ Relação Anual de 
Informações Sociais 
 

 A participação de indivíduos do sexo feminino64 aumentou de 7,3%, em 2002, 

para 11,6%, em 2019, sendo esse percentual o maior do período analisado (Gráfico 

18). O aumento da força de trabalho de mulheres tem sido declarado como um objetivo 

 
 
 
63 Em números absolutos, os estabelecimentos com até 20 vínculos, em 2002,  empregavam 27.637 
indivíduos e, em 2019, 31.286. Aqueles com mais de 1.000 vínculos empregavam, em 2002, 9.949 e, 
em 2019, 61.928 pessoas.  
64  Em geral, essa informação aparece sob o recorte de gênero, o que é uma arbitrariedade, pois 
considera o rígido binômio sexo/gênero tão bem descontruído por Judith Buttler que afirma:  "Gênero 
não é exatamente o que alguém 'é' nem é precisamente o que alguém 'tem'. Gênero é o aparato pelo 
qual a produção e a normalização do masculino e do feminino se manifestam junto com as formas 
intersticiais, hormonais, cromossômicas, físicas e performativas que o gênero assume" (BUTTLER, 
2014) O pouco sucesso que as políticas de gênero têm na mineração pode ser também atribuído ao 
ponto de partida binário, arbitrário e rígido que as classificações assumem.   

 

Ano De 1 a 20 De 20 a 99 De 100 a 249 De 250 a 499 De 500 a 999 1000 ou Mais Total

2002 27,5             33,6              7,7              8,6              12,7             9,9              100,0           

2003 28,1             33,3              10,2             8,3              12,0             8,0              100,0           

2004 25,7             31,4              10,6             7,9              11,9             12,5             100,0           

2005 25,1             29,7              10,4             7,2              13,7             13,9             100,0           

2006 20,7             26,2              10,8             9,6              12,6             20,1             100,0           

2007 20,3             27,9              11,3             9,2              13,1             18,3             100,0           

2008 17,7             26,1              10,8             8,4              13,5             23,5             100,0           

2009 17,6             25,6              11,6             8,4              12,8             23,9             100,0           

2010 17,8             28,3              10,9             8,6              13,1             21,4             100,0           

2011 16,8             27,3              11,2             8,0              11,2             25,4             100,0           

2012 15,2             25,2              9,9              10,0             10,4             29,4             100,0           

2013 15,0             25,9              9,9              10,4             10,0             28,8             100,0           

2014 15,3             25,7              10,6             9,7              10,5             28,2             100,0           

2015 16,2             25,3              10,1             9,1              11,6             27,7             100,0           

2016 17,0             25,2              10,6             9,4              8,5              29,3             100,0           

2017 17,1             24,3              10,2             9,3              10,2             29,0             100,0           

2018 16,5             23,3              10,3             11,1             8,6              30,1             100,0           

2019 15,9             23,1              10,4             11,1             8,8              30,6             100,0           
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a ser perseguido. No entanto, essa é uma realidade restrita às companhias listadas 

em bolsas de valores, as quais estão sujeitas a pressões corporativas, que incentivam 

a diversidade e tendem a transformar o cumprimento desse quesito, entre outros, em 

ativos intangíveis. Nesse sentido, a Vale, por exemplo, declarou compromisso de 

dobrar a participação de mulheres em postos de trabalho de seus atuais 13% para 

26% até 2030 (VALE, 2020).  

 
Gráfico 18 - Distribuição da força de trabalho mineira segundo sexo e participação 

(%) do sexo feminino sobre o total 

 
Fonte:  Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho e Emprego/ Relação Anual 
de Informações Sociais 

 

 A mineração é uma atividade circunscrita por muitos tipos de riscos, que, não 

raro, conduzem a força de trabalho ao óbito. Entre os muitos fatores de risco estão: a 

exposição a agentes nocivos; exposição à poeira mineral;  baixa ventilação 

subterrânea; uso de explosivos; deposição de estéril/rejeitos/produtos; estabilidade de 

maciços; circulação e transporte de pessoas e materiais; lavra com dragas flutuantes 

entre outros.  

 Os acidentes de trabalho que conduziram ao óbito, entre 2002 e 2018, têm 

duas fases distintas: a primeira, de 2002 a 2015, que manteve média anual de 41,5 

mortes - o  recorde da série coincide com a reversão do ciclo de alta de preços, em 

2013, com 55 mortes. E, nos últimos 3 anos, em que a média anual teve queda 

significativa e passou para 25,6 mortes (Gráfico 19).  
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Gráfico 19 - Acidentes de trabalho que resultaram em óbito (Brasil, 2002 a 2019) 

 
Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho  

 

 Mesmo considerando a queda de óbitos, de acordo com Marta Freitas, 

especialista em Segurança do Trabalho e coordenadora do Fórum Sindical e Popular 

de Saúde e Segurança do Trabalhador, a situação é alarmante:   

 
Quando a gente calcula o índice de acidentes em local de trabalho, a 
mineração é o setor que mais mata no Brasil. Isso levando em conta 
apenas o percentual de trabalhadores que são registrados como 
trabalhadores do setor mineral, que é aquela parcela de 200 mil. 
(BRASIL DE FATO, 2019)  

 
 Entre 2015 e 2019, ocorreram dois grandes acidentes na mineração, ambos no 

Estado de Minas Gerais, envolvendo a principal companhia do país, a Vale. Em 

novembro de 2015, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, verteu lama 

sobre o distrito de Bento Rodrigues e seguiu curso pelo rio Doce até atingir o Oceano 

Atlântico. Em 2019, um novo rompimento de barragem, dessa vez em Brumadinho, 

deixou mais de 250 vítimas, a maioria trabalhadores que atuavam na mina.  O ano de 

2019 ainda não figura nas estatísticas disponíveis, no entanto o crime de Mariana 

(2015) já pode ser analisado com mais elementos.  

 Novamente, segundo Marta Freitas, o rompimento do Fundão, em Mariana, 

tirou a vida de 14 trabalhadores, desses, apenas 1 era empregado direto da 

Vale/Samarco e 13 eram empregados de empresas contratadas, ou seja, 
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terceirizados. No caso de Mariana, entre os óbitos, havia empregados de empresas 

de serviços de engenharia, construção civil entre outros. Dessa maneira, as suas 

mortes não estão abrangidas na estatística da mineração, embora tenham sido 

ocasionadas pelo exercício estrito de atividades nessa atividade econômica.  

Essa realidade coloca um desafio para analisar os acidentes de trabalho na 

mineração, pois as estatísticas obedecem à classificação segundo atividades 

econômicas. Dessa forma, empregados terceirizados, que são contratados de 

empresas de outras atividades, não figuram nas estatísticas da mineração. 

 A estrutura da remuneração privada no Brasil pode ser composta de duas 

parcelas básicas, uma fixa e outra variável. A remuneração fixa é composta do salário 

base contratado adicionado do 13º salário, 1/3 de gratificação de férias, e, se houver, 

anuênios e gratificações.  Esses itens são regidos por lei que determina seu piso e a 

obrigatoriedade de seu pagamento. A negociação coletiva pode contratar valores 

acima dos previstos por lei,  por exemplo, o acréscimo sobre horas extras em dias 

úteis previstas na legislação é de 25%, entretanto, em uma condição favorável de 

negociação, a representação dos trabalhadores pode obter acréscimos de 30%, 35% 

e até 50% a serem pagos sobre a hora normal. 

 A remuneração variável, ou participação nos lucros e/ou resultados, é 

regulamentada pela lei nº 10.101/2000 apenas para o setor privado. Essa parcela não 

é obrigatória e, dessa forma, depende das partes (patrões e empregados) contratarem 

o seu pagamento e, no mesmo instrumento, estabelecer os valores a seres pagos, a 

forma de distribuição (se igual para todos ou outro critério) e as  metas e resultados a 

serem atingidos (produção, economia de materiais, resultados econômico-financeiros, 

entre outras possibilidades).   

Em 2019, a remuneração média mensal da força de trabalho contratada 

diretamente na mineração foi de R$ 4.392 (RAIS), esse valor corresponde a 4,4 

salários mínimos vigentes naquele ano e 1,9 vezes a renda média nacional da 

ocupação, que foi de R$ 2.244, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).  Esses valores não incluem a remuneração variável, que muda de empresa a 

empresa, entre aquelas que acordaram com sindicatos e/ou comissões de 

empregados pagar essa parcela.  
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5.2.3 Emprego Mineiro no Peru  

 O emprego mineiro no Peru tem um perfil muito singular quando comparado 

com o Brasil, a começar pelas condições ambientais em que se desenvolve:  a maior 

parte da mineração está em zonas elevadas a mais de  3 mil metros acima do nível 

do mar e que são escassamente povoadas. Assim, não é possível encontrar mão de 

obra suficiente e/ou especializada no território em que as minas e a operações de 

beneficiamento estão localizadas. 

Essa condição natural implica que os trabalhadores se mudem com suas 

famílias para as proximidades da operação ou estejam submetidos, como tem sido a 

tendência desde os anos 1990, a jornadas de trabalho especiais de 7, 14 ou 20 dias 

de trabalho consecutivos com 12 horas diárias trabalhadas e descanso de 2, 7 ou 12 

dias junto às suas famílias. Essa condição faz com que o tema da jornada de trabalho 

seja muito relevante para a mão de obra peruana empregada na mineração.  

 Entre 2002 e 2019, o volume total de emprego aumentou 207,5%. Esse 

incremento, assim como o ocorrido no Brasil, não foi fruto de uma tendência sempre 

ascendente. Do início da série até  2012, auge do ciclo de alta dos preços das 

commodities minerais, o total de empregos mais que triplicou, passando de 67.861 

para 214.006;  a partir de 2013, regrediu até apresentar recuperação a partir de 2018 

e, em 2019, terminou registrando um volume de  208.716 postos de trabalho.  

 O aumento do número de postos de trabalho se deu de forma desigual entre 

trabalhadores contratados diretamente e terceirizados, os quais são denominados 

contratistas. Esses últimos foram quadruplicados, enquanto os empregos diretos 

apenas duplicaram, como resultado, a terceirização avançou de 51,6% para 67,9% do 

total da força de trabalho65 (Tabela 08). 

 
 
 
65  As duas primeiras décadas desse século ampliaram a terceirização no sistema de contratação da 
mineração no Peru. No entanto, o grande salto ocorreu durante os anos 1990, com as privatizações e 
as demissões em massa, bem como com a modificação na gestão das ex-estatais. Soma-se a esses 
eventos específicos do setor, a reforma das leis trabalhistas com o sentido de flexibilizar os sistemas 
de contratação e diminuir o poder sindical.  De acordo com relatório sobre as condições de vida e 
trabalho dos trabalhadores da mineração, elaborado pelo Escritório da Organização Internacional do 
Trabalho no Peru, a terceirização era  equivalente a 22,4% da mão de obra em 1993  e  atingiu 58,7% 
em 1999 (CÁCERES; SALINAS, 2002, p. 35). 
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Tabela 8 - Evolução do número de trabalhadores na mineração contratados 
diretamente e terceirizados e participação  (%) dos terceirizados sobre o total Peru - 

2002 a 2019 

 
          Fonte: Ministerio de Energía y Minas apud  Anuarios Mineros 2020 e 2010  

 

 A participação de indivíduos do sexo feminino66, embora venha crescendo,  

ainda é bastante restrita na mineração peruana, com apenas 6,9% do total da força 

de trabalho total  em 2019 (Tabela 09).  A participação é maior entre a mão de obra 

direta e  pode estar relacionada à maior demanda de serviços administrativos nas 

empresas detentoras dos direitos minerários para os quais os indivíduos do sexo 

feminino sofrem menos discriminação do que em relação ao trabalho nas minas. Tudo 

indica que segue muito forte a crença de que mulheres não podem trabalhar nem nas 

minas nem nas áreas de minas, dirigindo veículos, por exemplo (CÁCERES; 

SALINAS, 2002, p.46).  Essa tradição arraigada certamente contribui para o aumento 

 
 
 
66 Para o Peru, vale a mesma observação feita com relação ao Brasil, em que as informações referem-
se ao sexo e não ao gênero; as estatísticas insistam em tratar de forma igual sexo e gênero. Dessa 
forma, demonstra-se  pouco entendimento em relação à definição de gênero, o que é basilar para o 
estabelecimento de políticas de gênero.  

Ano Diretos (A) Terceirizados (B) Total  ( C ) % Part.  B/C
2002 32.857 35.004 67.861 51,6

2003 34.164 37.158 71.322 52,1

2004 36.503 56.492 92.995 60,7

2005 37.839 60.866 98.705 61,7

2006 40.633 67.862 108.495 62,5

2007 54.613 80.368 134.981 59,5

2008 60.781 66.243 127.024 52,1

2009 58.986 67.096 126.082 53,2

2010 67.570 92.309 159.879 57,7

2011 73.672 96.564 170.236 56,7

2012 85.569 128.437 214.006 60,0

2013 81.643 101.659 183.302 55,5

2014 81.086 93.151 174.237 53,5

2015 74.677 109.359 184.036 59,4

2016 75.836 97.629 173.465 56,3

2017 82.070 102.094 184.164 55,4

2018 90.834 118.615 209.449 56,6

2019 66.919 141.797 208.716 67,9
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da desigualdade entre os sexos no mercado de trabalho, considerando que a 

remuneração média na mineração está entre as mais elevadas do país.  

 
Tabela 9 - Participação (%) entre trabalhadores diretos, terceirizados e total segundo 

sexo (Peru, 2000 a 2018) 

Ano 
Diretos Terceirizados Total 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

2000 95,7 4,3 97,7 2,3 96,8 3,2 

2001 96,2 3,8 97,9 2,1 97,0 3,0 

2002 94,3 5,7 97,7 2,3 96,1 3,9 

2003 94,4 5,6 98,2 1,8 96,4 3,6 

2004 94,4 5,6 98,3 1,7 96,8 3,2 

2005 94,0 6,0 98,8 1,2 96,9 3,1 

2006 94,4 5,6 97,3 2,7 96,2 3,8 

2007 92,7 7,3 96,8 3,2 95,1 4,9 

2008 93,5 6,5 96,6 3,4 95,1 4,9 

2009 93,6 6,4 96,5 3,5 95,2 4,8 

2010 94,3 5,7 94,5 5,5 94,4 5,6 

2011 93,4 6,6 94,8 5,2 94,2 5,8 

2012 92,3 7,7 94,1 5,9 93,4 6,6 

2013 93,3 6,7 93,6 6,4 93,5 6,5 

2014 93,2 6,8 94,6 5,4 93,9 6,1 

2015 92,6 7,4 94,6 5,4 93,8 6,2 

2016 92,8 7,2 95,4 4,6 94,3 5,7 

2017 92,4 7,6 95,5 4,5 94,1 5,9 

2018 91,5 8,5 94,3 5,7 93,1 6,9 

Fonte: Ministerio de Energía y Minas,  Anuários Mineros 2020 e 2010  

 

  O setor mineiro desfruta de um piso mínimo estabelecido pelo Decreto 

Supremo (DS) número 030-89, que estabelece o valor de 25% sobre a remuneração 

mínima legal a ser recebida pelos trabalhadores contratados diretamente ou não. A 

remuneração dos trabalhadores peruanos que desfrutam de contrato de trabalho 

formal e onde se exerce o direito à negociação coletiva é composta das seguintes 

parcelas:  
a) Remuneração básica: varia conforme estrato da indústria (pequena, média ou grande) 

e função; 

b) Rendas adicionais ao salário previstas em lei: férias; quinquênio; salário família; 
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c) Rendas adicionais estabelecidas por meio de negociação coletiva: situação de 

trabalho em altura ou selva, subsolo; exposição a agentes tóxicos; jornadas de 

trabalho; horas noturnas entre outros;  

d) Rendas adicionais periódicas por meio de negociação coletiva: adicional de férias; 

bonificação de feriados.   

 

 Por fim, os trabalhadores mineiros gozam do direito de receber 8% dos lucros 

(utilidades) das empresas, essa é uma previsão constitucional e obrigatória. Vale 

ressaltar que esse percentual varia conforme o setor de atividades, sendo de 10%, 

por exemplo, em Telecomunicações.  

 A remuneração média dos trabalhadores da mineração apresenta-se bastante 

acima da média nacional, mesmo entre os trabalhadores terceirizados. A mão de obra 

contratada diretamente (regime geral) apresentou remunerações médias mensais, 

segundo estrato de funções, de S/28.028 até S/4.543. O total da força de trabalho 

(contratados diretamente e terceirizados) apresentava as remunerações médias 

mensais de S/ 23.788  a S/ 4.226. O valor médio global menor  indica que a entrada 

em cena dos terceirizados diminuiu a média porque esses trabalhadores recebem 

menos que os contratados diretamente.  

                                                         
Tabela 10 - Remuneração média mensal dos trabalhadores da mineração (em soles 
- S/) segundo função e participação (%) da função sobre o total do emprego (Peru, 

2019) 

Função  Regime Geral Total 
% sobre o 
total do 
emprego 

Gerente 28.028 23.788 1,4 

Administrativo 6.645 6.293 14,4 

Operacional 
(pessoal de 
mina) 

6.090 5.737 30,7 

Operações 
Gerais 4.543 4.226 53,5 

Fonte:   Informe del Empleo Minero, Ministério de Energía y Minas 2020  
** os valores de 2019 foram fornecidos em médias anuais que, para os fins dessa tabela, foram 

 mensualizados.  
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 Em 2019, a remuneração média dos trabalhadores e trabalhadoras ocupados 

em situação de formalidade ou informalidade foi de S/ 1.443,1 , segundo o Instituto 

Nacional de Estadística y Informática (INEI).  A função de Operações Gerais é a que 

mais concentra trabalhadores e tem as menores remunerações médias, ainda assim, 

essa remuneração é 3,1 vezes maior que a média nacional para empregados diretos 

e 2,9 vezes para quando os trabalhadores terceirizados são incluídos na média geral 

da função. Entre os trabalhadores mais típicos do setor, “o pessoal de mina”, a  

diferença é ainda maior, com valores 4,2 vezes maior entre contratados diretos e 4,0 

vezes quando incluída a terceirização na comparação com a média de toda a 

ocupação.  

 A mineração é uma atividade repleta de riscos. Alguns muito evidentes, como 

usar explosivos em buracos subterrâneos ou perfurar cavidades profundas. Outros 

mais silenciosos e que, muitas vezes, demoram anos para manifestar sintomas, como 

as doenças causadas pelo acúmulo de pó nos pulmões, como a pneumocose e a 

silicose, as quais são doenças típicas do setor e reconhecidas há décadas, mas que 

nem por isso foram erradicadas ou são prontamente reconhecidas e devidamente 

indenizadas.  

No caso específico da mineração no país andino, em que as jazidas 

frequentemente estão localizadas a mais de 3 mil metros acima do nível do mar, o mal 

de montanha é uma preocupação constante. De acordo com a sistematização 

elaborada por Cáceres  e  Salinas (2002), seus sintomas são silenciosos e podem 

demorar anos para serem percebidos.  Ainda de acordo com esse estudo, o rol de 

riscos aos quais os trabalhadores mineiros peruanos estão expostos podem ser 

agrupados da seguinte maneira:  

 
a) Riscos físicos: pressão barométrica; ruído; temperatura; iluminação e ventilação;  

b) Riscos químicos; 

c) Riscos biológicos; 

d) Radiação ionizante;  

e) Riscos Mecânicos relacionados ao uso de máquina e equipamentos.  

 

 Entre as enfermidades profissionais mais típicas, os autores elencam:  

 
a) Pneumoconiose / silicose (poeira nos pulmões);  



174 

b) Intoxição por chumbo (saturnismo); 

c) Intoxição por arsênico; 

d) Mal de montanha: enfermidades relacionadas ao trabalho em altura; 

e) Transtorno do sono e outras: relacionado à organização e duração da jornada de 

trabalho. 

 

 A atividade mineira é considerada uma das mais perigosas do mundo, segundo 

a própria OIT que, desde 1931, produz convenções e recomendações específicas 

para o setor (INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION, 2020). O esforço dessa 

organização do sistema ONU, de outras organizações internacionais, nacionais, 

sindicatos e, eventualmente, de governos nacionais e subnacionais das regiões 

mineiras não tem sido suficiente para alterar a realidade da mineração como um dos 

setores mais arriscados para se trabalhar.  Mas, ainda assim, melhorias podem ser 

observadas, por exemplo, nos números de óbitos na mineração peruana observa-se 

uma clara tendência de queda no século corrente, sobretudo, a partir de 2010, mesmo 

diante do aumento do número de pessoas trabalhando no setor (Gráfico 20).  

 

Gráfico 20 - Acidentes de trabalho com consequência de óbito (Peru, 2019) 

 
Fonte: Ministerio de Energía y Minas apud  Anuarios Mineros 2020 e 2010  

  

 O número de óbitos é um indicador dos riscos do setor. Dessa forma, para uma 

análise mais ampliada e detalhada, devem ser considerados outros indicadores de 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Além disso, é necessária boa crítica 
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sobre a produção dessas informações, que, tanto no Brasil, quanto no Peru, tendem 

a ser subdimensionadas.  

Ainda, esse seria um relato apenas parcial, pois considera-se bastante 

pertinente incluir nessas análises as dificuldades e barreiras que os trabalhadores 

enfrentam, individual e coletivamente, para proteger a sua saúde e para comprovar os 

danos ocasionados por meio da atividade laboral, os quais, geralmente, implicam em 

compensações e indenizações que governos e/ou empresários tendem a relutar para 

pagar. Esse são, portanto, os desafios enfrentados pelos trabalhadores, de maneira 

individual e coletiva, nos dois países.  

 A jornada média de trabalho da mineração é a mais  elevada do país, com 57 

horas semanais (INEI , 2019, p. 58), e está acima da jornada legal de 48 horas 

semanais e 8 horas diárias. Essa estatística abrange os trabalhadores em jornadas 

de trabalho especiais e os trabalhadores que cumprem jornadas regulares, por isso 

acredita-se que um detalhamento maior entre os trabalhadores nas minas e os demais 

possivelmente revelaria jornadas ainda maiores para aqueles que vão a campo. Esses 

trabalhadores, em sua maioria, realizam jornadas atípicas deslocando-se por períodos 

determinados para as áreas de exploração que frequentemente estão localizadas em 

altas altitudes e são escassamente povoadas.  

 A jornada mais comum é a 14 x 12 x 7 (14 dias trabalhados x 12 horas ao dia 

x 7 dias de descanso). Nessa jornada, durante 14 dias, vive-se nos acampamentos 

mineiros fornecidos e mantidos pelas mineradoras somente para os trabalhadores. 

Antes das reformas e privatizações do período Fujimori (1990- 2000), os trabalhadores 

mudavam-se com suas famílias para as proximidades das jazidas e constituíam 

verdadeiras vilas mineiras, nas quais as residências, os serviços básicos, o lazer e a 

educação para as crianças eram supridos diretamente pelas empresas. Esse sistema 

foi percebido como mais custoso em relação ao deslocamento temporário em turnos 

somente para os trabalhadores e encontrou plena faculdade para ser adotado em 

meio às privatizações, demissões em massa e enfraquecimento dos sindicatos que 

viram seu poder de negociação diminuído nos anos 1990.  
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5.2.4 Considerações sobre os mercados de trabalho brasileiro e peruano e o 
emprego mineiro  

 No Brasil ou no Peru, a classe trabalhadora se depara com mercados de 

trabalho em que temas como desemprego, informalidade, precarização e grandes 

diferenças de rendimentos não deixam de aparecer. Importante apontar que esses 

problemas não são exclusivos dos países periféricos, podendo se manifestar nos 

países centrais. No entanto, a combinação de todas essas questões de maneira 

generalizada e em proporções que não passam despercebidas formam o quadro 

estrutural dos mercados de trabalho na América Latina.  

 Em se tratando apenas de Brasil e Peru, verificamos que a diferença da taxa 

de desemprego é significativa. Ainda assim, nesse quesito, é preciso aprofundar a 

leitura da estatística para estabelecer uma comparação mais acurada. A taxa de 

desemprego no Peru é apontada entre as pessoas que não tinham trabalho e que 

empreenderam uma busca ativa por trabalho na semana de referência da pesquisa, 

se não houve busca na semana de referência, essa pessoa passa a ser contada fora 

da População Economicamente Ativa (PEA). No Brasil, é considerado desocupado o 

indivíduo que não tem trabalho e realizou busca ativa nos últimos 30 dias ou, mesmo 

que não tenha realizado busca ativa, esteja prontamente disponível para iniciar algum 

trabalho. A partir desse detalhamento metodológico, observa-se que mais condições 

são abrangidas no Brasil para a inclusão de alguém na condição de desemprego.  

 A taxa de informalidade é medida oficialmente no Peru pelo Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) e, em 2019, foi de 72%. Essa taxa refere-se ao 

percentual da força de trabalho empregada no setor informal e também aos 

trabalhadores sem contrato empregados em estabelecimentos formais. No Brasil, a 

informalidade é medida como a soma das pessoas que trabalham sem carteira 

assinada e não contribuem para a previdência social e, também em 2019, foi de 41%, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ambas as taxas são 

assustadoramente elevadas, contudo a taxa peruana revela um mercado de trabalho 

ainda mais fragilizado e que tem no tema da informalidade um de seus maiores 

desafios para a inclusão social e diminuição das desigualdades sociais.  

 A distribuição da população ocupada por setores econômicos revela uma 

diferença acentuada entre os dois países em relação às atividades primárias. O Brasil 

apresenta 8,8% e o Peru 25,3% da força de trabalho em atividade. No primeiro, esse 
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percentual refere-se à agricultura, pecuária, pesca e silvicultura, pois as extrações 

mineral e de petróleo estão integradas à Industria, portanto, uma comparação estrita 

diminuiria essa diferença de participações, mas ainda daria larga vantagem para o 

Peru. A Indústria tem baixa participação no Peru, com apenas 9,4%, enquanto no 

Brasil essa participação – que vem declinando – atinge 12,9%. Ainda que os 

percentuais não sejam tão díspares, é relevante mencionar que são indústrias de 

intensidade tecnológica bastante distintas.  

 O contexto dos mercados de trabalho no qual se desenvolve a mineração no 

Brasil e no Peru permite compreender com mais elementos a  ideia de que o emprego 

nessa atividade, a despeito de toda a dureza do trabalho, seja visto como um oásis, 

uma sorte grande. Isso porque são empregos formais por meio dos quais passa a 

existir o acesso à assistência médico-hospitalar, ao sistema de aposentadorias e 

pensões e a salários acima das médias nacionais. Assim, esses postos de trabalho 

não deixam ser atrativos. Todavia, existe um outro lado, que é o das altas taxas de 

mortalidade no trabalho e de um amplo rol de riscos e enfermidades aos quais essa 

força de trabalho está permanentemente exposta.   

 As duas primeiras décadas do século XXI apresentaram algumas mudanças 

estruturais relevantes para a força de trabalho mineira no Brasil. A mineração não 

metálica detinha 2/3 de todo trabalho formal no início do período e, ao final, passou a 

ter 45,2%. Por outro lado, os minerais metálicos tinham 1/4 de participação e, ao final 

do período, contavam com 51,1% de participação no volume de emprego. O grande 

destaque foi a  extração de minério de ferro que tinha 15,3% e passou para 30,6% 

(Tabela 06).  

 Essa alteração caminhou junto com a mudança do perfil de estabelecimentos 

empregadores em que se verificou a perda de participação no emprego de mão de 

obra entre os menores estabelecimentos em favor dos maiores.  A maior queda de 

participação foi registrada entre os estabelecimentos com até 20 vínculos (-11,5%) e 

de 20 até 99 vínculos (-10,5%) e, entre aqueles com mais de 1.000 vínculos, o 

crescimento da participação da mão de obra foi de 20,8%. Esse quadro é coerente 

com as características técnicas da extração de minerais metálicos operada por 

empresas que movimentam grande volume de minérios, mobilizam vultuosos 

investimentos e operam uma concorrência por meio da diminuição dos custos de 

produção, considerando que se trata de um mercado internacional tomador de preços. 

A mineração não metálica opera fora desses padrões, com produtos destinados 
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majoritariamente ao mercado interno, com predominância de estabelecimentos 

pequenos e médios e com menor influência do mercado internacional.  

Em 2019, outras duas características observadas foram a predominância 

absoluta de indivíduos do sexo masculino nos postos de trabalho, com 88,4% de 

participação no total do emprego, e a remuneração média que atingiu quase o dobro 

da média nacional – ainda que não tenha sido muito distante das médias obtidas na 

indústria em geral. Por fim, há de ser feita novamente a ressalva de que essas 

informações constituem um retrato parcial do trabalho na mineração no Brasil, pois 

duas características distintivas nos mercados de trabalho da periferia do capitalismo 

não são captadas pelas fontes de dados utilizadas: a informalidade e a terceirização 

como sinônimo de precarização.   

 A informalidade grassa em algumas atividades, dentre elas, destaca-se a 

extração de areia, pedra e argila, para a qual estima-se que 95% do volume produzido 

tenha origem no trabalho informal67. A lavra garimpeira legal, a qual é exercida em 

territórios nos quais não vige a proibição, também não é capturada pela RAIS.   

 A terceirização em si não converge inexoravelmente para a precarização das 

relações de trabalho, apesar disso, nos mercados de trabalho periféricos, 

praticamente toda terceirização é sinônimo de precarização.  É um mecanismo 

utilizado para pagar menores salários em acordos coletivos frágeis ou inexistentes e 

condições sociais e de remuneração sempre inferiores com relação aos empregados 

contratados diretamente. Não é sem razão que os acidentes de trabalho são muito 

mais frequentes entre os trabalhadores terceirados, como bem demonstra a tragédia 

do rompimento da barragem do Fundão, em 2015, na qual 13 dos 14 trabalhadores 

que perderam a vida estavam nessa condição de trabalho e sequer figuram nas 

estatísticas de mortos na atividade minerária. Essas duas características também 

estão presentes no mercado de trabalho peruano e colocam grandes desafios para a 

atividade dos sindicatos da mineração nos dois países. 

 
 
 
67 Segundo Claudio Scliar, a informalidade na Extração de pedra, areia e argila é responsável pela 
produção de 90% a 95% desses materiais consumidos no Brasil. Esse dado faz referência ao volume 
de produção e não diretamente aos estabelecimentos produtores ou ao emprego. Essa informação foi 
proferida na Palestra "Política Mineral do Brasil”, em 22 de fevereiro de 2021, organizada pelo Grupo 
Sued Castro Lima de Estudos da Soberania, da Democracia e do Crescimento Econômico e transmitida 
via internet. 
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 O Peru pode ser reivindicado um país mineiro por oferecer grandes áreas do 

seu território em sacrifício para essa atividade ou por seu papel na produção mundial, 

mas está longe de ser um país que emprega muitas pessoas nesse setor. As forças 

de trabalho contratadas diretamente e por terceirização representavam apenas 1% da 

população ocupada em 2019. Entre 2002 e 2019, o número total de trabalhadores 

passou de 67.861 para 208.716, a maior parte desse crescimento aconteceu entre a 

mão de obra terceirizada, cuja participação no total aumentou de 51,6% para 67,9%.   

 Esse é um emprego para poucos em ao menos dois sentidos. Em primeiro lugar 

porque demanda pouca força de trabalho e, em segundo lugar, nem todas as pessoas 

são aptas para a vida nas minas e os riscos ocupacionais inerentes. O trabalho nas 

minas no Peru, frequentemente, significa passar a maior parte da vida laboral longe 

da família e em acampamentos mineiros situados em altitudes elevadas.  Ainda assim, 

o emprego nessa atividade é dos mais protegidos do mercado de trabalho peruano, 

com 63,7% dos trabalhadores do setor afiliados a algum sistema de pensões, 

enquanto apenas 35,5% da população ocupada desfrutava dessa condição em 2018 

(INEI , 2019). A remuneração é outro fator de atratividade, já que o setor tem um piso 

mínimo de remuneração de 25% acima do piso mínimo legal e os valores efetivamente 

pagos superam largamente - mais que no Brasil - a remuneração média população 

peruana ocupada.  

 A mineração artesanal está prevista na Lei Geral da Mineração (LGM) e 

definida como aquela praticada em área mínima de 100 hectares até 1.000 hectares 

e com produção (run-of-mine / RUN) de 25 toneladas métricas por dia. Esse tipo de 

mineração de pequena escala e realizada por meio de métodos manuais ou 

equipamentos simples é muitas vezes sinônimo de informal, pois é realizada sem 

direitos mineiros (autorização de lavra) para operar em terreno próprio ou de terceiros. 

A ausência dos direitos mineiros muitas vezes encontra dificuldades nos 

critérios estabelecidos para a definição desse estrato, pois, não raro, a área é menor 

que 100 hectares ou, no caso da mineração aluvial, os terrenos são horizontais e 

ultrapassam a área máxima. Outros aspectos do marco legal são pouco adequados 

para a mineração artesanal, como a segurança e bem-estar dos trabalhadores que 

parte do pressuposto da existência prévia de patrões e empregados, caso pouco 

comum na mineração artesanal. Ainda, vale mencionar que o marco ambiental para a 

mineração pouco dialoga com a forma de operação, os riscos e as necessidades 
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dessa mineração. O conjunto desses elementos, entre outros, fomenta a 

informalidade na mineração  (CÁCERES; SALINAS, 2002). 

 Atualmente, a mineração artesenal/informal tem pouca relevância, mas já foi a 

maior responsável pela produção aurífera. Essa participação majoritária se deu até a 

entrada da grande mineração nesse segmento nos anos 1990.  Além disso, 

sobreviveu por muitos anos por ser mais rentável que a mineração convencional ao 

extrair mais "cirurgicamente" ouro de veios de rocha sem  necessidade de danificar a 

rocha inteira e sem empregar maquinário sofisticado.  

No Peru, existem campanhas de formalização em curso, por exemplo, em 2019, 

59.436 mineiros estavam inscritos no programa Registro Integral de Formalización 

Minera (Reinfo) do Ministerío de Energía y Minas (MINEM). Desses, apenas 2.372 

eram titulares de direitos mineiros vigentes, o restante atuava em direitos mineiros 

extintos ou pertencentes a terceiros, esse último caso é bastante interessante, pois é 

um indicador da convivência entre diferentes estratos da mineração.  

  As duas primeiras décadas desse século não apresentaram grandes 

mudanças para a mão de obra mineira. Essa observação parte do fato de que as 

grandes modificações foram feitas na década de 1990 com as reformas laborais e as 

reformas no setor que culminaram na privatização de todas as empresas. Os governos 

que sucederam Alberto Fujimori se dividiram entre promessas para reverter 

parcialmente algumas reformas no campo laboral ou aprofundá-las. Na prática, 

nenhuma reforma foi revertida e, sempre que possível, houve aprofundamento da 

deterioração das relações de trabalho (MUJICA, 2015).  

 

Quadro 10 - Quadro comparativo da força de trabalho na mineração 

(continuação) 
Descrição  Brasil  Peru  
Nº  total de trabalhadores(as)¹ 178.033 208.716 
Part. (%) na PEA 0,16 1,0 
Part. (%) de mulheres 11,6 6,9 
Part (%) de terceirizados(as)  n.d 67,9 
Rendimento Médio da Mineração² R$ 4.392 S/ 5.261 
Rendimento Médio da Ocupação R$ 2.244 S/ 1.443 
Relação  Rendimento 

Mineração/Ocupação 
1,9 3,6 

 
 

(continuação) 
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Nº de acidentes de trabalho  
que resultaram em óbitos 

29 40 

Indicador de fatalidade no trabalho 0,16 0,19 
Notas: (1) O número total de trabalhadores inclui a terceirização no Peru, mas, para o Brasil, não há 
esse dado. (2) Os valores estão nas moedas correntes da cada país.  n.d: não disponível. 

5.3 Relações de trabalho e estrutura sindical  

5.3.1 Relações de trabalho e estrutura sindical no Brasil   

 As relações de trabalho e a estrutura sindical no Brasil são regidas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Lei 5.452, de 1o de maio de 1943. Essa 

legislação sobreviveu, com modificações,  à Constituição de 1988, que legislou sobre 

itens importantes -  como jornada de trabalho – e, nos últimos anos, sofreu outras 

alterações relevantes. Entre essas mudanças, está a Lei n° 11.648, de 31 de março 

de 2008, que reconheceu legalmente a existência das centrais sindicais e,  mais 

recentemente, foi promulgada a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, conhecida como 

Reforma Trabalhista, que alterou pontos importantes da CLT, afetando as relações de 

trabalho e a estrutura  sindical. A Reforma Trabalhista será o enfoque deste estudo 

que objetiva apresentar os mecanismos vigentes nas relações sindicais e de trabalho.  

 Em dezembro de 2016, o ex-presidente Michel Temer enviou ao Congresso 

Nacional o Projeto de Lei 6.787. Essa operação ocorreu poucos meses depois de 

haver tomado posse como presidente da república, que foi o ato final de um processo 

de golpe institucional o qual se deu sob a forma de um impeachment deflagrado contra 

a ex-presidente Dilma Rousseff.  A proposta que chegou ao Congresso tocava em 

apenas seis itens das relações de trabalho no setor privado. Não obstante, ganhou 

tantos acréscimos nas casas legislativas que, por fim, modificou mais de uma centena 

de pontos na legislação. O texto que acompanhava a proposta afirmava que a 

intenção era desburocratizar e flexibilizar a lei em favor do aumento das contratações.  

 Nesse sentido, a Reforma pode ser dividida em quatro grupos: condições de 

trabalho; organização sindical; negociação coletiva; e justiça do trabalho (acesso à 

resolução de conflitos). A partir de uma sistematização do Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2017), é possível destacar os 

seguinte itens:  
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 I - Condições de Trabalho  

 
a) Criação de novos tipos de contrato de trabalho. As categorias de trabalho intermitente 

e de teletrabalho foram criadas. A primeira é um contrato que possibilita empregar por 

horas descontinuas e/ou dias alternados por meio de mecanismos específicos para 

remuneração e rescisão contratual. A segunda regula o teletrabalho, possibilitando 

essa opção por conveniência do empregador, sem a necessidade de negociação 

coletiva. Os temas contrato temporário  e contrato em tempo parcial foram modificados 

com o sentido de permitir a ampliação do seu uso; 

b) Autorização para terceirização. A terceirização de todas as atividades de uma 

empresa, inclusive da sua atividade principal, foi autorizada, tornando nula a 

orientação jurídica que era adotada e restringia a terceirização às atividades meio e 

garantia a contratação direta para as chamadas atividades fins de uma empresa. A 

igualdade de direitos e benefícios entre os trabalhadores contratados diretamente e os 

terceirizados ficou reduzida a poucos itens. Dentre eles, não estão a remuneração e a 

jornada de trabalho;  

c) Liberação do uso do contrato de trabalho autônomo. Essa é também uma forma de 

terceirização, porém em escala individual. O uso desse tipo de contrato não era 

permitido se ficasse caracterizada uma relação idêntica à relação com vínculo 

trabalhista (local de trabalho, supervisão do trabalho, jornada); 

d) Alterações nas jornadas de trabalho. A jornada de 12 horas de trabalho x 36 horas de 

descanso foi regulamentada, possibilitando a realização de acordos individuais em 

detrimento dos coletivos para negociação de horas extras e compensações via banco 

de horas;  

e) Eliminação da remuneração do tempo de deslocamento até o posto de trabalho dentro 

da empresa ou locais de difícil acesso.  

  

II - Organização Sindical  

  
a) Cria a Comissão de Representantes, sem vínculo sindical, em empresas com mais de 

200 empregados com algumas atribuições concorrentes às dos sindicatos. Esse item 

foi interpretado como possibilidade de enfraquecer as representações sindicais, 

sobretudo, porque possibilita a constituição dessas comissões onde já existe a 

atuação dessas entidades de classe; 

b) Acaba com a contribuição sindical obrigatória sem substituí-la por outra fonte de 

financiamento aos sindicatos. A contribuição sindical obrigatória correspondia ao valor 
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de um dia trabalhado por ano e era recolhida compulsoriamente, conformando parte 

relevante do financiamento sindical, embora não fosse a sua única fonte 

especialmente nos sindicatos mais organizados e atuantes.  Alguns setores do 

sindicalismo brasileiro defendiam a extinção dessa contribuição a partir do 

entendimento que os sindicatos devam ser mantidos por meio da livre contribuição do 

trabalhador através dos mecanismos associativos  (filiação sindical) e das taxas 

negociais68. Contudo, a sua retirada abrupta foi interpretada pela totalidade do 

movimento sindical como um ataque direto à existência dos sindicatos; 

c) Revoga a obrigatoriedade da presença do sindicato na rescisão do contrato de 

trabalho. Antes, havia a obrigatoriedade de os sindicatos participarem da formalização 

da rescisão dos contratos de trabalho por tempo indeterminado  cuja duração tivesse 

atingido pelo menos um ano. Nessa oportunidade, poderia haver a checagem do 

pagamento das verbas rescisórias. A revogação desse dispositivo causou 

preocupação, pois o não pagamento de todas as verbas rescisórias é uma das 

reclamações mais comuns na Justiça do Trabalho.  

 

 III - Negociação Coletiva  

 

a) Estabelece a prevalência do negociado sobre o legislado, permitindo que os 

acordos sejam inferiores à previsão legal em itens específicos, dentre eles: 

banco de horas; jornada de trabalho; plano de cargos e salário; teletrabalho; 

enquadramento do grau de insalubridade;  

b) Possibilita a negociação individual para trabalhadores com ensino superior e 

salários maiores. Esses trabalhadores são considerados hipossuficientes, caso 

em que se entende não ser necessária a intermediação dos sindicatos; 

c) Possibilita a negociação individual para rescisão do contrato de trabalho em 

comum acordo e, nesse caso, as verbas rescisórias podem obedecer a critérios 

diferentes da previsão legal; 

d) Decreta o fim da ultratividade da norma. A ultratividade significava que, no caso 

de as partes em negociação não chegarem a um novo acordo, permanecia 

válido o último instrumento. O fim da ultrativivade significa que, sem acordo 

 
 
 
68 As taxas negociais são percentuais aprovados pelos trabalhadores e são parte dos instrumentos de 
negociação coletiva. O princípio é o de recolhimento de valores a cada instrumento coletivo firmado 
envolvendo a remuneração fixa (salários) ou variável (participação nos lucros e/ou resultados).  
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entre as partes, o último acordo perde validade. Essa forma de proceder 

dificulta a cumulatividade de conquistas, pois toda negociação não concluída 

pode significar a volta à estaca zero. 

 

 Outro grupo de mudanças relaciona-se à Justiça do Trabalho, que, no 

Brasil, se constitui como um tribunal específico para a resolução dos conflitos entre 

capital e trabalho.  Nesse grupo, a reforma introduziu alterações processuais para 

os operadores do direito e modificou regras para o acesso das pessoas à Justiça 

do Trabalho. Para fins deste trabalho, destacam-se as mudanças referentes ao 

segundo ponto modificado pela Reforma:  

  

IV - Justiça do Trabalho 

 

a) Dificulta o acesso à Justiça do Trabalho para trabalhadores que recebem 

maiores salários por meio do estímulo à arbitragem em detrimento da 

aplicação das normas e leis; 

b) Possibilita o acesso à assistência jurídica gratuita apenas para quem ganha 

até R$ 1.659,39; 

c) Impõe o pagamento de honorários periciais mesmo na assistência judiciária 

gratuita. 

  

 O sentido geral da Reforma Trabalhista foi retirar direitos e conquistas. Por isso, 

entende-se aqui que não há margem para interpretações distintas quando os próprios 

defensores da proposta anunciavam que a sociedade brasileira estava diante da 

seguinte escolha: “direitos ou emprego?”. O ataque aos sindicatos foi mais sentido no 

campo do financiamento e em termos de negociação coletiva. Foram empreendidas 

sucessivas tentativas de sufocar financeiramente essas entidades para além do fim 

da contribuição sindical obrigatória, pois, no campo da interpretação da nova 

legislação, foram apresentadas interpretações que buscavam dificultar o acesso aos 

valores voluntariamente cedidos pelos trabalhadores à sua representação.  No que 

toca à negociação coletiva, as várias modificações para facilitar a negociação direta 

entre as partes diminuem as funções do sindicato em sua coluna vertebral que é, 

precisamente, a negociação coletiva. 
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Por fim, a restrição de acesso à Justiça do Trabalho foi ainda mais longe. Nessa 

parte do debate, muitos parlamentares, intelectuais e empresários chegaram a 

defender a extinção desse tribunal específico. Na prática, foram colocadas alguns 

obstáculos para o acesso à Justiça do Trabalho e, ainda, foram feitas mudanças 

processuais que rumam para a extinção desse tribunal com vistas à sua unificação 

com o direito cível.   

 Na estrutura sindical brasileira, os sindicatos são as entidades de primeiro grau 

e podem organizar-se por atividade econômica ou por categorias profissionais.  A sua 

abrangência pode ser estabelecida em diversos níveis, dependendo das 

características da atividade ou da profissão.  

Além disso, os sindicatos podem ser de base municipal, intermunicipal, estatual 

e até mesmo nacional e, no caso de haver dificuldade ou diferenças no 

estabelecimento dessas abrangências, a Secretaria do Trabalho69 é a  responsável 

pela arbitragem. A territorialidade da representação deve obedecer ao princípio da 

unicidade sindical que veta a existência de mais de um sindicato na mesma base 

territorial. Dessa forma, não há possibilidade de superposição de representação.  

Ainda, o requisito mínimo para o estabelecimento dessas entidades é a reunião 

de 1/3 (um terço) dos trabalhadores que integrem a mesma categoria ou exerçam a 

mesma profissão. Às autoridades competentes fica facultado reconhecer como 

sindicato as situações que não atingirem o mínimo estabelecido.  

As entidades de grau superior são as federações, confederações e centrais 

sindicais.  As federações devem atender o critério mínimo de filiação de  5 sindicatos 

e ter abrangência estadual. As confederações devem reunir o mínimo de 3 federações 

e têm abrangência nacional. A central sindical também tem abrangência nacional e a 

sua constituição deve observar critérios de distribuição geográfica, representatividade 

em número de empregados e distribuição pelos setores de atividades econômicas 

(Quadro 11). 

 

 
 
 
69 O Ministério do Trabalho e Emprego foi extinto oficialmente em 01 de janeiro de 2019 e suas 
atribuições passaram a ser desempenhadas pela Secretaria do Trabalho parte do Ministério da 
Economia.  
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Quadro 11 - Representação e abrangência segundo sindicatos e entidades de grau 
superior - Brasil 

Sindicato e 
Entidade de Grau 
Superior 

Representação Abrangência 

Sindicato Trabalhadores da mesma 
atividade, agentes da mesma 
profissão ou trabalhadores 
autônomos ou profissionais liberais 
de uma mesma profissão, de 
atividades similares ou conexas.  

Distrital, Municipal, 
Intermunicipal, 
Estadual e 
Interestadual. Não 
podendo haver mais de 
uma representação na 
mesma base territorial. 

Federação Mínimo de 5 sindicatos, desde que 
representem a maioria absoluta de 
um grupo de atividades ou 
profissões idênticas, similares ou 
conexas. 

Estadual 

Confederação  Mínimo de 3 federações. Nacional 
Central Sindical  Filiação mínimo de 100 sindicatos 

distribuídos nas 5 regiões do país, 
filiação em pelo menos 3 regiões 
do país de, no mínimo, 20 
sindicatos cada uma. Filiação de 
sindicatos em, no mínimo, 5 
setores da atividade econômica e 
filiação de sindicatos que 
representem, no mínimo, 7% do 
total de empregados sindicalizados 
em âmbito nacional. 

Nacional 

 

 

 A taxa de sindicalização entre as pessoas ocupadas, em 2019, era de 11,2%, 

o que é equivalente a 10. 567 mil pessoas (IBGE, 2020). A definição utilizada de 

sindicato para fins da pesquisa foi a seguinte:  

entendeu-se como sindicato a associação de uma ou mais categorias 
para fins de estudo, defesa e coordenação de interesses econômicos 
e profissionais de todos aqueles que exercessem atividades ou 
profissões idênticas, similares ou conexas, e que tivesse carta de 
reconhecimento do Ministério do Trabalho ou registro em cartório 
como tal. Não foi considerada como associada a sindicato a pessoa 
que representava uma empresa filiada a sindicato patronal (IBGE, 
2020, p. 3) 

A taxa de filiação sindical varia consideravelente de acordo com as atividades 

econômicas. Os sindicatos rurais têm grande importância no país, pois, não raro, são 
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a única intermediação disponível para acesso a benefícios sociais entre trabalhadoras 

e trabalhadores rurais e a previdência social. Esse fator explica, parcialmente, o posto 

de mais alta taxa de sindicalização do setor, com 19,4%, seguido da Administração 

Pública, que, no setor urbano, detém historicamente o maior percentual de 

trabalhadores sindicalizados com 18,4%. Por outro outro lado, taxas menores são 

observadas na Construção (4,2%) e a menos delas está em Serviços doméstico com 

apenas 2,8% de trabalhadoras - pois as mulheres são maioria nesse segmento - 

sindicalizadas  

 
Quadro 12 - Taxa de sindicalização (%) segundo grupamento de atividade no 

trabalho principal (Brasil, 2019) 

Grupamento de Atividade % 

Agrícola 19,4 

Indústria Geral  13,5 

Construção 4,2 

Comércio e reparação de 

veículos automotores e 

motocicletas  

7,4 

Transporte, armazenagem e 

correio 
11,9 

Informação, comunicação e 

atividades financeiras, mobiliárias, 

profissionais e administrativas 

12,0 

Administração pública 18,4 

Serviços domésticos 2,8 

Outros serviços  4,8 

Total 11,2 

Total Absoluto (em mil) 10.567 
Fonte: IBGE, 2019 

 
Em 2019, no Brasil, o número de sindicatos de trabalhadores com cadastro ativo 

era de 11.786, originando 425 federações, 37 confederações e 9  centrais  sindicais 

(Quadro 13).    
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Quadro 13 - Número de sindicatos de trabalhadores (Brasil, 2019) 

Sindicatos 11.786 
Federações 425 
Confederações  37 
Centrais Sindicais 9 

              Fonte: DIEESE 

 

 Os sindicatos de trabalhadores da mineração somavam 88, com um total de 

50.464 filiados e, portanto, uma taxa de filiação de 28,3%. Esse percentual é bastante 

superior ao registrado nacionalmente. A taxa de filiação não indica qual percentual de 

trabalhadores está contemplado por instrumentos de negociação coletiva, pois a 

legislação determina a sua validade para filiados e não filiados.  

5.3.2 Relações de trabalho e estrutura sindical no Peru  

As relações de trabalho e a estrutura sindical no Peru foram radicalmente 

alteradas nos anos 1990, sob os auspícios das recomendações do Consenso de 

Washington diligentemente executadas várias fases70 dos governos de Alberto 

Fujimori (1990-2000), especialmente, depois do autogolpe que o converteu em ditador 

em 1992. A legislação vigente foi basicamente criada nesse período - com ênfase para 

o primeiro quinquênio - e, no século XXI, as mudanças ocorridas foram de menor 

monta e tiveram o sentido de continuidade ou aprofundamento.  

A contratação individual está regulamentada pela Ley de Fomento del Empleo 

(Decreto Legislativo nº 728 de 12 de novembro de 1991) e contempla   duas formas 

básicas: contrato por tempo indeterminado e contratos sujeitos à “modalidade”. Esses 

últimos são assim definidos:  

Artículo 96 - Los contratos de trabajo sujetos a modalidad podrán 
celebrarse cuando así lo exija la naturaleza temporal o accidental del 
servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto 

 
 
 
70 Alberto Fujimori foi eleito em 1990, porém, sem maioria no novo Congresso Nacional, enfrentou 
dificuldades para implementar as medidas econômicas ortodoxas às quais os legisladores peruanos 
ofereciam resistência. Em 5 de abril de 1992, anunciou o fechamento do Congresso Nacional e uma 
“reorganização do poder judiciário”, convocou uma Assembleia Constituinte com eleições especiais, 
que, dessa vez, resultou em uma maioria a seu favor e proclamou uma nova constituição em 1993.  
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los contratos de trabajo intermitente o de temporada que por su 
naturaleza puedan ser permanentes (PERU, 1991). 

Os contratos sujeitos à modalidade são uma resposta para flexibilizar a 

contratação, diminuindo assim os obstáculos "para las mayorias nacionales que 

carecen de trabajo", conforme texto que acompanha o Decreto Legislativo 

supracitado. O Decreto estabeleceu três tipos de contrato, os quais podem ser 

justificados por até 8 fatores causais. Nenhum desses pode ultrapassar o limite de 

duração de 5 anos. Os tipos e motivações são: 

 
 

Quadro 14 - Contratos sujeitos à modalidade conforme Decreto Legislativo nº 728 

Tipo de 
contrato Motivações que justificam o contrato 

Temporal 
1.Início ou lançamento de uma nova atividade;  
2. Necessidade de mercado; 
3. Reconversão empresarial; 

Acidental 

1. Ocasional; 
2. Suplência, para substituição de trabalhador que esteja 

afastado ou impedido; 
3. Emergência; 

Obra ou serviço 1. Contrato intermitente; 
2. Contrato por temporada. 

Fonte: 

 

O cardápio de contratos sujeitos à modalidade é extenso e se há de convir que, 

com pouco esforço, uma parte muito significativa da mão de obra pode ser 

enquadrada em algum desses tipos. Esse enquadramento, de fato, se sucedeu ao 

decreto. Em 2019, 57,1% dos trabalhadores assalariados contavam com contrato de 

trabalho e apenas 17,2% eram por tempo indeterminado. O contrato por prazo 

determinado era o instrumento de 31% e os demais eram trabalhadores em período 

probatório ou outros regimes especiais (MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO, 2020, p. 25).  

O tema da terceirização na mineração está regulamentado na Lei Geral da 

Mineração de 1992, a qual, por sua vez, foi alterada em 1996 com o objetivo de 

oferecer garantia jurídica à ampla contratação de terceiros também na mineração71. 

 
 
 
71 O texto original da Lei Geral da Mineração (Texto Unico Ordenado - T.U.O nº 14-1992)  passou a ter 
a seguinte redação:  Art. 37º, Inciso 11: Los titulares de concesiones gozan de los siguientes atributos: 



190 

Desde 1992, as travas para a terceirização eram inexistentes, de forma que essa 

última alteração serviu para aumentar a estabilidade jurídica, explicitando que todas 

as atividades da mineração são passíveis de serem executadas por empresas 

terceirizadas denominadas contratas. A empresa contratada pode empregar seus 

trabalhadores por tempo indeterminado ou de forma a deixá-los sujeitos à modalidade. 

Ainda, importa ressaltar que qualquer empresa - no caso da mineração, pode 

ser a titular dos direitos mineiros ou uma empresa terceirizada - deve oferecer para os 

trabalhadores sujeitos à modalidade os mesmos direitos e benefícios que os devidos 

aos trabalhadores por tempo indeterminado. No entanto, a mesma regra não se 

estende aos trabalhadores contratados diretamente e àqueles que atuam através de 

uma empresa contratada, mesmo que desempenhem o mesmo trabalho e com igual 

jornada.   

A jornada de trabalho ordinária peruana é de 8 horas por dia e de, no máximo, 

48 horas por semana, mesmo as jornadas atípicas não podem superar tais limites. A 

mineração, todavia, é um dos setores em que se permite excepcionalidade para o 

estabelecimento de jornadas diárias de 12 horas consecutivas, sendo a jornada mais 

comum no setor a de 14 dias consecutivos trabalhados x 12 horas por dia x 7 dias de 

descanso. Disso resulta que as jornadas médias semanais da mineração são as 

maiores do país com 57 horas semanais.   

  A estrutura sindical e a negociação coletiva no setor privado estão 

regulamentadas pela Lei nº 25.593, de 26 de junho de 1992, que rege as relações de 

trabalho coletivas. Esse texto foi modificado em 2003 e gerou o Decreto Supremo nº 

010-203-TR 05/10/2003, o qual está vigente.  

 A liberdade de criação de sindicatos e de associação é explícita, já no texto de 

1992, sob a ditadura de Fujimori, no entanto, era evidente que a vida dos sindicatos e 

dos trabalhadores não gozou do pleno exercício da liberdade sindical. As reformas 

praticamente aniquilaram a figura do trabalhador com estabilidade e deram lugar a 

uma horda de trabalhadores informais ou temporários, portanto, muito pouco 

suscetíveis à sindicalização. O Decreto Legislativa nº 728 endureceu as exigências 

para o exercício do direito de greve e, ainda, havia o perigo da repressão e do 

aniquilamento físico. Para se ter ideia, no início do período ditatorial:  
 

 
 
[...] 11. a contratar la ejecución de los trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio, con 
empresas especializadas inscritas en la Dirección General de Minería. 
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el gobierno  de  Fujimori  afectó  a  las  organizaciones  de  trabajadores 
no solo en un nivel estructural a través de las reformas laborales, sino 
también mediante  acciones  políticas  no  institucionalizadas.  Dos  
dimensiones  son  las  más  importantes  en  este  sentido.  La  primera  
es  la  continuación  y  radicalización  de  la  política que apelaba a la 
intimidación y desaparición de líderes sindicales. El caso  más claro 
fue el de Pedro Huilca en 1992 a manos del grupo Colina, un 
escuadrón  de aniquilamiento que fue dirigido por Alberto Fujimori. 
Este caso es particularmente  importante,  porque  Huilca  era  en  
aquel  entonces  secretario  general  de  la CGTP,  el  cargo  más  
importante  de  la  organización  sindical  más  grande  del  país 
(MANKY, 2011) 

  

A estrutura sindical peruana prevê a possibilidade de criação de sindicatos por 

empresa, por ramos de atividade econômica ou por categoria profissional que 

organiza uma ou mais profissões. Essas possibilidades podem coexistir, já que vigora 

o princípio da pluralidade sindical e não o da unicidade em que não é facultada a 

sobreposição de representação. Em determinada empresa, por exemplo, pode haver 

um ou mais sindicatos que representem esses mesmos trabalhadores. Se houver 

mais de um sindicato de ofício ou ramo de atividade na mesma base de 

representação, o trabalhador que desejar filiar-se pode escolher qualquer uma dessas 

representações. 

Ademais, a estrutura sindical prevê a possibilidade de constituição de Seção 

Sindical, que pode ser originada como parte da estrutura do sindicato de alcance local, 

regional ou nacional. A Seção não pode assumir o papel atribuído ao sindicato, salvo 

se constar delegação expressa no estatuto da entidade sindical.  

As entidades de grau superior têm prerrogativas para sobrepor-se aos 

sindicatos de primeiro grau. No caso de algum pleito de trabalhadores ser assumido 

por entidades de grau superior, os sindicatos de primeiro grau ficam excluídos da 

representação na questão específica que passa a ser toda de responsabilidade da 

entidade de grau superior.  
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Quadro 15 - Abrangência e exigências mínimas segundo graus de representação, no 

setor público ou privado 

Grau de 
representação 

Abrangência Número mínimo de 
trabalhadores/entidades  

no setor privado 
Sindicato por 
Empresa 

Trabalhadores de diversas 
profissões que prestem serviço 
a um mesmo empregador. 

20 trabalhadores 
 

Sindicato por 
Atividade/Ramo 

Trabalhadores de profissões, 
especialidades e ofícios 
diferentes de duas ou mais 
empresas do mesmo ramo de 
atividade. 

50 trabalhadores 

Sindicato de 
Grêmio 

Trabalhadores de diversas 
empresas que desempenham  
mesmo ofício, profissão ou 
especialidade. 

50 trabalhadores 

Sindicato de 
Ofícios Variados 

Trabalhadores de diversos 
ofícios, profissões ou 
especialidades empregados em 
empresas diversas e de 
diversos ramos de atividade, 
que não alcancem o mínimo 
legal para constituir sindicato de 
outro tipo. 

50 trabalhadores 

Federação  Mínimo de 2 sindicatos na 
mesma atividade ou classe. 

Confederação ou 
Central  Mínimo de 2 federações 

Fonte: Decreto Supremo nº 010-203-TR 05/10/2003 

 

 A negociação coletiva no país impacta um percentual muito pequeno de 

trabalhadores, em 2019, por exemplo, apenas 4,8% dos trabalhadores do setor 

privado peruano tinham suas condições de trabalho e remuneração regulados por 

meio de negociação coletiva. Essa cobertura reduzida pode ser explicada pelo fato de 

a negociação coletiva abranger apenas os trabalhadores filiados. A extensão dos 

resultados da negociação coletiva a todos se aplica apenas no caso de comprovada 

filiação de maioria absoluta de trabalhadores. Essa regra também vale para as 

federações, as quais, para terem seus termos estendidos para toda atividade 

econômica ou categoria profissional, precisam comprovar o envolvimento da maioria 

das empresas ou dos trabalhadores da atividade ou categoria profissional.  
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Nesse sentido, é evidente que raramente há extensão do convencionado, pois 

as taxas de sindicalização são muito baixas.  A possiibilidade dos sincatos 

concorrerem entre si pela filiação dos trabalhadores não parece atuar no sentido de 

avivar a vida sindical por meio do aumento das filiações ou do fortalecimento da 

negociação coletiva. No que diz respeito à negociação coletiva,  se mais de um 

sindicato atua sobre uma mesma base de representação, as representações podem 

optar por resolver entre si como conduzir os efeitos da negociação coletiva. As 

negociações individuais não são facultadas pela legislação, haja vista que o contrato 

coletivo é vinculante. Em outras palavras, todo contrato individual fica vinculado 

automaticamente ao contrato coletivo quando é contemplado por meio da 

sindicalização ou ainda quando a representação sindical é exercida sobre a maioria 

absoluta e seus termos são estendidos para a totalidade.   

No Peru, a taxa de sindicalização no setor formal privado, em 2019, atingia 

apenas 5,4% do total, portanto, 194.772 trabalhadores. As atividades econômicas com 

maiores índices de sindicalização são as de fornecimento de eletricidade, gás e água, 

com 37,9%, a de exploração de minas e pedreiras, com 25,2%, e a de construção, 

com 25,7%. Essas são as três atividades que se destacam como as com maior índice 

de sindicalização e nas quais ao menos um quarto dos trabalhadores são 

sindicalizados. A Indústria tem apenas 8,7% de sindicalização e as menores taxas 

estão nas atividades do setor de Serviços (Tabela 11).  

 
Tabela 11 - Taxa de sindicalização (%)  no setor privado, segundo atividade 

econômica e total de trabalhadores sindicalizados (Peru – 2019) 

                                                                                          (continua) 
Atividade Económica Nº de 

trabalhadores  
Nº 

Sindicalizados  
Taxa (%) 

de sindicalização  
Agricultura, Pecuária, Caça e 
Silvicultura 

               
238.457  

              
3.076  1,3 

Pesca                  
23.697  

              
3.078  13,0 

Exploração de minas e 
pedreiras 

               
104.525  

            
26.333  25,2 

Indústrias manufatureiras                
499.163  

            
43.211  8,7 

Fornecimento de eletricidade, 
gás e água 

                 
19.254  

              
7.261  37,7 

Construção                
202.547  

            
52.077  25,7 

Comércio atacado e varejo, 
reparação de veículos 

               
591.220  

              
5.771  1,0 
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                                                                                    (continuação) 
Hotéis e Restaurantes                

163.058  
                 

301  0,2 

Transportes, Armazenamento e 
Comunicações 

               
312.663  

            
15.685  5,0 

Intermediação Financeira                
139.710  

              
3.102  2,2 

Atividades imobiliárias, 
empresarias e de locação 

               
718.761  

            
19.128  2,7 

Administração pública e defesa                    
5.885  

                 
157  2,7 

Ensino                
241.719  

              
6.932  2,9 

Serviços sociais e de saúde                  
80.559  

              
2.114  2,6 

Outras atividades, serviços 
comunitários, sociais e 
pessoais 

               
235.113  

              
5.809  2,5 

Emprego Doméstico                         
35  

                    
-    0,0 

Organizações e órgãos 
internacionais 

                   
1.359  

                   
10  0,7 

Não determinado                  
21.127  

                 
727  3,4 

Total             
3.598.852  

          
194.772  5,4 

Fonte: Oficina Geral de Estadística y Tecnologias de la Información y Comunicaciones, 2020 
  

A presença massiva da situação de informalidade certamente é um dos 

elementos que atrapalha a organização dos trabalhadores, pois é requisito mínimo 

para a sua organização que exista um vínculo empregatício seguro, o qual possa 

garantir seu direito à organização sindical e sua proteção social.  Outros elementos 

que dificultam a associação são a participação de aproximadamente 40% da força de 

trabalho sem contrato e uma maior frequência de participação de trabalhadores com 

contrato de trabalho por tempo determinado. 

As estatísticas peruanas para o número de sindicatos e entidades de grau 

superior com diretorias ativas são regularmente atualizadas apenas para a Região 

Metropolitana de Lima. No final de 2018, 915 sindicatos, 77 federações e 12 

confederações ou centrais sindicais entre os setores públicos e privados estavam 

atuando na região metropolitana da capital (Quadro 16).  
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Quadro 16 - Número de sindicatos e entidades de grau superior em atividade Região 

Metropolitana de Lima –  2018 

Tipo 

Setor 

Privado 

Setor 

Público Total 

Sindicatos 482 433 915 

Federações 44 33 77 

Confederações 

e Centrais 8 4 12 
        Fonte: Ministério De Trabajo y Promoción del Empleo, 2018 

 

 Os trabalhadores mineiros contam com duas federações: a FENTECAMP 

(Federación Nacional de Trabajadores de las Empresas Especialistas y Contratistas 

de la Actividad Minera y Metalúrgica del Peru, filiada à Central Autónoma de 

Trabajadores del Perú (CATP); e a tradicional Federación Nacional de Trabajadores  

Míneros Metalúrgicos y Siderúrgicos de Perú (FNTMMSP), filiada à CGTP (Central 

General de Trabajadores Peruanos).  Essa última conta com aproximadamente 50 

sindicatos filiados72. 

Em 2019, um congresso mineiro extraordinário, convocado pela FNTMMSP, 

aprovou uma lista de reivindicações (pliego) para estabelecer com as empresas do 

setor uma negociação por ramo de atividade (FNTMMSP, 2019). Essa tem sido a 

principal campanha dessa Federação, que vê no Pliego Nacional uma oportunidade 

de melhorar as condições de trabalho e de remuneração da força de trabalho, bem 

como de fortalecer a organização sindical. 

 

5.3.3 Considerações sobre as relações de trabalho, os sindicatos, a sindicalização 
e a negociação coletiva no Brasil e no Peru  

As relações de trabalho e a estrutura sindical vigentes em cada um dos países 

são o resultado de reformas ocorridas no Peru, durante os anos 1990, e  no Brasil, em 

2017, principalmente. Nos dois casos, o sentido das mudanças aprovadas foi de 

 
 
 
72 Em 1988, ano da última grande greve nacional mineira, a FNTMMSP contava com 160 sindicatos 
filiados (CÁCERES; SALINAS, 2002). 
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flexibilização das relações de trabalho e de diminuição do poder dos sindicatos. A 

justificativa também foi comum: aumentar a geração de empregos, por meio de novas 

formas de contratação em mercados de trabalho com alto nível  informalidade e/ou 

desocupação.  

No Peru, as reformas que originaram a legislação vigente aconteceram nos 

anos 1990 e foram implementadas pelo governo Fujimori depois do início de seu 

período ditatorial, em 1992, quando o Congresso Nacional foi fechado e o 

funcionamento do poder judiciário sofreu intervenção. No Brasil, a Reforma 

Trabalhista encontrou terreno fértil após o golpe institucional que resultou no 

impeachment de Dilma Rousseff e empossou o, até então, vice-presidente Michel 

Temer, que, poucos meses depois, provocou o tema no Congresso Nacional com um 

projeto de reforma relativamente modesto, o qual, entretanto, fez com que os 

legisladores avaliassem que havia espaço político para aprofundar a proposta do 

executivo e incrementassem e aprovassem uma Reforma Trabalhista muito mais 

ampla que o projeto inicial.  

Como consequência dessas reformas, o Peru desfruta de quase uma dezena 

de tipos de contrato individual no setor privado e o Brasil ampliou consideravelmente 

o seu cardápio. Outro item relevante e comum é a terceirização, que, desde 1990, não 

tem restrição alguma para ser implementada no país andino e foi também liberada 

amplamente no Brasil em 2017.  

 
Quadro 17 - Comparativo de relações de trabalho no setor privado, estrutura sindical 

e taxa de sindicalização (Brasil e Peru – 2019) 

(continua) 
Descrição Brasil Peru 

Tipos de contrato 
de trabalho  

Tempo Indeterminado; 
Temporário; Parcial; 
Intermitente. 

Tempo indeterminado; 
sujeito à modalidade que 
compreende oito 
condições.  

Terceirização  Permitido amplamente desde 
2017. Antes havia restrição com 
relação à atividade fim que não 
podia ficar a cargo de terceiros. 

Permitido amplamente 
desde 1992 e reforçado 
para a mineração em 1996. 

Estrutura Sindical Unicidade sindical Pluralidade Sindical 
Negociação 
Coletiva 

Abrange a totalidade dos 
trabalhadores independente de 
filiação.  

Restrita aos sócios e 
extensiva a todos 
trabalhadores se houver 
filiação da maioria absoluta. 
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(continuação) 
Taxa de Sindicalização em 2019 (em %) 11,2 5,4 
Taxa de cobertura via negociação 
coletiva (%) 

Não se 
aplica. 4,8 

Taxa de Sindicalização na Mineração 
(em %) 28,3 25,2 

Nº de Sindicatos de trabalhadores na 
Mineração  88 Não 

disponível. 
Fonte:  
 

A comparação entre as estruturas sindicais vigentes em cada um desses 

países revela diferenças importantes sobretudo no tocante à conformação das 

entidades de primeiro grau, os sindicatos propriamente ditos. No Peru, há uma 

diversidade que vai do sindicato por empresa ao sindicato por ramos de atividades e 

sindicatos por profissão, os quais podem, inclusive, se sobrepor. Enquanto isso, no 

Brasil, as possibilidades estão reduzidas apenas a sindicatos por categoria ou por 

profissão e, dessa forma, não há possibilidade de dupla representação.  

Nesse sentido, o elemento que mais chama a atenção é o sindicato por 

empresa no Peru. Se, por um lado, é possível supor que um sindicato por empresa 

pode proporcionar um profundo conhecimento acerca da situação daqueles 

trabalhadores, por outro, esse tipo de organização pode facilitar a tentativa de controle 

e cooptação por parte das empresas, desestimular a sindicalização, além de dificultar 

a formação de laços de solidariedade entre os trabalhadores, o que pode ser 

determinante para o êxito de suas reivindicações. 

 As taxas de sindicalização73 nos dois países são baixas e, ainda assim, revelam  

grande disparidade entre si. Em 2019, o Peru contava com 5,4% de trabalhadores 

sindicalizados, enquanto, no Brasil, 11,2% dos trabalhadores eram filiados a algum 

sindicato. A taxa peruana, no entanto, decresceu de níveis que o Brasil jamais chegou 

a atingir: em 1990, 42,1% dos trabalhadores eram sindicalizados, em 1998, os efeitos 

da reforma laboral e sindical adicionados às privatizações derrubaram essa taxa para 

15,3%  (CÁCERES; SALINAS, 2002, p. 47). 

 
 
 
73 A taxa de sindicalização para ambos os países é o resultado do quociente entre o total de 
trabalhadores sindicalizados e o total da ocupação.  
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Ainda, é relevante mencionar que a força de trabalho na mineração apresenta 

taxas de sindicalização muito superiores à média nacional e são muito próximas nos 

dois países, com 28,3% no Brasil e 25,2% no Peru. Nos dois países, a liberdade 

sindical é garantida formalmente, mas os sindicatos peruanos foram brutalmente 

perseguidos nos anos 1990.  Os dirigentes sindicais da mineração nos dois países 

consideram que a liberdade sindical é apenas relativa, pois encontram, como barreiras 

para a atividade sindical, vários dispositivos usados pelos empregadores e uma 

legislação que, na  prática, impede o exercício pleno dessa liberdade de 

representação.  

Em certo sentido, pode-se trabalhar com a possibilidade de que o Peru hoje é 

o Brasil de amanhã no que se refere aos resultados das modificações das legislações 

que atuam nas relações de trabalho e nos sindicatos. A Reforma Trabalhista, 

aprovada no Brasil em 2017, guarda muita semelhança com as reformas que 

ocorreram no Peru na década de 1990 (Quadros 14 e 17). Importa destacar, todavia, 

que modificações mais profundas foram cogitadas na legislação sobre os sindicatos e 

encontraram resistência, de forma que, nesse campo, houve menos fragilização 

imediata em comparação com as mudanças sobre as modalidades de contrato de 

trabalho e negociação coletiva.  

Esse período, no qual as regras de flexibilização das relações de trabalho 

estavam em vigor no Peru (de 1992 até o presente) e os sindicatos permaneceram 

longe de desfrutar o mesmo poder que tinham na década de 1980, não implicou na 

melhoria da qualidade do mercado de peruano, como se pode observar na primeira 

parte deste capítulo, em que grasa a informalidade e a falta de proteção social mínima. 

Além disso, tentativas institucionais de modificar a rota implementada na 

ditadura de Fujimori não foram verificadas. Nos anos 2000, depois da derrubada de 

Fujimori, por um breve período - durante o governo transitório de Valentín Paniagua 

(2000-2001) - foi reativado o Consejo Nacional de Trabajo (CNT), em 2001, no formato 

tripartite (empresários, governo e trabalhadores) e com a finalidade de apresentar, em 

consenso, um projeto de Lei Geral do Trabalho. Em 2002, foi criado o fórum Acuerdo 

Nacional, que tinha um caráter multissetorial e incluía partidos políticos e 

organizações sociais. O fórum entendia que o tema das relações de trabalho deveria 

ser uma política de Estado norteada para o acesso ao emprego digno e produtivo. 

Mas essas iniciativas não floresceram:  
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[...] de Toledo, García y Humala optaron por profundizar el proceso de 
flexibilización labora iniciado en la década de los noventa. El 
mecanismo utilizado fue la aprobación e implementación de una série 
de regimenes laborales especiales que, con el argumento de facilitar 
la inversíon privada y promover la formalización laboral, reducían o 
eliminaban derechos para un conjunto de sectores, diferenciandolos 
de los comprendidos dentro del régimen laboral común para la 
actividad privada (Dec. Leg. nº 728). Esta tendencia se dió también en 
el sector público, donde se incrementó el porcentaje de trabajadores 
contratados bajo regímenes laborales del sector privado (MUJICA, 
2015). 

 

Desse ponto de vista, os indícios de que a Reforma Trabalhista não gerará 

empregos no Brasil e ainda aprofundará as desigualdades no mercado de trabalho 

são reforçados por meio da análise da realidade peruana. 
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6 Definições, limites e possibilidades para a atuação sindical no campo 
ambiental 

6.1 Introdução 

Entre o final do século XX e o alvorecer do século XXI, parte relevante da 

discussão sobre sindicatos tem como foco suas possibilidades de atuação diante de 

um mundo em transformação no qual se veem arruinadas, total ou parcialmente, as 

bases sobre as quais nasceram os sindicatos modernos (MUNCK, 2010; 

RODRIGUES, 2002; HYMAN, 2001; VISSER, 2012). Discute-se, assim, se o 

sindicalismo erigido predominantemente sobre as bases do fordismo está  passando 

por uma longa crise ou está fadado ao declínio e, ainda,  se os sindicatos ainda podem 

recuperar o poder que tiveram durante os 30 anos gloriosos na Europa, entre a 

Reconstrução, pós segunda guerra mundial, e a crise do capitalismo no anos 1970. 

Na Grã Bretanha, por exemplo, o sindicato de mineiros tinha mais de 600 mil membros 

na década de 1960, duas décadas depois, eram cerca de 200 mil e, no final do século 

XX, não passavam de 5 mil depois de "terem sido postos de joelhos" (tradução livre) 

pela ex-Primeira Ministra Margaret Thatcher (VISSER, 2012, p. 130 ).  

Desde os anos 1970, a tríade políticas fiscais expansionistas de inspiração 

keynesiana, fordismo e forte atuação dos sindicatos sofre abalos de grande 

envergadura. As dificuldades de valorização do capital, após o expansionismo que se 

seguiu ao fim da II Guerra Mundial, pressionaram por aumentos  de produtividade, 

pelo incremento dos lucros,  pela redução do Estado e atacaram o movimento sindical 

(HOBSBAWN, 2006). A crise de valorização do capital colocou fim à política de 

partilhar migalhas dos ganhos de produtividade por meio da concessão de aumentos 

reais de salário para a classe trabalhadora nos países ricos. Ganhos que não eram 

oferecidos fortuitamente, mas que, depois dos anos 1970, em relação à massa de 

riqueza gerada, diminuíram.  

Ao mesmo tempo, os países centrais ocidentais passavam pelo processo de 

desindustrialização, incorrendo em significativa redução relativa da riqueza gerada 

pela indústria em favor do crescimento da participação do setor de serviços. A grande 

aglomeração de trabalhadores em instalações fabris foi rapidamente substituída por 

tecnologias cada vez mais poupadoras de mão de obra. Além da diminuição do 

número de trabalhadores na indústria, as habilidades requeridas a esses profissionais 
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modificaram-se profundamente. A necessidade de alta especialização exigia cada vez 

mais tempo de estudo e preparação para operar as sofisticadas (e caras) novas 

tecnologias. Esses novos trabalhadores seriam mais propensos a optar pela 

negociação individual em detrimento da negociação coletiva de suas relações de 

trabalho, portanto, estariam menos inclinados à associação sindical (RODRIGUES, 

2002)  

 A atuação dos sindicatos nos locais de trabalho, promovendo melhorias 

cumulativas na renda e nas condições de trabalho e sendo capazes de influenciar e 

até mesmo disputar os rumos de sociedade no século XXI, foi reduzida com relação 

ao século XX – período em que o poder sindical desfrutou de seu auge. Diante disso, 

resta saber se a sociedade sob predomínio do capital financeiro com mercados de 

trabalho cada vez mais flexíveis e precários e a dominância do setor de serviços 

coloca em xeque todo o sindicalismo ou determinado tipo de sindicalismo identificado 

com o modelo herdado e que dominou o século XX. Esse questionamento remete 

diretamente à hipótese deste trabalho, a saber: o movimento sindical contemporâneo 

apresenta uma dificuldade de assimilação da questão ambiental em sua pauta e em 

sua ação decorrente de uma cultura herdada de sindicalismo industrial.   

 Neste capítulo, os resultados da investigação acerca de como entidades 

sindicais que representam trabalhadores na mineração abordam a temática ambiental 

serão apresentados. A exposição desses resultados será feita de maneira 

comparativa entre os países e abrangendo todos os níveis de entidades sindicais 

entrevistados para as finalidades deste estudo. Ainda, um quadro comparativo 

sintético será exibido. Por fim, embora não esgotem o confronto dos resultados com 

a hipótese de pesquisa que serão cotejados nas considerações finais deste trabalho, 

algumas considerações, à luz da hipótese de trabalho desta pesquisa, serão indicadas 

neste capítulo.  

6.2 Declínio do sindicalismo e tipologia de sindicatos 

6.2.1 Declínio do Sindicalismo Industrial  

 O final do século XX assistiu à diminuição do poder sindical, termo tomado de 

empréstimo de Rodrigues (2002). O autor ainda questiona se haveria uma crise ou 

um declínio do poder sindical, pois, embora os termos possam ser utilizados como 
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sinônimos, a explicitação do significado de cada um conduz a caminhos e conclusões 

bastante distintos:  

No caso do sindicalismo, "crise" não é necessariamente sinônimo de 
agonia. O sindicalismo poderia estar passando por uma fase difícil, 
mas passível de superação após algumas reformas. Já o termo 
"declínio" remete-nos a um processo de debilitamento do organismo 
(que pode ser mais rápido ou mais lento) mas que não deve 
forçosamente provocar alterações bruscas nas formas de 
organização, nas estratégias, nos valores da instituição sindical"  
(RODRIGUES, 2002, p. 20). 

   

Preferiu-se analisar a questão sob a perspectiva de crise ou declínio de um 

certo tipo de sindicalismo, o qual floresceu sobre as bases da produção em massa do 

fordismo e de uma legislação que admitia o conflito capital e trabalho e, mais do que 

isso, internalizava o conflito e os mecanismos de resolução por meio de um aparato 

legal sustentado por intermédio de uma legislação que reconhecia o direito de greve, 

estimulava a negociação coletiva e tinha no Estado um árbitro de última instância. 

Não, a classe operária definitivamente não estava no paraíso, estava sendo explorada 

sob a predominância do modo fordista, mas, ao que tudo indica, existem outros modos 

ainda mais desfavoráveis.  

 Esse modelo de sindicalismo se assentava na possibilidade de os sindicatos 

negociarem e no desejo e/ou aceitação da classe capitalista de padronização das 

condições de trabalho com certa proteção aos trabalhadores quanto às flutuações de 

mercado. O termo sindicalismo industrial foi cunhado por Visser (2012) e refere-se 

basicamente ao modelo de sindicalismo sobre bases fordistas: produção em massa, 

centralizada, com regulação do conflito capital-trabalho por meio de negociação 

coletiva entre sindicatos e empregadores e com distribuição de algum ganho de 

produtividade. 

 As bases desse modelo são erodidas a partir da crise dos anos 1970, além dos 

vários elementos já mencionados ao longo deste trabalho sobre essa crise capitalista, 

acrescentam-se agora o declínio do número absoluto e relativo de pessoas 

empregadas na indústria e os ataques à instituição dos sindicatos, os quais podem 

ser traduzidos também pela negação da negociação coletiva como mecanismo de 

pactuação dos conflitos. Um elemento que se mostra menos recorrente na literatura 

que se debruça sobre a crise dos anos 1970 e os seus efeitos sobre os sindicatos é a 

importância do papel do Estado para a constituição desse modelo de sindicalismo 
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industrial, uma vez que, como argumenta Visser (2012), sem o suporte direto da 

legislação reconhecendo o direito de greve, por exemplo, esse modelo de sindicalismo 

não teria sido bem-sucedido. 

A crise de acumulação capitalista dos anos 1970, por sua vez,  tem efeitos 

sobre a função do  Estado. O slogan passa a ser “menos Estado e mais mercado”, ou 

seja, plena liberdade para os agentes individuais, o que se constitui uma lógica 

corrosiva para entidades coletivas como os sindicatos. A descentralização da 

negociação coletiva, a terceirização, a flexibilização dos contratos, o crescimento dos 

contratos por prazo determinado são outros elementos que colocam em cheque o 

modelo de sindicalismo industrial. Dessa forma, parece correto afirmar que esse 

modelo está em declínio sobretudo porque a organização industrial e a legislação que 

o forjou começam a desaparecer de forma material. Mas, felizmente, esse não é o 

único modelo por meio do qual os sindicatos podem operar.  

 Afirmar a direção do poder sindical - aumento ou diminuição - não é tarefa 

simples e passível de ser medida apenas de forma objetiva. No entanto, alguns 

indicadores auxiliam nessa tarefa, dentre eles a taxa de sindicalização, pois oferece a 

possibilidade de comparações por meio do tempo e também entre setores, regiões e 

países. A comparação entre países implica em conhecimento prévio do sistema de 

relações de trabalho para que as taxas de sindicalização sejam mais bem 

interpretadas, todavia, para os fins deste trabalho, interessa a tendência das taxas 

entre o final do século passado e início do atual e não exatamente as magnitudes que 

atingem em cada país.  

 O período entre 1970 e 2003, conforme disponibilidade dos dados, apresenta 

diminuição da proporção do número de trabalhadores filiados a sindicatos. Em alguns 

casos, a taxa de 2003 sequer chega à metade da registrada em 1970, como é o caso 

da França e dos EUA. O movimento de queda tem início a partir de meados de 1970, 

pois, no início dessa década, as taxas revelaram-se ainda crescentes na maioria dos 

países observados. É no primeiro quinquênio da década de 1980 que a queda torna-

se mais acentuada. A taxa registrada para os países da OCDE passa de 35% para 

30% entre 1980 e 1985; na América do Norte (EUA e CAN), a queda da taxa de 

sindicalização foi mais intensa passando de 26% para 19%, no mesmo período 

(Quadro 18). 
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Quadro 18 - Taxas de sindicalização - países da OCDE e países selecionados (a) 

(em %) 

Grupos de países 1970 1975 1980 1985 1988 2003 (g) 

Todos os países OCDE (b) 35 37 35 30 28 - 

Europa (c) 38 43 44 40 38 - 

América do Norte (d) 30 30 26 19 18 - 

Outros países fora da OCDE (e) 37 38 35 33 30 - 

       

Países Selecionados (f)       

Alemanha 37 39 40 40 39 26** 

França 22 23 19 17 10* 8 

EUA  30 29 25 17 16 12 

Itália 43 56 62 61 65 34 

Japão 35 35 31 29 27 20 

Reino Unido 50 53 56 51 46 29 

Suécia 75 83 88 95 96 78 
Fonte: Rodrigues (2002); Visser (2006) 
(a) Rodrigues (2002) afirma que trabalhou com estimativas para os países para os quais não 
havia dados em um ou mais anos do período. As médias apresentadas são ponderadas de forma 
a não sofrer distorções diante de populações distintas de trabalhadores e trabalhadores 
sindicalizados; (b) soma dos países das notas (c) e (e);  (c) Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, 
Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Suécia, Suiça e Reino Unido; (e) Austrália, Japão e 
Nova Zelândia; (f) As taxas referem-se a empregados civis com ordenados e trabalhadores 
assalariados; (g) Os dados para esse ano são exclusivamente de VISSER, 2006 
* dado de 1990 
** dado de 2002 

 

   O movimento sindical de tipo industrial está em declínio e a diminuição da taxa 

de sindicalização, conforme apresentada, é um indicador indiscutivelmente relevante 

dessa tendência de queda. A diminuição de trabalhadores filiados, contudo, não pode 

ser traduzida como declínio generalizado do sindicalismo, é preciso considerar, por 

exemplo, conforme o próprio Rodrigues (2002) indica, que as taxas aumentam no 

setor público. No setor privado e, sobretudo, na indústria, as taxas sofreram queda, 

parte dessa diminuição pode ser atribuída ao fato de os sindicatos continuarem 

atuando como faziam anteriormente, sob bases fordistas. Nesse sentido, pode-se 

considerar que esse anacronismo se aplica ao Brasil e ao Peru.  
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 No Peru, a estratégica sindical no seio da CGTP está na recuperação dos 

direitos pré-Fujimori e, bem frisado, se trata dos direitos dos trabalhadores e também 

da liberdade de exercer a representação sindical, muitíssimo atacada nesse país. 

Assim, considera-se que é fundamental a reconquista de condições mínimas, como 

contratos de trabalho por tempo indeterminado e o direito à representação sindical – 

como um direito democrático básico. O que mais chama a atenção, no entanto, é que 

a estratégia de atuação sindical não dialoga com uma realidade em que 70% da força 

de trabalho está na informalidade e que, entre os trabalhadores com contrato, os 

contratos de trabalho por tempo determinado predominam. Em nenhum momento, 

durante as entrevistas,  ações que incorporem a maior parte da classe trabalhadora 

na luta sindical para reverter as derrotas sofridas no apagar das luzes do século XX 

foram mencionadas por sindicalistas. 

 No Brasil, por seu lado, a CUT manifesta consciência de que o movimento 

sindical representa parcelas cada vez menores da classe trabalhadora. Mas as 

estratégias (timidamente) utilizadas para superar a necessidade de um vínculo formal 

de trabalho a fim de que se exerça a organização dos trabalhadores e sua 

representação por meio de sindicatos ainda não surtiram efeitos.  Esse é um dilema 

nada fácil e pelo qual os sindicatos, evidentemente, não são os responsáveis, afinal o 

sindicalismo contemporâneo herdou um modelo, o sindicalismo industrial, que, cada 

vez menos, tem conexão com a realidade vivida pela classe trabalhadora, a qual, por 

seu turno, vem sendo duramente atacada. Assim, é possível afirmar que existe uma 

clara consciência dessa desconexão, porém os mecanismos para a sua superação 

ainda estão em processo de gestação.  

6.2.2 Tipologia de sindicatos  

 O movimento sindical como um todo não está em declínio, mas um determinado 

tipo de sindicalismo, o industrial, está.  Essa afirmação remete-nos à discussão sobre 

os diferentes tipos de sindicalismo e ainda se existe um modelo mais permeável ou 

mais adequado para o tratamento da questão ambiental.  

 Uma tipologia dos sindicatos foi desenvolvida por Hyman (2001), claramente 

influenciado pelo método sociológico de construção de tipos ideais e a teoria da ação 

social de Max Weber.  A observação direta e a pesquisa sobre os sindicatos na Europa 
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ao longo do século XX levou Hyman (2001) à  identificação de três tipos básicos de 

sindicatos a partir das distintivas orientações ideológicas74  (Quadro 19).  

 
Quadro 19 - Tipologia sindical e suas características 

Tipo Ideal Características 

Orientado ao 

mercado   

Prioriza a negociação coletiva e a representação dos trabalhadores 

no local de trabalho; as relações com partidos políticos atrapalham 

o desenvolvimento de uma mentalidade integralmente sindical; é 

predominante nos EUA e no Reino Unido. 

Orientado à 

sociedade 

O sindicato é uma ferramenta para coesionar a sociedade; os 

avanços são defendidos por meio de reformas que priorizem as 

necessidades sociais acima do lucro; almeja a elevação do nível de 

vida e do status social da classe trabalhadora; estão nessa chave o 

sindicalismo social democrata e parte dos cristãos democratas; 

enxergam a si mesmos como defensores dos interesses de toda a 

sociedade e não apenas de uma classe.  

Orientado à 

luta de 

classes  

A prioridade é avançar na realização dos interesses de classe por 

meio da militância e da mobilização; os avanços econômicos são 

desejados, no entanto, não é a finalidade maior da luta sindical; a 

revolução é o horizonte a ser estimulado para a mudança social; os 

sindicatos são escolas da luta de classes em que os trabalhadores 

aprendem habilidades como agitação e propaganda para utilizar na 

luta política; o texto de referência para essa orientação é O que 

fazer?, de Lenin; nessa chave, estão os sindicatos anarquistas, 

democratas radicais, socialistas e comunistas.  
Fonte: Hyman, 2001 

 

 Na prática cotidiana, os sindicatos desempenham ações relacionadas aos  três 

tipos ideais, de forma que há muito pouca possibilidade de enquadramento de toda a 

 
 
 
74 Nas palavras do autor: "To simplify the analysis of this complex diversity I identify three ideal types of 
European trade unionism, each associated with a distinctive ideological orientation. In the first, unions 
are interest organizations with predominantly labour market functions; in the second, vehicles for raising 
workers’ status in society more generally and hence advancing social justice; in the third, ‘schools of 
war’ in a struggle between labour and capital" (HYMAN, 2001, p. 1-2). 



207 

ideologia ou ação de algum sindicato dentro de apenas um tipo.  A regra geral é que 

todos os sindicatos desempenham as três funções: são parte da sociedade; 

representam os trabalhadores no local de trabalho; e afirmam concepções de 

interesse coletivo que dividem trabalhadores e empregadores. A diferença, portanto, 

está na ênfase que cada entidade atribui a cada um dos vértices do triângulo que 

muito bem representa a distribuição dessas tipologias (Figura 05). A ênfase depende 

da ideologia à frente das entidades, das tradições construídas ao longo do tempo e 

das possibilidades que a realidade concreta oferece, ou seja, da conjuntura dentro da 

qual essas instituições atuam.  

 O sindicalismo norte-americano, por exemplo, tem a maior parte de suas 

características ideológicas e ações relacionadas ao sindicato orientado para o 

mercado e todo grande sindicato, federação ou central tem um escritório em 

Washington D.C para promover seus interesses junto à classe política. Da mesma 

forma, no Brasil, sindicatos que proclamam claramente a necessidade da revolução 

socialista exercem a prerrogativa da negociação coletiva, para, por meio desse 

instrumento, incentivar a mobilização e o confronto entre as classes, bem como para 

realizar e participar de campanhas públicas dirigidas à sociedade, como tem sido a 

campanha em defesa da vacinação contra a COVID-19.  

 

 

              luta de classes 

 

 

 

 

 

 

   mercado        sociedade 
                                      Fonte: Hyman, 2001 

 

 É importante ressaltar que, em relação à tipologia, não é adequado estender 

as características dos sindicatos para a sua base de representação, de forma direta. 

Assim, se um determinado sindicato pode ser enquadrado como orientado à luta de 

classes, não significa que sua base de representação seja mais revolucionária que a 

 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Eterno Triângulo da Tipologia 
Sindical em Hyman 
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base de um sindicato cujas características sejam mais relacionadas aos tipos 

orientados à sociedade ou ao mercado. A tipologia apresentada e toda a análise ao 

longo deste trabalho têm como foco as instituições sindicais e não o conjunto dos 

trabalhadores. Nesse sentido, considera-se um erro qualquer tentativa de tomar o 

sindicato por sua base ou vice-versa.   

 A classificação exposta e toda a discussão subjacente feita por Hyman (2001) 

para obter os três tipos ideias supracitados não abrangem as preocupações 

ambientais ou a relação trabalho-natureza como parte das ideologias, das agendas e 

ações sindicais. Essa ausência abre uma janela de pesquisa que tem sido explorada 

pelo campo em construção de Environmental Labor Studies, traduzido aqui como 

“Estudos Ambientais do Trabalho”, em se que pergunta: existem tipos de sindicatos 

mais permeáveis ao desenvolvimento da temática ambiental? Ou ainda, considerando 

os diferentes tipos de orientação sindical, é possível encontrar diferentes 

acomodações para a questão ambiental?  
 Em trabalho que contou com a entrevista de dirigentes sindicais, Nora Räthzel 

e Uzzel (2011) afirmam que  o sindicalismo orientado ao mercado tem menos 

predisposição para incorporar a relação trabalho-natureza, considerando que essa 

tipologia não expande seu universo de preocupações e atuação para além dos limites 

do local de trabalho75. Já para Stefania Barca e Emanuele Leonardi (2018), a própria 

tipologia é insuficiente para o enquadramento de atuações sindicais na agenda 

ambiental analisada pelas autoras, como se verá a seguir nesta tese. Nesses dois 

trabalhos e noutros, se reconhece a existência de um limite a ser superado pelos 

sindicatos que é a suposta oposição entre manutenção/geração de empregos e meio 

ambiente.  

6.3  Limites da atuação sindical: o (falso) dilema entre trabalho e meio ambiente  

 "Você é ambientalista ou trabalha para se sustentar?”. Essa pergunta 

provocativa foi parte da reação à campanha pela proteção das corujas pintadas no 

estado de Washington na década de 1980. As pessoas que usavam essa frase nos 

 
 
 
75 Nas palavras dos autores: "Where business unionism is predominant, the interest in environmental 
issues is less likely to develop, since efforts are concentrated on workers’ interests at the workplace, 
and less on their interests as citizens outside the workplace." (RÄTHZEL; UZZELL, 2011, p. 1218) 
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para-choques de caminhões ou estampadas em camisetas não eram 

necessariamente a favor da extinção das corujas pintadas, no entanto, preservá-las 

significava preservar o ambiente de vida e reprodução dessas aves e, portanto, não 

desmatar as áreas nas quais ainda eram encontradas.  

 Essa proibição se chocava com o interesse dos empresários e trabalhadores 

da madeira que atuavam no local e, por sua vez, adotaram a posição: entre nós e a 

coruja, escolhemos continuar nosso trabalho, porque nossas famílias vivem dele. Em 

1990, a coruja pintada entrou para a lista das espécies ameaçadas de extinção e o 

seu habitat passou a ser protegido. A pergunta com a qual esse item foi iniciado 

também é título de um artigo de White (2013) que explora a relação entre trabalho e 

ambientalismo a partir dos elementos colocados nessa contenda. Essa disputa 

ganhou projeção nacional e ensejou materiais de propaganda de gosto duvidoso como 

o que se vê abaixo, no qual a captura das corujas para alimentação era incentivada 

para salvar os madeireiros, pois sem corujas a atividade madeireira seria mantida sem 

obstáculos.  

 
Figura 6 - Material de propaganda em defesa da continuidade da atividade 

madeireira em Forks, Estado de Washington 

 
           Fonte: Shaver, 2017 
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 No caso da coruja pintada, em Forks, assim como em inúmeros outros 

semelhantes mundo afora, as relações e as contradições entre os trabalhadores da 

madeira e os empresários e entre a representação dos trabalhadores e os demais 

setores têm sido pouco exploradas. No campo dos Estudos Ambientais do Trabalho, 

essa abordagem seria privilegiada, de forma a possibilitar a penetração em camadas 

mais profundas e qualificar mais precisamente como atuaram os atores que 

supostamente defendiam o "trabalho" ou os "trabalhadores" em vez de considerá-los 

um bloco unívoco.  

 A chantagem criada por um (falso) “conflito de interesses” entre corujas e 

empregos é reproduzida dentro dos locais de trabalho e é possível acreditar que 

localizar a questão ambiental na escala do local de trabalho é um avanço do 

movimento ambientalista e da percepção dessa questão pelos sindicatos, por setores 

de trabalhadores e por pesquisadores. Para essa percepção, contribuiu o trabalho de 

Kazis e Grossman (1991), no qual os autores analisaram a chantagem ambiental no 

local de trabalho.  

  Para o local de trabalho e os impactos das atividades realizadas, o confronto 

de duas estratégias básicas em relação ao meio ambiente é posto em questão:  

 

a) Diminuição ou controle para mitigar efeitos danosos sobre o meio ambiente e 

comunidade que,  em geral, não contempla melhorias para a força de trabalho;  

b) Eliminação ou substituição de processos, produtos e serviços que tenham 

efeitos negativos sobre o meio ambiente, comunidade e trabalhadores.  

 

 A estratégia de mitigação dos danos implica em aumento de custos, por meio 

da clássica instalação de filtros, por exemplo, e ao final verifica-se que produz pouca 

melhoria sobre o meio ambiente e a comunidade e quase nenhum efeito benéfico para 

os trabalhadores, pois essa estratégia se concentra nos resíduos lançados para fora 

das instalações produtivas, seja por meio do ar, da água, de resíduos sólidos ou ainda 

de uma combinação entre eles. O foco está em melhorar os indicadores ambientais 

para fora dos portões das fábricas e, desse modo, pouco ou nenhum benefício é 

apropriado pela força de trabalho, que, ao contrário de se beneficiarem com  melhorias 

no meio ambiente de trabalho, costumeiramente são ameaçados com a demissão em 

decorrência do aumento de custos para a mitigação de danos ambientais.  
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  A segunda estratégia é mais efetiva para a natureza, comunidade e para os 

trabalhadores, pois tem foco na eliminação ou substituição. Em uma unidade que 

produz agrotóxicos, por exemplo, o trabalhador é o primeiro sujeito exposto à 

contaminação. Depois, quando do uso do produto, os trabalhadores agrícolas estão 

expostos, depois a comunidade que pode ter a água contaminada por resíduos da 

fábrica ou pela aplicação ou ainda pelo descarte inadequados e, por fim, o consumidor 

final daquele produto agrícola, que pode receber um alimento nada saudável (CUT; 

FES, 2017). Assim, eliminar a produção do produto parece obviamente mais seguro, 

inclusive, para os trabalhadores que passariam a ser efetivamente beneficiados pela 

não exposição à contaminação. Outro exemplo é o do uso do carvão como 

combustível, em relação ao qual cresce o consenso de que não existe alternativa à 

sua eliminação, pois não há mais níveis seguros de emissão para gases de efeito 

estufa.   

 A chantagem ambiental atua plenamente quando o enfoque se volta para 

“onde” as medidas em favor do meio ambiente e dos trabalhadores podem ser mais 

efetivas, isto é, o interior dos processos produtivos. A efetividade da eliminação ou 

substituição tem resultados melhores em comparação às medidas que focam em 

despoluir ou buscar alterar o comportamento do consumidor (KAZIS; GROSSMAN, 

1991; RÄTHZEL; UZZELL, 2011). 

 A chantagem ambiental no local de trabalho pode ser definida como uma tática 

política que tem se mostrado bastante efetiva e cujo sistema central de funcionamento 

é opor a manutenção e/ou geração de empregos à diminuição e/ou eliminação de 

danos ao meio ambiente (KAZIS; GROSSMAN, 1991).  Para o nível da mitigação dos 

danos, a argumentação da classe capitalista é de que o aumento de custos decorrente 

da necessidade de adaptar ou modificar processos de produção conduzirá 

inevitavelmente a demissões. Com essa narrativa, os empregadores buscam opor os 

trabalhadores à implementação de uma legislação cujas medidas podem ser 

direcionadas a melhorias para eles mesmos. É, por exemplo, o incrível caso do 

amianto no Brasil, cuja continuidade do uso no processo produtivo teve o apoio do 

sindicato de trabalhadores no município de Minaçu, pois havia o medo do desemprego 

e a confiança em soluções técnicas e tecnológicas para diminuir e/ou zerar a 

incidência de doenças (SILVA; BARCA, 2016).  

 A chantagem funciona mesmo quando os trabalhadores sabem que estão 

sendo manipulados. Em um episódio motivado por uma das emendas sofridas pelo 
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Clean Air Act76, em 1990, um trabalhador da empresa siderúrgica USX, convidado a 

expressar-se perante os legisladores, manifestou posição favorável ao pleito da 

empresa e contrário a termos da emenda e, em sua declaração, afirmou:  "Nós 

sabemos que a empresa está nos usando. Nós não somos amigos da USX. Mas nós 

não estamos aqui porque somos idiotas. Nós estamos aqui por causa dos nossos 

empregos (em tradução livre) (KAZIS; GROSSMAN, 1991, p. xii-xiii). Esse exemplo 

deixa evidente que conhecer a chantagem e os seus mecanismos não é suficiente 

para superá-los.  

 A chantagem no local de trabalho não está reduzida ao contexto ambiental, 

pois pode ser motivada por diferentes elementos, como melhores salários, melhor 

condição de trabalho, seguro saúde entre outros. Contudo, seja qual for a sua origem, 

o mecanismo central de seu funcionamento é sempre o mesmo: ameaçar a força de 

trabalho com a demissão e o fantasma do desemprego. 

Assim, pode-se questionar: Quais seriam as especificidades da chantagem 

relacionada à temática ambiental?  De acordo com Kazis e Grossman (1991), a 

chantagem ambiental tem algumas características específicas, as quais puderam ser 

apreendidas a partir da observação desse tipo de conflito:  

 

a) As empresas costumam superestimar os custos para tornarem-se menos 

nocivas ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, subestimam os efeitos positivos 

das mudanças. Dessa forma, operam a fabricação do consenso de que não 

vale a pena mudar, pois os custos são muito maiores que os benefícios que 

podem ser auferidos. O caminho do consenso fabricado envolve a alegação de 

sigilo comercial por parte das companhias de modo que não há transparência 

quanto às informações prestadas, também inclui a contratação de empresas 

para fornecimento de laudos, pesquisas favoráveis a seus pleitos, além da 

capacidade de comunicar-se comprando espaços publicitários.  

b) As empresas buscam criar dependência por parte dos trabalhadores, da 

comunidade e do governo e parte desse processo envolve desacreditar 

 
 
 
76 Essa é uma legislação federal norte-americana de 1963 que tem como objetivo controlar a poluição 
do ar. Ao longo do tempo, o Clean Air Act, ou Lei de Ar Limpo, em tradução livre, sofreu emendas 
provocadas por novas descobertas científicas e pelo posicionamento crítico das comunidades mais 
afetadas pela poluição.  
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qualquer alternativa de criação de  emprego e renda, pois, quanto menor a 

diversificação das atividades em seu entorno, melhor para tornar os demais 

atores reféns de seus propósitos.  

  

 Anunciar e denunciar a existência da chantagem ambiental no local de trabalho 

não a elimina porque não resolve o problema imediato da subsistência dos 

trabalhadores e nem constrange os empregadores para que não lancem mão dessa 

tática política. Os sindicatos reconhecem a chantagem ambiental e, no caso da 

mineração, é praticamente impossível não reconhecer, haja vista que os 

trabalhadores são os primeiros a estarem sujeitos à contaminação no local de trabalho 

e, frequentemente, também no local de moradia, bem como são os primeiros 

ameaçados com desemprego, conformando o “dilema” entre meio ambiente e saúde 

versus emprego.  

Nesse sentido, a admissão do pressuposto da chantagem como um limite para 

a atuação dos sindicatos permite ampliar o entendimento sobre afirmações como:  

El movimiento sindical tiene un cierto litigio con el movimiento 
ecologista. Mientras que en general el primeiro se sitúa en una senda 
productivista, suele apostar por políitcas de crecimiento económico y 
por pelear la distribuición de la renta, el movimiento ecologista ha 
puesto en evidencia las limitaciones naturales que pesan sobre la 
expansión de la actividad productiva y de forma creciente se postula 
favorable a politicas de decrecimiento o estabilización de la actividad 
productiva (RECIO, 2015, p. 40). 

 

Em linhas gerais, os resultados desta pesquisa levam a considerar que tal 

afirmação faz referência à maior parte do movimento sindical observado77 e  se 

adequa à maior parte das respostas coletadas: os sindicatos preferem protelar ou 

 
 
 
77 A experiência de 14 anos em assessoramento sindical no Brasil em diversas categorias de 
trabalhadores permite um lugar privilegiado para tais observações. Uma dessas, a mais recente, está 
relacionada ao fechamento das plantas de produção da marca Ford anunciado em 11/01/2020. A 
resposta imediata dos sindicatos de trabalhadores foi defender a manutenção e até mesmo a ampliação 
das atividades da empresa que produz veículos movidos a combustíveis fósseis. Entre as justificativas 
do fechamento por parte da empresa está a estratégia de produzir veículos elétricos e zerar as 
emissões de  CO2 da marca. A reação dos sindicatos foi de exigir a manutenção da operação no país, 
considerando que houve forte apoio das políticas públicas que beneficiou o setor nos últimos anos. 
Avaliamos que não houve espaço negocial algum para a transformação da planta para produção de 
transporte público de massa, por exemplo, e dessa forma o paradigma produtivista se sobrepôs mesmo 
derrotado, pois tudo indica que a saída se efetivará. No momento de fechamento desse trabalho, ainda 
seguiam a tratativas sobre a indenização e o futuro de cerca de 5 mil trabalhadores espalhados em três 
plantas da companhia no país.  
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desconsiderar o enfrentamento da chantagem ambiental. No entanto, o campo de 

Estudos Ambientais do Trabalho permite ampliar o conhecimento  a respeito do leque 

de respostas que os sindicatos vêm fornecendo aos dilemas de ordem ambiental e, 

dessa forma, verificou-se que parte dessas reações não correspondem ao paradigma 

produtivista. 

Nos EUA, por exemplo, na década de 1950, a United Auto Workers (UAW) foi 

uma das instituições que pressionaram o governo para regularizar a emissão de 

poluentes na atmosfera, deixando claro que fazia essa defesa mesmo à custa de 

empregos, pois os trabalhadores e suas famílias  também  eram cidadãos e não 

estavam imunes às consequências da poluição Esse caso é emblemático por ao 

menos dois motivos: devido à importância que tinha o setor automotivo no século 

passado e por demonstrar que a questão não é recente, levando em consideração 

que o caso tem mais de 70 anos (BARCA, 2010) 

 Durante o desempenho de atividade profissional, apresentou-se a 

oportunidade de identificar um outro aspecto da chantagem ambiental no local de 

trabalho, para além daqueles descritos por Kazis e Grossmann (1991), e cuja 

abordagem ainda não foi explorada pelo campo de Estudos Ambientais do Trabalho 

e, por isso, pode ser elencado como uma possibilidade de investigação futura. Esse 

aspecto foi constatado em uma entrevista78 concedida por  dirigentes da United Steel 

Workers, EUA, em 2018. O dirigente responsável pelos temas da saúde e do meio 

ambiente relatou que as remunerações no setor de combustíveis fósseis são maiores 

que aquelas pagas no segmento de energias renováveis. Além disso, os riscos 

também são maiores naquele segmento que nas chamadas energia limpas. 

No Brasil, uma percepção semelhante foi manifestada por um dirigente da CUT: 

“energia limpa paga menos que energia suja e tem vínculos mais precários”. Ele ainda 

relatou que o segmento de energia solar no país é dominado pela figura do pequeno 

empresário que, no entanto, tem suas condições de trabalho e remuneração muito 

próximas às dos trabalhadores “por conta própria” ou autônomos do que às dos 

grandes empresários. 

 
 
 
78 Essa entrevista foi realizada no âmbito de convênio entre DIEESE e Instituto Clima e Sociedade que 
durante o ano de 2018 visitou sindicatos na Europa e na América do Norte com o objetivo de ampliar a 
compreensão sobre como a agenda ambiental sindical tem operado nessas regiões.  
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Diante disso, uma questão pode ser levantada: as diferenças salariais seriam 

uma precificação da saúde e da vida dos trabalhadores? Ou ainda, seriam uma 

maneira de buscar uma concordância implícita para o exercício de atividades danosas 

ao meio ambiente?   

 Para finalizar esse item, é preciso retornar ao seu título e esclarecer o porquê 

se apontou como falso o dilema entre trabalho e meio ambiente. Nesse sentido, 

espera-se ter demonstrado que parte do mecanismo da chantagem é fazer crer que 

não há alternativa para o que as empresas privadas ou estatais oferecem, ou seja, 

fora da proposta dos empregadores, o que existe é o desespero do desemprego e 

toda sorte de privações que a ausência do vínculo empregatício traz para a classe 

trabalhadora. Esse dilema, todavia, é falso, pois só existe na concepção estreita de 

que realmente não há alternativas. 

Dito isso, é preciso prosseguir com a plena convicção que as alternativas, 

muitas vezes, não estão postas, não são construídas e muito menos são 

imediatamente viáveis para atender às necessidades imediatas das pessoas. Assim, 

a partir do próximo item, serão examinadas as possibilidades que a literatura sobre o 

tema tem oferecido, felizmente, em volume cada vez maior.  

6.4  Possibilidades de atuação e superação do modelo sindical industrial  

 A chantagem ambiental no local de trabalho produz um obstáculo a ser 

superado por meio da construção de alternativas que passam diretamente pela 

atuação dos sindicatos. Neste item, abordaremos esses elementos a partir da 

literatura e do processo de Transição Justa.  

 A estratégia de superação pode passar pela construção de alianças diversas 

para além do local de trabalho, como demonstra o caso da cidade italiana de Taranto, 

analisado por Stefania Barca e Emanuele Leonardi (2018). O caso envolve uma 

empresa siderúrgica instalada na cidade do sul da Itália na década de 1960,  

atualmente, a ILVA é comandada pelo Riva Group, uma empresa fechada de capital 

italiano. 

A partir de 2012, a atividade passou a ser mais severamente questionada pela 

comunidade, trabalhadores e governo por seus impactos sobre o meio ambiente e a 

saúde, principalmente, a dos trabalhadores. A análise desse conflito, sob a 

perspectiva da justiça ambiental, apresentou para as pesquisadoras uma dinâmica 
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que superou o tradicional paradigma produtivista e cuja atuação sindical não encontra 

abrigo no modelo de Hyman (2001), em que a ação sindical varia sua orientação entre 

três vértices: mercado; sociedade; e classe social.  No caso de Taranto, as autoras 

identificaram diferenças de posicionamento no meio sindical acerca de como atuar 

frente à planta cuja atividade já era reconhecida como responsável por doenças, 

sobretudo, por meio da contaminação do ar, que afetava inclusive recém-nascidos. As 

três posições identificadas foram: 

 

a) A sugestão de diminuir a produção e, dessa forma, manter os empregos. Esse 

processo deveria ser acompanhado pela substituição das tecnologias utilizadas 

no processo produtivo por outras mais limpas; 

b) O Sindicalismo Comunitário, cujo surgimento pôde ser identificado durante os 

anos de luta, e que faz uma conexão entre produção e reprodução, entre o local 

de trabalho e o local de moradia, e abrange em suas fileiras não apenas os 

trabalhadores, mas também os ex-trabalhadores, moradores das proximidades 

da fábrica, famílias dos trabalhadores, juventude em trabalho precário entre 

outros grupos. A posição identificada foi de resistir à chantagem ambiental, sem 

a perda dos empregos, o que conduziu à discussão de que a economia deve 

se subordinar aos interesses da comunidade e esta deve ser a única a decidir 

sobre o que produzir, quanto produzir e toda a sorte de decisões que envolvem 

o exercício de alguma atividade econômica;  

c) O Sindicalismo de base, o qual almeja resistir à chantagem a partir de dentro  

do local de trabalho e fortalecer  o modelo sindical classista. Nesse campo, 

duelam estratégias sindicais distintas, que podem encontrar abrigo na 

classificação de Hyman entre os vértices orientados ao mercado, focado na 

negociação coletiva e na representação dos interesses dos trabalhadores no 

local de trabalho e outro no vértice de fortalecer os interesses de classe como 

um projeto político revolucionário transcendendo a discussão meramente 

economicista.   
  
 Sobre esses aspectos, entende-se que uma dessas posições é claramente 

produtivista (a), outra claramente não produtivista (b) e a última (c) pode migrar de 

uma a outra posição a depender das condições materiais em cada conjuntura 

específica.  Embora o foco das autoras não tenha sido avaliar cada um desses itens 



217 

sobre a lente do produtivismo, nesta investigação se fez esta opção para demonstrar 

que o avanço do campo de Estudos Ambientais do Trabalho contribui para o 

alargamento das opções para além do produtivismo prontamente identificado com o 

funcionamento geral dos sindicatos na incorporação da temática ambiental. Além 

disso, claro, para demonstrar a ampliação das opções dos sindicatos, inclusive, 

reinventando-se, posto que é o que se apresenta conforme o descrito no item b. 

As autoras denominaram o desenvolvimento da dinâmica do sindicalismo 

comunitário assertivo na luta de classes como working-class environmentalism, o qual 

foi traduzido aqui como ambientalismo classista. Nessa chave, interpretada à luz da 

justiça ambiental, relacionam-se local de trabalho e local de moradia, trabalho 

produtivo, reprodutivo e gênero.  

 Outra contribuição sobre o comportamento dos sindicatos diante da temática 

ambiental tem como ponto de partida entrevistas realizadas com dirigentes de 

organizações sindicais europeias de ampla abrangência (internacionais e nacionais) 

sobre a relação entre empregos e meio ambiente. Nesse trabalho de Räthzel e Uzzell 

(2011), foram identificadas quatro concepções elaboradas a partir da reflexão sobre a 

relação entre empregos e meio ambiente:  

 

a) Correção tecnológica (technological fix): a tecnologia tem capacidade de 

resolver os problemas ambientais e deve ser compartilhada entre Norte e Sul 

para manter e ampliar empregos; 

b) Transformação Social (social transformation): proteção ambiental e mudança 

social estão conectados; 

c) Interesses comuns (mutual interests): reconhecimento da legitimidade das 

preocupações imediatas dos trabalhadores e possibilidade de resolução das 

contradições por meio de mecanismos de diálogo;  

d) Movimento social (social movement): assimilação de características de 

movimento social ao extrapolar a representação dos trabalhadores no local de 

trabalho e  apresentar um projeto normativo de sociedade. 

  

 A visão de sindicato como movimento social é apontada pelos autores como a 

mais permeável à temática ambiental, enquanto o tipo de sindicato orientado para o 

mercado é considerado o mais refratário. Aqui, tem-se o uso da tipologia bastante 

comum à literatura que trata dos sindicatos (mercado, sociedade e classe social) e, 
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novamente - assim como para o ambientalismo classista mencionado anteriormente -

, o triângulo de Hyman  não fornece  abrigo à dinâmica que inclui o meio ambiente.  

Nesse sentido, a literatura, os estudos de caso e também a observação 

cotidiana parecem indicar que a incorporação da temática ambiental tem a 

prerrogativa de alterar profundamente o leque de alianças, a estrutura e a atuação 

dos sindicatos e, quando isso ocorre, o sindicato fica cada vez mais distante do 

paradigma do sindicalismo industrial, por meio do qual se portava como liderança 

natural dos demais movimentos, pois tinha a pujança de uma representação de classe 

numerosa e ruidosa. No paradigma do ambientalismo classista ou do sindicalismo 

enquanto movimento social, a atuação é horizontal com relação aos outros 

segmentos.  

 Ainda no campo das possibilidades, vale mencionar que a incorporação da 

temática ambiental pode contribuir para o reavivamento dos sindicatos, como defende 

Hampton (2018) diante do caso inglês em que muitas pessoas declaram filiação ao 

sindicato motivadas pelo desejo de atuar como "representantes verdes" no local de 

trabalho.  

6.4.1 Transição Justa  

 Uma ferramenta que tem sido relevante para que os sindicatos possam trilhar 

alternativas à chantagem ambiental no local de trabalho é a Transição Justa. O 

fechamento de uma empresa, de um setor, ou uma mudança de matriz energética 

implica em desafios para os trabalhadores e também para toda comunidade que se 

relaciona indiretamente com a atividade por meio do trabalho ou pela renda gerada e 

também para os governos que de alguma maneira se verão afetados pelas mudanças.  

 O conceito de Transição Justa pressupõe que as alterações que se julguem 

necessárias sejam implantadas visando a melhoria do ambiente, dos trabalhadores e 

das comunidades afetadas. Não há um conceito rígido ou regras predeterminadas 

sobre o funcionamento do processo de Transição Justa, o que possibilita várias 

alternativas e arranjos entre governo, empresários, comunidade e trabalhadores. Do 

ponto de vista dos trabalhadores, a Transição Justa envolve sempre a garantia de 

empregos mediante a recondução para outras atividades, sem piora na remuneração 

e demais condições de trabalho.   
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 O Centro de Transição Justa, entidade ligada à International Trade Union 

Confederation (ITUC), defende que a TJ esteja baseada em diálogo social entre os 

trabalhadores e seus sindicatos, empregadores, governos e comunidades. Assim, um 

plano para Transição Justa deve fornecer e garantir trabalhos melhores, proteção 

social, oportunidades de treinamento e mais segurança no trabalho a todos os 

trabalhadores afetados pelo aquecimento global e pelas políticas de mudanças 

climáticas (JUST TRANSITION CENTER, 2020).  

 Há várias experiências de Transição Justa finalizadas ao redor do mundo e 

outras em andamento (Canadá, Espanha, Alemanha, Chile, África do Sul). Essas 

experiências são todas únicas e é relevante observar os contornos entre TJ no Norte 

e no Sul globais. Na América Latina, o tema foi tratado e incorporado pela 

Confederação Sindical das Américas (CSA), filiada à Confederação Sindical 

Internacional (CSI). O percurso dessa incorporação foi tratado por Gabriele Wyczykier 

e Cecília Anigstein (2017)  que  defendem que a noção de Transição Justa sofreu uma 

"latinoamericanização" com relação à forma como se apresenta nas economias no 

Norte.  No âmbito da CSA, a Transição Justa vem acompanhada da necessidade de 

transferência de tecnologia, tema que vem sendo tratado pelas conferências da ONU 

sobre meio ambiente e que caminhou pouco (ou quase nada) em benefício dos países 

mais pobres. Outro "toque latino" é a incorporação das demandas dos movimentos 

sociais, camponeses, indígenas, sem terra e ambientalistas (WYCZYKIE; 

ANIGSTEIN, 2017).  

  

6.5  Estudo de caso: comportamento do sindicalismo diante da questão ambiental 
no Brasil e Peru  

6.5.1 Descrição e Considerações sobre a Metodologia Utilizada  

 Elegeu-se a realização de entrevistas para a consecução do objetivo de 

investigar a temática ambiental em sindicatos da mineração no Brasil e no Peru. O 

método de entrevista mais adequado para os fins desta pesquisa foi a realização de 

entrevistas semiestruturadas que tomou por base um roteiro definido por grandes 

temas (Anexo I) e tópicos pertinentes a cada uma das temáticas tratadas. Essa 
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escolha permitiu garantir a abordagem dos temas essenciais ao trabalho sem impedir 

que outros assuntos emergissem. 

Essas entrevistas e as checagens foram realizadas entre maio de 2018 e março 

de 2021. Portanto, envolveram contatos presenciais e, durante o período em que já 

estávamos sob o jugo da COVID-19, não presenciais.  

 Optou-se por não gravar as entrevistas e, assim, apenas as anotações feitas 

durante os encontros foram utilizadas. Embora carregue também algum ônus, esse 

ajuste mostrou-se bastante acertado, pois pôde-se observar que os dirigentes 

sindicais se sentiram confortáveis para tocar em assuntos delicados com mais 

liberdade, uma vez que, além da ausência de registros de voz, a confidencialidade e 

o sigilo do material foram garantidos. Ainda no campo dos acertos, avaliou-se que a 

adoção desses procedimentos garantiu conversas mais fluídas, sem o tom dos 

discursos sindicais aos quais uma grande parcela dos dirigentes está habituada. O 

principal ônus é a possível falha de registro durante os encontros e a ausência das 

falas na íntegra, que poderiam fazer surgir mais elementos para a análise.  

 Para cada país, dirigentes de sindicatos de base da mineração, confederação 

ou federação e centrais sindicais foram entrevistados. Optou-se por selecionar as 

entidades a partir da sua filiação à mesma central sindical e, por sua vez, para cada 

país, a central sindical selecionada foi a mais representativa segundo o critério de 

entidades filiadas e o número de trabalhadores representados. No Peru, trabalhou-se 

no campo de atuação da Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) e, no 

Brasil, no campo da Central Única dos Trabalhadores (CUT).    

 

6.5.2 Resultados da pesquisa  

 Os resultados do trabalho de campo serão reportados e discutidos por meio 

dos temas selecionados a seguir. Em cada um deles, as falas e informações mais 

representativas serão relatadas e sempre de forma a cotejar os dois países e incluir 

todos os graus de entidades sindicais79.  

 
 

 
 
79 Os sindicatos de base são entidades de primeiro grau; federações, confederações ou centrais são 
entidades de nível superior. Essa nomenclatura está presente na legislação dos dois países. 
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A) Negociação Coletiva  

 

 Esse tema foi mais efetivo nas entidades sindicais de primeiro grau e, apenas 

no Peru, foi tema em entidade de nível superior. Para tanto, no Peru, foram postas por 

duas questões: a) a federação tem a prerrogativa de negociar na ausência do sindicato 

de primeira instância e, portanto, o faz para aproximadamente 20% do setor mineiro; 

b) a principal campanha da federação é a instauração da negociação coletiva por 

ramo, ou seja, uma única negociação para todo o país empreendida pela federação. 

Os dirigentes avaliam que, por meio da negociação coletiva por ramo, em 

primeiro lugar, a qualidade da própria negociação pode melhorar. Em segundo lugar, 

analisam que essa modalidade pode alcançar progresso sobre as condições de 

trabalho com ênfase para as reivindicações referentes à saúde, à segurança no local 

de trabalho e à remuneração.  

 A avaliação da federação é que a negociação coletiva, nos termos em que se 

estabelece hoje, é "infrutífera", pois há muita desigualdade entre o poder das 

empresas e o poder dos sindicatos que conseguem estabelecer negociação, uma vez 

que alguns não logram sequer estabelecer o processo negocial. Sobre a temática 

ambiental, eles afirmam que não se estabelece negociação, embora apontem que 

eventualmente algum sindicato de base o faça. No sindicato de base também aparece 

essa fragilidade na negociação coletiva, pois, com bastante orgulho, informaram que, 

em 14 anos de existência, o sindicato havia conseguido o êxito de firmar 6 acordos 

coletivos. Entretanto, a temática ambiental nunca foi objeto de negociação.  

 Os sindicatos brasileiros demonstraram que enfrentam menos dificuldade para 

estabelecer a negociação coletiva. Relatou-se que, anualmente, ocorrem a) as 

negociações sobre a pauta econômica: salários e benefícios; b) acordo sobre a 

participação nos lucros e resultados; c) outros acordos motivados por demandas tanto 

de empregadores quanto de empregados. Em certo sentido, a situação do sindicato 

de base é a de negociação permanente com a empresa.  

 Os relatos demonstram grande disparidade entre Brasil e Peru em relação à 

capacidade negocial entre os sindicatos, sobretudo os de base, na mineração. A 

diferença identificada foi atribuída à maior dificuldade de negociação no Peru, pois 

sua estrutura sindical tem uma lógica de fragmentação que dificulta a representação 

dos trabalhadores. Também influi para esse resultado o fato de que a maioria dos 
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contratos na mineração, mesmo em quadro próprio, são temporários, conforme 

informação dos dirigentes dos sindicatos de base e da federação.  

 A semelhança encontrada entre os países fica por conta da queixa comum de 

desigualdade entre o poderio das empresas e os sindicatos. Esse elemento foi 

relatado nos dois países e, mesmo no Brasil, em que o sindicato afirmou uma situação 

de negociação permanente, a assimetria é sentida por meio dos mecanismos que a 

empresa tem para fazer valer sua posição, influenciando comunidades, políticos, 

imprensa, outros empresários e quaisquer atores envolvidos em alguma pauta 

específica ou geral.  

 

B) Envolvimento com o tema do meio ambiente 

 

 Procuramos investigar como os dirigentes sindicais avaliam que deva ser o 

posicionamento dessas entidades de classe face à temática ambiental. As respostas 

obtidas permitiram identificar uma separação entre as concepções observadas no 

Peru e no Brasil.  

 No vizinho andino, a agenda ambiental não é tema a ser tratados pelos 

sindicatos, e sim assunto das instâncias de governo e da comunidade. As entidades 

superiores no Peru foram bastante explícitas a esse respeito embora tenham 

destinado críticas às empresas e ao governo quanto ao tratamento que destinam às 

comunidades. Além disso, criticaram o governo por ser muito permissivo em relação 

às empresas.  

Uma das falas do sindicato de base foi reveladora, pois afirmou-se que o tema 

ambiental deve ser discutido pela população, porque o sindicato não tem "eco", não 

tem força, para levar essa questão adiante. Essa declaração coloca duas 

possibilidades: os sindicatos não querem ou não têm condições para tratar da 

questão?   

 O posicionamento consciente de não querer tratar a questão pode levar a 

diversas hipóteses. Uma delas é a de adotar essa perspectiva como estratégia para 

contornar a chantagem ambiental no local do trabalho: embora a existência da 

temática ambiental seja reconhecida, não se estabelece o tema como objeto de 

negociação, tendo por base uma avaliação de que essa agenda debilita a atuação dos 

sindicatos.   
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Por outro lado, não reunir condições para tratar a questão remete, sobretudo, 

à fragilização dos sindicatos desde o período Fujimori e à continuidade da 

precarização do mercado de trabalho inaugurada nos anos 1990, a qual resultou na 

ocupação majoritária dos postos de trabalho em situação de informalidade e no 

quadro de predominância de contrato de trabalho por tempo determinado para os que 

têm trabalhos formais, inclusive na mineração. 

Diante disso, é possível compreender que as condições materiais e as 

possibilidades concretas de os sindicatos atuarem  não estão disponíveis, devido à 

emergência de outras pautas80. O envolvimento entre as entidades sindicais e outros 

movimentos sociais que tratam da relação entre mineração e meio ambiente não foi 

relatado.  

 No Brasil, identificou-se que a agenda ambiental estava presente nas entidades 

entrevistadas com muita naturalidade e que existem diferentes concepções sobre o 

tema e como os sindicatos devem atuar diante dele. O tema é tradicionalmente 

tomado como continuidade das questões de saúde, segurança e meio ambiente do 

trabalho, pois no país a temática do meio ambiente interno está presente há décadas,  

inclusive, por força da legislação. É no campo das relações de saúde e segurança que 

o sindicato de base atua na questão ambiental e o tema central é a contaminação do 

trabalhador e do meio ambiente, os quais estão expostos a diversos riscos. 

O envolvimento com outros movimentos sociais que discutem a temática 

ambiental é observado com desconfiança, pois esses movimentos, em geral, atribuem 

responsabilidade à empresa por uma série de danos, enquanto o sindicato vê a 

empresa como parceira do meio ambiente. 

As entidades de grau superior demonstraram mais facilidade em alargar a 

agenda ambiental sindical para incluir as comunidades e a natureza e, a partir dessa 

concepção, tratam como estratégicas as alianças com outros movimentos sociais que 

pautam os impactos ambientais da mineração. Além disso, se posicionaram menos 

favoravelmente ou até de forma categoricamente contrária à visão das empresas 

enquanto parceiras para a proteção dos trabalhadores e do meio ambiente.  

 
 
 
80 De acordo com o pesquisador José de Echave, o conflito entre capital e trabalho dominou a agenda 
de lutas sociais no Peru até o final dos anos 1980, nos quais toma-se como marco a última greve 
nacional mineira ocorrida em 1988. Na atualidade, esse conflito foi substituído pelos dilemas entre 
capital e natureza.  Essa avaliação foi fornecida por Echave, em abril de 2019, na cidade de Lima 
(Peru), durante entrevista gentilmente concedida à autora desta tese.  
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C) Demanda ambiental  

  

 Os sindicatos de base tanto no Brasil quanto no Peru não identificam demandas 

na temática ambiental originadas entre os trabalhadores e relatam que não são 

provocados a participarem do tema a partir de suas bases de representação. Por outro 

lado, entre as entidades superiores em ambos os países, os dirigentes sindicais 

identificam demandas que lhe são apresentadas, com ênfase para aquelas 

provocadas por conta das relações internacionais que estabelecem com centrais 

sindicais de outros países e também provocadas por  outros movimentos sociais e, 

eventualmente, por órgãos de governo.  

 Na CGTP e na CUT, o papel importante cumprido pela Confederação Sindical 

das América (CSA), que provocou a participação das centrais para a elaboração do 

documento Plataforma de Desarollo de las Américas (PLADA), lançado em 2014 e 

atualizado em 2020, foi mencionado. As reuniões, os fóruns de discussão e o grupo 

de trabalho sobre a temática ambiental no âmbito da CSA foram mencionados como 

relevantes para a construção da agenda ambiental de cada central.   

 Na história da CGTP, tem destaque a Conferência das Partes sobre o Clima-

20 (COP-20), a qual ocorreu no Peru em 2014 e para a qual a CGTP foi chamada à 

participação pelo governo peruano. Esse momento também contribuiu para a 

afirmação de um setor específico sobre meio ambiente na entidade, embora tenha 

sido relatado que esse tema está bastante distante das prioridades da central, que se 

vê às voltas com questões que, segundo a visão da entidade, precedem a questão 

ambiental. A esse respeito, um exemplo bem esclarecedor foi fornecido: não faz 

sentido falar em empregos verdes no Peru, quando não existe sequer o próprio vínculo 

de emprego com um mínimo sequer de proteção.   

 No Brasil, as estruturas superiores têm seus departamentos de meio ambiente 

constantemente provocados pelos movimentos sociais parceiros, como a Via 

Campesina, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e o Movimento pela 

Soberania na Mineração (MAM). As conferências anuais do clima são momentos 

importantes em que a participação das entidades fortalece a agenda do meio 

ambiente dentro delas. Ademais, esses eventos possibilitam a implementação de 

estratégias internas de disseminação da agenda ambiental. 
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Ainda, a relevância internacional do tema meio ambiente permite que sejam 

criadas e fortalecidas relações entre entidades e governos. Essas oportunidades, 

muitas vezes, resultam em financiamento para projetos e obtenção de recursos que 

garantem o melhor funcionamento dessas estruturas nas entidades. Essa 

possibilidade tem sido fundamental no contexto de ataques ao financiamento que têm 

penalizado todo o movimento sindical brasileiro com muita intensidade desde 2017.  

 

D) Estrutura das entidades para a questão  

 

 Nas entidades de base não há estrutura sindical (secretaria, departamento ou 

diretoria) dedicada à agenda ambiental. Em todas entidades superiores, com exceção 

de uma, estruturas específicas para o tema foram encontradas. A exceção foi a 

federação no Peru.    

 
E) Chantagem Ambiental no Local de Trabalho  

 

 Uma das características da chantagem ambiental no local de trabalho por parte 

dos empregadores é a busca constante pelo consenso social de que, fora daquela 

determinada atividade, não há outras opções de emprego e de obtenção de renda 

para a comunidade (KAZIS; GROSSMAN, 1991). Quando a atividade econômica 

obtém sucesso nessa estratégia, a assimetria de poder entre os agentes cresce, de 

forma que quaisquer outros projetos para aquele território ficam inviabilizados. A 

mineração tem essa característica muito bem marcada, ou seja, onde penetra tende 

a atuar como atividade dominante.  

 No Brasil, esse elemento de chantagem foi prontamente reconhecido. Algumas 

vezes, sem que a reflexão sobre o tema fosse estimulada. A Vale foi apontada como 

uma companhia que deliberadamente atua exercitando a chantagem sobre os 

trabalhadores e a comunidade. Como exemplo, foi mencionado o episódio no qual 

houve uma manifestação de trabalhadores, moradores e políticos, pressionando as 

instituições do poder público pelo retorno das atividades da empresa alguns meses 

após o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. A empresa foi identificada 

como incentivadora oculta dessa e de outras manifestações em prol do pronto retorno 

de seu funcionamento. Nessas ocasiões, pondera-se ainda que a mineradora incita a 
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população, empresários e governos contra as vítimas do "acidente", posto que essas 

pessoas estavam tentando “explorar a empresa".  

 No Peru, a localidade visitada tem importante atividade pecuária e agrícola e, 

dessa forma, essa modalidade de chantagem ficou menos evidente. Os dirigentes 

sindicais pareciam ainda vislumbrar a possibilidade de obtenção do sustento dos 

trabalhadores a partir de outras atividades que continuam a ser exercidas por seus 

familiares na comunidade em que vivem. Nem por isso, a empresa deixa de exercer 

a chantagem.  

Um caso, nesse sentido, foi relatado. A empresa estava pleiteando uma 

expansão das atividades e, para tanto, encontrava grande resistência da comunidade 

envolvendo, sobretudo, uma disputa pelos recursos hídricos. Os dirigentes 

empresariais estimulavam os trabalhadores a obterem o aval da comunidade - não 

que fosse formalmente necessário, mas havia uma intensa mobilização contrária ao 

empreendimento81 e a empresa tentava o convencimento dos moradores. De acordo 

com os dirigentes sindicais, os trabalhadores não exerceram esse papel, porque 

sabiam que a comunidade tinha razão em não permitir a mineração nas áreas que a 

empresa requisitava para expansão. Em meio a esse período de disputas e de 

tentativa de convencimento, a empresa lançou mão de vários expedientes (legais e 

ilegais) para cumprir o seu plano de expansão, um deles foi lembrado com humor:  a 

empresa convidou os trabalhadores para um almoço festivo com boas comidas e 

bebidas, que logo revelou-se uma armadilha para que os trabalhadores, enquanto 

membros da comunidade, firmassem o Estudo de Impacto Ambiental nos termos 

propostos pela empresa.  

 

F) Viabilidade Ambiental da Mineração  

 

 Uma reflexão sobre a compatibilidade entre a atividade minerária no estágio 

atual e o meio ambiente foi proposta para as pessoas entrevistadas. Assim, vale 

ressaltar que o universo dos dirigentes entrevistados tem como referência a grande 

 
 
 
81 Embora possa retomar a tentativa a qualquer momento, a empresa não logrou a autorização para a 
expansão naquele momento. A resistência da comunidade no embate com as forças de repressão 
nacional resultou na morte de 5 defensores  das águas durante uma manifestação pública. Esse infeliz 
acontecimento, com repercussão internacional, foi decisivo para que a empresa suspendesse 
temporariamente seus planos.  
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mineração de minerais metálicos. Os sindicatos de base representam trabalhadores 

desse segmento e as entidades superiores, embora representem todos os segmentos 

da mineração, têm uma pauta e um rol de preocupações que orbitam explicitamente 

em torno da grande mineração. A mineração artesanal não foi citada no Peru em 

nenhum momento e, no Brasil, o garimpo foi citado uma única vez como elemento de 

comparação em uma situação que será descrita a seguir.  

 A maior parte das entidades sindicais definem-se pela viabilidade ambiental da 

mineração, com uma exceção em cada país: entidade de primeiro grau no Peru e 

entidade de grau superior no Brasil. Evidentemente, nenhuma delas discorda que 

existem impactos profundos da atividade no território em que atuam. No entanto, a 

tecnologia, a legislação, a fiscalização e a "consciência" das empresas são elencadas 

como os pilares da possibilidade de convívio entre a natureza e a comunidade. A 

grande mineração chega a ser avaliada como mais segura que o garimpo, mesmo 

com uma diferença abissal de dimensão entre essas formas de lavra.  Nesse sentido, 

por exemplo, há a percepção é de que a identificação e o controle dos processos na 

grande mineração destinam melhor os resíduos do que a lavra garimpeira, portanto, 

conclui-se que o garimpo é mais contaminante e muito mais danoso ao meio ambiente 

e ao trabalhador.   

 Uma entidade de grau superior no Brasil e um sindicato de base no Peru 

refletem uma visão distinta a respeito do tema. No Brasil, os padrões ambientais e de 

segurança e saúde não foram considerados aceitáveis. Os termos da legislação são 

incapazes de garantir um meio ambiente livre de graves agressões à saúde e 

segurança do trabalhador. O ambiente de trabalho ainda é extremamente 

contaminante. A maior companhia do país, a Vale, ao ser confrontada com essas 

questões - escancaradas nos acidentes ou crimes, como tem sido chamados pelas 

vítimas, de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019 -, tem buscado evitar novas 

situações como essas com o aumento da mecanização e outras medidas.  

A entidade de base peruana, por sua vez, está convencida de que não é 

possível minerar sem algum impacto negativo relevante sobre o meio ambiente. O 

histórico da relação entre a mineradora e a comunidade parece ter produzido uma 

consequência subjetiva indesejável a respeito da figura do trabalhador mineiro. O 

sentimento dos dirigentes sindicais é de que a sociedade considera que seu trabalho 

não é digno porque deteriora o meio ambiente. Essa manifestação contrasta 

profundamente com o slogan orgulhoso de “Perú, país minero”, do qual se poderia 
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deduzir que o trabalhador das minas é considerado um verdadeiro herói nacional que 

corre riscos de toda sorte para garantir a riqueza do país. Essa relação, com mais 

culpa que orgulho de ser mineiro, foi forjada pelos conflitos com a comunidade que 

sofre com a contaminação da água, com a morte de animais, a inviabilidade da 

atividade agrícola e pecuária. Em diversas oportunidades, foi possível ouvir no Peru- 

por parte de todas as entidades entrevistadas -  que "a empresa é quem faz a 

diferença". 

 

G) Transição Justa  

 

 O tema da Transição Justa (TJ) foi identificado como desconhecido por 

entidades de base e muito familiar entre as centrais sindicais. Nas entidades 

intermediárias, é desconhecido no Peru e conhecido no Brasil.  

 Mais uma vez, a CSA e as conferências do clima foram elencadas pelas 

centrais sindicais como espaços importantes para a agenda ambiental e nos quais o 

tema da Transição Justa é objeto de discussões. Para a central brasileira, o tema 

deveria extrapolar a agenda sindical e adentrar às políticas públicas, para que suas 

diretrizes sejam efetivadas. A atuação dos sindicatos, embora importante, é limitada, 

pois um processo de TJ não pode ser originado a partir de outra instância que não 

sejam os governos.  

 O fato de o tema ser bastante familiar para as centrais e não chegar à discussão 

nas entidades de base é um dos elementos com os quais esta pesquisa se deparou e 

permite a conclusão de que as discussões sobre a agenda ambiental são muito mais 

profundas e intensas nas estruturas sindicais mais distantes dos dirigentes de base e, 

consequentemente, dos trabalhadores. Essa constatação, sem dúvida, coloca o 

desafio para cada central sobre como disseminar e fortalecer a temática ambiental.  
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Quadro 20 - Quadro comparativo acerca dos resultados das entrevistas segundo 
temas selecionados (Brasil e Peru) 

(continua) 
Tema  Brasil Peru 

Negociação 

Coletiva  

Negociação coletiva permanente. 

O tema ambiental não é pautado. 

Grande assimetria de poder entre 

empresa e sindicato. 

Dificuldade de viabilizar a 

negociação coletiva. O tema 

ambiental não é pautado. A 

grande assimetria de poder 

entre empresa e sindicato 

chega a tornar o processo 

negocial, muitas vezes, 

inviável e/ou infrutífero. 

Envolvimento  

no tema 

O tema meio ambiente está 

presente na agenda sindical. 

Existem diferentes concepções a 

respeito de seu tratamento. As 

relações com os movimentos 

sociais existem entre as entidades 

sindicais mais críticas à atuação 

das empresas de mineração. 

Não há envolvimento com o 

tema ambiental, o qual é 

tratado como assunto do 

governo e da comunidade. 

Não há relacionamento com os 

movimentos sociais que tratam 

da relação entre meio 

ambiente e mineração. 

Demandas 

sindicais  

As entidades de base não 

recebem demandas dos 

trabalhadores sobre o meio 

ambiente. Nas entidades 

superiores, parte significativa das 

demandas sobre o tema tem 

origem nos laços com 

organizações sindicais 

internacionais e outra parte é 

oriunda dos movimentos sociais.  

As entidades de base não 

recebem demandas dos 

trabalhadores sobre esse 

tema. A Central tem demandas 

a partir de suas relações 

sindicais internacionais.  
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(continuação) 
Estruturas 

sindicais  

Apenas as entidades de grau 

superior contam com estrutura 

específica (secretaria, departamento 

ou diretoria) para tratar o tema do 

meio ambiente.  

Apenas a Central Sindical 

tem estrutura específica para 

tratar o tema meio ambiente. 

Chantagem 

ambiental no 

local de 

trabalho  

É fortemente exercida e as 

empresas, em particular a Vale, têm 

obtido sucesso em monopolizar o 

território e exercer intensamente a 

chantagem ambiental no local de 

trabalho.  

É exercida, porém depara-se 

com a  realidade da 

comunidade que continua 

exercendo atividades 

diversas, com destaque para 

a agricultura e manejo de 

animais, que garantem mais 

independência para os 

trabalhadores resistirem às 

chantagens. 

Viabilidade 

Ambiental da 

Mineração  

A posição dominante é a de que  a 

mineração, inclusive a de grande, é 

viável e a tecnologia tem papel 

fundamental para garantir o bom 

funcionamento. Apenas a Central 

manifestou posição contrária 

afirmando que nos marcos atuais a 

mineração é preponderantemente 

danosa ao meio ambiente e aos 

trabalhadores. 

A posição dominante é a de 

que é viável e a tecnologia 

tem papel fundamental para 

garantir o bom 

funcionamento. Apenas o 

sindicato de base manifestou 

viés diferente ao afirmar que 

não acredita em mineração 

sem impacto negativo sobre 

o meio ambiente.   

Transição 

Justa  

Tema desconhecido apenas no 

sindicato de base.  

O tema é conhecido apenas 

na Central. 
Fonte: Elaboração Própria 

6.6  Considerações Finais  

 Nesse capítulo, a literatura e a discussão acerca do sindicalismo a partir do 

questionamento de Rodrigues (1999) “estaria o sindicalismo diante de uma crise ou 
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de um declínio?” foram apresentadas. A ideia de declínio do sindicalismo como um 

todo é recusada por nesta investigação, pois há evidências de que o sindicalismo 

ainda é capaz de reinventar-se. Essa recusa foi possibilitada, em grande medida, pela 

análise da inserção da temática ambiental na agenda dessas entidades. Esse estudo 

forneceu uma perspectiva privilegiada para observar os processos de transformação 

da concepção e da  ação sindical. Alguns deles foram relatados ao longo desse 

trabalho, com destaque para o caso de Taranto (Itália), o qual foi relatado neste 

capítulo.  

De qualquer modo, a disjuntiva entre crise e declínio permitiu um ajuste que 

forneceu suporte para a elaboração da hipótese desta pesquisa. Essa hipótese de 

trabalho parte da afirmação de que o movimento sindical tem dificuldade de incorporar 

a temática ambiental por causa de uma cultura de sindicalismo industrial herdada do 

século XX. Esse termo - sindicalismo industrial - é caracterizado por Visser (2012) 

como modelo sindical assentado sobre as bases do fordismo e sua cultura sindical 

está assentada no protagonismo dos sindicatos que se valem da representação de 

uma forma de trabalho urbana, numerosa, concentrada em unidades fabris, 

sindicalizada, ruidosa e convencida de que merecia e haveria de ter o seu quinhão na 

divisão da riqueza gerada. O protagonismo se exercia por meio da liderança 

indiscutível dos sindicatos - e também sufocamento - diante de outros movimentos 

sociais.  

A investigação empreendida nesta tese e a literatura mobilizada por ela 

conduziram a afirmação desta hipótese: os sindicatos têm dificuldade de lidar com a 

pauta ambiental em decorrência da cultura sindical herdada do século XX.  

As entrevistas com os sindicatos, sobretudo no Peru, mostraram o quão pouco 

são permeáveis à inclusão dessa agenda, ao mesmo tempo em que demonstravam 

certa falta de sincronia com a realidade vivida pela maior parte dos trabalhadores no 

mercado de trabalho peruano no qual a informalidade e a precariedade dos vínculos 

reinam absolutos. No Brasil, por outro lado, o reconhecimento das transformações no 

mundo do trabalho e a sua atuação no sentido de reduzir a parcela da classe 

trabalhadora representada por sindicatos veio acompanhada da concepção de que a 

temática ambiental é parte da agenda sindical.  

Ainda, é importante ressalvar que essas interpretações estão, nesse momento, 

limitadas ao universo abrangido por este trabalho de campo. Assim, é possível 
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reconhecer que, sem a ampliação da coleta de informações, seria leviano estender 

essas conclusões para todo o sindicalismo dos dois países.  

Os sindicalismos do Brasil e do Peru herdaram o modelo de sindicalismo 

industrial e não se tem conhecimento de algum país que não tenha herdado esse 

modelo, ou no qual esse modelo não tenha prevalecido sobre as demais 

possibilidades. O Brasil, contudo, pareceu mais consciente da erosão das bases que 

sustentam esse modelo de sindicalismo e da necessidade de reinventar-se diante da 

diminuição irreversível da mão de obra na indústria e das transformações no mercado 

de trabalho em que o próprio vínculo empregatício, prerrogativa para organização dos 

trabalhadores por meio da representação sindical, está cada vez mais em risco. Nesse 

sentido, a Reforma Trabalhista de 2017, tratada no capítulo 4 desta tese, ainda não 

mostrou todo o seu alcance. Essa mesma Reforma desferiu ainda mais golpes sobre 

os sindicatos no campo da negociação coletiva e no do financiamento, ambos erigidos 

sobre características fordistas.  

O sindicalismo no Peru, por seu turno, ainda está muito fragilizado desde os 

ataques e perseguições sofridos nos anos 1990. Para a recuperação do poder que o 

sindicalismo já exerceu naquele país, dois caminhos, que ora se cruzam ora se 

afastam, parecem possíveis: a reinvenção do modelo sindical para aproximá-lo do 

pujante movimento social de resistência, sobretudo, o indígena, que despertou no país 

no século XX; ou a recuperação dos direitos e das condições de trabalho desfrutados 

antes do fujimorismo. Diante desse cenário, a temática ambiental pode ser estratégica 

para a construção de novas alianças que proporcionem mais intersecção entre esses 

dois caminhos. No entanto, até o momento, o movimento sindical, ao menos aquele 

com o qual tivemos contato, está de costas viradas para a possibilidade de assumir 

uma postura frente a novas temáticas. 
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7 Considerações finais 

Nesta última etapa do texto, buscou-se retomar elementos dos capítulos 

anteriores à luz dos resultados da pesquisa e também apontar em que momentos o 

trabalho encontrou limitações, as quais serão consideradas aqui como possibilidades 

para investigações futuras. A hipótese dessa pesquisa foi diretamente tratada em 

confronto com o trabalho de campo no capítulo 5, ainda assim será retomada nesta 

seção à luz de elementos mais bem-dispostos nos capítulos anteriores. 

A hipótese é a de que o movimento sindical contemporâneo apresenta, em sua 

pauta e em sua ação, uma dificuldade de assimilação da questão ambiental 

decorrente da herança do sindicalismo industrial do século XX. Nesse sentido, embora 

já tenha sido conferido um tratamento à hipótese à luz dos resultados para essa 

questão, ao longo das considerações finais, limitações da pesquisa e temas 

instigantes para investigações futuras serão indicados. 

A análise do período conhecido como boom das commodities (2002-2013) e 

dos anos subsequentes sob a perspectiva do debate da Economia Política na América 

Latina evidenciou uma limitação, que não é privilégio apenas da região, mas talvez 

seja um tema mais caro à formação dessa comparada a outras regiões. Essa questão 

refere-se à forma como cá ocorre a apropriação dos recursos naturais e do tratamento 

- ou da falta de tratamento - que o campo da ciência econômica dispensa ao tema.  

Os verdadeiros levantes sociais, não raro permeados de violência física e 

simbólica, contribuem para evidenciar os limites da interpretação da Economia Política 

que não conseguem incorporar em seu reportório elementos que expliquem, a partir 

de uma perspectiva da região, casos como os levantes da guerra do gás e da água 

na Bolívia, o massacre de Bagua, com 34 assassinatos, e  o caso da mineração em 

Cajamarca, no Peru,  com 5 assassinatos, o assassinato de Chico Mendes e os 

"acidentes" da mineradora Vale, no Brasil, com quase 300 mortes. A lista, infelizmente, 

é bastante extensa. Todos esses episódios têm em comum o exercício da violência 

extrema nalgum momento e envolvem a apropriação da natureza.  

As literaturas sobre a deterioração dos termos de troca ou sobre a 

(re)especialização produtiva da região em produtos básicos, apesar de referirem-se 

diretamente aos recursos da natureza, não os integram de fato em suas análises, pois 

são elementos dados e externos. Dessa maneira, acredita-se que avanços poderiam 
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ser feitos a partir da integração da natureza a elas, e não que essas abordagens 

devam ser desconsideradas.  

Na ciência econômica, a lacuna sobre a natureza tem sido trabalhada pela 

economia ecológica a partir das características biofísicas e da abordagem 

sociometabólica. Dessa forma, os fluxos de renda são acompanhados por fluxos de 

materiais (equivalente de recursos naturais como fatores de produção) (MARTINEZ-

ALIER; WALTER, 2015; MARTINEZ-ALIER, 2007). Essa abordagem tem implicações 

sobre a finitude dos recursos, algo com que a ciência econômica tem lidado apenas 

recentemente a partir dos eixos crescimento zero e/ou decrescimento econômico. A 

contribuição marxista também passa pelos conceitos de metabolismo e falha 

metabólica resgatados como ponto crucial da contribuição de Marx para pensar a 

relação sociedade e natureza (FOSTER, 2005; SAITO, 2017).  

A economia ecológica incorpora em seu seio a problemática de diferentes 

sistemas de valoração com relação à natureza, considerando a convivência de 

cosmovisões diversas acerca do mundo, e não apenas a racionalidade eurocêntrica. 

Nesse ponto, converge com as contribuições que se desenvolvem sob o tema central 

do buen vivir, cujo desenvolvimento na América Latina marcou as cartas 

constitucionais da Bolívia e do Equador e segue inspirando o desenvolvimento de 

novas éticas e métricas acerca da relação com a natureza. Além disso, há as 

contribuições abrigadas na temática do extrativismo e do neoextratismo que, 

sobretudo, analisam sobre um viés crítico a exaustão dos recursos naturais na região 

(ACOSTA, 2016; ACOSTA; BRAND, 2018; ARÁOZ, 2011; GUDYNAS, 2009; 

GUDYNAS, 2011; SVAMPA, 2016).  

A crescente exploração de recursos naturais na região antecede o início deste 

século, no Peru, por exemplo, o boom da mineração ocorreu nos anos 1990, conforme 

tratou-se em capítulos anteriores. Os anos 1980, marcados pela crise da dívida 

externa na região, também foram pródigos em contribuir para o aumento da 

exploração da natureza, pois as exportações da região deveriam forçosamente 

aumentar para gerar divisas para o pagamento da dívida. A dívida, por sua vez, foi 

contraída pelos países da região em ambiente de liquidez externa e favorável para a 

tomada de recursos que vigorou até meados dos anos 1970, quando a crise da 

valorização do capital provocou uma profunda reforma no sistema monetário 

internacional e colocou fim aos arranjos que se seguiram ao pós II Guerra Mundial.  



235 

A partir da década de 1970, a dinâmica da acumulação de capital passou por 

mudanças. Nessa pesquisa, admitiram-se as teses de que a dinâmica que o capital 

assumiu desde então é a de combinação da reprodução ampliada do capital, 

entendido como os fluxos de mercadoria e renda entre os setores primários, 

secundários e terciários da economia e a acumulação via espoliação e de que essa 

forma assume uma centralidade cada vez maior  (HARVEY, 2013).   

Essa combinação tem caracterizado com bastante propriedade o avanço sobre 

os recursos naturais na América Latina. No caso da mineração, aparece a empresa 

moderna, representada pela grande mineração, umbilicalmente entrelaçada com 

dinâmicas sociais que envolvem o trabalho escravo (RAMALHO; CARNEIRO, 2016) 

ou a compra das propriedades dos camponeses por menos de US$ 3, conforme 

revelado por uma das pessoas entrevistadas nessa pesquisa.  

O aumento da exploração de recursos naturais e a forma predatória de fazê-lo 

é parte da resolução da crise de acumulação do capital iniciada nos anos 1970. Por 

sua vez, uma ideia bastante interessante relaciona os recursos naturais oriundos da 

América Latina ao desencadeamento dessa crise e não apenas à sua resolução do 

ponto de vista da acumulação capitalista. Essa perspectiva relaciona as políticas 

nacionalistas adotadas por alguns países da região a uma crise de "governabilidade" 

nos países centrais que resolveriam seus problemas internos exacerbando o 

consumismo de suas sociedades e, dessa forma, "externalizariam" o seu peso 

ecológico para os países dependentes (ARÁOZ, 2011).   

Assim, o controle dos recursos naturais, sobretudo, por meio de empresas 

estatais, e de acordo com a hipótese desse autor, pode ter sido sentida pelos países 

centrais e contribuído para a crise do capital de, pelo menos, duas maneiras: 

encarecimento dos preços das matérias primas e ausência ou diminuição do controle 

dos fluxos de mercadorias diretamente para os países centrais. Nesta tese, sugere-

se que uma das formas pode ser o preço da mercadoria e outra o controle direto dos 

recursos que, na mão das empresas estatais, poderiam ter mais autonomia sobre o 

destino de seus produtos finais. Essas perspectivas podem ser futuramente 

abordadas e, certamente, contribuiriam para o debate dos recursos naturais na 

América Latina sob um viés que considera as características biofísicas dos materiais 

(ou seu valor de uso) inseridos no metabolismo norte e sul complementando os fluxos 

de renda e os valores com bases materiais.  
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O rastro da acumulação via espoliação tem uma face bastante visível por meio 

dos crescentes conflitos sociais envolvendo recursos naturais. No Peru, os conflitos 

socioambientais, em 2019, responderam por 54,0% do total de conflitos e, entre os 

conflitos dessa natureza, a mineração foi responsável por 77,0%. No total dos 

conflitos, a participação da mineração é de 36,0%, os quais foram reportados pela 

Defensoria del Pueblo. No Brasil, o aumento dos conflitos originados pelas 

mineradoras não era sequer medido. No entanto, a percepção do crescimento dos 

conflitos pela apropriação de recursos, em especial da água, não passou 

despercebido e, desde o início da década de 2010, a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) passou a registrá-los mais sistematicamente. O resultado foi de que os conflitos 

provocados pela mineração saltam de 0,8% em 2009 para 14,2% em 2018 no total de 

conflitos observados nas áreas rurais. Em número absolutos, os conflitos na 

mineração, em 2018, somam 211 observações.   

Outras informações sobre os conflitos socioambientais na mineração  nesses e 

em outros países da região podem ser encontrados no Observatorio de Conflictos 

Mineros de America Latina (OCMAL, 2020) e no Atlas de Justicia Ambiental 

(EJATLAS, 2021).  

A conflitividade crescente foi e continua sendo um terreno fértil para constituição 

de movimentos sociais82 que ganharam muito protagonismo e relevância no contexto 

de reprimarização da região e em especial dos países em relevo nesse estudo, Brasil 

e Peru. No Brasil, por exemplo, surge o Movimento pela Soberania Popular na 

Mineração, em 2012, sob o lema "Por um país soberano e sério, contra o saque dos 

nossos minérios". A conflitividade e resistência, sobretudo aos projetos da grande 

mineração se desenrolaram e continuam esse curso fora do circuito da reprodução 

ampliada do capital, fora das relações clássicas e tradicionais entre capital e trabalho 

(HARVEY, 2014; ARAÓZ, 2011).  No entanto, considera-se que há possibilidades de 

resistências no circuito da reprodução ampliada e na esfera da acumulação por 

 
 
 
82 Aqui a definição de movimento social é a mesma utilizada por BEBBINGTON, et al. (2007), trata-se 
de processo de ação coletiva difusa em termos espacial e temporal, mas que se sustenta ao longo do 
tempo alternando altos e baixos em sua atuação. O movimento social caracteriza-se pela sobreposição 
de grupos e organizações de forma que não se conforma em um sujeito em si, são várias camadas de 
sujeitos reunidos em torno de uma pauta de reivindicações, mas não necessariamente pensam igual 
sobre as causas que os levaram à indignação, sobre o processo em que se encontram imersos e os 
resultados que pretendem alcançar. Há uma indignação, um sentimento de injustiça comum, no 
entanto, tudo o mais pode variar.  
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espoliação, de que se encontrem e se compreendam como subprodutos do 

movimento articulado do capital que age em forma de pinça.  

Nesse sentido, o campo dos Estudos Ambientais do Trabalho tem um papel 

importante a cumprir - e já cumpre - quando observa com profundidade a atuação dos 

sindicatos na temática ambiental. Neste momento, já deve ser bastante evidente que 

essa possibilidade de reconhecimento mútuo entre sindicatos e movimentos sociais 

como partícipes de uma mesma dinâmica empolga esta tese e que, de alguma 

maneira, espera-se que ela contribua com esse trabalho.  

 A extração mineral no Brasil participou do PIB com 0,64% e, no Peru, a 

participação foi de 9,1% em 2018. A importância econômica da mineração é muito 

maior no Peru, em comparação com o Brasil, embora em ambos os países essa 

atividade seja tratada como estratégica e de interesse nacional. A participação no total 

da ocupação, em 2019, foi de 0,18% no Brasil e 1% no Peru. Mas supõe-se que os 

percentuais sejam mais próximos, pois, para o Brasil, apenas informações de 

empregos diretos foram consideradas e, para o Peru, o número total de trabalhadores 

incorpora a força de trabalho contratada direta e indiretamente.  

Esses números, sobretudo os que se referem ao emprego, parecem destoar do 

significado e da importância que a atividade desfruta nos dois países, com a única 

exceção do percentual de participação no PIB peruano que é muito relevante. Essa 

impressão tem fundamento, porque a suposta grande contribuição da mineração está 

no balanço de pagamentos, que, em 2018, foi responsável por 11,5% do total da 

exportação no Brasil, e por  62,9% no Peru em 2019.  

Outra duvidosa contribuição refere-se à renda mineira, aspecto que foi 

investigado apenas parcialmente. As atividades extrativas de recursos não renováveis 

geram duas classes de renda: tributária e não tributária. A tributária diz respeito ao 

pagamento de impostos e a não tributária são as compensações pagas pela extração 

de recursos não renováveis. Essa renda deve compensar as gerações futuras pela 

privação do recurso e construir alternativas de emprego e renda quando da exaustão 

das jazidas para os trabalhadores e toda comunidade que serão afetados com o 

encerramento da atividade.  

Este trabalho abordou as rendas compensatórias apresentando os mecanismos 

e percentuais de apropriação e destinação das rendas não tributárias. Apesar do 

discurso dos empresários e, no caso peruano, também do governo, há muitas críticas 

nos dois países sobre a geração e apropriação das rendas de natureza  tributária.  
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No Peru, as reformas para atração de investimentos nos anos 1990 ofereceram 

muitas vantagens no campo tributário para atrair empresários e pouco dessa 

arquitetura teria sido revertida mesmo no período de alta de preços. Essa situação 

proporcionava um aprofundamento desse debate com a sociedade e o setor 

empresarial para reverter benesses concedidas em uma conjuntura de profunda 

fragilização da região (MENDOZA; ECHAVE, 2016).  

No Brasil, a  Lei Complementar 87/1996, mais conhecida por Lei  Kandir83, que 

estabelece isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços para 

produtos primários, semielaborados e serviço, é alvo recorrente de críticas pela 

renúncia fiscal que significa e por sua caducidade, pois a justificativa para sua 

aprovação era estimular as exportações em um contexto de balanço de pagamentos 

bastante deficitário. Mas, mesmo sem os déficits que a justificavam, segundo 

entendimento de seu proponente, não houve a sua extinção ou modificação.  

Na introdução deste trabalho, foi esclarecido que a escolha da  mineração como 

atividade econômica a ser investigada estava relacionada aos seguintes critérios: a) 

é uma atividade de alto impacto ambiental; b) tem relevância histórica e econômica; e 

c) conta com a presença de sindicatos de trabalhadores. Ao longo da investigação, 

todavia, ficou claro que existem "muitas minerações" a partir dos  diversos portes da 

atividade (grande mineração, média mineração, pequena mineração, mineração 

artesanal e garimpo), medidos pela quantidade  extraída de material bruto. Assim, ao 

investigar como os sindicatos de trabalhadores abordam a questão ambiental, a 

mineração artesanal e o garimpo, nos quais inexiste a relação de tipo empregador-

empregado, foram eliminados.  

Para esses estratos, caberia uma investigação própria para jogar luz à questão 

de como eles compreendem a questão ambiental, pois, não raro, como claramente 

expressou o caso brasileiro, essas atividades de menor monta e supostamente menos 

subordinadas a legislações são acusadas de serem mais danosas que a grande 

mineração. Essa ideia parece duvidosa e é necessário agrupar mais elementos para 

estabelecer essa afirmação com segurança, pois movimentar milhões de toneladas 

de terra, transportar esses materiais por centenas de quilômetros, utilizar substâncias 

químicas que podem contaminar extensos corpos de água e armazenar as milhares 

 
 
 
83 Esse nome faz referência ao seu proponente, o ex-Ministro do Planejamento Antonio Kandir .  
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de toneladas de resíduos está muito longe de parecer um processo menos danoso 

para o meio ambiente e os trabalhadores em relação a outras categorias menores 

dessa atividade.   

No decorrer do trabalho de campo, entrevistando dirigentes sindicais, ficou 

evidente que a mineração sobre a qual pensam e com a qual dialogam é a grande 

mineração. Os dirigentes de base entrevistados eram todos de empresas que 

efetivamente praticavam essa modalidade de mineração. Contudo, quando surgiu a 

oportunidade de conversar com os dirigentes das entidades superiores que 

representam todos os estratos da atividade, verificou-se que a problemática, as 

empresas citadas, os exemplos utilizados, faziam referência apenas à grande 

mineração.  Ao fim, não se pode deixar de considerar que as conclusões desta 

pesquisa, sobretudo a partir do trabalho de campo, estão assentadas na grande 

mineração, e que trabalhos futuros podem ser realizados estabelecendo comparação 

entre os diferentes estratos da atividade.  

Ainda, nas conversas com os entrevistados, buscou-se identificar qual o 

entendimento que expressavam sobre meio ambiente e a relação sociedade-natureza, 

abordando esse tema por meio de várias questões que não eram exatamente diretas, 

embora esses aspectos sempre fossem questionados ao final.  

Nesse sentido, as perguntas menos diretas proporcionaram resultados mais 

claros que as perguntas mais diretas. Uma das questões era sobre a viabilidade 

ambiental da mineração e, neste item em especial, interessava saber se os 

entrevistados consideravam essa uma atividade passível ou não de convivência 

harmoniosa com o meio ambiente a partir da experiência vivida por cada um.  

Provocados por essa reflexão, eles acabavam por expor qual a concepção que tinham 

de natureza84 e da relação da atividade minerária com o meio ambiente.  

A seleção das vertentes do ambientalismo partiu da interpretação das falas dos 

dirigentes sindicais, portanto, não se pode esperar uma abrangência da totalidade 

dessas vertentes, nem sequer a partir de grandes divisões. O conservacionismo, 

reconhecido como um grande ramo, não foi abordado, por exemplo, pois não fazia 

 
 
 
84 A distinção entre os termos natureza e meio ambiente é reconhecida, mas essa distinção não aparece 
nas falas dos trabalhadores de modo que optou-se por trabalhar os seguintes termos indistintamente: 
ecologia; meio ambiente; e natureza.  
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sentido para os atores a ideia de nenhuma intervenção na natureza. No capítulo 3, um 

tratamento para cada uma das vertentes foi construído e aqui buscou-se ilustrar cada 

uma delas com exemplos e situações de como emergiram durante a pesquisa de 

campo.  

 
Quadro 21 - Vertentes do Ambientalismo e exemplos coletados nas entrevistas 

Ecossocialismo ou 

abordagem marxista 

É impossível o capitalismo estabelecer outra relação com 

a natureza que não seja a predatória. Dessa forma, é 

necessário superar o capitalismo para uma efetiva 

proteção dos ecossistemas e assim diminuir a demanda 

desenfreada por recursos naturais. 

Colonialidade da 

Natureza,  Buen Vivir  e 

Ecologismo dos Pobres 

Muitas vezes, os trabalhadores são parte da comunidade 

que resiste ao extrativismo a partir dessas cosmovisões. 

Não há adoção dessas ideias pelos sindicatos, mas os 

trabalhadores sentem-se divididos entre elas e o trabalho 

nas minas.   

 

Justiça Ambiental 

Ficou bastante evidenciado no tratamento do tema da 

Transição Justa abordado  pelas centrais sindicais em 

ambos os países. A questão climática apareceu aqui 

sempre acompanhada da definição de que os pobres e a 

classe trabalhadora usufruem menos dos recursos 

extraídos da natureza e toda a sorte de bens e serviços 

e, no entanto, são mais atingidos por os resíduos que 

geram, como pela poluição, contaminação e agravos à 

saúde.   

Desenvolvimento 

Sustentável 

Surge pela aposta em conciliar a mineração com as 

melhorias para os trabalhadores e a comunidade e  pela 

crença de que a tecnologia vai redimir os efeitos nocivos 

ao meio ambiente.  Nessa chave, as várias versões do 

tema desenvolvimento sustentável a partir das 

conferências da ONU sobre meio ambiente foram 

abordadas.  
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O sindicalismo tradicional não deixa de reconhecer a questão ambiental 

moderna, porém tem demonstrado dificuldades de conciliar o discurso e a ação no 

campo da reprodução ampliada do capital, que é o seu habitat natural.  Esse tema foi 

diretamente abordado quando a hipótese foi estabelecida e, nela, essa dificuldade foi 

atribuída à herança do sindicalismo industrial do século XX (VISSER, 2012). 

O sindicalismo industrial foi erigido sobre as bases fordistas e teve seu auge 

entre o pós II Guerra Mundial e a crise dos anos 1970, portanto, a concepção desse 

sindicalismo acerca de si mesmo e do trabalho e as ferramentas de atuação que 

desenvolveu durante esse período de auge foram forjadas sob o manto da reprodução 

ampliada do capital, quando essa era a forma dominante de reprodução capitalista. 

Dessa forma, as lutas e mobilizações que ocorrem sob a égide da acumulação por 

espoliação não são, na maioria das vezes, reconhecidas pelos sindicatos como parte 

de suas esferas de atuação, pois não existe a compreensão de que esses processos 

estão interligados e representam duas faces de um mesmo processo geral de 

acumulação.   

Considera-se que a hipótese do trabalho foi comprovada, haja vista que a 

dificuldade de os sindicatos atuarem na questão ambiental, seja dentro dos limites das 

empresas, seja em lutas que abranjam também as comunidades, encontra 

fundamento na forma de organização e na concepção, muitas vezes limitante, que 

fazem de si mesmos. No entanto, ao longo da pesquisa, outros elementos que podem 

contribuir para o distanciamento, muito conveniente para o capital, dos sindicatos da 

esfera da acumulação por espoliação foram encontrados.  

A crise de valorização do capital dos anos 1970 estabeleceu governos - mais 

precisamente os governos intervencionistas na economia - e sindicatos como vilões a 

serem combatidos em nome da prosperidade econômica. O ataque ao sindicalismo é 

um projeto a ser perseguido para recuperação das taxas de lucro (HOBSBAWN, 

1995). Esse ataque tem, no mínimo, duas frentes: ataque direto às instituições 

sindicais e desregulamentação e flexibilização das relações de trabalho. Ambas foram 

implementadas no Brasil e no Peru em períodos distintos.  

 O Peru, nos anos 1990, e o Brasil mais recentemente, em 2017, foram 

atingidos por reformas no sistema de relações de trabalho. Nos dois países, a 

justificativa dos governos (no Peru, Alberto Fujimori e, no Brasil, Michel Temer)  foi de 

aumentar a geração de empregos e tive o sentido de flexibilizar e desregulamentar as 

relações de trabalho. 
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O caso peruano foi devastador, pois, com a introdução dos chamados contratos 

por modalidade, o vínculo de emprego por tempo indeterminado no setor privado foi 

praticamente exterminado e essa realidade predomina também na mineração. No 

Brasil, mais modalidades, no mesmo sentido, foram aprovadas em 2017. Assim, 

embora legislações anteriores tenham atuado em favor do trabalhado temporário, a 

reforma sob o governo de Michel Temer foi mais ambiciosa por flexibilizar ainda mais 

o contrato temporário e estabelecer modalidades como o trabalho intermitente.  

Essas reformas enfraquecem os sindicatos, pois, com vínculos de emprego 

cada vez mais efêmeros, os trabalhadores sentem-se desincentivados a formar laços 

com os sindicatos. Esses, por sua vez, atuam em um modelo de sindicalismo industrial 

limitado geralmente à empresa e também não conseguem dar conta de relacionar-se 

com os trabalhadores que vêm e vão em uma velocidade cada vez maior. Os ataques 

diretos aos sindicatos passam por perseguição política, perseguição no local de 

trabalho, estrangulamento do financiamento de suas atividades e por uma campanha 

ideológica permanente contra sua atuação. Nenhum trabalhador entrevistado 

apresentou realidade distinta dessa. Apenas diferenças entre as ênfases atribuídas a 

cada um desses itens foram encontradas nesta pesquisa.  

O emprego mineiro nos dois países é um emprego melhor que a média nos 

quesitos proteção social e remuneração. Entretanto, no quesito saúde e segurança no 

trabalho, o setor mostra uma outra face. No Brasil, é o ramo que mais mata no local 

de trabalho, e embora as taxas de mortalidade tenham mostrado diminuição, ainda 

são muito elevadas e essa realidade é bem conhecida pelos trabalhadores. Essa 

realidade ficou bastante evidente quando os temas de saúde e segurança 

invariavelmente dominaram a maior parte das entrevistas, tanto no Peru, quanto no 

Brasil. Para os sindicatos de base, quando perguntados sobre quais as principais 

demandas que recebiam dos trabalhadores, os temas saúde e segurança são os 

dominantes, superando amplamente a questão da remuneração.  

Embora seja bastante comum que os salários dos trabalhadores mineiros 

estejam entre os melhores salários, ou até mesmo seja o melhor salário encontrado 

na região de atuação das minas, as áreas que passam a ser incorporadas pela 

mineração, geralmente zonas rurais, são pouco ou nada povoadas. Assim, essas 

regiões são alavancadas pela implementação da mineração em torno da qual se 

efetiva o fenômeno da minero-dependência  (COELHO, 2017; COELHO, 2018), que 

reforça permanentemente a mineração como única opção e descredita e rechaça 
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qualquer alternativa de geração de renda em seu espaço de atuação.  

O fato de a mineração pagar melhores salários e estabelecer a minero-

dependência são dois aspectos cruciais da chantagem ambiental no local de trabalho 

(KAZIS; GROSSMAN, 1991). Esse mecanismo é o maior limitante para a atuação dos 

sindicatos ainda sob a égide do sindicalismo industrial. Todo mecanismo de 

chantagem no local de trabalho, relacionado ao aspecto ambiental ou não, atua a partir 

da ameaça do fechamento dos postos de trabalho. A chantagem ambiental não é 

diferente.  

Nesse sentido, os empregadores e demais atores (governos, instituições 

financeiras) anunciam constantemente o dilema: empregos ou meio ambiente?  É 

parte da chantagem ambiental fazer crer que não há alternativa para obter emprego e 

renda que não a atividade danosa ao meio ambiente e à saúde. A legitimidade da 

atividade, portanto, é reforçada quando trabalhadores e comunidade não têm 

perspectivas de outras possibilidades de trabalho. No país andino, o slogan Perú, país 

mineiro, por exemplo, reafirma o tempo todo a mineração como vocação, como 

destino. Os países mais pobres ficam ainda mais indefesos diante do dilema emprego 

ou meio ambiente, pois, com o desemprego estrutural e os baixos salários, ficam mais 

vulneráveis à oferta de empregos como os oferecidos pela mineração. 

As limitações existem, contudo os registros de situações em  que esses limites 

foram transpostos são cada vez mais frequentes. Nos casos que esta pesquisa 

acessou por meio da literatura identificou-se que a superação do dilema “empregos e 

meio ambiente” passou pela construção de novas alianças entre o movimento sindical 

e o movimento ambientalista e/ou movimento sindical e organização de mulheres, da 

juventude, de desempregados, de base comunitária (BARCA, 2010; GORDON, 1998; 

LIPSÉ-MUMME; MACBRIDE, 2015; RAMALHO; CARNEIRO, 2016; RÄTHZEL; 

UZZELL, 2011; STEVIS, UZZELL; RÄTHZEL, 2018). Os casos de poluição, 

contaminação, utilização predatória ou privada de recursos hídricos afetam muito mais 

pessoas do que os próprios trabalhadores, os quais, isolados, ficam reféns da 

chantagem ambiental no local de trabalho, mas que, em aliança com outros setores, 

têm mostrado capacidade para construir alternativas, contrariando a ideia de declínio 

do movimento sindical (RODRIGUES, 2002). 

Não há um único caso em que fosse verificada a ampliação das alianças sem 

implicar na mudança na forma de atuação dos sindicatos. As relações entre as partes 

aliançadas passavam a ser estabelecidas de modo horizontal e não tendo o sindicato 
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como uma liderança natural, como o período fordista proporcionava. Essa forma de 

atuar dos sindicatos, mais horizontalizada, para construir alianças, coloca em xeque 

não apenas a herança sindical do século XX, denominada sindicalismo industrial, mas 

toda a forma de atuação observada ao longo do século XX (HYMAN, 2001; VISSER, 

2012).  

A partir dessa perspectiva entende-se que, enquanto o sindicalismo  

permanecer preso ao modelo tradicional, terá mais dificuldade de incorporar a questão 

ambiental e, pode-se supor, também outras, como a do trabalho reprodutivo não 

remuneração e do racismo colonial.  Se os sindicatos encontram dificuldade de pautar 

a questão ambiental sob a perspectiva dos interesses de seus representados, significa 

que os trabalhadores terão muitos obstáculos para pautar a questão sobre o seu ponto 

de vista, suas necessidades e anseios, bem como que a maior parte da população 

mundial terá dificuldade em ter seu ponto de vista reconhecido nesse debate tão 

urgente. Por outro lado, este trabalho provê evidências suficientes para fazer crer que 

há caminhos já abertos para a incorporação da questão ambiental, os quais podem 

contribuir para a saúde dos trabalhadores e para o meio ambiente e fazer valer a 

posição da maioria que habita esse pequeno ponto azul no universo. 
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Anexo A – Gráfico. Evolução da participação (em %) da China no total 
de exportações minerais do Brasil e Peru e e evolução do PIB 

chinês (em %) Brasil e Peru - 2001 a 2019 

 
Fonte: COMEXSTAT, COMTRADE, IMF, 2020 
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Anexo B – Manifesto Ecossocialista Internacional 

 O século XXI se inicia com uma nota catastrófica, com um grau sem 

precedentes de desastres ecológicos e uma ordem mundial caótica, cercada por terror 

e focos de guerras localizadas e desintegradoras, que se espalham como uma 

gangrena pelos grandes troncos do planeta África Central, Oriente Médio, América do 

Sul e do Norte , ecoando por todas as nações.  

 Na nossa visão, as crises ecológicas e o colapso social estão profundamente 

relacionados e deveriam ser vistos como manifestações diferentes das mesmas forças 

estruturais. As primeiras derivam, de uma maneira geral, da industrialização massiva, 

que ultrapassou a capacidade da Terra absorver e conter a instabilidade ecológica. O 

segundo deriva da forma de imperialismo conhecida como globalização, com seus 

efeitos desintegradores sobre as sociedades que se colocam em seu caminho. Ainda, 

essas forças subjacentes são essencialmente diferentes aspectos do mesmo 

movimento, devendo ser identificadas como a dinâmica central que move o todo: a 

expansão do sistema capitalista mundial.  

 Rejeitamos todo tipo de eufemismos ou propaganda que suavizem a 

brutalidade do sistema: todo mascaramento de seus custos ecológicos, toda 

mistificação dos custos humanos sob os nomes de democracia e direitos humanos. 

Ao contrário, insistimos em enxergar o capital a partir daquilo que ele realmente fez.  

 Agindo sobre a natureza e seu equilíbrio ecológico, o sistema, com seu 

imperativo de expansão constante da lucratividade, expõe ecossistemas a poluentes 

desestabilizadores, fragmenta habitats que evoluíram milhões de anos de modo a 

permitir o surgimento de organismos, dilapida recursos, e reduz a vitalidade sensual 

da natureza às frias trocas necessárias à acumulação de capital.  

 Do lado da humanidade, com suas exigências de autodeterminação, 

comunidade e existência plena de sentido, o capital reduz a maioria das pessoas do 

mundo a mero reservatório de mão-de-obra, ao mesmo tempo em que descarta os 

considerados inúteis. O capital invadiu e minou a integridade das comunidades por 

meio de uma cultura de massas global de consumismo e despolitização. Ele expandiu 

as disparidades de riqueza e de poder em níveis sem precedentes na história. 

Trabalhou lado a lado com uma rede de Estados corruptos e subservientes, cujas 

elites locais, poupando o centro, executam o trabalho de repressão. O capital também 

colocou em funcionamento, sob a supervisão das potências ocidentais e da 
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superpotência norte-americana, uma rede de organizações trans-estatais destinada a 

minar a autonomia da periferia, atando-a as suas dívidas enquanto mantém um 

enorme aparato militar que força a obediência ao centro capitalista.  

 Nós entendemos que o atual sistema capitalista não pode regular, muito menos 

superar, as crises que deflagrou. Ele não pode resolver a crise ecológica porque fazê-

lo implica em colocar limites ao processo de acumulação uma opção inaceitável para 

um sistema baseado na regra "cresça ou morra!". Tampouco ele pode resolver a crise 

posta pelo terror ou outras formas de rebelião violenta, porque fazê-lo significaria 

abandonar a lógica do império, impondo limites inaceitáveis ao crescimento e ao 

"estilo de vida" sustentado pelo império. Sua única opção é recorrer à força bruta, 

incrementando a alienação e semeando mais terrorismo e contraterrorismo, gerando 

assim uma nova variante de fascismo.  

 Em suma, o sistema capitalista mundial está historicamente falido. Tornou-se 

um império incapaz de se adaptar, cujo gigantismo expõe sua fraqueza subjacente. O 

sistema capitalista mundial é, na linguagem da ecologia, profundamente insustentável 

e, para que haja futuro, deve ser fundamentalmente transformado ou substituído.  

 É dessa forma que retornamos à dura escolha apresentada por Rosa 

Luxemburgo: "Socialismo ou Barbárie!", em que a face da última está impressa neste 

século que se inicia na forma de eco-catástrofe, terror e contra-terror e sua 

degeneração fascista.  

 Mas por que socialismo, por que reviver esta palavra aparentemente 

consignada ao lixo da história pelos equívocos de suas interpretações no século XX? 

Por uma única razão: embora castigada e não realizada, a noção de socialismo ainda 

permanece atual para a superação do capital. Se o capital deve ser superado, uma 

tarefa dada como urgente considerando a própria sobrevivência da civilização, o 

resultado será necessariamente "socialista", pois esse é o termo que designa a 

passagem a uma sociedade pós-capitalista. Diz-se que o capital é radicalmente 

insustentável e se degenera em barbárie, delineada acima, então estamos também 

dizendo que precisamos construir um socialismo capaz de superar as crises que o 

capital iniciou. E se os "socialismos" do passado falharam nisso, é nosso dever, se 

escolhemos um fim outro que não a barbárie, lutar por um socialismo que triunfe. Da 

mesma forma que a barbárie mudou desde os tempos em que Rosa Luxemburgo 

enunciou sua profética alternativa, também o nome e a realidade do "socialismo" 

devem ser adequados aos tempos atuais.  
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 É por essas razões que escolhemos nomear nossa interpretação de 

"socialismo" como um ecossocialismo, e nos dedicar à sua realização.  

 

POR QUE ECOSSOCIALISMO?  

  

 Entendemos o ecossocialismo não como negação, mas como realização dos 

socialismos da "primeira época" do século vinte, no contexto da crise ecológica. Como 

seus antecessores, o ecossocialismo se baseia na visão de que capital é trabalho 

passado reificado, e se fortalece a partir do livre desenvolvimento de todos os 

produtores, ou em outras palavras, a partir da não separação entre produtores e meios 

de produção. Entendemos que essa meta não teve sua implementação possível no 

socialismo da "primeira época". As razões dessa impossibilidade são 

demasiadamente complexas para serem aqui rapidamente abordadas, cabendo, 

entretanto, mencionar os diversos efeitos do subdesenvolvimento no contexto de 

hostilidade por parte das potências capitalistas. Essa conjuntura teve efeitos nefastos 

sobre os socialismos existentes, principalmente no que ser refere à negação da 

democracia interna associada à apologia do produtivismo capitalista, o que conduziu 

ao colapso dessas sociedades e à ruína de seus ambientes naturais.  

 O ecossocialismo retém os objetivos emancipatórios do socialismo da "primeira 

época", ao mesmo tempo em que rejeita tanto os objetivos reformistas da social-

democracia quanto às estruturas produtivistas das variações burocráticas do 

socialismo. O ecossocialismo insiste em redefinir a trajetória e objetivo da produção 

socialista em um contexto ecológico. Ele o faz especificamente em relação aos "limites 

ao crescimento", essencial para a sustentabilidade da sociedade. Isso sem, no 

entanto, impor escassez, sofrimento ou repressão à sociedade. O objetivo é a 

transformação das necessidades, uma profunda mudança de dimensão qualitativa, 

não quantitativa. Do ponto de vista da produção de mercadorias, isso se traduz em 

uma valorização dos valores de uso em detrimento dos valores de troca um projeto 

de relevância de longo prazo baseado na atividade econômica imediata. A 

generalização da produção ecológica sob condições socialistas pode fornecer a base 

para superação das crises atuais. Uma sociedade de produtores livremente 

associados não cessa sua própria democratização. Ela deve insistir em libertar todos 

os seres humanos como seu objetivo e fundamento. Ela supera assim o impulso 

imperialista subjetiva e objetivamente. Ao realizar tal objetivo, essa sociedade luta 
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para superar todas as formas de dominação, incluindo, especialmente, aquelas de 

gênero e raça. Ela supera as condições que conduzem a distorções fundamentalistas 

e suas manifestações terroristas. Em síntese, essa sociedade se coloca em harmonia 

ecológica com a natureza em um grau impensável sob as condições atuais. Um 

resultado prático dessas tendências poderia se expressar, por exemplo, no 

desaparecimento da dependência de combustíveis fósseis característica do 

capitalismo industrial , que, por sua vez, poderia fornecer a base material para o 

resgate das terras subjugadas pelo imperialismo do petróleo, ao mesmo tempo em 

que possibilitaria a contenção do aquecimento global e de outras aflições da crise 

ecológica.  Ninguém pode ler estas recomendações sem pensar primeiro em 

quantas questões práticas e teóricas elas suscitam e, segundo e mais 

desesperançosamente, em quão remotas elas são em relação à atual configuração 

do mundo, tanto no que se refere ao que está baseado nas instituições quanto no que 

está registrado nas consciências. Não precisamos elaborar estes pontos, os quais 

deveriam ser instantaneamente reconhecidos por todos. Mas insistimos que eles 

devem ser tomados na perspectiva adequada. Nosso projeto não é nem detalhar cada 

passo deste caminho nem se render ao adversário devido à preponderância do poder 

que ostenta. Nosso projeto consiste em desenvolver a lógica de uma suficiente e 

necessária transformação da atual ordem e começar a dar os passos intermediários 

em direção a esse objetivo. O fazemos para pensar mais profundamente nessas 

possibilidades e, ao mesmo tempo, iniciar o trabalho de reunir aqueles de idéias 

semelhantes. Se existe algum mérito nesses argumentos, então ele precisa servir 

para que práticas e visões semelhantes germinem de maneira coordenada em 

diversos pontos do globo. O ecossocialismo será universal e internacional, ou não 

será. As crises de nosso tempo podem e devem ser vistas como oportunidades 

revolucionárias, e como tais têm o dever de afirmá-las e concretizá-las. 
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Anexo C – Constituições do Equador  e Bolívia: trechos selecionados  

Constituição do Equador 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

PREÁMBULO 
 

NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador 
 

RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres 

de distintos pueblos,  

CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que 

es vital para nuestra existencia,  

INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de 

religiosidad y espiritualidad,  

APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como 

sociedad,  

COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las 

formas de dominación y colonialismo,  

Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, 

 

 Decidimos construir 

 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, 

en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; Un país 

democrático, comprometido con la integración latinoamericana – sueño de Bolívar y 

Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, En ejercicio de 

nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la 

presente:  

 

TITULO I 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 
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Capítulo primero 
Principios fundamentales 

 

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio 

del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible 

 

[...]  

 

Derechos del buen vivir 
 

Sección primera 
Agua y alimentación 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida.  

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. Sección segunda 

Ambiente sano  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 
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la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la  soberanía alimentaria o 

los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos 

al territorio nacional.  

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 4. El acceso y uso de todas las formas de 

comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de 

personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto:  
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1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso 

a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las  personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información.  

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos.  

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones 

a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier 

actividad de comunicación.  
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Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre.  

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje 

se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad 

de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas.  

Sección sexta 

Hábitat y vivienda 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.  

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y 

ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.  
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Sección séptima 

Salud 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

genero y generacional.  

Sección octava 

Trabajo y seguridad social 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado.  

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 

social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará 

efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas 

que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento 

en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación 

de desempleo.  

[...]  

Capítulo séptimo 
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Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema.  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos 

los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará 

las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas.  

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 

buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

[...] 

2. CONSTITUIÇÃO DA BOLÍVIA  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PRIMERA PARTE 

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS 

TÍTULO I 

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO 

MODELO DE ESTADO 

 

 Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del 

país.  

Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre 

determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la 

autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la 

consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.  

Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas 

y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las 

comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo 

boliviano.  

Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias 

espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la 

religión.  

Artículo 5.  
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I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, 

bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, 

guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, 

mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, 

quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, 

yuracaré y zamuco.  

II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al 

menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá 

tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y 

preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás 

gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos 

debe ser el castellano.  

Artículo 6.  

I. Sucre es la Capital de Bolivia.  

II. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el 

himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y 

la flor del patujú. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO 

 

Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa 

y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los 

órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.  

Artículo 8.  

I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad 

plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas 

ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), 

ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).  
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II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la 

participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 

redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

[...] 

CAPÍTULO QUINTO 

DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

SECCIÓN I 

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE 

 

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y 

colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, 

desarrollarse de manera normal y permanente.  

Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una 

colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho 

al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar 

de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. 

[...]  

CUARTA PARTE 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO 

TÍTULO I 
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO 

 

[...]  

CAPÍTULO SEGUNDO 

FUNCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 
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Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en:  

1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y 

consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, 

que incorporará a todas las entidades territoriales.  

2. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta 

Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y 

servicios.  

3. Ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía.  

4. Participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción 

de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y 

social, e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía.  

5. Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, 

con el objeto de lograr el desarrollo económico y social.  

6. Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales 

renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio ambiente, 

para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y sociales para la 

población.  

7. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos 

económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y 

económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones.  

8. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales 

que se consideren imprescindibles en caso de necesidad pública.  

9. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan 

general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de 

organización económica.  

10. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica 

y la transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de 

industrialización. 11. Regular la actividad aeronáutica en el espacio aéreo del país 

[...]  
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Anexo D - Declaração de Estocolmo  

 

DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS 

SOBRE O MEIO AMBIENTE 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Tendo-se reunido em Estocolmo de 5 a 16 de junho de 1972 

Tendo considerado a necessidade de um ponto de vista e de 

princípios comuns para inspirar e guiar os povos do mundo na preservação 

e na melhoria do meio ambiente. 

PROCLAMA QUE: 

 

1. O homem é ao mesmo tempo criatura e construtor do seu meio ambiente que 

lhe dá sustento físico e lhe oferece a oportunidade de crescimento intelectual, moral, 

social e espiritual. Na longa e tortuosa evolução da raça humana neste planeta 

chegou-se a um estágio em que, através da rápida aceleração da ciência e da 

tecnologia, o homem conquistou o poder de transformar seu meio ambiente de 

inúmeras maneiras e em escala sem precedentes. Ambos os aspectos do ambiente 

do homem, o natural e o feito pelo homem, são essenciais para seu bem-estar e para 

o gozo dos direitos humanos fundamentais até mesmo o direito à própria vida. 

 

2. A proteção e a melhoria do meio ambiente humano são um dos principais 

assuntos que afetam o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico em todo 

o mundo; são o desejo urgente dos povos do mundo inteiro e o dever de todos os 

Governos. 

 

3. O homem tem de constantemente somar experiências e prosseguir 

descobrindo, inventando, criando e avançando. Em nosso tempo a capacidade do 

homem de transformar o mundo que o cerca, se for usada sabiamente, pode trazer 

para todos os povos os benefícios do desenvolvimento e a oportunidade de melhorar 

a qualidade da vida. Se for aplicado errada ou inconsideradamente, esse mesmo 

poder é capaz de causar danos incalculáveis aos seres humanos e ao meio ambiente 

humano. Vemos à nossa volta provas crescentes que o homem tem provocado 
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prejuízos em muitas regiões da Terra permitem os níveis de poluição das águas, do 

ar, da terra e dos seres humanos; destruição 

e exaustão de recursos insubstituíveis; e enormes deficiências prejudiciais à 

saúde física, mental e social do homem, no meio ambiente feito pelo homem, 

especialmente no ambiente de vida e de trabalho. 

 

4. Nos países em desenvolvimento a maioria dos problemas ambientais tem 

sua causa no subdesenvolvimento. Milhões de pessoas continuam vivendo muito 

abaixo dos níveis mínimos necessários a uma existência humana decente, 

desprovidos de alimentação adequada e de vestuário, abrigo e educação, saúde e 

saneamento. Por conseguinte, devem os países em desenvolvimento dirigir seus 

esforços no sentido do desenvolvimento, conscientes de suas prioridades e tendo em 

mente a necessidade de salvaguardar e melhorar o meio ambiente. Pelas mesmas 

razões, devem os países industrializados esforçar-se para reduzir a distância entre 

eles e os países em desenvolvimento. Nos países industrializados, os problemas 

ambientais estão geralmente ligados à industrialização e ao desenvolvimento 

tecnológico. 

 

5. O crescimento natural da população suscita continuamente problemas na 

preservação do meio ambiente, e políticas e medidas adequadas devem ser adotadas, 

conforme o caso, para fazer frente a estes problemas. De tudo há no mundo, o homem 

é o que existe de mais precioso. É o homem que impulsiona o progresso social, cria 

a riqueza social, desenvolve a ciência e a tecnologia e, através de seu trabalho árduo, 

continuamente transforma o meio ambiente. Juntamente com o progresso social e os 

avanços na produção, na ciência e na tecnologia, a capacidade de o homem melhorar 

o meio ambiente aumenta a cada dia que passa. 

 

6. Atingiu-se um ponto na História em que devemos moldar nossas ações no 

mundo inteiro com mais pudente atenção a suas consequências ambientais. Pela 

ignorância ou indiferença podemos causar danos maciços e irreversíveis ao ambiente 

terrestre de que dependem nossa vida e bem-estar. Ao contrário, por um 

conhecimento maior e por atos mais pensados, podemos conseguir para nós mesmos 

e para nossa posteridade uma vida melhor em ambiente que esteja mais de acordo 

com as necessidades e esperanças do homem. Há amplas perspectivas para a 
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melhoria da qualidade ambiental e a criação de uma vida sadia. Precisa-se de um 

estado de espírito entusiástico, mas calmo e de trabalho intenso, mas ordenado. Para 

conseguir liberdade no mundo da natureza, deve o homem usar seu conhecimento 

para, em colaboração com a natureza, construir um ambiente melhor. Defender e 

melhorar o meio ambiente para as gerações atuais e para as futuras tornou-se um fim 

imperativo para a humanidade – um fim que se deve procurar atingir conjuntamente 

com os objetivos estabelecidos e fundamentais da paz e do desenvolvimento 

econômico e social em nível mundial, e em harmonia com eles. 

 

7. A consecução deste objetivo ambiental requererá a aceitação de 

responsabilidades pelos cidadãos e pelas comunidades, pelas empresas e pelas 

instituições em todos os níveis, todos compartilhando equitativamente dos esforços 

comuns. Os indivíduos em todas as condições de vida bem como as organizações em 

muitos setores, por seus valores e pela conta de seus atos, modelarão o ambiente 

mundial do futuro. Caberá aos governos locais e nacionais o ônus maior pelas políticas 

e ações ambientais de grande escala dentro de suas jurisdições. A cooperação 

internacional é também necessária para levantar os recursos que ajudarão os países 

em desenvolvimento na execução de suas responsabilidades neste campo. Um 

número crescente de problemas ambientais, por sua extensão regional ou global ou 

por afetarem o domínio internacional comum, exigirá ampla cooperação entre a 

nações e ação das organizações internacionais no interesse comum. A Conferência 

concita Governo e povos a se empenharem num comum esforço para a preservação 

e melhoria do meio ambiente humano, em benefício do homem e das gerações 

futuras. 

 

II - PRINCÍPIOS 

EXPRESSA A COMUM CONVICÇÃO QUE: 

 

Princípio 1 

O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e a condições de 

vida adequadas em ambiente cuja qualidade lhe permita viver com dignidade e bem-

estar, e cabe-lhe a solene responsabilidade de proteger e melhorar o meio ambiente 

para as gerações atuais e futuras. A esse respeito condenam-se e devem ser 

eliminadas as políticas que promovem ou fazem durar o apartheid, a segregação 
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racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão ou dominação 

estrangeira. 

 

Princípio 2 

Os recursos naturais da Terra, incluindo-se o ar, a água, a terra, a flora e a 

fauna, e especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais, devem 

ser salvaguardados em benefício das gerações atuais e das futuras, por meio de 

cuidadoso planejamento ou administração, conforme o caso. 

 

Princípio 3 

A capacidade da Terra de produzir recursos vitais renováveis deve ser mantida 

e, sempre que possível, restaurada ou melhorada. 

 

Princípio 4 

O homem tem uma responsabilidade especial de salvaguardar e administrar 

conscienciosamente o patrimônio da fauna e da flora selvagens e seu habitat, ora 

gravemente ameaçados por um conjunto de fatores adversos. A conservação da 

natureza, e incluindo a flora e a fauna selvagens, deverá portanto, merecer 

importância no planejamento do desenvolvimento econômico. 

 

Princípio 5 

Os recursos não-renováveis da Terra devem ser aproveitados de forma a evitar 

o perigo de seu futuro esgotamento e assegurar que os benefícios de sua utilização 

sejam compartilhados por toda a humanidade. 

 

Princípio 6 

A fim de que não se causem danos graves ou irreparáveis aos ecossistemas, 

deve-se pôr fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outras matérias bem como 

à libertação do calor, em quantidades ou concentrações tais que ultrapassem a 

capacidade do meio ambiente de naturalizá-la. Deve-se apoiar a justa luta dos povos 

de todos os países contra a poluição. 

 

Princípio 7 
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Os Estados deverão tomar todas as medidas possíveis para evitar a poluição 

dos mares por substâncias capazes de por em perigo a saúde do homem, causar 

danos aos recursos vivos e à vida marinha, prejudicar os meios naturais de recreio ou 

interferir com outros usos legítimos do mar. 

 

Princípio 8 

O desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar ao 

homem um ambiente favorável de vida e de trabalho, e criar na Terra as condições 

que são necessárias para que se melhore a qualidade da vida. 

 

Princípio 9 

As deficiências ambientais geradas pelas condições de subdesenvolvimento e 

pelos desastres naturais originam problemas graves e o melhor modo de corrigi-las é 

o desenvolvimento acelerado mediante a transferência de somas substanciais de 

assistência financeira e tecnológica, como complemento aos esforços internos dos 

países em desenvolvimento, e à ajuda conjuntural que se tornar necessária. 

 

Princípio 10 

Para os países em desenvolvimento, a estabilidade de preços e a obtenção de 

receitas adequadas para os produtos de base e matérias-primas são elementos 

essenciais na administração do meio ambiente, já que os fatores econômicos devem 

ser tão levados em conta quanto os processos ecológicos. 

 

Princípio 11 

As políticas ambientais de todos os Estados devem ser orientadas no sentido 

de reforçar o potencial de desenvolvimento presente e futuro dos países em 

desenvolvimento, e não afetar adversamente esse potencial, nem impedir a conquista 

de melhores condições de 

vida para todos. Os estados e as organizações internacionais devem tomar as 

medidas apropriadas com vistas a acordo sobre os meios necessários para fazer 

frente às possíveis consequências econômicas, nacionais e internacionais, 

resultantes da aplicação de medidas de proteção ambiental. 

 

Princípio 12 
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Devem-se prover recursos para proteger e melhorar o meio ambiente, levando-

se em consideração as circunstâncias e as necessidades especiais dos países em 

desenvolvimento e quaisquer despesas que possa acarretar a estes países a 

incorporação de medidas de proteção ambiental em seus planos de desenvolvimento, 

bem como a necessidade de que lhes seja prestada, quando a solicitarem, assistência 

internacional financeira e técnica, adiciona, para tais fins. 

 

Princípio 13 

A fim de se conseguir uma administração mais racional dos recursos e assim 

melhorar as condições ambientais, os Estados devem adotar um método integrado e 

coordenado para o planejamento de seu desenvolvimento, de modo a assegurar que 

o desenvolvimento seja compatível com a necessidade proteger e melhorar o meio 

ambiente em benefício de sua população. 

 

Princípio 14 

O planejamento racional constitui um instrumento indispensável para conciliar 

os imperativos do desenvolvimento e a necessidade de proteger e melhorar o meio 

ambiente. 

 

Princípio 15 

No planejamento dos núcleos populacionais e da urbanização, deve-se evitar 

efeitos adversos sobre o meio ambiente e promover a obtenção dos máximos 

benefícios sociais, econômicos e ambientais para todos. A este respeito, devem ser 

abandonados os projetos que visam à dominação colonialista e racista. 

 

Princípio 16 

Políticas demográficas que respeitem plenamente os direitos humanos 

fundamentais e que sejam julgadas apropriadas pelos Governos interessados, devem 

ser aplicadas nas regiões em que a taxa de crescimento da população ou suas 

concentrações excessivas sejam de molde a produzir efeitos adversos sobre o meio 

ambiente ou o desenvolvimento 

ou naquelas em que a baixa densidade populacional possa criar obstáculos à 

proteção do meio ambiente e impedir o desenvolvimento. 
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Princípio 17 

Deve confiar-se a instituições nacionais apropriadas a tarefa de planejar, 

administrar ou controlar a utilização dos recursos ambientais dos Estados com vistas 

a melhorar a qualidade do meio ambiente. 

 

Princípio 18 

Como parte de sua contribuição ao desenvolvimento econômico e social, a 

ciência e a tecnologia devem ser aplicadas para identificar, evitar e combater os riscos 

ambientais, para resolver os problemas ambientais, e, de modo geral, para o bem 

comum da humanidade. 

 

Princípio 19 

A educação em assuntos ambientais, para as gerações jovens como para os 

adultos, com a devida atenção aos menos favorecidos, é essencial para ampliar as 

bases de uma opinião esclarecida e de uma conduta responsável dos indivíduos, das 

empresas e das comunidades quanto a proteger e melhorar o meio ambiente em sua 

plena dimensão humana. É igualmente essencial que os meios de comunicação de 

massa evitem contribuir para a deterioração de meio ambiente, mas pelo contrário, 

disseminem informações de caráter educativo sobre a necessidade de proteger e 

melhorar o meio ambiente de modo a possibilitar o desenvolvimento do homem em 

todos os sentidos. 

 

Princípio 20 

Devem ser estimulados em todos os países, especialmente nos países em 

desenvolvimento, a pesquisa e o desenvolvimento científico no contexto dos 

problemas ambientais, tanto nacionais quanto multinacionais. A este respeito, deve-

se promover e ajudar a circulação livre de informações e a transferência de 

experiências científicas atualizadas, de modo a facilitar a solução dos problemas 

ambientais; tecnologias ambientais devem ser postas à disposição dos países em 

desenvolvimento em condições tais que favoreçam sua ampla disseminação, sem 

constituir um fardo econômico para esses países. 

 

Princípio 21 
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De acordo com a Carta das Nações Unidas e os princípios do direito 

internacional, assiste aos Estados o direito soberano de explorar seus próprios 

recursos em conformidade com suas próprias políticas ambientais e cabe-lhes a 

responsabilidade de assegurar que as atividades realizadas nos limites de sua 

jurisdição, ou sob seu controle, não causem prejuízo ao meio ambiente de outros 

Estados, ou a áreas situadas fora dos limites de qualquer jurisdição nacional. 

 

Princípio 22 

Os Estados devem cooperar para prosseguir no desenvolvimento do direito 

internacional relativo às questões de responsabilidade legal e de indenização às 

vítimas da poluição e de outros danos ambientais causados a áreas situadas além da 

jurisdição de tais Estados por atividades realizadas dentro de sua jurisdição ou sob 

seu controle. 

 

Princípio 23 

Sem prejuízo dos critérios que venham a ser acordados pela comunidade 

internacional ou dos padrões que deverão ser definidos no plano nacional, em todos 

os casos será indispensável considerar os sistemas de valores que prevalecem em 

cada país, bem como a aplicabilidade de padrões que são válidos para os países mais 

avançados, mas que podem ser inadequados e de custo social injustificado para os 

países em desenvolvimento. 

 

Princípio 24 

Todos os países, grandes ou pequenos, devem tratar das questões 

internacionais relativas à proteção e melhoria do meio ambiente com espírito de 

cooperação e em pé de igualdade. A cooperação através de acordos multilaterais ou 

bilaterais ou outros meios apropriados é essencial para controlar eficazmente, 

prevenir, reduzir e eliminar os feitos ambientais adversos que resultem de atividades 

realizadas em qualquer esfera, de tal modo que a soberania e os interesses de todos 

os Estados recebam a devida consideração. 

 

Princípio 25 
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Os Estados devem assegurar-se de que as organizações internacionais 

desempenhem um papel coordenado, eficiente e dinâmico na proteção e na melhoria 

do meio ambiente. 

 

Princípio 26 

É necessário preservar o homem e seu meio ambiente dos efeitos das armas 

nucleares e de todos os outros meios de destruição em massa. Os Estados devem 

procurar chegar rapidamente a um acordo, nos órgãos internacionais competentes, 

sobre a eliminação e completa destruição de tais armas. 
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Anexo E - Carta da Terra  

 

O  T E X T O  D A  C A R T A  D A  T E R R A  

PREÂMBULO 

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em 

que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada 

vez mais interdependente e frágil, o futuro reserva, ao mesmo tempo, grande perigo 

e grande esperança. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma 

magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma 

comunidade terrestre com um destino comum. Devemos nos juntar para gerar uma 

sociedade sustentável global fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos 

universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a este propósito, 

é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para 

com os outros, com a grande comunidade de vida e com as futuras gerações. 

TERRA, NOSSO LAR 

A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, é 

viva como uma comunidade de vida incomparável. As forças da natureza fazem da 

existência uma aventura exigente e incerta, mas a Terra providenciou as condições 

essenciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação da comunidade de 

vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera 

saudável com todos seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e 

animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global com seus 

recursos finitos é uma preocupação comum de todos os povos. A proteção da 

vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. 

A SITUAÇÃO GLOBAL 

Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação 

ambiental, esgotamento dos recursos e uma massiva extinção de espécies. 

Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão 

sendo divididos equitativamente e a diferença entre ricos e pobres está aumentando. 

A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são 

causas de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana 
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tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da segurança global 

estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. 

DESAFIOS FUTUROS 

A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos 

outros ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias 

mudanças fundamentais em nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos 

entender que, quando as necessidades básicas forem supridas, o desenvolvimento 

humano será primariamente voltado a ser mais e não a ter mais. Temos o 

conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos 

impactos no meio ambiente. O surgimento de uma sociedade civil global está criando 

novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano. Nossos 

desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e 

juntos podemos forjar soluções inclusivas. 

RESPONSABILIDADE UNIVERSAL 

Para realizar estas aspirações, devemos decidir viver com um sentido de 

responsabilidade universal, identificando-nos com a comunidade terrestre como um 

todo, bem como com nossas comunidades locais. Somos, ao mesmo tempo, cidadãos 

de nações diferentes e de um mundo no qual as dimensões local e global estão 

ligadas. Cada um compartilha responsabilidade pelo presente e pelo futuro bem-estar 

da família humana e de todo o mundo dos seres vivos. O espírito de solidariedade 

humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido quando vivemos com 

reverência o mistério da existência, com gratidão pelo dom da vida e com humildade 

em relação ao lugar que o ser humano ocupa na natureza. 

Necessitamos com urgência de uma visão compartilhada de valores básicos 

para proporcionar um fundamento ético à comunidade mundial emergente. Portanto, 

juntos na esperança, afirmamos os seguintes princípios, interdependentes, visando a 

um modo de vida sustentável como padrão comum, através dos quais a conduta de 

todos os indivíduos, organizações, empresas, governos e instituições transnacionais 

será dirigida e avaliada. 

PRINCÍPIOS 

I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DE VIDA 
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1. RESPEITAR A TERRA E A VIDA EM TODA SUA DIVERSIDADE. 

a. Reconhecer que todos os seres são interdependentes e cada forma de vida 

tem valor, independentemente de sua utilidade para os seres humanos. 

b. Afirmar a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos e no potencial 

intelectual, artístico, ético e espiritual da humanidade. 

  

2. CUIDAR DA COMUNIDADE DA VIDA COM COMPREENSÃO, COMPAIXÃO 

E AMOR. 

a.  Aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais, 

vem o dever de prevenir os danos ao meio ambiente e de proteger os direitos das 

pessoas. 

b.  Assumir que, com o aumento da liberdade, dos conhecimentos e do poder, 

vem a maior responsabilidade de promover o bem comum. 

3. CONSTRUIR SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS QUE SEJAM JUSTAS, 

PARTICIPATIVAS, SUSTENTÁVEIS E PACÍFICAS. 

a.  Assegurar que as comunidades em todos os níveis garantam os direitos 

humanos e as liberdades fundamentais e proporcionem a cada pessoa a oportunidade 

de realizar seu pleno potencial. 

b.  Promover a justiça econômica e social, propiciando a todos a obtenção de 

uma condição de vida significativa e segura, que seja ecologicamente responsável. 

4. ASSEGURAR A GENEROSIDADE E A BELEZA DA TERRA PARA AS 

ATUAIS E ÀS FUTURAS GERAÇÕES. 

a.  Reconhecer que a liberdade de ação de cada geração é condicionada pelas 

necessidades das gerações futuras. 

b.  Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apoiem 

a prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra a longo prazo. 

II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA 

5. PROTEGER E RESTAURAR A INTEGRIDADE DOS SISTEMAS 

ECOLÓGICOS DA TERRA, COM ESPECIAL ATENÇÃO À DIVERSIDADE 

BIOLÓGICA E AOS PROCESSOS NATURAIS QUE SUSTENTAM A VIDA. 
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a.  Adotar, em todos os níveis, planos e regulamentações de desenvolvimento 

sustentável que façam com que a conservação e a reabilitação ambiental sejam parte 

integral de todas as iniciativas de desenvolvimento. 

b.  Estabelecer e proteger reservas naturais e da bios-fera viáveis, incluindo 

terras selvagens e áreas marinhas, para proteger os sistemas de sustento à vida da 

Terra, manter a biodiversidade e preservar nossa herança natural. 

c.  Promover a recuperação de espécies e ecossistemas ameaçados. 

d.  Controlar e erradicar organismos não nativos ou modificados geneticamente 

que causem dano às espécies nativas e ao meio ambiente e impedir a introdução 

desses organismos prejudiciais. 

e.  Administrar o uso de recursos renováveis, como água, solo, produtos 

florestais e vida marinha, de forma que não excedam às taxas de regeneração e que 

protejam a saúde dos ecossistemas. 

f.  Administrar a extração e o uso de recursos não renováveis, como minerais e 

combustíveis fósseis, de forma que minimizem o esgotamento e não causem dano 

ambiental grave. 

6.  PREVENIR O DANO AO AMBIENTE COMO O MELHOR MÉTODO DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL E, QUANDO O CONHECIMENTO FOR LIMITADO, 

ASSUMIR UMA POSTURA DE PRECAUÇÃO. 

a.  Agir para evitar a possibilidade de danos ambientais sérios ou irreversíveis, 

mesmo quando o conhecimento científico for incompleto ou não conclusivo. 

b.  Impor o ônus da prova naqueles que afirmarem que a atividade proposta não 

causará dano significativo e fazer com que as partes interessadas sejam 

responsabilizadas pelo dano ambiental. 

c.  Assegurar que as tomadas de decisão considerem as consequências 

cumulativas, a longo prazo, indiretas, de longo alcance e globais das atividades 

humanas. 

d.  Impedir a poluição de qualquer parte do meio ambiente e não permitir o 

aumento de substâncias radioativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas. 

e.  Evitar atividades militares que causem dano ao meio ambiente. 



286 

7. ADOTAR PADRÕES DE PRODUÇÃO, CONSUMO E REPRODUÇÃO QUE 

PROTEJAM AS CAPACIDADES REGENERATIVAS DA TERRA, OS DIREITOS 

HUMANOS E O BEM-ESTAR COMUNITÁRIO. 

a.  Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e 

consumo e garantir que os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas 

ecológicos. 

b.  Atuar com moderação e eficiência no uso de energia e contar cada vez mais 

com fontes energéticas renováveis, como a energia solar e do vento. 

c.  Promover o desenvolvimento, a adoção e a transferência equitativa de 

tecnologias ambientais seguras. 

d.  Incluir totalmente os custos ambientais e sociais de bens e serviços no preço 

de venda e habilitar os consumidores a identificar produtos que satisfaçam às mais 

altas normas sociais e ambientais. 

e.  Garantir acesso universal à assistência de saúde que fomente a saúde 

reprodutiva e a reprodução responsável. 

f.  Adotar estilos de vida que acentuem a qualidade de vida e subsistência 

material num mundo finito. 

8. AVANÇAR O ESTUDO DA SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA E 

PROMOVER O INTERCÂMBIO ABERTO E APLICAÇÃO AMPLA DO 

CONHECIMENTO ADQUIRIDO. 

a.  Apoiar a cooperação científica e técnica internacional relacionada à 

sustentabilidade, com especial atenção às necessidades das nações em 

desenvolvimento. 

b.  Reconhecer e preservar os conhecimentos tradicionais e a sabedoria 

espiritual em todas as culturas que contribuem para a proteção ambiental e o bem-

estar humano. 

c.  Garantir que informações de vital importância para a saúde humana e para 

a proteção ambiental, incluindo informação genética, permaneçam disponíveis ao 

domínio público. 

III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA 
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9. ERRADICAR A POBREZA COMO UM IMPERATIVO ÉTICO, SOCIAL E 

AMBIENTAL. 

a.  Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos 

solos não contaminados, ao abrigo e saneamento seguro, alocando os recursos 

nacionais e internacionais demandados. 

b.  Prover cada ser humano de educação e recursos para assegurar uma 

condição de vida sustentável e proporcionar seguro social e segurança coletiva aos 

que não são capazes de se manter por conta própria. 

c.  Reconhecer os ignorados, proteger os vulneráveis, servir àqueles que 

sofrem e habilitá-los a desenvolverem suas capacidades e alcançarem suas 

aspirações. 

  

10. GARANTIR QUE AS ATIVIDADES E INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS EM 

TODOS OS NÍVEIS PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO HUMANO DE FORMA 

EQUITATIVA E SUSTENTÁVEL. 

a.  Promover a distribuição equitativa da riqueza dentro das e entre as nações. 

b.  Incrementar os recursos intelectuais, financeiros, técnicos e sociais das 

nações em desenvolvimento e liberá-las de dívidas internacionais onerosas. 

c.  Assegurar que todas as transações comerciais apoiem o uso de recursos 

sustentáveis, a proteção ambiental e normas trabalhistas progressistas. 

d.  Exigir que corporações multinacionais e organizações financeiras 

internacionais atuem com transparência em benefício do bem comum e 

responsabilizá-las pelas consequências de suas atividades. 

11. AFIRMAR A IGUALDADE E A EQUIDADE DOS GÊNEROS COMO PRÉ-

REQUISITOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ASSEGURAR O 

ACESSO UNIVERSAL À EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA DE SAÚDE E ÀS 

OPORTUNIDADES ECONÔMICAS. 

a. Assegurar os direitos humanos das mulheres e das meninas e acabar com 

toda violência contra elas. 
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b.  Promover a participação ativa das mulheres em todos os aspectos da vida 

econômica, política, civil, social e cultural como parceiras plenas e paritárias, 

tomadoras de decisão, líderes e beneficiárias. 

c.  Fortalecer as famílias e garantir a segurança e o carinho de todos os 

membros da família. 

12. DEFENDER, SEM DISCRIMINAÇÃO, OS DIREITOS DE TODAS AS 

PESSOAS A UM AMBIENTE NATURAL E SOCIAL CAPAZ DE ASSEGURAR A 

DIGNIDADE HUMANA, A SAÚDE CORPORAL E O BEM-ESTAR ESPIRITUAL, COM 

ESPECIAL ATENÇÃO AOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS E MINORIAS. 

a.  Eliminar a discriminação em todas as suas formas, como as baseadas em 

raça, cor, gênero, orientação sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica ou 

social. 

b.  Afirmar o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, conhecimentos, 

terras e recursos, assim como às suas práticas relacionadas com condições de vida 

sustentáveis. 

c.  Honrar e apoiar os jovens das nossas comunidades, habilitando-os a cumprir 

seu papel essencial na criação de sociedades sustentáveis. 

d.  Proteger e restaurar lugares notáveis pelo significado cultural e espiritual. 

IV. DEMOCRACIA, NÃO-VIOLÊNCIA E PAZ 

13. FORTALECER AS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS EM TODOS OS 

NÍVEIS E PROVER TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO 

DO GOVERNO, PARTICIPAÇÃO INCLUSIVA NA TOMADA DE DECISÕES E 

ACESSO À JUSTIÇA. 

a.  Defender o direito de todas as pessoas receberem informação clara e 

oportuna sobre assuntos ambientais e todos os planos de desenvolvimento e 

atividades que possam afetá-las ou nos quais tenham interesse. 

b.  Apoiar sociedades civis locais, regionais e globais e promover a participação 

significativa de todos os indivíduos e organizações interessados na tomada de 

decisões. 
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c.  Proteger os direitos à liberdade de opinião, de expressão, de reunião 

pacífica, de associação e de oposição. 

d.  Instituir o acesso efetivo e eficiente a procedimentos judiciais administrativos 

e independentes, incluindo retificação e compensação por danos ambientais e pela 

ameaça de tais danos. 

e.  Eliminar a corrupção em todas as instituições públicas e privadas. 

f.  Fortalecer as comunidades locais, habilitando-as a cuidar dos seus próprios 

ambientes, e atribuir responsabilidades ambientais aos níveis governamentais onde 

possam ser cumpridas mais efetivamente. 

14. INTEGRAR, NA EDUCAÇÃO FORMAL E NA APRENDIZAGEM AO 

LONGO DA VIDA, OS CONHECIMENTOS, VALORES E HABILIDADES 

NECESSÁRIAS PARA UM MODO DE VIDA SUSTENTÁVEL. 

a.  Prover a todos, especialmente a crianças e jovens, oportunidades 

educativas que lhes permitam contribuir ativamente para o desenvolvimento 

sustentável. 

b.  Promover a contribuição das Artes e Humanidades, assim como das 

Ciências, na educação para sustentabilidade. 

c.  Intensificar o papel dos meios de comunicação de massa no aumento da 

conscientização sobre os desafios ecológicos e sociais. 

d.  Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma 

condição de vida sustentável. 

15. TRATAR TODOS OS SERES VIVOS COM RESPEITO E 

CONSIDERAÇÃO. 

a.  Impedir crueldades aos animais mantidos em sociedades humanas e 

protegê-los de sofrimento. 

b.  Proteger animais selvagens de métodos de caça, armadilhas e pesca que 

causem sofrimento extremo, prolongado ou evitável. 

c.  Evitar ou eliminar ao máximo possível a captura ou destruição de espécies 

não visadas. 

16. PROMOVER UMA CULTURA DE TOLERÂNCIA, NÃO-VIOLÊNCIA E PAZ. 
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a. Estimular e apoiar o entendimento mútuo, a solidariedade e a cooperação 

entre todas as pessoas, dentro das e entre as nações. 

b. Implementar estratégias amplas para prevenir conflitos violentos e usar a 

colaboração na resolução de problemas para administrar e resolver conflitos 

ambientais e outras disputas. 

c.  Desmilitarizar os sistemas de segurança nacional até o nível de uma postura 

defensiva não provocativa e converter os recursos militares para propósitos pacíficos, 

incluindo restauração ecológica. 

d.  Eliminar armas nucleares, biológicas e tóxicas e outras armas de destruição 

em massa. 

e.  Assegurar que o uso do espaço orbital e cósmico ajude a proteção ambiental 

e a paz. 

f.  Reconhecer que a paz é a plenitude criada por relações corretas consigo 

mesmo, com outras pessoas, outras culturas, outras vidas, com a Terra e com a 

totalidade maior da qual somos parte. 

O CAMINHO ADIANTE 

Como nunca antes na História, o destino comum nos conclama a buscar um 

novo começo. Tal renovação é a promessa destes princípios da Carta da Terra. Para 

cumprir esta promessa, temos que nos comprometer a adotar e promover os valores 

e objetivos da Carta. 

Isso requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de 

interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e 

aplicar com imaginação a visão de um modo de vida sustentável nos níveis local, 

nacional, regional e global. Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa e 

diferentes culturas encontrarão suas próprias e distintas formas de realizar esta visão. 

Devemos aprofundar e expandir o diálogo global que gerou a Carta da Terra, porque 

temos muito que aprender a partir da busca conjunta em andamento por verdade e 

sabedoria. 

A vida muitas vezes envolve tensões entre valores importantes. Isto pode 

significar escolhas difíceis. Entretanto, necessitamos encontrar caminhos para 

harmonizar a diversidade com a unidade, o exercício da liberdade com o bem comum, 
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objetivos de curto prazo com metas de longo prazo. Todo indivíduo, família, 

organização e comunidade tem um papel vital a desempenhar. As artes, as ciências, 

as religiões, as instituições educativas, os meios de comunicação, as empresas, as 

organizações não governamentais e os governos são todos chamados a oferecer uma 

liderança criativa.A parceria entre governo, sociedade civil e empresas é essencial 

para uma governabilidade efetiva. 

Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem 

renovar seu compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações 

respeitando os acordos internacionais existentes e apoiar a implementação dos 

princípios da Carta da Terra como um instrumento internacionalmente legalizado e 

contratual sobre o ambiente e o desenvolvimento. 

Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face 

à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação dos 

esforços pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida 
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Anexo F - Declaração  do Rio de Janeiro  

DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente  

Rio de Janeiro de 3 a 14 de junho de 1992 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Tendo-se reunido no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho 

de 1992. Reafirmando a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre  

o Meio Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972,  

e buscando avançar a partir dela, com o objetivo de estabelecer uma nova  

e justa parceria global por meio do estabelecimento de novos níveis 

cooperação 

 entre os Estados, os setores chave da sociedade e os indivíduos. 

Trabalhando com vistas à conclusão de acordos internacionais que respeitem os 

interesses de todos e protejam a integridade do sistema global de meio ambiente e 

desenvolvimento. 

Reconhecendo a natureza interdependente e integral da Terra, nosso lar, 

Problema: 

 

Princípio 1 

Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento 

sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a 

natureza. 

 

Princípio 2 

Os Estados, de conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os 

princípios de Direito Internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios 

recursos segundo suas próprias políticas de meio ambiente e desenvolvimento, e a 

responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não 

causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da 

jurisdição nacional. 

 

Princípio 3 
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O direito ao desenvolvimento deve ser exercido, de modo a permitir que sejam 

atendidas equitativamente as necessidades de gerações presentes e futuras. 

 

Princípio 4 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve 

constituir parte integrante do processo de desenvolvimento, e não pode ser 

considerada isoladamente deste.  

 

Princípio 5 

Todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito indispensável para o 

desenvolvimento sustentável, devem cooperar na tarefa essencial de erradicar a 

pobreza, de forma a reduzir as disparidades nos padrões de vida e melhor atender as 

necessidades da maioria da população do mundo. 

 

Princípio 6 

A situação e necessidades especiais dos países em desenvolvimento, em 

particular dos países de menor desenvolvimento relativo e daqueles ambientalmente 

mais vulneráveis, devem receber prioridade especial. Ações internacionais no campo 

do meio ambiente e do desenvolvimento devem também atender os interesses e 

necessidades de todos os países. 

 

Princípio 7 

Os Estados devem cooperar, em um espírito de parceria global, para a 

conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema 

terrestre. Considerando as distintas contribuições para a degradação ambiental 

global, os Estados têm responsabilidades comuns porém diferenciadas. Os países 

desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que têm na busca internacional do 

desenvolvimento sustentável, em vista das pressões exercidas por suas sociedades 

sobre o meio ambiente global e das tecnologias e recursos financeiros que controlam. 

 

Princípio 8 

Para atingir o desenvolvimento sustentável e mais alta qualidade de vida para 

todos, os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e 

consumo e promover políticas demográficas adequadas. 
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Princípio 9 

Os Estados devem cooperar com vistas ao fortalecimento da capacitação 

endógena para o desenvolvimento sustentável, pelo aprimoramento da compreensão 

científica por meio do intercâmbio de conhecimento científico e tecnológico, e pela 

intensificação do desenvolvimento, adaptação, difusão e transferência de tecnologias, 

inclusive tecnologias novas e inovadoras. 

 

Princípio 10 

A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação, no 

nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo 

deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio ambiente de que 

disponham as autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e 

atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar 

em processos de tomada de decisões. Os Estados devem facilitar e estimular a 

conscientização e a participação pública, colocando a informação à disposição de 

todos. Deve ser propiciado acesso efetivo a mecanismo judiciais e administrativos, 

inclusive no que diz respeito a compensação e reparação de danos. 

 

Princípio 11 

Os Estados devem adotar legislação ambiental eficaz. Padrões ambientais e 

objetivos e prioridades em matéria de ordenação do meio ambiente devem refletir o 

contexto ambiental e de desenvolvimento a que se aplicam. Padrões utilizados por 

alguns países podem resultar inadequados para outros, em especial países em 

desenvolvimento, acarretando custos sociais e econômicos injustificados. 

 

Princípio 12 

Os Estados devem cooperar para o estabelecimento de um sistema econômico 

internacional aberto e favorável, propício ao crescimento econômico e ao 

desenvolvimento sustentável em todos os países, de modo a possibilitar o tratamento 

mais adequado dos problemas da degradação ambiental. Medidas de política 

comercial para 

propósitos ambientais não devem constituir-se em meios para a imposição de 

discriminações arbitrárias ou injustificáveis ou em barreiras disfarçadas ao comércio 
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internacional. Devem ser evitadas ações unilaterais para o tratamento de questões 

ambientais fora da jurisdição do país importador. Medidas destinadas a tratar de 

problemas ambientais transfronteiriços ou globais devem, na medida do possível, 

basear-se em um consenso internacional. 

 

Princípio 13 

Os Estados devem desenvolver legislação nacional relativa a responsabilidade 

e indenização das vítimas de poluição e outros danos ambientais. Os Estados devem 

ainda cooperar de forma expedita e determinada para o desenvolvimento de normas 

de direito internacional ambiental relativas a responsabilidade e indenização por 

efeitos adversos de danos ambientais causados, em áreas fora de sua jurisdição, por 

atividades dentro de sua jurisdição ou sob seu controle. 

 

Princípio 14 

Os Estados devem cooperar de modo efetivo para desestimular ou prevenir a 

realocação ou transferência para outros Estados de quaisquer atividades ou 

substâncias que causem degradação ambiental grave ou que sejam prejudiciais à 

saúde humana. 

 

Princípio 15 

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 

amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 

houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 

científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 

 

Princípio 16 

Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente 

da poluição, as autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos 

custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando na devida conta o 

interesse público, sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais. 

 

Princípio 17 
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A avaliação de impacto ambiental, como instrumento nacional, deve ser 

empreendida para atividades planejadas que possam vir a ter impacto negativo 

considerável sobre o meio ambiente, e que dependam de uma decisão de autoridade 

nacional competente. 

 

Princípio 18 

Os Estados devem notificar imediatamente outros Estados de quaisquer 

desastres naturais ou outras emergências que possam gerar efeitos nocivos súbitos 

sobre o meio ambiente destes últimos. Todos os esforços devem ser empreendidos 

pela comunidade internacional para auxiliar os Estados afetados. 

 

Princípio 19 

Os Estados devem prover oportunamente, a Estados que possam ser afetados, 

notificação prévia e informações relevantes sobre atividades potencialmente 

causadoras de considerável impacto transfronteiriço negativo sobre o meio ambiente, 

e devem consultar-se com estes tão logo quanto possível e de boa fé. 

 

Princípio 20 

As mulheres desempenham papel fundamental na gestão do meio ambiente e 

no desenvolvimento. Sua participação plena é, portanto, essencial para a promoção 

do desenvolvimento sustentável. 

 

Princípio 21 

A criatividade, os ideais e a coragem dos jovens do mundo devem ser 

mobilizados para forjar uma parceria global com vistas a alcançar o desenvolvimento 

sustentável e assegurar um futuro melhor para todos. 

 

Princípio 22 

As populações indígenas e suas comunidades, bem como outras comunidades 

locais, têm papel fundamental na gestão do meio ambiente e no desenvolvimento, em 

virtude de seus conhecimentos e práticas tradicionais. Os Estados devem reconhecer 

e apoiar de forma apropriada a identidade, cultura e interesses dessas populações e 

comunidades, bem como habilitá-las a participar efetivamente da promoção do 

desenvolvimento sustentável. 
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Princípio 23 

O meio ambiente e os recursos naturais dos povos submetidos a opressão, 

dominação e ocupação devem ser protegidos. 

 

Princípio 24 

A guerra é, por definição, contrária ao desenvolvimento sustentável. Os Estados 

devem, por conseguinte, respeitar o direito internacional aplicável à proteção do meio 

ambiente em tempos de conflito armado, e cooperar para seu desenvolvimento 

progressivo, quando 

necessário. 

 

Princípio 25 

A paz, o desenvolvimento e a proteção ambiental são interdependentes e 

indivisíveis. 

 

Princípio 26 

Os Estados devem solucionar todas as suas controvérsias ambientais de forma 

pacífica, utilizando-se dos meios apropriados, de conformidade com a Carta das 

Nações Unidas. 

 

Princípio 27 

Os Estados e os povos devem cooperar de boa fé e imbuídos de um espírito de 

parceria para a realização dos princípios consubstanciados nesta Declaração, e para 

o desenvolvimento progressivo do direito internacional no campo do desenvolvimento 

sustentável. 
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Anexo G - Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 8  

 
Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos 

 
8.1 Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as 

circunstâncias nacionais e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% 

do produto interno bruto [PIB] nos países menos desenvolvidos 

8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da 

diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco 

em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra 

8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as 

atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade 

e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias 

empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros 

8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no 

consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da 

degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre 

Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a 

liderança 

8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 

todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, 

e remuneração igual para trabalho de igual valor 

8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 

educação ou formação 

8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, 

acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e 

eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização 

de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas 

formas 

8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros 

e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em 

particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários 
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8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo 

sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais 

8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para 

incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros 

para todos 

8.a Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio [Aid for Trade] 

para os países em desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, 

inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para a Assistência Técnica 

Relacionada com o Comércio para os países menos desenvolvidos 

8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o 

emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização 

Internacional do Trabalho [OIT] 
Fonte: Agenda 2030 (ONU, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


