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Pelo futuro da AmazOnia 

A Rede GTA - Grupo de Trabalho Amazô 
nico, criada em 1992, cadastrada no cor 
po consultivo do Conselho Econômico e 
Social da Organização das Nações Unidas 
e integrada por 51 3 organizações sociais 
e populares entre associações de ribeiri 
nhos, castanheiros, pescadores, seringuei 
ros, que-bradeiras de côco babaçu, povos 
indígenas, agricultores familiares, entida 
des ambientalistas, de assessoria e de pes 
quisa, decide com a realização da Cúpula 
Mundial para o Desenvolvimento Susten 
tável (WSSD 2002) ou Rio+ 10, tornar pú 
blicas as seguintes posições. 

For the future of the Amazon 

The GTA (Amazonian Work Group) Net, created 
in 1992, member of the consulting body of the 
Economic and Social Council of the United Nations 
and composed of 513 social and popular 
organizations, among which are river dwellers 
associations, nut gatherers, fishermen, rubber 
tappers, babaçu coconut cutters, indigenous 
peoples, family farmers, environmental and 
research entities, has decided to make public the 
following issues beca use of the World Summit on 
Sustainable Development (WSSD) or Rio+10. 



. 
Considerando que: 

A floresta tropical amazônica reúne 10% 
de todas as espécies vivas, abrange 40% 
das florestas tropicais e 20% das águas 
doces do planeta. Sua parte brasileira-da 
qual trataremos deste ponto em diante - 
corresponde a 65% de toda a Amazônia 
latino-americana. Nesse território, cinco oi 
tavos do país, vivem 20 milhões de pesso- 
as, entre as quais 180 povos indígenas e · Considering that: 
milhões de trabalhadores rurais e 
extrativistas. Esta população vive em três 
centros urbanos com mais de um milhão 
de habitantes e 23 cidades médias com po 
pulação entre 50 e 500 mil habitantes, além 
de uma enorme malha de pequenas sedes 
municipais, vilas, comunidades e localida 
des. Indicadores de desenvolvimento hu 
mano são baixos, com graves distorções no 
acesso a direitos básicos em saúde, edu 
cação e posse de terra. 

Apesar disto, existe uma forte tendência 
para a homogeneização no tratamento das 
questões sociais e ambientais na Amazô 
nia, inclusive no sistema educacional, não 
observando a complexidade que abriga 
uma extraordinária diversidade de 
ecossistemas, de grupos sociais e de pecu 
liaridades locais acentuadas pela distância 
dos centros de decisão. 

The Amazon Tropical Rainforest has 10% of ali 
living species, represents 40% of ali tropical 
rainforests and 20% of the planet's fresh water. 
Its Brazilian portion - which we will be dealing 
with from this point on - corresponds to 65% of 
ali Latin American Amazon. Twenty million people 
live in this territory, which corresponds to five 
eighths of the country. Among them are 180 
indigenous peoples and millions of rural workers 
and extrativists. This population lives in three 
urban centers with more than one million 
inhabitants, 23 medium-sized cities with a 
population ranging from 50.000 to 500.000 
inhabitants, and an enormous web of small 
communities, villages and municipality 
headquarters. Human development indicators are 
low and show grave distortions in access to basic 
rights in health, education and land ownership. 

Despite ali of this, there is a strong trend for 
homogenizing the treatment of social and 
environmental issues of the Amazon, including the 
educational system. This attitude totally disregards 
the complexity which shelters an extraordinary 
diversity of ecosystems, social groups and local 
peculiarities which are underscored due to its 
distance to decision centers. 
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Desde o início da formação da nação brasi 
leira, do ponto de vista da concentração de 
riqueza e poder, a Amazônia ocupa uma 
posição periférica no cenário nacional, sen 
do portanto periferia da periferia do siste 
ma econômico e político internacional. Ain 
da hoje, excetuando-se os povos indígenas 
e as populações tradicionais, sua ocupação 
é predatória e insustentável, orientada so 
bretudo para a exportação de matérias-pri 
mas para o sul do Brasil ou para países cha 
mados desenvolvidos ou ricos. Obviamen 
te a posição de "desenvolvidos" ou "ricos" 
está ligada à nossa posição de "subdesen 
volvidos" ou "pobres". 

Não é possível entender a Amazônia e o 
Brasil sem reconhecer no passado da região 
o genocídio quase total dos povos indíge 
nas - restam apenas J 00 mil índios de apro 
ximadamente 6 milhões que povoavam a 
Amazônia na época da chegada dos por 
tugueses. Junte-se a isso a exploração da 
mão-de-obra escrava dos povos negros afri 
canos. Ao longo dos séculos, as margens dos 
rios, o litoral e a fronteira sul da Amazônia 
Brasileira foram sendo devastados para ge 
rar uma riqueza que não ficou na região. 

Since the birth of the Brazilian nation, from the 
point of view of the concentration of wealth and 
power, the Amazon has held a marginal position 
in the national scenario: the periphery of the 
periphery of the international political and 
economic system. Still today, with the exception 
of the indigenous peoples and traditional 
populations, its occupatíon is predatory and non 
susta i na bl e, basically guided towards the 
exportation of raw materiais for the southern 
region of Brazil or for the so called wealthy or 
developed countries. Obviously, their "wealthy" 
and "developed" status is deeply linked to our 
"underdeveloped" and "poor" status. 
One cannot understand the Amazon and Brazil 
without recognizing the past genocide of almost 
all indigenous peoples - there are now only 
100.000 Indians of approximately 6 million who 
inhabited the region when the Portuguese 
colonizers first arrived. Along with this fact there 
was also the exploitation of the African slavery 
work force. Throughout the centuries, the river 
margins, the coast, and the southern border of 
the Brazilian Amazon were devastated to generate 
wealth that did not remain in the region. 



A atual fase do desenvolvimento capitalis 
ta, a chamada fase neoliberal, é responsá 
vel pelo agravamento desse quadro de de 
vastação ambiental e desigualdades soci 
ais. Controlado por grandes corporações 
privadas ou estatais, esse modelo tem im 
posto ao mundo uma lógica perversa de 
mercantilização das relações humanas e da 
natureza. É o motor da expulsão e da vio 
lência contra trabalhadores do campo, 
porque baseia-se na apropriação e concen 
tração de terra e riqueza. 

No Brasil, 2% dos proprietários ocupam 
56% da terra disponível. O latifúndio está 
relacionado à violência no campo, seja pela 
expulsão, exploração e até mesmo escravi 
dão de trabalhadores rurais, e nesse con 
texto, a Amazônia lidera esses índices. A 
questão fundiária é um dos principais pro 
blemas da região, afetando pescadores, 
quebradeiras de coco, indígenas, 
extrativistas, quilombolas, agricultores fa 
miliares e ribeirinhos. 

The present phase of capitalist development, the 
so called neoliberal phase, is responsible for the 
aggravation of this scenario of environmental 
devastation and social inequities. Controlled by 
great private or state corporations, this model has 
imposed a perverse logic upon the world: the 
mercantilization of human relations and of nature. 
It is the engine of exclusion of and violence against 
peasants for it is based on the appropriation and 
concentration of land and wealth. 

ln Brazil, 2% of land owners occupy 56% of the 
available land. The latifundio (huge landed 
estates) is related to violence in the fields, whether 
it be through the exclusion, exploitation or even 
slavery of rural workers; and the Amazon has 
leading numbers in this context. The latifundio is 
one of the main problems of the region, affecting 
fishermen, nut crackers, indigenous peoples, 
extrativists, family farmers, quilombo/as 
(inhabitants of communities formed by ex 
slaves), and river dwellers. 
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Apesar disto, a política de reforma agrária 
no Brasil considera pouco os aspectos 
socioculturais e ambientais no planeja 
mento e implantação de assentamentos, 
promovendo assim padrões impróprios de 
cultivo da terra e contribuindo para acirrar 
conflitos sociais. 

A Amazônia é vista como um celeiro de 
terras e de recursos naturais, destinado a 
resolver problemas do resto do país ou do 
mundo. As populações amazônidas foram 
excluídas por muito tempo da concepção 
e planejamento do uso da terra na região. 
A questão das unidades de conservação, 
neste ponto, tem sido emblemática. Se as 
prioridades para a conservação da Ama 
zônia foram amplamente discutidas sua 
implementação, no entanto, continua sen 
do feita de cima para baixo - seja na defi 
nição dos tipos de unidades, de seus limi 
tes, de seu entorno, entre outros aspectos. 
Isto resulta em perdas de direitos, haven 
do poucas compensações para as popula 
ções reassentadas. A exceção é a definição 
de Reservas Extrativistas, que desde o prin 
cípio tem sido feita com a participação di 
reta dos interessados. 

Despite all of this, agrarian reform policies in 
Brazil bear little consideration to sacio-cultural 
and environmental aspects in the planning and 
implementation of settlements, thus, promoting 
inadequate standards of land cultivation and 
contributing to intensify social conflicts. 

The Amazon is seen as an enormous cellar of 
land and natural resources, destined to solve 
problems of the rest of the country and the rest 
of the world. The Amazonian populations have 
been excluded for way too long in the process of 
planning the use of the land in the region. 
Regarding this point, the issue of the preservation 
units has been emblematic. The priorities for the 
preservation of the Amazon have been widely 
discussed, but its implementation is still being 
carried out top-down - whether it be in defining 
the types of units, the limits, or the outskirts, 
among other aspects. This results in the loss of 
rights, with little compensation for the resettled 
populations. The exception is the definition of 
Extrativist Reserves, which has been carried out 
with the direct participation of all interested 
parties since the start. 



O modelo implantado para a expansão da 
fronteira agrícola é insustentável. Primei 
ro, chegam as madeireiras, empobrecen 
do a floresta. Elas são seguidas pela pecu 
ária, que "amansa" a terra, para finalmen 
te chegarem as, monoculturas de grãos, em 
especial a soja, que, em poucos anos, exau 
rem a terra, obrigando o deslocamento 
para novas áreas, recomeçando o ciclo da 
devastação. Esse modelo está baseado na 
utilização, em larga escala, de insumos 
químicos e maquinários agrícolas, exigin 
do investimentos de capital subsidiados 
com recursos públicos. Gera altos índices 
de desmatamento, contaminação de solos 
e recursos hídricos, perda de biodiver 
sidade, entre outros problemas sociais e 
ambientais graves. Orientada para a expor 
tação, essa agricultura de larga escala au 
menta ainda mais a concentração de terra 
e renda. O desmatamento e as queimadas, 
em grande escala, são conseqüências na 
turais do atual modelo de desenvolvimen 
to imposto à região. 

The model implemented for the expansíon of the 
agricultura! boundary is non-sustainable. First of 
ali come the lumber companies, which impoverish 
the forest. They are followed by cattle farms, 
which "tame" the land. And in the end come the 
monocrops, especially soybean, which wear out 
the land in very little time. This forces the 
dislocation to new areas and the devastation cycle 
beqíns again. This model is based on the large 
scale use of chemical inputs and agricultura! 
machinery, which requires capital investments 
subsidized by public resources. It generates high 
leveis of deforestation, the contamination of the 

soil and water resources, biodiversity 
loss, among other severe social and 
environ-mental problems. This large 
scale agriculture, which is oriented 
towards exportation, increases the 
concen-tration of land and incarne 
even more. Deforestation and forest 
burnings, in grand scale, are the 
natural consequences of the present 
development model imposed upon 
the region. 



The genetic erosion of species and cultivated 
varieties are also the aftermath of this model. A 
great number of species and varieties, many of 
which are the result of the traditional treatment 
of indigenous peoples and communities, are 
simply vanishing. Genetic erosion is closely 
related to cultural erosion, for the latter generates 
uniformity of customs and the loss of traditional 
knowledge about agricultura! and biological 
diversity. This threatens the region's sovereignty 
to feed its peoples. Brazil also lacks adequate 
protection mechanisms for traditional knowledge 
associated to biodiversity. Communities are totally 
unprotected from the actions of biopiracy. 

The imposition of technological packages to small 
and medium-sized producers generates market 
dependency and extreme artificialization of 
nature. The traditional models of the use of na 
tural resources are not respected and the dialo 
gue between academic knowledge and traditional 
knowledge is still precarious. Other aggravating 
factors are the lack of efficient mechanisms to 
disseminate information about sustainable 
production alternatives among the Amazonian 
populations and the lack of official support for a 
high scale change and for the improvement of 
already existing sustainable production modes. 

A erosão genética das espécies e varieda 
des cultivadas é também resultado desse 
modelo. Grande número de espécies e va 
riedades, muitas das quais resultantes do 
manejo tradicional dos povos e comunida 
des, está desaparecendo. A erosão genéti 
ca está estreitamente relacionada com a ero 
são cultural, porque gera a uniformização 
de hábitos e a perda de conhecimentos tra 
dicionais sobre a agrobiodiversidade. Desse 
modo, ameaça a soberania alimentar dos 
povos da Amazônia. Também não há, no 
Brasil, mecanismos adequados de proteção 
dos conhecimentos tradicionais associados 
à biodiversidade. As comunidades estão, 
portanto, desprotegidas das ações da 
biopirataria. 

A imposição de pacotes tecnoló-gicos aos 
pequenos e médios produtores gera a de 
pendência do mercado e uma artifi 
cialização extremada do meio natural. Os 
modelos tradicionais de uso de recursos 
naturais não são respeitados, e o diálogo 
entre o saber acadêmico e o saber tradici 
onal ainda é precário. Agrava esse quadro 
a falta de mecanismos eficazes para a dis 
seminação de informação às populações 
amazônidas sobre alternativas produtivas 
sustentáveis, e a falta de apoio oficial para 
uma mudança de escala e o aprimoramen 
to dos modos sustentáveis de produção já 
existentes. 



No setor da pesca, esse modelo se traduz pelo 
avanço das formas industriais de exploração 
do recurso, com a redução dos 
estoques de peixes e a ameaça 
à sobrevivência de pescadores 
artesanais e moradores ribeiri 
nhos, conduzindo essas popu 
lações ao êxodo rural. A polui 
ção e o assoreamento dos rios 
devido ao desmatamento de suas margens 
agravam esse quadro. 

Nos últimos anos, tem havido uma tentativa 
de planejamento do desenvolvimento inte 
grado da região. No entanto, os investimen 
tos públicos federais continuam contribuin 
do para a devastação ambiental da Amazô 
nia - e aqueles destinados à área ambiental 
vêm diminuindo a cada ano, em franca con 
tradição com o discurso sobre as políticas 
ambientais. As linhas do Plano Plurianual de 
Ação do Governo Federal Brasileiro, conhe 
cido como Avança Brasil, não incorporam os 
princípios da sustentabilidade e da partici 
pação social. O zoneamento ecológico-eco 
nômico /ZEE) poderia ser eficaz para nortear 
um plan~amento sustentável, desde que ela 
borado e implementado com transparência 
e participação social. Também os 
zoneamentos estaduais deveriam ser leva 
dos em conta no planejamento da aplicação 
de investimentos e recursos públicos fede 
rais na Amazônia. 

ln the fishing sector, the model is translated 
through the advance of industrial forms of 
exploitation. This represents a reduction in the 
fish stock and a threat to the survival of craft 
fishermen and river dwellers which eventually lead 
to rural exodus. Pollution and sedimentation of 
the rivers d ue to the deforestation of their ma rgins 
are also aggravating factors. 

During the last years, there has been an attempt 
to plan an integrated development in the region. 
However, public federal investments still contribute 
to the environmental devastation of the Amazon. 
Moreover, the investments which are destined to 
the environment are dwindling year after year - 
an action which runs against the discourse about 
environmental policies. The Pluriannual Plan of 
the Brazilian Federal Government, known as 
Advance Brazíl, does not incorporate the 
principies of sustainability and social participation. 
The ecological-economic zoning could be an 
efficient tool to guide sustainable planning if it 
were elaborated and implemented with 
transparency and social participation. State zoning 
could also be taken into consideration when 
planning the application of federal public 
investments and resources in the Amazon. 



Os grandes projetos impostos à região cri 
am pressões migratórias para as cidades 
amazônicas, desprovidas de infra-estrutura 
urbana e de capacidade para atender as de 
mandas desse processo. Além dos impactos 
como a poluição e o consumo irracional de 
recursos naturais, essa ocupação desor 
denada gera conflitos sociais, dificultando a 
implantação de saneamento, energia, habi 
tação e serviços públicos como educação, 
saúde e geração de emprego e renda. 

Os grupos vulneráveis - mulheres, jovens, 
crianças, minorias étnicas - ficam expostos 
a uma cultura de criminalidade que chega 
até a beira dos rios, como no caso da pira 
taria contra pescadores e ribeirinhos. A falta 
de acesso à justiça, a impunidade e a au 
sência de cooperação participativa entre 
os países de fronteira da Amazônia agra- ,._ 
vam este quadro. 

The great projects imposed upon the region 
generate migratory pressure on the Amazonian 
cities, which totally lack urban infrastructure and 
the capacity to meet the demands of this process. 
Besides the impacts such as pollution and the 
irrational consumption of natural resources, the 
disordered occupation generates social conflicts, 
which, in turn, make it difficult to implement basic 
elements such as sewage, energy, housing and 
public services such as education, health and the 
creation of jobs and revenues. 
The vulnerable groups - women, youths, children, 
and ethnical minorities - are exposed to a criminality 
culture which reaches as far out as the river margins; 
such is the case of piracy against fishermen and 
river dwellers. The lack of access to justice, impunity 

and the absence of participatory 
cooperatíon among the 
bordering countries 
aggravate the case. 



Finalmente, considerando que: 

Os encontros preparatórios da Cúpula 
Mundial, promovidos pela Organização 
das Nações Unidas, têm orientado sua pau 
ta oficial para os eixos de erradicação da 
pobreza, implementação da Agenda 21 , 
proteção das bases naturais do desenvol 
vimento, mudança dos padrões de produ 
ção e consumo e go 
vernança, mas que os 
mesmos têm conse 
gui d o resultados 
decepcionantes, en 
fraquecendo a agen 
da internacional e 
direcionando as ne 
gociações considera 
das "sérias" para a 
Organização Mundi 
al do Comércio. 

E que: 

Observa-se uma demora na implementação 
dos compromissos assumidos em J 992, na 
Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento /Rio-92) 
pelo governo brasileiro, especificamente: 

Finally, let us 
consider these 
aspects: 

The preparatory 
meetings for the 
World Summit, 
promoted by the 
United Nations, 

have oriented the official agenda towards the 
eradication of poverty, the implementation of Agen 
da 21, the protection of the natural bases of 
development, changes in production and 
consumption patterns, changes in governmental 
patterns. But the results in these axes have been 
disappointing. This has weakened the international 
agenda and directed negotiations considered 
"serious" to the World Trade Organization. 

And also: 

We can observe a delay in the implementation of 
commitments assumed by the Brazilian 
Government in 1992 during the United Nations 
Conference on the Environment and Development 
(Rio 92). More specifically: 



Agenda2! 

Sua referência ficou restrita aos seto 
res governamentais de meio ambi 
ente, não sendo incorporada por 
outras áreas como economia ou pla 
nejamento. Existem ainda poucas 
experiências estaduais e locais de sua 
implementação. 

Convenção da Diversidade Biológica 

As populações tradicionais e os povos indí 
genas não contam com proteção eficaz para 
os conhecimentos tradicionais associados à 
biodiversidade, e a implementação da CDB 
se dá ainda por meio de uma Medida Provi 
sória da Presidência que atropelou Projeto 
de Lei amplamente discutido pela socieda 
de brasileira e já aprovado pelo Senado. 

Convenção Quadro das Mudanças Oimáôcas 

A ratificação do Protocolo de Kyoto pelos 
parlamentares brasileiros é um grande 
avanço, mas falta rever a posição do go 
verno federal sobre a exclusão das flores 
tas nativas das negociações do Mecanis 
mo de Desenvolvimento Limpo. 

Agenda 21 

Its reference has been restricted to government 
sectors of the environment and it was not 
incorporated by other areas such as economy 
and planning. There is still very little state and 
local experience on its implementation. 

Biologica/ Diversity Convention (BDC) 

The traditional populations and the indigenous 
peoples cannot count on effective protection for 
their traditional knowledge associated to 
biodiversity. Moreover, the implementation of the 
BDC has been achieved by a Presidential 
Executive Order, which ran over the Bill which 
was being widely discussed by the Brazilian society 
and had already been approved by the Senate. 

Convention on the State of C/imatic Changes 

The ratification of the Kyoto Protocol by Brazilian 
congressmen is a great advance, but the Fede 
ral Government's position on the exclusion of 
native forests from the Mechanism of Clean 
Development must still be reviewed. 



Pesquisa científica polemiza os grandes projetos para a região 
A exigência multidisciplinar e 
multicultural da sustenta 
bilidade, como definida desde 
documentos essenciais como 
Nosso Futuro Comum, coloca 
a necessidade de mudanças na 
concepção dos grandes proje 
tos de desenvolvimento. Os ei 
xos brasileiros de desenvolvi 
mento, formados na região 
amazônico por um conjunto de 
hidrovias, barragens e estradas, 
passam atualmente por uma re 
visão de estudo de impactos de 
pois da repercussão internacio 
nal de mobilizações sociais e es- 

tudos científicos. Os principais 
deles foram conduzidos pelo 
Instituto de Pesquisas da Ama 
zônia flPAM); em 2000, e pelo 
Projeto Dinâmica Biológica de 
Fragmentos Florestais, iniciativa 
conjunta do Instituto Smith 
sonian e Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia jlNPA), 
em 2001. Ambos alertaram so 
bre os riscos da concepção do 
programa ancorado na expan 
são da mono-cultura da soja 
com cenários de aumento da 
devastação em até 40% do 
biorna amazônico. Outro gran- 

de projeto científico internaci 
onal, o Experimento Biosfera 
Atmosfera da Amazônia ILBAJ, 
vem apontando evidências de 
que a Amazônia ainda absor - 
ve a maior parte da emissão 
de carbono de toda a Améri 
ca do Sul. O desenvolvimen 
to com justiça social e 
ambiental a partir de sua con 
cepção é visto pela Rede GTA 
- e por movimentos como o 
SOSXingu ou Fórum Carajás - 
como única alternativa para a 
sustentabilidade. 

~cientific research has generated controversy for the region's great projecn 
The multidisciplinary and multicultural 
requirements of sustainability, as defined 
even in essentia/ documents such as Our 
Common Future, have pushed the need for 
change into the conception of the great 
development projects. The Brazilian axes of 
development, formed in the Amazonian 
region by a group of hydroways, dams and 
roads, are presently undergoing a thorough 
revision of the study of impacts alter the inter· 
nationa/ repercussion of social and scientific 
study mobilization. The main one was 
conducted by the Institute of Amazonian 
Research in 2000 and by the Project 
Biological Dynamics of Forest Fragments, a 
joint initiative of the Smithsonian Institute 
and the National Institute of Research in the 

Amazon in 2001. Both of them cal/ed the 
attention to the risks regarding the very 
conception of the program whích was anchored 
on the expansíon of soybean monocrop, 
portrayíng sce-narios which predicted an 
increase of 40% in the devastation of the 
Amazonian biorna. Another great intemational 
scientific project, the Large Scale Biosphere 
Atmosphere Experiment in the Amazon (LBA), 
has pínpoínted evidence that the Amazon still 
absorbs the largest share of carbon emíssíons 
ín South America. Development based on so 
cial and environmental justice since its 
conception is seen by the GTA Net - and by 
movements such as SOS Xingu or Carajas 
Forum - as the sole alternative for 
sustainability . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Declaramos que: 

Rtjeitamos o atual modelo de desenvoMmen 
to, responsável pelos atuais índices de devasta 
ção ambiental, ameaçando comunidades locais, 
por meio da instalação de grandes projetos hi 
drelétricos, da extração indiscriminada de mi 
nérios, de monocultura e da exploração irracio 
nal de recursos madeireiros, entre outros; 

Repudiamos o financiamento de prqjetos com 
alto impacto social e ambiental na Amazônia, 
como os mendonados acima; 
Denunciamos a expropriação de terras e a vi 
olência contra os povos indígenas, 
quilombolas e comunidades locais, pela ação 
de grandes proprietários e de 
empreendimentos impostos à 
região, ameaçando a seguran 
ça alimentar e a vida desses gru 
pos; 
Rejeitamos os pacotes tec 
nológicos para a agricultura, que 
criam dependência e perda do 
poder de decisão dos pequenos 
produtores rurais; 
Rejeitamos a biopirataria e o 
patenteamento de produtos e conhe 
cimentos associados à bio-diversi 
dade. como práticas que amea 
çam a saúde e a integridade cul 
tural de povos indígenas, 
quilombolas, comunidades locais 
e toda a população pobre e 

We declare that: 
We reject the present model of development, 
responsible for the present leveis of 
environmental devastation. It severely threatens 
local communities through the installation of great 
hydroelectric projects, the indiscriminate 
extraction of minerais, monocrops and irrational 
exploitation of lumber, among others; 
We repudiate the financing of projects that have high 
social and environmental impact in the Amazon, as 
the ones mentioned above; 
We denounce the land expropriation and the violence 
against indigenous peoples, quilombo/as and local 
communities. This is the result of actions by great 
land owners and by ventures imposed upon the region 

and which seriously jeopardize 
the nourishment security and 
the very life of these groups; 
We reject technological packages 
for agriculture which generate 
dependency and the loss of 
decision power of small rural 
workers; 

We reject biopiracv and the 
patenti ng of pro d ucts and 

knowledge associated to the 
biodiversity, such as practices that 
threaten the health and cultural 

integrity of the indigenous 
peoples, quilombo/as, local 
communities and the entire 
poor and marginalized 
population of the Brazilian 
society; 



marginalizada da so 
ciedade brasileira; 

Denunciamos o não 
cumprimento ou o 
cumprimento parcial 
de acordos internaci 
onais para o desen 
volvimento sustentá 
vel, como descritos 
acima. 

Propomos como 
ações necessárias para o desenvolvimento 
sustentável da Amazônia: 
Reconhecer os povos indígenas, 
quilombolas e comunidades locais como 
partícipes de uma estratégia global de con 
servação da biodiversidade; 

Priorizar a multiplicação e consolidação de 
sistemas produtivos integrados, baseados 
no uso racional da biodiversidade, por meio 
da adoção de práticas agroecorógicas e 
agroextrativistas; 

Incentivar a agregação de valor de produ 
tos regionais por meio da agroindústria e 
indústria de transformação e uso estético 
de produtos naturais, de preferência em 
nível local e comunitário; 

Criar mecanismos de pagamento direto às 
populações da Amazônia, responsáveis pelo 
uso sustentável e conservação de recursos 
naturais, pelos serviços ambientais presta 
dos; 

We denounce the non compliance or partial 
compliance to international agreements for 
sustainable development, such as the ones 
mentioned above. 
These are our propositions for sustainable 
development of the Amazon: 
Recognizing the indigenous peoples, quilombo/as, 
and local communities as participants of a global 
strategy for the preservation of biodiversity; 
Prioritizing the multiplication and consolidation of 
integrated productive systems, based on the 
rational use of biodiversity by adopting 
agroecologic and agroextrativist practices; 
Promoting the aggregation of value of regional 
products through agroindustry and the 
transformation industry and the aesthetic use of 
natural products, preferably ln local and 
community leveis; 
Creating mechanisms for direct payment to 
Amazonian populations responsible forsustainable 
use and preservation of natural resources; 



20 

Aprofundar o processo de democratização 
do Estado, criando ou implementando me 
canismos de participação e controle da so 
ciedade na concepção e implementação de 
políticas públicas, estendendo esta propos 
ta para as ações dos poderes legislativo, exe 
cutivo e judiciário. O Estado precisa tam 
bém se fazer presente no interior da Flores 
ta, levando o direito cidadão à toda região; 

Incluir os custos sociais e ambientais nos 
acordos comerciais internacionais e em to 
das as negociações de cooperação regional; 

Implementar efetivamente os compromis 
sos mundiais assumidos no Rio de Janei 
ro, em l 992, como instrumentos para uma 
nova governança local e planetária; 

Criar mecanismos fiscais para a remuneração 
aos entes federativos que 
favoreçam a prestação de 
serviços ambientais; 

Reavaliar a metodologia dos 
estudos de impacto social e 
ambiental por projetos, incor- 
porando o conceito de impac- 
to territorial agregado; 

Universalizar o acesso à energia, 
garantindo energia para as comu 
nidades isoladas ou rurais, e descen 
tralizar o sistema nacional de geraçi9 de 
energia, utilizando múltiplas fontes susten 
táveis em uma nova matriz energética; 

Amplifying the democratization process of the 
State, creating or implementing mechanisms of 
societal participation and control in the conception 
and implementation of public policies; and also 
extending this proposal to actions of the legislative, 
executive, and judiciary powers. The State must 
also be present deep in the forest, taking citizen 
rights all throughout the region; 
Including social and environmental costs in the 
foreign trade agreements and in all negotiations 
of regional cooperation; 
Effectively implementing the global commitments 
assumed in Rio de Janeiro in 1992 as instruments 
for a new local and planetary leadership; 
Creating fiscal mechanisms to pay federal entities 
which favor environmental services; 
Reevaluating the methodology of the studies of 
the social and environmental impacts of projects, 
incorporating the concept of aggregated territorial 
impact; 
Universalizing the access to energy, guaranteeing 

energy supply for isolated or rural communities 
and decentralizing the national energy 

generation system by using 
multiple sustainable sources in 

a new energy matrix; 



Conoidonar os incentivos fiscais para a ex 
pansão da fronteira agrícola a sistemas de 
produção sustentáveis; 

Intensificar, nos diversos 
níveis da administração 
pública, ações que con 
tribuam para a redução 
de desmatamentos e 
queimadas na Amazô 
nia, favorecendo alter 
nativas à derrubada e 
ao uso do fogo; 

Adequar a política pública educacional às 
diferentes realidades amazônicas, contem 
plando estratégias como: metodologia da 
alternância, educação bilíngüe para os po 
vos indígenas, valorização de conhecimen 
tos tradicionais nas áreas de saúde, educa 
ção, cultura; e a oralidade como meio legí 
timo de transmissão de conhecimento, pro 
piciando o empoderamento dos povos 
amazônidas; 

Reconhecer, particularmente, os direitos 
dos povos indígenas e quilombolas sobre 
seus territórios, e o direito inalienável de 
continuar a manejar, guardar, intercambiar 
e gerir a biodiversidade e os ecossistemas 
que se encontram sob sua guarda, acima 
de qualquer interesse comercial externo; 

Conditioning fiscal incentives for the expansion 
of the agricultura! frontier to sustainable 
productive systems; 

Intensifying, in various leveis of public 
administration, actions which contribute to the 
reduction of deforestation and burnings in the 
Amazon and favor alternatives to the cutting down 
of trees and the use of forest fires; 

Adjusting public education policies to the different 
Amazonian realities by contemplating strategies 
such as methodology alternation; bilingual 
education for the indigenous peoples; valorization 
of traditional knowledge in health, education, and 
culture; and orality as a legitimate means of 
transmission of knowledge; these are measures 
to empower the peoples of the Amazon; 

Recognizing the rights of indigenous peoples and 
quilombo/as over their territories and also their 
inalienable right of dealing with, safekeeping, 
interchanging and managing the biodiversity and 
ecosystems that are under their guard, above 
any foreign trade interest; 



Criar e implementar mecanismos para ga 
rantir a proteção das reservas indígenas e 
terras de quilombo, seu entorno e 
ecossistemas associados; 

Adequar e revisar a legislação pertinente aos 
recursos pesqueiros, fauna, flora e minerais, 
visando proteger os interesses das popula 
ções da Amazônia e seu meio ambiente; 

Adotar e implementar a moratória total e efe 
tiva para qualquer introdução de organismos 
geneticamente modificados (OGMs} no sis 
tema agrícola, até que seja provado que os 
mesmos não apresentam risco à saúde e ao 
meio ambiente, aplicando-se o princípio da 
precaução previsto na Agenda 21 ; 

Direcionar as instituições de pesquisa agrí 
cola e assistência técnica rural para promo 
ver e apoiar uma agricultura social e 
ambientalmente sustentável, estimulando a 
criação e utilização de tecnologias limpas, 
apropriadas e apropriáveis; 

Gerar e difundir conhecimentos em ciência 
e tecnologia orientados para as demandas 
locais, a partir das necessidades levantadas 
junto aos grupos comprometidos com o uso 
sustentável dos recursos naturais, integran 
do as comunidades também na sua formu 
lação e utilização; 

.................................... 

Creating and implementing mechanisms to 
guarantee the protection of indigenous reserves 
and quilombo/a territories, the associated outskirts 
and ecosystems; 
Adjusting and revising the legislation regarding 
the fauna, flora, minerais, and fishing resources, 
with the objective of protecting the interests of 
the peoples of the Amazon and their environment; 

Adopting and implementing the complete and effective 
moratorium over the introduction of genetically 
modified organisms in the agricultura! system until it 
has been proven that they do not represent any harm 
to people's health and to the environment. This shall 
be done in compliance to the precaution principie 
established in the Agenda 21; 

Directing institutions of agricultura! research and 
of rural technical assistance soas to promote and 
support social and environmentally sustainable 
agriculture, stimulating the creation and use of 
clean, appropriate and appropriable technology; 

Generating and sharing scientific and 
technological knowledge oriented towards the 
local demands, based on needs analysis of groups 
committed to the sustainable use of natural 
resources; the communities shall also take part 
in the formulation and use of such knowledge; 



Comunidades amazônicas exercem papel fundamental_para a floresta 
A riqueza de experiências eco- mínimo impacto possível. Áre- criação e pela cooperação. Co- 
nhecimentos dos mais variados as de corte de madeira com munidades seculares ou rema- 
grupos humanos que vivem na técnicas inovadoras de mane- nescentes de outros ciclos eco- 
Amazônia é um dos maiores jo entre árvores mães e árvo- nômicos da história brasileira, 
patrimônios da luta que envol- res filhas. Povos indígenas com como da pecuária ou da bar- 
ve também o direito dos seres tradições ancestrais de objetos racha. Possibilidades vislumbra- 
vivos que habitam suas regi- cotidianos de elevado valores- das por grupos pressionados 
ões ecológicas. Pescadores que tético. Agricultores que buscam por direitos básicos agredidos, 
celebram acordos sobre os li- sistemas de produção integra- como ainda acontece muitos 
mites de quantidade de pesca dos com a floresta e os novos anos depois da morte do mais 
ou períodos de respeito à re- frutos e sabores que podem conhecido de seus membros, 
produção dos peixes. Morado- ser oferecidos ao mundo. Can- Chico Mendes, e de tantas 
res das beiras dos rios que or- ções comunitárias que celebram outras no passado e no pre- 
ganizam lagos para uso ou os valores da solidariedade, da sente. O futuro biológico e 
para a preservação. Comuni- natureza e da vida. Relações climático da Amazônia está in- 
d ades extrativistas que humanas onde muitas vezes o timamente ligado com o futu: 
pesquisam técnicas para retira- dinheiro está ausente e o tem- ro social e cultural de suas co- 
da de recursos naturais com o po passa a ser definido pela munidades. 

The Amazonian communities play a fundamental role in the f orest 
The~lthofe,q::,eneiceardmcM1edgeofthemostctiverse 
h.rnan groopsofttef'.rnazoo is creofthe greatesthmges 
in a struggle wflich aso involves the rights of /Mng beings 
that inhabit tnese ecological regions. FIShermen that settJe 
agreements over fishing quot.as or observance pericds due 
to reproduction. River dwellers that create lakes for their 
own use or for the sake of preservation. Extrativist 
communities that research new techniques to remove 
natural resources with the least possible impact. Logging 
areas wflich appo/cutting edgetedlniques forthe handling 
of mother-trees and their offspring. lndigenous peoples 
with ancestral traditions of daio/ objects with high aesthetic 
value. Crop farmers who seek production systems 

integrated to the forest and the fruit and flavoo that can 
be oftered to the world. Communit:y folk songs that 
celebrate lhe value of solldarity. nature and life. Human 
relations in wflich money is absent and time is defined 
through creation and cooperation. Agelong 
communities or reminiscent of past economic cydes of 
the Brazilian history such as the cattle ranching cyde or 
the rubber tapping cycle. Possibilities conjectured by 
groups pressured by infringed basic rights, as it sti/1 
occurs years after the assassination of their most 
prominentmember: Chico Mendes. The biological and 
climatic future of the Amazon is closely linked to the 
social and cultural future of its communities. 



Implementar os mecanismos de 
gestão ambiental e zoneamento 
ecológico da malha urbana dos 
municípios e estados da Ama 
zônia; 

Incentivar a utilização de sistemas integra 
dos rodoviários, ferroviários e hidroviários, 
com prioridade para modelos coletivos que 
reduzam os níveis de poluição e favoreçam 
o uso racional de recursos naturais. 

Dispostos a contribuir para a construção des 
se cenário, a Rede GTA se compromete a: 

Continuar, por meio do trabalho e compro 
misso de cada uma das suas entidades 
filiadas, a trabalhar pelos princípios e prá 
ticas que foram apontados acima, buscan 
do sempre o aumento de escala dos mes 
mos, e a coordenação entre as ações e os 
atores sociais que os praticam; 

Fortalecer e desenvolver as organizações 
sociais e populares da Amazônia, assim 
como sua coordenaçâo. através de redes 
como o Grupo de Trabalho Amazônico 
(GTAJ ou a Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira (C01ABJ, 
entre outras, como protagonistas da vida 
social e política na região; 

Implementing the mechanisms of environmental 
management and ecological zoning in the urban 
areas of municipalities and states of the Amazon; 

Stimulating the use of integrated highway, railway 
and hydroway systems; greater priority shall be 
given to collective models that reduce the pollution 
levels and favor the rational use of natural resources. 

The GTA Net is willing to contribute to the construction 
of such scenario and is committed to: 

Continue to work for the principies and practices 
that have been pointed out previously, continuously 
seeking an increase in scale and the coordination 
among the actions and the social actors. This shall 
be done through the work and commitment of each 
one of the GTA's affiliated entities; 

Strengthen and develop social and popular 
organizations of the Amazon, as well as coordinate 
their status, through nets such as the GTA or the 
Coordination of the Indigenous Organizations of 
the Amazon (COIAB), as protagonists of the 
region's social and political life; 



Impulsionar o Fórum Social Pan Amazôni 
co como espaço de encontro, conhecimen 
to e partilha dos povos e nações 
amazônidas, visando a articulação de pro 
postas de luta contra o neoliberalismo e de 
propostas de construção alternativa do de 
senvolvimento sustentável; 

Tecer a mais ampla rede de relações políti 
cas com organizações sociais, sindicais, 
políticas, ONGs e governos em todos os 
níveis, no Brasil e no mundo, visando for 
talecer os objetivos e conteúdos propos 
tos neste posicionamento; 

Trabalhar para a articulação de cam 
panhas regionais, nacionais e inter 
nacionais, visando a conscientização, 
sensibilização e solidariedade 
entre os povos da Amazônia e de 
todo o mundo, em favor da 
sustentabilidade e da mu- 
dança do atual modelo de 
desenvolvimento predató 
rio, irracional e injusto. 

Propel the Pan Amazonian Social Forum as a 
meeting place so that the peoples and nations of 
the Amazon can share knowledge with the objective 
of articulating struggle proposals against neo- 
1 ibera li sm and proposals for alternative 
constructions of sustainable development; 
Weave a far-reaching net of political relations 
with social or political organizations, unions, 
NGOs, and governments in all levels, in Brazil 
and abroad, with the aim of strengthening 
objectives and contents; 
Work for the articulation of regional, national and 
international campaigns to raise awareness, 
sensitize, and generate solidarity among the 
peoples of the Amazon and of the world; all in 

favor of sustainability and a of drastic 
change in the present model of 

predatory, irrational, and unfair 
development. 



~obre o Programa Piloto para Protetão 
da1 flore1ta1 Tropicai1 Bra1ileira1 - PP67: 

O Programa Piloto para Proteção das Flo 
restas Tropicais do Brasil foi proposto como 
uma alternativa de financiamento para a 
proteção da Amazônia nos anos em que a 
mesma ocupava um lugar de destaque na 
mídia internacional, e se dizia que o Brasil 
era incapaz de gerenciar a riqueza da re 
gião e protegê-la da devastação. Às vés 
peras da Rio 92, com a pressão da socie 
dade civil da Amazônia reunida no recém 
criado GTA, o governo brasileiro e os doa 
dores internacionais iniciaram o desenho 
do que seria um programa inovador para 
a proteção de nossa região. 

Os diversos projetos que formavam o pro 
grama deveriam compor um todo equilibra 
do, e teriam USS 340 milhões, em dez anos, 
dos doadores internacionais e do Banco 
Mundial, além de uma contrapartida brasi 
leira que variava, segundo os projetos, en 
tre 1 O e 20% do total. 

About the Pilot Program for 
the Protection of Brazilian Rainf orem/PP67: 

The Pilot Program for the Protection of Brazilian 
Rainforests was proposed as a financing 
alternative for the protection of the Amazon 
during the years in which it held a highlighted 
position in the international media and it was 
said that Brazil was incapable of managing the 
wealth of the region and protecting it from 
devastation. On the eves of the Rio Summit, 
pressured by the civil society of the Amazon 
joined in the recently created GTA, the Brazilian 
Government and international donors started 
drafting a groundbreaking program for the 
protection of the region. 
The various projects which formed the program 
had to compose a balanced whole and would have 
US$ 340 million, in ten years, from international 
donors and the World Bank. They would also have 
a Brazilian contra account which varied, according 
to the project, from 10 to 20% of the total amount. 



A realidade de sua implementação foi cru 
el. Parte dos projetos demoraram anos para 
começar, rompendo o equilíbrio previsto ini 
cialmente. Poucos recursos prometidos che 
garam na ponta das comunidades, a 
contrapartida brasileira nem sempre chegou 
ao programa, a taxa de desmatamento da 
Amazônia continua elevada e o modelo de 
desenvolvimento imposto à região, como 
descrito acima, continua insustentável com 
raras exceções estaduais. 

O programa errou por soberba. Seus obje 
tivos estavam bem além dos meios colo 
cados à disposição de seus executores. 
Além disto, a inexistência de experiências 
cujo desenho e gestão envolviam atores 
com interesses tão distintos criou dificul 
dades e a necessidade de um novo modus 
vivendique influenciou, parcialmente, até 
o Banco Mundial. 

Colocadas essas questões, nem tudo é ne 
gativo com relação ao PPG7. O primeiro 
aspecto que deve ser louvado é a criação 
de uma nova forma de se fazer projetos, 
com envolvimento de diferentes atores e 
a negociação coletiva das melhores solu 
ções. O aprendizado tem sido rico e pode 
servir de paradigma para outros projetos 
nacionais e internacionais, se soubermos 
aproveitar as lições aprendidas e acelerar 
os processos de negociação. 

The implementation of the program was 
realistically cruel, though. Part of the projects took 
years to leave the desks, shattering the predicted 
balance. Few promised resources actually 
reached the communities, the Brazilian contra 
account not always reached the program, the 
deforestation rate in the Amazon is still high, and 
the development model imposed upon the region, 
as described above, is still non-sustainable with 
rare regional exceptions. The program failed due 
to excessive pride. Its objectives were way 
farfetched. Moreover, the lack of experience of 
the various actors with distinct interests generated 
difficulties and the need to create an entirely new 
modus vivendi which even influenced, though 
partially, the World Bank. 

But not everything is negative in relation to the 
PPG7.The first aspect that should be praised is the 
creation of a new form of making projects, with 
the involvement of different actors and the collective 
negotiation of the best solutions. The learning 
process has been rich and can serve as a paradigm 
for other domestic and foreign projects if we learn 
to take advantage of the lessons learned and to 
speed up the negotiation process. 



No quadro conceituai da Agenda 2 J, o 
PPG7 pode ser visto como um experimen 
to, em pequena escala, de gestão compar 
tilhada de um programa que busca a 
sustentabilidade. 

Outro aspecto positivo foi o reforço dos 
departamentos estaduais de meio ambi 
ente (OEMAS) e dos centros de pesquisa 
da região. No entanto, o governo brasilei 
ro e os governos estaduais, com poucas 
exceções, falharam por não terem coloca 
do recursos humanos ou priorizado uma 
política de consolidação dessas instituições, 
contrapartida necessária e fundamental 
para as ações do PPG7. 

A demarcação das terras indígenas, os pro 
jetos demonstrativos e os projetos nas re 
servas extrativistas são exemplos do poten 
cial de parceria entre sociedade civil, o go 
verno brasileiro e a cooperação internacio 
nal. A consolidação das redes envolvidas, 
Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) e Rede 
Mata Atlântica (RMA), é, em parte, uma vi 
tória do programa. No entanto, reco 
nhecemos que nunca conseguimos, 
como sociedade civil, articular as di 
versas iniciativas para dar-lhes o im 
pulso necessário para sua mudança de 
escala e uma maior coesão em torno 
do modelo efetivo de desenvolvimen 
to sustentável. 

ln the conceptual framework of Agenda 21, the 
PPG7 can be viewed as an experiment, in smali 
scale, of shared management of a program that 
seeks sustainability. 

Another positive aspect was the back up of regio 
nal environmental departments and the research 
centers of the region. However, the Brazilian Fe 
deral and State Governments, with few exceptions, 
failed for not having made available human 
resources or for not prioritizing a consolidation 
policy for these institutions - indispensable 
measures for the actions of the PPG7. 

The demarcation of indigenous lands, the 
demonstrative projects and the projects in the 
extrativist reserves are examples of the 
partnership potential among the civil society, the 
Brazilian government and international 
cooperation. The consolidation of the involved 
nets, Amazonian Work Group and Atlantic Forest 
Net, is, in part, a victorious aspect of the program. 
However, we recognize that we have never 
managed, as a civil society, to articulate the 
various initiatives to give them the necessary 
propulsion for a change in scale and greater 
cohesion required by an effective model of 
sustainable development. 



. 
A análise da implementação do PPG7 /eva a 
uma conclusão importante: é impossível, den 
tro de um programa de cooperação interna 
cional, conseguir suficiente força e impacto 
para mudar o modelo de insustentabilidade 
imposto à região. É preciso mais. 

É preciso, com base nas informações e expe 
riências acumuladas, inclusive as de negoci 
ações entre atores, redefinir todo o planeja 
mento para a região, criando coerência en 
tre as políticas públicas locais, estaduais, fe 
derais e mundiais, especialmente entre nas 
propostas dos diferentes ministérios brasilei 
ros, com os objetivos propostos, aglutinando 
forças e instituições para impulsionar o de 
senvolvimento sustentável da região. 

A análise de erros e os aprendizados do Pro 
grama Piloto permitiu o desenho de uma 
segunda fase ao mesmo tempo mais ambi 
ciosa, pois se propõe a atuar como um pro 
grama brasileiro norteador de políticas pú 
blicas, e mais "pé no chão", pois busca 
redirecionar recursos internos de áreas mais 
abrangentes para somar aos provenientes 
da cooperação internacional. 

O desenho institucional é um desafio a ser 
encarado com paciência e persistência, pois 
sua complexidade pode, à primeira vista, as 
sustar os múltiplos participantes. No entan 
to o aprendizado adquirido na primeira fase 
deve ser lembrado constantemente, pois não 
devemos repetir os mesmo erros no futuro. 

The implementation analysis of the PPG7 takes 
us to an important conclusion: in a program of 
international cooperation, it is impossible to obtain 
enouqh force and impact to change the model of 
non-sustainability imposed upon the region. We 
need much more. 

We need to redefine the entire planning process 
for the region, based on gathered information and 
experiences, including the negotiations among 
the actors. This will foster coherence among lo 
cal, state, federal, and global public policies, 
especially among the proposals of Brazilian 
ministries, gathering forces and institutions to 
propel the region's sustainable development. 

The analysis of errors and the content learned with 
the Pilot Program enabled the d rafting of a second 
phase. This phase is, at times, even more 
ambitious, since it proposes to act as a Brazilian 
project to guide public policies; but it is also a bit 
more "down to earth" since it seeks to redirect 
domestic resources of wider areas to be added to 
those originating from international cooperation. 

The institutional d rafting is a challenge that must be 
faced with patience and persistence for its complexity 
can, at first sight, frighten the multiple participants. 
However, the lessons learned during the first phase 
must be remembered constantly so we do not 
commit the sarne mistakes in the future. 



Devemos também lembrar que, por mais 
que parte das experiências financiadas com 
recursos do PPG7 sejam inovadoras e ex 
pressem o início de um nova forma de coo 
peração internacional entre governos e so 
ciedade civil, elas não resultam de um pro 
jeto articulado de desenvolvimento susten 
tável para a Amazônia. Pelo contrário. Se 
por um lado, os países ricos expressavam 
sua "generosidade" e compromisso com a 
sustentabilidade da Amazônia, com experi 
ências de cooperação como o PPG7, por 
outro lado solidificavam uma relação eco 
nômica extremamente predatória com o 
Brasil, levando a nação ao endividamento 
de grande parte do seu PIB. O Brasil é um 
exportador líquido de capitais para esses 
mesmos "generosos" países ricos. Desde 
1998, o pagamento dos serviços da dívi 
da, uma prioridade do governo para man 
ter a "credibilidade" do país no mercado 
mundial, aumentou continuamente, en 
quanto a execução orçamentária do 
Mínistério do Meio Ambiente decresceu em 
proporção inversa. 

Cabe ainda ressaltar a extrema dependência 
do setor ambiental brasileiro por recursos 
externos, tornando-o cada vez mais frágil e 
suscetível à alternância de desembolsos e 
negociações de novos recursos, uma vez que 
o ciclo de empréstimos e pagamentos de dí- · 
vidas oscila em função de variáveis estrutu 
rais e conjunturais, levando a uma sit~.ação 
de descontinuidade dos programas. 

We must also remember that, even though part 
of the experiences financed with resources of the 
PPG7 were innovating and expressed the 
beginning of a new form of international co 
operation between governments and the civil 
society, they do not result from an articulated 
project of sustainable development for the 
Amazon; very much to the contrary. On one 
hand, rich countries expressed their "generosity" 
and commitment to the sustainability of the 
Amazon with cooperation experiences such as the 
PPG7; but, on the other hand, they solidified an 
extremely predatory economic relation with 
Brazil, forcing the country to contract ever 
increasing debts. Brazil is a great exporter of 
liquid capitais to these so called "generous" rich 
countries. Since 1998, the payment of the debt's 
service charges, a priority of the Government to 
upkeep the country's credibility in the foreign 
market, increased drastically, while the budget 
of the Ministry of the Environment has decreased 
in inverse proportion. 

It still behooves us to underscore the extreme 
dependency of the Brazilian environmental sector 
on foreign resources, which makes it even more 
fragile and vulnerable to the alternation of 
disbursements and negotiations of new resources. 
This occurs since the cycle of loans and debt 
payments fluctuates due to structural and 
conjectura! variables, which eventually leads to 
the discontinuity of programs. 



Dessa forma, cabe-nos um duplo movrrv 
to enquanto sociedade civil amazón«: , 
portadora de um compromisso com un, 
novo modelo de desenvolvimento para , 
Amazônia e para o Brasil: 
cobrar dos doadores internacionais a dis 

cussão e o posicionamento sobre as con 
tradições estruturais de sua relação econô 
mica com o Brasil e, logo, com a Amazônia . 

.• cobrar do governo brasileiro a iniciativa de 
colocar em prática todo o discurso de valori 
zação da política ambiental e de alterar os 
mecanismos de financiamento da política na 
cional de meio ambiente, compatibilizando 
as políticas públicas econômicas, agrárias, de 
infra-estrutura, de consumo e de desenvol 
vimento com a sustentabilidade econômica, 
social e ambiental. • 

This way, we have two major tasks as an 
Amazonian civil society, which embraces the 
commitment to a new model of development for 
the Amazon and for Brazil: 

• Having international donors discuss the 
structural contradictions of their relations with 
Brazil and, consequently, with the Amazon; 

• Demanding, from the Brazilian Government, the 
initiative to put into practice their discourse on 
the valorization of an environmental policy and 
to change the finance mechanisms of the national 
environmental policies, so as to create 
compatibility between public economic, agrarian, 
infra-structure, consumption, and development 
policies and economic, social, and environmental 
sustainability. • 
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·INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 
Data I I -- Cod. '?J r. 

REDE GTA 
GRUPO DE TRABALHO AMAZÔNICO 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL É INDISPENSÁVEL NA SUSTENTABILIDADE 

O surgimento de uma iniciativa multilateral para o desenvolvimentosustentável'da Amazônia, em 
1992, coincidiu com a organização de setores historicamente marginalizados nas decisões políticas 
dessa enorme região do mundo. Seringueiros, mulheres, castanheiros, quebradoras de côco babaçu, 
pescadores, ribeirinhos, agricultores familiares, povos indígenas e entidades ambientalistas ou de 
pesquisa formaram a rede GTA. Essa diversidade de vozes reorientou uma parcela do Programa Piloto 
de Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras, obtendo a destinação de recursos para projetos 

· demonstrativos voltados ao manejo de recursos naturais ou ao reconhecimento dos conhecimentos 
tradicionais. 

A missão da rede GTA é defender a participação dos povos amazônicos na construção de uma 
Amazônia justa, sustentável, viável e diferente. Esse objetivo continua atual depois de dez anos, pois a 
consciência ecológica financiada com resíduos financeiros vindos do lado desenvolvido do planeta não 
chegou à maioria da sociedade e muito menos atingiu os grandes grupos que dominam 
impessoalmente o mundo, visando apenas lucros imediatos sem responsabilidade social ou 
ambiental. As estratégias para alcançar a sustentabilidade (ambiental, social, cultural, econômica e 
política) precisam ser reformuladas para compensar o tempo que se esgota para a natureza e para as 
comunidades. A rede investe na capacitação de lideranças, no fortalecimento institucional e no 
empoderamento das bases sociais como meios de internalizar socialmente essa construção de um 
futuro sustentável. Muitas dessas lições foram construídas autonomamente por comunidades 
organizadas no interior da floresta, aprendendo a manejar suas águas e florestas. Outras foram 
elaboradas em parceria com programas como o próprio PPG7. 

Se nem sempre essas lições de harmonia entre sociedade e natureza transformaram-se em 
políticas públicas nos planos nacional ou mundial, a existência de uma estrutura flexível como a rede 
GTA permitiu que fossem disseminadas e incorporadas por setores cada vez mais amplos de 
moradores das florestas, dos rios e das cidades. O conceito de uma rede social descentralizada, 
articulando a grande diversidade cultural e étnica da região amazônica, continua sendo inovadora até 
mesmo para as organizações não-governamentais, confederações setoriaís e movimentos sociais 
que a integram. 

Mas é dessa maneira que quinhentas entidades amazônicas superam distâncias e desigualdades 
para mostrar a cara e a voz da Amazônia em encontros como a Cúpula Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável - mesmo que pressões e interesses adversos tentem reduzir sua · 
importância no cenário mundial. E levar à mensagem de que, sem participação da diversidade social, 
não pode existir sustentabilidade. · 

GTA - Grupo de Trabalho Amazônico 
SAIS Canteiro Central do Metrô, lote 8, galpão 1 
70610-000 Brasília-DF - (OXX61) 346-7048 

www.gta.org.br - gtanacional@gta.org.br 



GTA NETWORK 
AMAZONIAN WORK GROUP (GTA) 

SOCIAL PARTICIPATION IS FUNDAMENTAL FOR SUSTAINABILITY 

The birth of a multilateral initiative for the development of a sustainable Amazon in 1992 took 
place at the sarne time in which various sectors, which had been historically marginalized , started 
taking part in political decisions of this enormous region. Rubber tappers, women, nut gatherers, 
babaçu coconut cutters, fishermen, riverine populations, farmers, indigenous peoples and 
environrnentalist or research entities formed the GTA Net. This diversity of voices reoriented a 
segment of the Pilot Program for the Protection of Brazilian Tropical Forests and obtained resources 
for demonstrative projects which focused on the handling of natural resources or on the recognition of 
traditional knowledge. 

The mission of the GTA Net is to defend the participation of the Amazonian peoples in the 
construction of a fair, sustainable, viable, and different Amazon. Ten years have gane by and this ., 

. objective is still very contemporary since environmental awareness financed by financial residues 
coming from the developed side of the world have not reached most of society and have not affected 
the great groups that dominate the world irnpersonally, aiming merely imrnediate profits without any 
social or environmental accountability. 

The strategies to reach sustainability (environmental, social, cultural, econornic and political) 
need to be reformulated to make up for the time that is running out for both the naiure and for the 
cornrnunities. The Net invests in leadership qualification, institutional strengthening, and the 
empowerment of social basis as means of socially internalizing the construction of a sustainable 
future. Many of these lessons were built autonomously by communities organized deep in the forest, 
learning to manage their waters and forests. Others were elaborated as partnerships with programs 
such as the PPG7. 

These lessons of harmony between society and nature haven't always been transformed into 
public policies in national or global plans. However, the existence of a flexible structure such as the 
GTA Net has made it possible for these lessons to be disseminated and incorporated by larger sectors 
of forest, river 'and city dwellers. The very concept of a decentralized social net, articulating the 
enormous cultural and ethnical diversity of the Amazon region, is still groundbreaking even for non 
governmental organizations, sector confederations, and social movements that are part of it. 

This is how tive hundred Arnazonianentities overcome distances and inequities to show their 
face and speak up in meetings such as the Global Summit for Sustainable Development, even though 
adverse pressure and interests attempt to reduce their importance within the global scenario. And 
this is how they bring forth the message that without the participation of social diversity there cannot 
be sustainability. 

GTA - Grupo de Trabalho Amazônico 
SAIS Canteiro Central do Metrô, lote 8, galpão 1 
70610-000 Brasílla-D} - (OXX61) 346-7048 

www.gta.org.br - gtanacional@gta.org.br 
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