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Domingo é dia de cinema é uma atividade cultural de complementação 
curricular para exibir filmes seguido de debates, no centro do Rio de Janeiro, a 
alunos  de  cursos  Pré-vestibulares  Comunitários  localizados  em  áreas  de 
concentração de baixa renda da periferia do Rio de Janeiro a fim de auxiliar na 
educação, socialização e resgate da auto-estima e valorização da cidadania.

Utilizando  o  cinema como  linguagem transversal,  visa  complementar  a 
educação e desenvolver a consciência crítica e ampliar os horizontes de quem 
hoje  encontra-se  com menor  acesso  a  oportunidades  culturais,  de  lazer  e  de 
educação. 

O projeto DOMINGO É DIA DE CINEMA visa contribuir efetivamente para a 
construção de uma sociedade mais justa, participativa e democrática.  Os filmes e 
os debatedores são escolhidos por uma comissão de participantes da atividade e 
se inserem no programa escolar propriamente dito.

Esta  atividade se  desenvolve desde 2000,  sendo uma parceria  entre  o 
Estação, um grupo de Pré-vestibulares Comunitários e o Núcleo Piratininga de 
Comunicação,  no  ano  de  2008  contamos  com  o  patrocínio,  para  o  material 
didático, da Petrobras. Bom filme e bom debate para todos e todas.

SALVA-VIDAS DE CHUMBO

MONTEVIDEO, 16 de agosto de 2006. Texto enviado por Eduardo Galeano 
à Via Campesina Brasil em homenagem às mulheres camponesas. 

Pelo que diz a voz de comando, nossos países devem acreditar na liberdade 
do comércio (embora ela não exista), honrar os compromissos (embora eles sejam 
desonrosos),  atrair  investimentos  (embora  eles  sejam  indignos)  e  ingressar  no 
cenário internacional (embora pela porta dos fundos).

Ingressar no cenário internacional: o cenário internacional é o mercado. O 
mercado mundial, onde compram-se países. Nada de novo. A América Latina nasceu 
para obedecê-lo, quando o mercado mundial nem era chamado assim, e de um jeito 
ou de outro continuamos atados ao dever de obediência.

Esta triste rotina dos séculos começou com o ouro e a prata, e continuou 
com o açúcar, o tabaco, o guano, o salitre, o cobre, o estanho, a borracha, o cacau, 
a  banana,  o  café,  o  petróleo...  O  que  esses  esplendores  nos  deixaram?  Nos 
deixaram sem herança nem bonança. Jardins transformados em desertos, campos 
abandonados,  montanhas  esburacadas,  águas  apodrecidas,  longas  caravanas  de 
infelizes  condenados  à  morte  antecipada,  palácios  vazios  onde  perambulam 
fantasmas...

Agora, chegou a vez da soja transgênica e da celulose. E outra vez repete-
se a história das glórias fugazes, que ao som de seus clarins nos anunciam longas 
tristezas.

***
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Será que o passado ficou mudo?
Nós nos negamos a escutar as vozes que nos alertam: os sonhos do 

mercado mundial são os pesadelos dos países que se submetem aos seus caprichos. 
Continuamos aplaudindo o seqüestro dos bens naturais que Deus, ou o Diabo, nos 
deu, e assim trabalhamos pela nossa própria perdição e contribuímos para o 
extermínio da pouca natureza que nos resta neste mundo.

Argentina, Brasil e outros países latino-americanos estão vivendo a febre da 
soja transgênica. Preços tentadores, rendimentos multiplicados. A Argentina é, e já 
faz tempo, o segundo maior produtor mundial de transgênicos, depois dos Estados 
Unidos. No Brasil, o governo de Lula executou uma dessas piruetas que pouco favor 
fazem à democracia, e disse sim à soja transgênica, embora seu partido tenha dito 
não durante toda a campanha eleitoral.

Isso é pão hoje e fome amanhã, como denunciam alguns sindicatos rurais e 
organizações ecologistas. Mas já sabemos que os peões ignorantes se negam a 
entender as vantagens do pasto de plástico e da vaca a motor, e que os ecologistas 
são uns estraga-prazeres que não dizem coisa-com-coisa.

***
Os  advogados  dos  transgênicos  afirmam  que  não  está  provado  que 

prejudiquem a saúde humana. Em todo caso, também não está provado que não a 
prejudiquem. E já que são assim tão inofensivos, por que os fabricantes de soja 
transgênica se negam a esclarecer, nas embalagens, que vendem o que vendem? A 
etiqueta de soja transgênica não seria sua melhor publicidade?

Acontece  que  existem  evidências  de  que  estas  invenções  do  Doutor 
Frankenstein  fazem  mal  à  saúde  do  solo  e  reduzem  a  soberania  nacional. 
Exportamos soja ou exportamos solo? Estamos ou não estamos presos nas gaiolas 
da  Monsanto  e  de  outras  grandes  empresas  de  cujas  sementes,  herbicidas  e 
pesticidas passamos a depender?

Terras que produziam de tudo para o mercado local agora se consagram a 
um único produto para a demanda estrangeira. Nós nos desenvolvemos para fora e 
nos esquecemos de dentro. O mono-cultivo é uma prisão, sempre foi, e agora, com 
os transgênicos, é muito mais. A diversidade, por sua vez, liberta. A independência 
se  reduz  ao  hino  e  à  bandeira,  se  a  soberania  alimentar  não  é  assentada.  A 
autodeterminação começa pela boca. Só a diversidade produtiva pode nos defender 
das  súbitas  despencadas  de  preços  que  são  costume,  mortífero  costume,  do 
mercado mundial.

As imensas extensões destinadas  à soja  transgênica estão arrasando os 
bosques nativos e expulsando os camponeses pobres. Poucos braços ocupam essas 
explorações  altamente  mecanizadas,  que  ao  mesmo  tempo  exterminam  as 
plantações  pequenas  e  as  hortas  familiares  com  os  venenos  que  fumigam. 
Multiplica-se o êxodo rural às grandes cidades, onde se supõe que os expulsos vão 
consumir, se tiverem sorte, o que antes produziam. É a agrária reforma: a reforma 
agrária pelo avesso.

***
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A celulose também está na moda, em vários países.
Agora,  o  Uruguai  está  querendo  se transformar  num centro  mundial  de 

produção de celulose para abastecer de matéria prima barata as longínquas fábricas 
de papel.

Trata-se de monocultivos para a exportação, na mais pura tradição colonial: 
imensas plantações artificiais que dizem ser bosques e se convertem em celulose 
num  processo  industrial  que  arroja  detritos  químicos  nos  rios  e  torna  o  ar 
irrespirável.

No Uruguai, começaram por duas fábricas enormes, uma das quais já está a 
meio construir. Depois surgiu outro projeto, e já se fala de outro, e outro mais, 
enquanto mais e mais hectares estão sendo destinados à fabricação de eucaliptos 
em série. As grandes empresas internacionais nos descobriram no mapa do mundo, 
e caíram de súbito amor por este Uruguai onde não há tecnologia capaz de controlá-
las, o estado outorga subsídios e evita impostos, os salários são raquíticos e as 
árvores brotam num piscar de olhos.

Tudo indica que nosso país, pequenino, não irá agüentar o asfixiante abraço 
desses  grandalhões.  Como  costuma  acontecer,  as  bênçãos  da  natureza  se 
transformam em maldições da história. Nossos eucaliptos crescem dez vezes mais 
depressa que os da Finlândia, e isso se traduz assim: as plantações industriais serão 
dez vezes mais devastadoras. No ritmo de produção previsto, boa parte do território 
nacional está sendo espremida até a última gota de água. Os gigantes sedentos vão 
secar nosso solo e nosso subsolo.

Trágico  paradoxo:  este  país  foi  o  único  lugar  do  mundo  em  que  a 
propriedade da água foi submetida a plebiscito popular. Por esmagadora maioria, os 
uruguaios decidiram, em 2004, que a água seria propriedade pública. Não haverá 
maneira de evitar o seqüestro dessa vontade popular?

***
A celulose, é preciso reconhecer, transformou-se em algo assim como uma 

causa patriótica, e a defesa da natureza não desperta entusiasmo. Pior: em nosso 
país, algumas palavras que não eram palavrões, como ecologista e ambientalista, 
estão se transformando em insultos que crucificam os inimigos do progresso e os 
sabotadores do trabalho.

Celebra-se  a  desgraça  como  se  fosse  boa  notícia.  Mais  vale  morrer  de 
contaminação do que morrer de fome: muitos desempregados acreditam que não 
existe outro remédio além de escolher entre duas calamidades, e os mercadores de 
ilusões desembarcam oferecendo milhares e milhares de empregos. Acontece que 
uma  coisa  é  a  publicidade,  e  outra  é  a  realidade.  O  MST,  movimento  dos 
camponeses sem terra, divulgou dados eloqüentes, e que não valem apenas para o 
Brasil: a celulose gera um emprego a cada 185 hectares, e a agricultura familiar cria 
cinco empregos a cada dez hectares.

As  empresas  prometem  o  melhor.  Trabalho  a  rodo,  investimentos 
milionários, controles rígidos, ar puro, água limpa, terra intacta. E eu me pergunto: 
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já que é assim, por que não instalam essas maravilhas em Punta del Este, para 
melhorar a qualidade de vida e estimular o turismo em nosso balneário principal?

UMA DECISÃO DE GRANDE RESPONSABILIDADE
Marco Antonio Raupp, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

O ESTADO DE SÃO PAULO Domingo, 10 fevereiro de 2008
http://txt.estado.com.br/editorias/2008/02/10/opi-1.93.29.20080210.2.1.xml

Na  terça-feira  próxima,  sob  a  presidência  da  ministra  Dilma  Rousseff, 
reúne-se o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), para apreciar recursos da 
Anvisa e do Ibama contra decisões da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio). É importante que se reafirme para a sociedade civil a qualidade científica 
e  tecnológica  dos  membros  da  CTNBio.  São  nomes  da  mais  alta  relevância, 
reconhecidos  nacional  e  internacionalmente  pela  excelência  da  pesquisa  que 
desenvolvem, muitos deles propostos pela Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC). Esses cientistas se dedicam a avaliar as solicitações encaminhadas 
às quatro áreas de atuação da comissão: ambiental,  vegetal e saúde humana e 
animal.

Trata-se de trabalho constante e dedicado, que muitas vezes acaba sendo 
questionado não pelo mérito da decisão, mas pela falta de informação ou por razões 
ideológicas. Recentemente, o ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, fez 
um balanço muito positivo dos trabalhos da CTNBio no último biênio. Esse trabalho, 
no  entanto,  vem  sendo  sistematicamente  contestado  por  organizações  não-
governamentais  (ONGs),  principalmente  quanto  às  liberações  comerciais,  e  o 
próprio  ministro  destacou  que  o  governo  acompanha  os  numerosos  recursos 
judiciais interpostos contra algumas decisões da CTNBio. A mais recente envolve o 
milho,  contestado  pelas  ONGs  e  agora  por  setores  do  governo  ligados  aos 
Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente.

O milho é uma das mais importantes fontes de alimento no mundo. Na 
cadeia produtiva de suínos e aves se consomem de 70% a 80% do milho brasileiro. 
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial, com produção de aproximadamente 35 
milhões  de  toneladas  (em  2005),  atrás  somente  dos  EUA  (282  milhões  de 
toneladas) e da China (139 milhões). No País é plantado em duas safras e cultivado 
em quase todo o território nacional - 92% da produção se concentra nas Regiões Sul 
(47%), Sudeste (21%) e Centro-Oeste (24%).

Nos  últimos  anos,  os  insetos  da  ordem  Lepidoptera  (lagartas)  se  têm 

tornado pragas limitantes na cultura do milho no País, com danos de até 34% na 

produção desse grão. Com o aumento da área cultivada na chamada safrinha (3 

milhões de hectares) o problema se agravou. Em algumas áreas são necessárias 

dezenas de pulverizações com inseticidas num único ciclo da cultura. O Brasil é o 

terceiro  maior  consumidor de defensivos agrícolas do mundo.  Temos,  hoje,  142 

agrotóxicos registrados para milho, 107 só para lagartas. Já existem vários casos de 

resistência pelo uso constante e indiscriminado de inseticidas na cultura do milho no 

País. Além disso, um dos fatores que mais afetam a saúde dos agricultores no Brasil 
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é o uso de defensivos agrícolas, altamente agressivos, responsáveis pela intoxicação 

de 1 milhão de pessoas anualmente, além do lixo tóxico resultante do descarte das 

embalagens.
Um dos produtos aprovados pela CTNBio é o milho modificado para resistir 

ao ataque das lagartas. Esse milho transgênico, cultivado e comercializado na União 
Européia e em mais 13 países - Argentina (desde 1998), Austrália, Canadá, China, 
Japão, Coréia do Sul, Filipinas, México, África do Sul, Suíça, Taiwan, Uruguai e EUA 
(neste último, desde 1995) -, expressa uma proteína responsável, especificamente, 
pela  morte  das  lagartas,  sem  efeito  tóxico  para  outros  insetos,  como  abelhas, 
besouros ou joaninhas. Essa proteína é idêntica à encontrada em bactérias do solo 
que são pulverizadas nas culturas há mais de 40 anos, técnica amplamente utilizada 
pelos agricultores orgânicos. Outro processo em discussão é o do milho que ganhou 
um gene que o torna resistente a herbicida produzido por uma bactéria de solo, 
permitindo  a  eliminação  de  plantas  daninhas  com  menor  agressão  ao  solo  no 
processo  de  aragem,  além  de  outras  vantagens.  É  importante  ressaltar  que 
nenhuma dessas variedades causou dano algum ao meio ambiente, aos animais ou 
aos  seres  humanos.  No  Brasil,  exaustivos  experimentos  controlados  no  campo 
provaram sua inocuidade para o ambiente.

Somando os aumentos na renda de todos os agricultores que adotaram um 
dos seis principais cultivos transgênicos, o ganho mundial em dez anos foi de US$ 
26,85 bilhões. O total de ganho em cada país variou de acordo com o número de 
cultivos e com a taxa de adoção da nova tecnologia.  Os EUA foram o país que 
obteve maior ganho, quase US$ 13 bilhões em dez anos, e a Argentina, US$ 5,5 
bilhões. A nossa participação no ganho mundial foi de apenas 5% e se deve ao fato 
de o País produzir, em grande escala, apenas soja tolerante a herbicidas.

Em ganhos ambientais se prevê que, em dez anos, a adoção do plantio de 

soja transgênica economizará 42,7 bilhões de litros de água, 300 milhões de litros 

de óleo diesel, com redução de emissões para a atmosfera de aproximadamente 1 

bilhão de toneladas de dióxido de carbono, o equivalente a plantar 6,8 milhões de 

árvores. Para algodão e soja se estima uma redução de uso de mais de 77 mil 

toneladas de agrotóxicos. A nossa indústria é a mais prejudicada com o ingresso de 

sementes piratas, em razão da demora na adoção de sementes transgênicas.

Apelamos  ao  CNBS  que  não  dê  provimento  aos  recursos  interpostos, 

reconhecendo que existe uma lei aprovada pelo Congresso Nacional (Lei 11.105/05) 

que atribui somente à CTNBio a responsabilidade de deliberação sobre organismos 

transgênicos e seus derivados. Anvisa e Ibama são órgãos de fiscalização, e não 

elaboradores de políticas de Estado.

Parte da cultura contra os transgênicos tem raízes obscurantistas e está 

causando  muitos  danos  à  ciência  e  à  economia  brasileiras,  bem como ao  meio 

ambiente, pelo uso indiscriminado de defensivos agrícolas. A sociedade tem de se 

posicionar  de  forma  esclarecida,  sem  emoções,  levando  em  consideração  a 
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qualidade técnico-científica do parecer e a credibilidade desses brasileiros que se 

dispõem  a  trabalhar  para  manter  a  rigidez  de  critérios  na  emissão  de  laudos 

fundamentados em ciência, não em crenças.

SBPC FAZ DEFESA APAIXONADA DOS 
TRANSGÊNICOS, CIENTISTAS REBATEM

"Tenho  formação,  responsabilidade  e  dignidade  acima  de  tudo,  e  ser 
chamado de obscurantista não vai mudar o fato de que a maioria dos membros da  
CTNBio possui interesse direto na liberação (conflito de interesses), enquanto os 
membros que se manifestaram contra a liberação, entre os quais  eu me incluo, 
demonstram muito mais preocupação com o biorrisco, sem vantagens pessoais".

O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência publicou 
artigo de opinião no Estado de São Paulo (10/02/2008) fazendo uma defesa aberta 
aos  transgênicos  com  direito  a  apelo  aos  ministros  do  Conselho  Nacional  de 
Biossegurança pedindo a liberação o milho transgênico.

O texto assinado pelo matemático Marco Antonio Raupp (abaixo) reproduz 
os  argumentos  das  empresas  de  biotecnologia  e  afirma  que  a  oposição  aos 
transgênicos tem raízes obscurantistas baseadas em crenças e emoções.

Abaixo seguem duas mensagens enviadas ao Jornal da Ciência da SBPC:
1. O Prof. Dr. Fábio Dal Soglio, ex-membro da CTNBio, rebate as afirmações de Raupp, 

que meramente repetem "os argumento de pesquisadores brasileiros com conflito 
de interesses".

2. O pesquisador Milton Krieger, mestre em genética, afirma que "a fé cega depositada 
nos membros da Comissão, isto sim é uma crença".

1.  Prezado Dr. Marco Antonio Raupp,
Não  sei  a  origem  das  informações  que  o  senhor  repete  em  sua  carta 

publicada  no  Estadão,  embora  pelos  argumentos  possa  deduzir  quais  são  suas 
fontes.  O debate sobre os transgênicos,  e em especial  sobre o milho no Brasil, 
centro  de  diversidade  dessa  espécie,  vai  muito  além  das  considerações 
apresentadas, e a todas estas temos apresentado considerações que deveriam ser 
de conhecimento de todos, em especial do presidente da SBPC.

Nosso  discurso  tem  por  base  a  ciência,  e  o  progresso  com  base  na 
sustentabilidade, e não no enriquecimento de uns poucos a partir da continuidade 
de  uma  crise  social  e  ambiental  instalada  por  esta  visão  de  que  basta  uma 
tecnologia ser utilizada em outros países que será fundamental para o Brasil.

Antes de tudo temos que ter responsabilidade com o Brasil e com as futuras 
gerações.  Veja  por  exemplo  o  que  tem  ocorrido  com  o  uso  desenfreado  de 
agrotóxicos promovido pelos mesmos cientistas que está apoiando, e quanto dano 
isso trouxe aos nossos agricultores e ao meio ambiente. Tenho convicção de que 
minha participação na CTNBio  sempre se baseou no conhecimento científico,  no 
princípio da precaução (que está na nossa Lei de Biossegurança) e na necessidade 
de um conhecimento transdisciplinar para discutir as questões de biorrisco.
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O  Brasil  exporta  milho,  e  não  será  pela  não  liberação  de  variedades 
transgênicas nesse momento que teremos prejuízos. Mais prejuízos estão tendo os 
agricultores  que  plantaram  a  soja  transgênica  convencidos  de  sua  maior 
produtividade e menor custos, o que não se comprovou.

Trabalhamos em prol da agricultura sustentável, e temos muitos elementos 
científicos  que  demonstram  ser  possível  produzir  o  suficiente  para  nossa 
manutenção e exportação sem o uso de agrotóxicos. Nossos dados apontam para o 
aumento  do  uso  de  agrotóxicos  nas  lavouras  comerciais  de  soja  transgênica,  o 
mesmo acontecendo na Argentina com o milho e a soja. Assim, vejo como uma 
posição  anti-científica  a  assumida  pelo  senhor,  falando  em  nome  da  ciência 
brasileira, quando muitos cientistas, como os reunidos na Associação Brasileira de 
Agroecologia, demonstram exatamente o contrário do que o senhor está afirmando. 
Seria mais responsável da sua parte buscar a informações de todos os ângulos do 
debate do que repetir os argumento de pesquisadores brasileiros com conflito de 
interesses (por estarem interessados nos transgênicos que podem desenvolver nos 
seus laboratórios do que no desenvolvimento sustentável do nosso Brasil).

Tenho  formação,  responsabilidade  e  dignidade  acima  de  tudo,  e  ser 
chamado de obscurantista não vai mudar o fato de que a maioria dos membros da 
CTNBio possui  interesse direto na liberação (conflito de interesses), enquanto os 
membros que se manifestaram contra a liberação, entre os quais eu me incluo, 
demonstram muito mais preocupação com o biorrisco, sem vantagens pessoais. Isto 
demonstra que a ciência brasileira merece um tratamento diferenciado em busca da 
recuperação de dignidade, livre das imposições externas dos interesses econômicos.

Só  quando  tivermos  liberdade  e  capacidade  de  discutirmos  com 
responsabilidade  social  e  ambiental  os  nossos  rumos,  é  que  poderemos  ter 
desenvolvimento.
Atenciosamente,              Fábio Kessler Dal Soglio

Universidade Federal do Rio Grade do Sul / Depto. Fitossanidade - Fac. Agronomia - UFRGS
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural / Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia

Associação Brasileira de Agroecologia

2. Gostaria  de  comentar  alguns  pontos  sobre  a  defesa  apaixonada  dos 
transgênicos feitas pela pelo Dr. Raupp na véspera da reunião do CNBio que decide 
sobre a liberação comercial de duas variedades de milho transgênico.

Apesar das infinitas potencialidades da técnica de transgenia, apenas dois 
tipos de plantas transgênicas estão sendo liberadas e/ou obtidas, são as plantas 
tolerantes a herbicidas e plantas Bt, que já trazem em seu genoma um inseticida 
inserido. Estes são os dois caso que devem ser liberados hoje pela CNBio, o milho Bt 
da Monsanto e o milho Liberty Link da Bayer tolerante ao herbicida Liberty, também 
da Bayer.

No  processo  do  milho  LL  só  havia  uma  análise  estatística,  era  de 
equivalência substancial, análise esta que não é considerada como cientificamente 
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sólida para se determinar se um alimento é seguro ou não, basta lembrar que a 
vaca européia ficou louca devido a equivalência substancial da ração animal.

Ao contrário do que diz o Dr. Raupp, o uso de plantas transgênicas não 
significa  menor  uso  de  agrotóxicos,  no  caso  das  plantas  tolerantes  a  herbicida, 
temos o caso da soja RR (Roundup Ready), onde a Anvisa teve que aumentar em 50 
vezes o teor máximo de resíduo permitido de glifosato no grão de soja.

A soja convencional jamais atinge os mesmos níveis de resíduos no grão 
pela simples razão que ela morre antes, este é o problema das plantas tolerantes a 
herbicidas.

Já no caso das plantas Bt, pode até haver menor aplicação de inseticidas, o 
que não significa menos veneno no campo, pois elas já  vêm com um inseticida 
inserido em seu genoma, inseticida este que atua durante todo o ciclo da planta, 
matando tanto pragas como insetos úteis independentemente do nível de dano, o 
que do ponto de vista do manejo integrado de pragas é um tremendo retrocesso.

Pelo exposto acima, devo dizer que a comparação feita pelo Dr. Raupp com 
relação as plantas Bt e aos inseticidas a base de Bacillus Thurigiensis usados na 
agricultura orgânica é absurda, uma vez que neste caso o produto é aplicado apenas 
durante  um período  da  cultura  e  somente  quando  necessário.  Já  as  plantas  Bt 
começam  a  combater  a  lagarta  do  cartucho  (espiga)  desde  a  germinação  da 
semente, ou seja, dois meses antes da planta começar a formar a espiga no caso 
das variedades mais precoces ou três meses no caso das mais tardias.

Os dados sobre economia de combustível são de difícil constatação e têm 
sido ultimamente contestados, no caso das plantas tolerantes a herbicidas, onde já 
há muitos casos de resistência ao herbicida, sendo que mais aplicações são feitas e 
já se estão usando também aplicações de outros herbicidas, no caso das plantas Bt 
é ainda necessário a aplicação de outros inseticidas para pragas não combatidas 
pelo Bt.

Já  em relação  as  vantagens  econômicas  das  plantas  transgênicas,  devo 

dizer que a rotulagem obrigatória dos alimentos transgênicos simplesmente não é 

respeitada no Brasil, é portanto desonesto se atribuir qualquer vantagem econômica 

para um produto não rotulado.

Devo ainda salientar o forte espírito maniqueísta do texto do Dr. Raupp, 

onde os críticos à liberação imediata e sem maiores cuidados dos transgênicos são 

taxados  de obscurantistas,  pessoas sem argumento,  apenas com crenças  e  etc, 

sendo nossa posição taxada como apenas (sic) ideológica.
Ideologia é como sotaque, é sempre o outro é que tem, duvido que o Dr. 

Raupp e os membros majoritários da CTNBio sejam todos robôs insensíveis.

E pior, taxar o outro lado de ideológico é na verdade um artifício para não 

se  ter  que  responder  as  críticas  com argumentos.  Por  fim,  estranho  a  fé  cega 

depositada nos membros  da Comissão,  isto  sim é uma crença,  devo dizer,  que 

titulação acadêmica e reconhecimento não são atestados de idoneidade e nem de 

inteligência.
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Sobre isto dei um bom exemplo em um texto anterior publicado também no 

“JC e-mail” número 3224, de 16 de março de 2007, cujo título era “Democracia, 

transparência e o tomate transgênico do Dr. Watson”. Nesta época Watson ainda 

não tinha dado suas declarações racistas e por isso pequei leve com ele.
Milton Krieger

Agrônomo, mestre em genética na Esalq/USP e doutorando em agricultura na FCA/Unesp

IIRSA: NOVAS ROTAS DO SAQUEIO DE RECURSOS 
NATURAIS  DA AMÉRICA DO SUL -

 Sandra Quintela - Socioeconomista – Pacs

Você já ouviu falar do Iirsa?  Não?  O objetivo desse pequeno artigo é 

chamar a atenção para este projeto de Integração da Infra-estrutura Regional na 

América do Sul – Iirsa. Não iremos aqui aprofundar sua análise, pois informações 

atualizadas  não  estão  disponíveis.  A  intenção  é  chamar  a  atenção  de  que 

precisamos  estar  atentos  e  conhecer  o  que  está  sendo  discutido  pelo  Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, O Caf e o Fonplata (ver glossário) no contexto 

da América do Sul.  À primeira vista o projeto é assustador, pois, deixa claro que 

aprofundará  ainda  mais  o  saqueio  das  riquezas  naturais  do  nosso  continente  e 

centrará os recursos para investimento no capital privado.
# O que é e como nasceu o Iirsa? 

Iirsa quer dizer Integração da Infra-estrutura Regional na América do Sul e 

vem sendo discutido desde 2000 a partir da Cúpula de Presidentes de América do 

Sul realizada em Brasília, entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro de 2000 a 

convite do então presidente Fernando Henrique Cardoso.

Trata-se  de  um  mega  projeto  centrado  essencialmente  nos  setores  de 

transporte,  energia  e  telecomunicações  que  pretende  criar  grandes  canais 

multimodais  construindo  e  interligando  a  utilização  de  hidrovias,  rodovias, 

aeroportos  e  portos.  São  chamados  multimodais  exatamente  por  fornecerem 

múltiplos “modos” de transporte. Quando observamos o mapa abaixo, vemos que se 

trata de um projeto de infra-estrutura voltado ao desenvolvimento de canais de 

exportação dos recursos naturais da América do Sul para fora.   

# Como o Iirsa se interliga a outros projetos de integração no continente?

A Alca  busca  essencialmente  liberalizar  o  comércio  e  o  investimento  e, 

inversamente,  proteger  a  tecnologia  e  o  conhecimento  científico  (e  é  bom  ler 

“liberalizar”  como dar plena liberdade ao capital  privado, privatizar  e concentrar 

poder nas corporações transnacionais). Além da Alca estamos hoje identificando no 

continente várias outros projetos chamados de livre comércio.  A maior parte destes 

são tratados firmados pelos EUA com outros países do continente americano, seja 

individualmente, como o Tratado entre os EUA e o Chile, assinado em dezembro 

último, seja com um bloco sub-regional, como o Tratado de Livre Comércio que está 
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em negociação  atualmente  com a  América  Central,  e  outro  com os  Países  que 

compõem o Pacto Andino. A Alca e os outros tratados de livre comércio, são de fato 

estratégias continentais  dos EUA para controlar  o comércio  e o investimento de 

todas as Américas.    

No plano sub-continental existem outros projetos.  É o caso do Plano Puebla 

– Panamá, localizado entre o México e a América Central, visando essencialmente a 

construção e interligação da infra-estrutura viária e hidroviária daquela região, além 

de abranger o setor de energia, de telecomunicações e de turismo. Outro projeto, 

que  se insere  no âmbito  sub-continental,  é  a  construção  de  um novo canal  do 

Panamá na fronteira com a Colômbia: o canal inter-oceânico Atrato-Truandó (opção 

do estado colombiano) e/ou Atrato-Cacarica-San Miguel (opção proposta e preferida 

pelos Estados Unidos).  Esse novo canal é o elo de ligação entre o Plano Puebla-

Panamá (PPP)  e  o Iirsa,  uma vez que ele  permite  a  ligação geográfica  entre  a 

América Central e a América do Sul, independente do antigo Canal do Panamá, hoje 

sob controle da China.

Em uma declaração feita em 2003 na Comissão de Direitos Humanos da 

ONU,  intitulada  “Amenazas  sobre  los  derechos  fundamentales  de  los  pueblos 

indígenas  de  Colômbia”  (http://www.cetim.ch/2003/03ec15r4.htm),  a  Associação 

Americana de  Juristas  denuncia   que  esses  projetos  têm efetuado  violações  de 

direitos humanos na Colômbia. Cita o Iirsa como uma ameaça que as populações 

indígenas, principalmente os Achagua, percam o seu território em uma das poucas 

áreas na Colômbia em que o grande latifúndio não domina.   

# A quem interessa o Iirsa?

O  Iirsa  interessa  aos  grandes  grupos  econômicos,  sobretudo  os 

estadunidenses,  que  muito  irão  lucrar  na  construção  e  implementação  desse 

projeto. È o caso da telefonia,  das empresas de energia,  das construtoras,  etc. 

Interessa aos bancos multilaterais, que continuarão garantindo empréstimos a altas 

taxas de juros e tendo como certo seu retorno financeiro. Interessa às elites locais, 

que continuarão vendendo o patrimônio de suas nações, como o seu território, as 

reservas de água, a possibilidade de desenvolverem tecnologia própria avançada, 

etc.
# Quem perde com o Iirsa?

Perde a população nativa da América do Sul, os povos indígenas. Perdem 

também  os  agricultores,  que  serão  forçados  a  entregar  suas  terras  para  abrir 

caminho aos megaprojetos.   Perdem os 12 países da América do Sul, que terão 

seus territórios cortados por grandes rodovias e ferrovias para escoamento de suas 

riquezas.  Perde o meio ambiente, pelo impacto que esses projetos irão provocar. 

Vale a pena lembrar que a América do Sul possui grandes reservas de petróleo - 

Equador, Venezuela  (5o maior exportador do mundo), Brasil, Bolívia (gás), toda a 
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região amazônica (biodiversidade e o bem que será o mais precioso de todos no 

futuro: a água).

# Que projeto estratégico de desenvolvimento está presente no Iirsa?

A  estratégia  central  é  colocar  as  transnacionais  como  principal  ator 

econômico controlador dos recursos naturais do continente latino-americano. E a 

força política que será hegemônica não poderá ser outra senão o governo do país 

mais forte e rico das Américas, os Estados Unidos.

A necessidade de que se invista na infra-estrutura na América do Sul não é 

resolvida por esse tipo de projeto. Ao criticar o Iirsa não estamos dizendo que não é 

necessário construir rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, ou investir 

no setor elétrico e nas  telecomunicações. O que não se pode aceitar é que os 

projetos em negociação ou em andamento, o PPP, a construção do novo canal do 

Panamá e o Iirsa sirvam apenas para garantir a construção de novas rotas para o 

saqueio  em  nosso  continente. É  necessário  que  qualquer  projeto  de 

desenvolvimento  considere  os  direitos  das  populações  indígenas,  camponesas  e 

afro-descendentes,  assim  como  a  conservação  das  florestas,  dos  rios,  da 

biodiversidade. É necessário conservar nas mãos desses povos e nações o controle 

sobre  os  seus  próprios  recursos  naturais.  Eles  são  um patrimônio  comum,  não 

podem ser tratados como meras mercadorias a ser exploradas visando apenas o 

lucro e a concentração de riquezas materiais nas mãos de um número cada vez 

menor de beneficiários. E o desenvolvimento tem que ser concebido para além do 

simples  avanço  técnico  e  do  crescimento  econômico:  a  razão  de  ser  de  toda 

atividade econômica deve ser o desenvolvimento humano e social, é para ele que 

devem servir a tecnologia e a produção de riquezas.

Neste momento, o governo Lula tem anunciado nos foros internacionais sua 

intenção de trabalhar  concretamente  em favor  da  integração do continente sul-

americano. O movimento social brasileiro deve levar ao novo governo brasileiro sua 

esperança  de  que  ele  se  empenhe  na  inversão  das  prioridades  do  Iirsa, 

desenvolvendo  um  projeto  de  integração  da  infra-estrutura  da  América  do  Sul 

orientado para fortalecer as trocas intra-regionais e intra-continentais, respeitando a 

soberania  de  cada  país  e  povo  do  continente;  um  projeto  baseado  na 

sustentabilidade  e  na  participação  democrática  daqueles  que,  direta  ou 

indiretamente, serão afetados por suas decisões.
 Mais informações consultar o sítio www.iirsa.org
 Veja na página seguinte Mapa dos Canais Multimodais previstos no Iirsa.

ENTENDENDO A “SOPA DE LETRAS”1

ALCA (FTAA) - A Área de Livre Comércio das Américas é uma proposição de acordo de 
comércio e investimento que pretende abranger todas as Américas do Alasca à Terra do 
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Fogo (exceto Cuba...). Este acordo foi pensado e lançado pelos EUA, e visa estender a 
todo o hemisfério as regras liberalizantes que vigoram no Alcan (Acordo de Livre Comér-
cio da América do Norte, em inglês, Nafta). Alguns opositores denominam a Alca “Alcan 
anabolizado”.

ALCAC (em inglês, CAFTA) - O Acordo de Livre Comércio entre os EUA e a América 
Central  está sendo negociado atualmente. O presidente Bush se refere ao Alcac como 
uma das principais prioridades em seu governo, uma vez que facilitará o caminho para as 
negociações da Alca (FTAA).

ALCAN (NAFTA) -  O Acordo de Livre Comércio da América do Norte é um acordo de co-
mércio, investimento e proteção da tecnologia e do conhecimento, assinado em 1994, en-
volvendo os EUA, Canadá e México, que custou o emprego a dezenas de milhares de tra-
balhadores dos três países, diminuiu os padrões ambientais e maximizou a liberdade e os 
lucros dos maiores grupos econômicos, sobretudo os estadunidenses.

CAF - A Corporação Andina de Fomento é uma Instituição Financeira Multilateral, cuja 
missão é apoiar o desenvolvimento sustentável dos países acionistas, visando a integra-
ção da Região Andina. Atende tanto ao setor público como ao setor privado. Iniciou suas 
atividades em 1970, e atualmente conta com a participação de 16 países da América Lati-
na e do Caribe: os cinco países da Comunidade Andina (Bolívia, Colômbia, Equador, Peru 
e Venezuela), Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Espanha, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguai, Trinidad e Tobago, Uruguai. Conta ainda com a participação acionária de 18 
bancos privados da Região Andina.

FMI - Fundo Monetário Internacional, estabelecido em 1945, foi criado para oferecer aos 
Estados-membros empréstimos para a superação das dificuldades de curto prazo em seus 
balanços de pagamentos. Nas décadas recentes, o FMI assumiu o papel de fiscal dos paí-
ses e instituições credoras, usando seus fundos para fazer empréstimos aos países deve-
dores ligados não a investimentos produtivos mas ao pagamento de juros, ou ao financia-
mento de reformas políticas mediante programas de ajuste estrutural. 

FONPLATA - O Fundo para o Desenvolvimento da Bacia da Prata foi criado em 1970 e 
tem como missão  apoiar técnica  e financeiramente  as iniciativas  de  desenvolvimento 
harmônico e de integração dos seus países-membros (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai 
e Uruguai). 

OMC - Organização Mundial do Comércio, estabelecida em 1995 para substituir o GATT 
– Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas – é uma instituição internacional poderosa, cria-
da para ser o espaço de negociação e implementação de regras para o comércio interna-
cional. Promove a agenda do “livre comércio”, em benefício das corporações transnacio-
nais, e seu sistema de decisões é opaco e centralizado. A presença dos países ricos é he-
gemônica e a posição dos países em desenvolvimento é estruturalmente subalterna. A 
OMC deixa em segundo plano ou omite completamente os direitos sociais e dos povos.
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PPP - Plano Puebla-Panamá é um programa de desenvolvimento massivo de infra-es-
trutura regional, a começar pela conexão viária planejada para ir de Puebla, México até o 
Panamá.

1 Elaborado por Pedro Quaresma – Economista do Pacs

MASSA CRÍTICA* é um informe com periodicidade irregular do Instituto Políticas Alternativas 
para o  Cone Sul,  distribuído  por  via  eletrônica e impressa  referente  a  fatos  relevantes  da 
conjuntura nacional e internacional. (Disponível também em espanhol e inglês)
* Se você deseja receber/indicar  pessoas para ter este boletim eletronicamente, retorne para 
pacs@pacs.org.br Assunto: "Endereço Eletrônico para lista –  MASSA CRÍTICA”

 ENTREVISTA COM JOÃO PEDRO STEDILE

Boletim NPC - O Senhor comentou sobre essa questão da mídia assumir 

hoje o papel de disseminar a ideologia da classe dominante. A solução a 

esse contexto seria a criação de uma mídia da classe trabalhadora? 

João Pedro  Stédile  -  Quando  a  sociedade brasileira,  estava  ainda  sob  a 

égide do capital industrial, os trabalhadores tinham diversas formas de organização 

social, tinham o sindicato, a associação de bairro, o partido e a escola. O capital 

industrial reproduzia a sua ideologia, a sua hegemonia, a sua forma de ver o mundo 

nesses espaços onde a classe trabalhadora estava organizada. O capital dirigia a 

escola,  dirigia  o  sindicato  e  influenciava  por  aí  o  partido  porque  os  partidos 

nasceram na República não só para eleger pessoas, mas para reproduzir o projeto 

da burguesia. Agora nós estamos em uma outra etapa do capital, em que ele usa 

outras formas de dominação. Basicamente é o capital financeiro, são as empresas 

internacionalizadas, e para esse capital financeiro e para as empresas internacionais 

é muito difícil dirigir ideologicamente os trabalhadores porque, inclusive, eles não 

estão mais organizados como antes. 

Aqui mesmo, no Brasil, só 51% da população economicamente ativa tem 

carteira assinada, isso significa que a metade dos trabalhadores está dispersa no 

trabalho informal, sem nenhuma forma de organização.

Nessa etapa que ficou mais conhecida como neoliberalismo, como o capital 

reproduz a sua forma de ver o mundo? Através da televisão, dos grandes meios de 

comunicação, jornal e revista mais para a classe média, pequena burguesia, setores 

intelectualizados, das universidades, e a televisão e o rádio para a grande massa, 

que agora está dispersa. 

Então, o balanço crítico que nós fizemos, as reflexões que temos com esses 

setores  que  acompanham  mais  a  imprensa,  é  que  a  grande  imprensa  se 

transformou em uma arma poderosa na mão do capital. Primeiro porque ela não se 

preocupa  com  a  neutralidade  da  informação,  ela  usa  a  informação  como  uma 

mercadoria, então, ela tem que ganhar dinheiro vendendo uma idéia. 
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O segundo problema é que a imprensa virou um monopólio, sete ou oito 

grupos  no  Brasil,  nos  Estados  Unidos,  no  Japão,  na  Europa.  Esse  monopólio  é 

importante para a classe dominante porque é a maneira deles controlarem; por isso 

é que no Brasil, quando algum jornal resolve nos atacar, todos atacam porque é um 

monopólio.

O  terceiro  fato  é  que  a  imprensa  está  misturada  com  grandes  grupos 

econômicos,  não  são  mais  aquelas  famílias,  aqueles  jornalistas  históricos,  nem 

sequer são os Marinho, os Marinho são frutos do período anterior. Agora a grande 

imprensa se mistura como grupo econômico, em todos os grupos econômicos do 

capital financeiro e internacional. 

Não é por nada que a Abril foi vendida para um banco da África do Sul, não 

é por nada que a Telefônica tem ações na Folha, e assim sucessivamente, ou seja, o 

grande capital controla por meio de acumulação. 

Bem, para fazer frente a isso, é preciso primeiro que a classe trabalhadora 

se  conscientize,  saia  daquela  visão,  daquela  ilusão  de  que  a  imprensa  é 

democrática,  republicana,  ouve  os  dois  lados  e  é  neutra  e  ao  mesmo  tempo 

construa novos meios de comunicação. Esses novos meios têm que representar em 

primeiro lugar um avanço em termos democráticos, ou seja, eles têm que levar a 

informação mais ampla possível para as massas. Segundo, tem um componente 

ideológico que é explicar o mundo e os fatos pelo olhar dos trabalhadores. 

# Então não seria uma imprensa neutra? 

João Pedro Stédile - Tampouco é uma imprensa neutra. Isso no ideológico, 

mas ela tem que ser democrática no sentido de apresentar as várias formas que a 

classe trabalhadora tem de interpretar o mundo, também não há uma só visão da 

classe trabalhadora de ver o mundo. Há várias visões, então nisso ela tem que ser 

plural, não pode ser única, mas ela tem que ser um olhar das maiorias da classe 

trabalhadora. 

E combater o uso da imprensa como mercadoria, como forma de ganhar 

dinheiro, de explorar, que é isso que está, inclusive, na base das distorções dos 

próprios profissionais de imprensa, que reproduziu a mesma desigualdade social nos 

meios de comunicação. Os editores que são os zeladores da linha editorial ganham 

fortunas. Uma editora aqui no Brasil ganha mais do que nos Estados Unidos e na 

Europa. E por outro lado, como vocês dizem, os foquinhas, os repórteres recém 

formados, ganham salários abaixo do que a classe trabalhadora humilde ganha – mil 

e duzentos reais, três salários mínimos – isso não é nada.  
# O senhor mencionou a televisão, mas talvez esse meio, juntamente com 

o rádio,  apresente dificuldades maiores para que seja de fato da classe 

trabalhadora,  por  causa  da  legislação  restritiva  e  outros  fatores.  Quais 
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seriam os caminhos, então, para construirmos efetivamente essa mídia da 

classe trabalhadora? 

João Pedro Stédile - Eu acho que a maior restrição da televisão é o poder 

econômico mesmo, porque no caso brasileiro, inclusive o território é grande, para 

você chegar a amplas massas tem que ter canais de difusão potentíssimos, que 

custam milhões de dólares, e isso a classe trabalhadora não tem. Mas para a nossa 

sorte  aquela forma da classe dominante de usar os meios de comunicação tem 

contradições também, não é assim, passe de mágica. 

Tudo no mundo tem contradições e uma das contradições da televisão é que 

ela  é  efêmera,  ela  te  dá  uma  informação  e  tu  esqueces  porque  tu  viras  um 

espectador.  A  segunda  contradição  é  que  a  juventude  já  cansou,  a  juventude 

sempre  quer  mudar,  então  entre  quatorze  e  vinte  e  oito  anos  os  índices  da 

audiência  são  baixíssimos,  são  ridículos;  a  televisão  hoje  consegue  influenciar 

ideologicamente as camadas de maioridade, acima de 50 anos, e abaixo de dez 

anos. Então, a juventude procura outras alternativas, e isso é positivo para nós. 

Agora,  a  segunda parte  da  sua pergunta,  essas mudanças  em construir 

outros  e  novos  tipos  de  comunicação,  essas  mudanças  para  deixar  a  nossa 

sociedade mais democrática, não aconteceram separadas das mudanças gerais da 

sociedade. Só vão acontecer quando o Brasil fizer um grande movimento de massas 

que derrote o neoliberalismo, derrote o capital financeiro e o capital internacional, 

ou seja, derrote essa forma de dominação do capital. Com isso então abrirá espaços 

para  mudanças  estruturais  na  sociedade  brasileira  nos  vários  campos,  abrirá 

espaços para termos uma educação universalizada para todo o jovem entrar  na 

universidade, abrirá espaço para todo mundo ter direito à sua casa, uma moradia 

digna, abrirá espaço para a reforma agrária e abrirá espaço, então, para que a 

sociedade organize de uma maneira diferente a forma de se comunicar. 

# A  TV  Brasil,  chamada  de  TV  Pública,  atende  essa  demanda  dos 

movimentos sociais ou está aquém disso? 

João Pedro Stédile - A TV pública é uma boa iniciativa no sentido do estado 

chamar para si, sem ser governamental. Mas se o Estado, o público no Brasil, ainda 

é dominado pelo  capital  financeiro  e  internacional,  o espaço de manobra da TV 

Pública, embora na sua origem a idéia é boa, vai ser limitadíssimo. Porque o estado 

é  que  vai  controlá-la,  não  são  os  movimentos  sociais,  e  o  estado  está  sob  a 

hegemonia ideológica e do poder econômico do capital financeiro e internacional. 

Então eu acho que é uma idéia que só vai alcançar plenitude quando houver essas 

outras mudanças que eu falei, quando houver mudanças do modelo econômico do 

Brasil.  Paralelamente eu poderia  comparar com a Petrobrás.  A Petrobrás é uma 

empresa  estatal,  embora  já  metade  do  seu  capital  seja  estrangeiro;  na  idéia  é 
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importante, o petróleo que é uma energia importante tem que estar sob o controle 

do estado para beneficiar a todos, mas o jeito que o capital financeiro fez, manteve 

51% da administração do estado e  se  apropriou das  ações  para  ter  o  lucro  da 

Petrobrás. Então a Petrobrás do jeito que está hoje apenas reproduziu o modelo do 

capital financeiro, ela não serve. Ah, então você é contra a Petrobrás? Não, mas eu 

acho que a idéia boa da Petrobrás só vai se realizar em plenitude quando tivermos 

um  outro  modelo  econômico,  que  reorganize  a  economia  para  atender  as 

necessidades da população, aí sim vai ser fundamental termos uma empresa pública 

como a Petrobrás a serviço do povo. 

# Se o senhor estivesse em nossas universidades o que o senhor falaria 

para os estudantes de comunicação sobre a forma pela qual eles podem 

contribuir, por exemplo, para a luta do MST? 

Não pretendo ser pedante, nem existe manual com regra, faça isso, faça 

aquilo. Mas eu acho que os estudantes de comunicação, assim como qualquer outro 

estudante universitário de outras carreiras,  a sua missão principal na conjuntura 

atual,  e  é  disso  que nós  estamos falando,  é  serem pessoas  conscientes,  terem 

conhecimento da realidade em que vivem. 

Esse é o primeiro passo, deixar de ser  alienado, de ser  manipulado por 

outros,  e  isso  as  pessoas  só  adquirem com estudo,  participando da luta  social, 

vivenciando  os  problemas  da  nossa  sociedade.  É  assim  que  as  pessoas  viram 

conscientes, ou seja, como vem do latim, conhecer a realidade, isso é que é ser 

consciente. Então esse é o primeiro passo, até porque os estudantes universitários 

são privilegiados na sociedade atual, só oito, dez por cento de jovens chegam às 

universidades,  então,  os  que  chegam  deveriam  ter  a  consciência  de  conhecer 

melhor  a  realidade  e  ajudar  a  organizar  para  que  outras  pessoas  também se 

conscientizem para mudá-la. 

Evidentemente que eu não estou colocando a responsabilidade de achar que 

os estudantes universitários vão mudar a realidade brasileira, isso é uma tarefa de 

milhões e do povo, mas os estudantes universitários, por serem um setor social 

privilegiado  que  tem  acesso  ao  conhecimento,  podem  colocar  os  seus 

conhecimentos para ajudar a conscientizar outras pessoas e organizá-las. Isso seria 

então a segunda missão histórica, embora nessa conjuntura, ajudar a conscientizar 

outras pessoas. E você ajuda de muitas formas, fazendo um boletim, fazendo um 

programa de rádio, fazendo uma reunião no centro acadêmico, fazendo uma reunião 

onde tu mora; as formas dependem do meio onde tu vive, e são infinitas, não há 

regras e nem grau de prioridade. Terceiro, como missão, eu acho que os estudantes 

de comunicação deveriam então contribuir também para levar essa leitura de que 

todos os movimentos e setores da classe precisam se comunicar, terem seus meios 
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de comunicação. E assim, com a sua profissão e a sua consciência, ajudar que a 

classe organize esses meios de comunicação para que ela  se  comunique com a 

base, com seus vizinhos e com a sociedade em geral. Tudo isso só tem um sentido 

se as pessoas obviamente se colocarem também, como missão histórica, de que 

querem lutar contra as injustiças e mudar a sociedade. Se você está satisfeito com a 

sociedade  brasileira, com o jeito que ela funciona, então, as três missões anteriores 

não tem sentido nenhum. Então, faz parte também da missão do jovem consciente, 

se dispor a lutar para mudar a sociedade. 

# O Senhor pode comentar a atitude recente da companhia Vale do Rio 

Doce em entrar com uma ação na justiça contra o senhor... 

João  Pedro  Stédile  -  Primeiro  para  os  leitores  ou  ouvintes  de  vocês 

entenderem a natureza da nossa luta contra a Vale é preciso explicar que há dois 

tipos de luta que estão sendo travadas agora. Uma de caráter mais macro, mais 

político, que é a luta de todo o povo brasileiro para reestatizar a Vale, da qual o MST 

é um mero figurante. O plebiscito que consultou o povo do qual participaram cinco, 

seis milhões de pessoas, foi organizado por 280 movimentos, alguns locais, outros 

nacionais, participaram como mesárias de urnas, 150 mil pessoas, portanto é um 

movimento popular, cívico, e essa luta pela reestatização tem vários componentes. 

Tem um componente  jurídico,  que  nós  já  ganhamos uma sentença  no  Tribunal 

Regional  Federal  de  Brasília  anulando  o  leilão,  tem componentes  políticos,  tem 

componentes sindicais porque a previdência do Banco do Brasil é dona de 15% das 

ações da Vale, a Caixa Econômica eu acho que também tem, então, até parcelas do 

movimento sindical estão envolvidas nesse processo, e essa luta vai ser prolongada. 

Não é uma luta do MST, é uma luta do povo brasileiro, quando vai ter um desfecho? 

De novo, eu acho que vai ter um desfecho feliz para o povo com a reestatização da 

Vale, mas vai depender desse reacenso do movimento de massas que leve a outras 

mudanças na sociedade brasileira. Para daí o povo se dar conta que os minérios e o 

subsolo não podem estar a cargo de uma empresa privada, tem que ser a velha 

Vale estatal, para que o lucro da Vale seja distribuído para todos os brasileiros e não 

só para os seus acionistas.  E há um outro contencioso com a Vale, que são os 

problemas localizados que a Vale, por suas operações econômicas cada vez mais 

buscando unicamente o lucro, tem afetado comunidades que tem relação com o 

MST. Vou citar três exemplos que são emblemáticos. Nós temos um assentamento 

em Açailândia,  com 250 famílias,  em uma fazenda de 10 mil  hectares que nós 

ocupamos, foi desapropriada e as famílias estão lá há dez anos. A Vale comprou 

uma fazenda vizinha, instalou uma carvoaria com 70 fornos industriais e aquela 

fuligem do carvão alterou o clima completamente, os companheiros não conseguem 

produzir mais na agricultura, nem arroz dá, e agora começou a dar doenças, então, 

está aí um conflito. Ou a Vale põe filtro, ou sai de lá, ou desapropria uma outra 
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fazenda, mas do jeito que está as pessoas vão morrer. E essas pessoas têm direito, 

até porque chegaram antes no assentamento do Incra, a lutar contra a Vale, então 

essa carvoaria foi ocupada no dia 8 de março. Outro exemplo, também relacionado 

com o 8 de março, a Vale está construindo com a Camargo Correia, uma hidrelétrica 

no Rio Tocantins, na região do estreito no Maranhão e Tocantins. Isso vai atingir 13 

mil  famílias,  entre  elas,  três  assentamentos  nossos,  três  reservas  indígenas, 

ribeirinhos,  fazendeiros,  quilombolas,  tudo  o  que  puder  imaginar.  A  Vale  não 

apresentou nenhum plano de reassentamento, as pessoas até se dão conta, “bom 

nós não vamos conseguir parar a barragem, né, mas e onde nós vamos morar? Qual 

é a terra? Para onde vão me levar? Quem vai me indenizar?” Ninguém falou nada 

para  essas  pessoas,  então,  elas  ocuparam o  canteiro  de  obras,  e  exigiram um 

processo  de  negociação.  A  maioria  delas  nem  é  do  Movimento.  Então,  se  não 

resolver o problema do reassentamento, o conflito vai ser permanente, porque é a 

vida delas, é um problema de direitos humanos. Bem, depois a Vale tem outros 

contenciosos  com  outras  comunidades,  seja  de  garimpeiros,  seja  dos  próprios 

trabalhadores  que  estão  mais  próximos  do  trem.  Essas  comunidades  que  tem 

alguma demanda contra a Vale pararam o trem duas vezes. Eles param o trem 

como se fosse fazer uma greve, para forçar a Vale a negociar,  e muitos desses 

movimentos que aconteceram lá no município onde está a Serra dos Carajás,  a 

própria  prefeitura  local  apoiou.  Por  que?  Porque  a  Vale  está  devendo  para  a 

prefeitura de Paraopebas 500 milhões de reais em impostos atrasados. Isso não sai 

em lugar nenhum, está lá na dívida ativa da prefeitura, isso nos últimos dez anos, 

depois da privatização. Então, nós temos três assentamentos nesse município, o 

prefeito puxa lá o balanço da prefeitura e diz “oh, não temos dinheiro, estamos em 

déficit,  porque que nós estamos em déficit? Porque a Vale não pagou imposto”. 

Então a turma faz a associação: “vamos pressionar a Vale para pagar a prefeitura aí 

teremos escola”. Claro, não precisa ser muito inteligente para isso. Estou eu um dia 

dando a aula magna no inicio do ano letivo na universidade e chega a oficial de 

justiça com uma intimação da juíza. A Vale entrou com um processo como se eu 

fosse o responsável  por  aquelas mobilizações,  eu e o MST. A sacanagem é que 

esses processos em geral são demorados, mas em dois dias a Vale entrou, eles tem 

o maior escritório de advocacia do Rio, eu nem moro aqui, mas eles monitoraram 

tudo, sabiam que eu estaria na universidade, vieram, inclusive, com uma produtora 

de vídeo independente para filmar tudo, e me coagiram a assinar, embora não seja 

meu domicílio  aqui,  e  ao assinar,  pelos prazos  legais  eu tive  só  oito  dias  para 

contestar. O mais absurdo é a natureza da ação. Eles alegam o seguinte: essas 

populações param o trem, a carvoaria e causam prejuízos econômicos, portanto, eu 

tenho que ressarci-los.  E  a multa por esses prejuízos econômicos,  eles pediram 

inicialmente para a juíza, quinhentos mil reais por ação, a juíza no despacho da 
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sentença  já  botou  menos,  cinco  mil  reais.  Mas  não  é  o  problema  do  valor,  o 

problema da natureza, ou seja, eu moro em São Paulo, toda a opinião pública sabe, 

qualquer sociólogo num primeiro ano de faculdade sabe que o movimento social 

decide as coisas por assembléia, eles que decidem o que fazer, quando fazer, como 

fazer,  não  é  de  minha responsabilidade.  Agora  o  mais  grave  é,  você  até  pode 

ilustrar a sua matéria, compre a revista Exame dessa semana[ 5 a 11 de maio], a 

revista tem uma matéria que era para sair na  Veja. A  Veja tentou fazer aquelas 

páginas amarelas comigo, eu mandei eles tomarem banho. O editor da Veja, um tal 

de Alexandre me ligou, querendo me entrevistar para as páginas amarelas, aí nós 

explicamos para ele que o movimento não tem a prática de dar entrevistas para 

meios de comunicação mentirosos e não idôneos como é a Veja. A matéria, que é 

uma paulada no MST, que eu acho que ia sair  na  Veja,  eles deslocaram para a 

Exame.  Porque é a mesma linha, né, bem direitista. A Vale fala na matéria que 

organizou um sistema de vigilância 24 horas sobre o MST e os movimentos, que 

inclui  escuta telefônica, espionagem, acompanhamento das lideranças,  filmagem, 

eles  atribuíram a si agora o poder de polícia, o poder de estado, o poder de justiça, 

quem são eles para fazer isso. Eu acho que cabe um pedido de explicação judicial. 

# A ação continua correndo? 

João  Pedro  Stédile  -  Sim,  nossos  advogados  contestaram.  A  primeira 

contestação que nós fizemos foi a seguinte: meu domicílio é em São Paulo então o 

processo não pode ser aqui, ou é lá em Açailandia ou em São Paulo. Mas o Tribunal 

de Justiça do Rio, tão ponderado que é, diz que não, que pode ser aqui. Sabe-se lá 

porque né? Só porque passei aqui, poderia ter passado em Nova York. Então já por 

aí  você vê as influencias.  No escritório de advocacia da Vale tem o ex ministro 

Sepúlveda [Pertence], tem aquela mulher que era do BNDES que fez a privatização 

da Vale, a [Elena] Landau, então é um escritório poderoso. Tem filhos de ministros 

do supremo e, evidentemente, as influencias que eles tem são enormes. Segundo 

passo,  eles  contestaram  então  a  natureza  da  ação  e  isso  está  correndo.  E  os 

advogados  me  informaram  que  como  na  sexta-feira  houve  mais  uma  ação  de 

garimpeiros na Vale, a Vale entrou com uma espécie de agravo no processo dizendo 

“estão vendo como ele não obedece” e pedindo para aumentar para um milhão.  
# O MST está preocupado com isso? 

João Pedro Stédile - Nem um pouco, eu falei no dia que era uma idiotice, e 

falo agora de novo. Digo que é idiotice não para ficar ofendendo o poder judiciário, 

idiotice no sentido de falta de idéia da Vale, isso que é idiota, o cara que não tem 

idéia. Porque é obvio, qualquer pessoa que pensa um pouquinho, que tem idéia, 

deve se dar conta de que se há uma população que vai ser despejada por uma 

hidrelétrica da Vale, enquanto não for resolvido o problema dessa população, pode 

prender o João Pedro, pode botar multa, que a população vai continuar protestando. 
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Se há um assentamento sem terra ao lado de uma carvoaria e que as pessoas e as 

crianças  amanhecem todo  o  dia  tossindo,  cuspindo  cimento  preto,  é  obvio  que 

aquela  população  vai  continuar  protestando  contra  a  Vale,  não  sou  eu  o 

responsável.  Então,  só  tem  uma  maneira  de  resolver  problemas  sociais,  se  tu 

resolver, se não o problema vai continuar lá. Por isso é uma idiotice, no fundo o 

verdadeiro objetivo da ação judicial é amedrontar as lideranças, e dar uma resposta 

para os acionistas da Vale, “vejam como estamos tomando medidas energéticas”. 

Porque como devem ter vendido a imagem do Brasil para os acionistas estrangeiros 

que aqui é o paraíso, que voltou a ser colônia, ninguém reclama, aqui é Barbada, tu 

investe e só leva dinheiro de volta. Esqueceram de combinar com o povo!  

CONFLITOS POR TERRA PRESSIONAM COMUNIDADES 
INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E POVOS TRADICIONAIS

 Em 2006 foram registradas 1.212 ocorrências de conflitos relacionados com 

a posse, uso, resistência e luta pela terra, que compreende os conflitos por terra, as 

ocupações  e  acampamentos.  Ao  todo  estiveram  envolvidas  140.650  famílias.  É 

importante destacar que quase 20% destas ocorrências envolveram comunidades e 

povos tradicionais, entre eles indígenas e quilombolas. As ocupações apresentaram 

uma diminuição percentual de 12,13% (384, em 2006, 437 em 2005). Ainda maior 

foi a diminuição dos acampamentos, 25,56% (67 acampamentos em 2006, 90 em 

2005).  No que se refere à totalidade aos conflitos no campo – soma dos conflitos 

por terra, pela água, trabalhistas, em tempos de seca – esses chegaram a 1.657, 

em 2006, uma queda de 11,91% que em 2005, 1881. 

No que se refere ao Paraná,  Conflitos no Campo Brasil  – 2006, traz 13 

ocorrências de conflitos referentes a pressões sobre as comunidades de faxinais, 

localizadas  na  região  Centro  Sul  do  Estado.  Tais  conflitos  são  provocados  por 

grandes empreendimentos monocultores de pinus, eucalipto, soja, fumo e milho, 

por pecuaristas e por empresa madeireira. Os faxinalenses denunciam a proibição 

do acesso a suas áreas de cultivo e ao uso dos recursos hídricos. 

Na  região  sul  essas  comunidades  tradicionais  têm  sido  pressionadas  e 

ameaçadas principalmente pela expansão do agronegócio da cana e da madeira. 

Movimentos sociais, alguns setores das Universidades, das igrejas e dos partidos 

políticos, vêm apontando inúmeros questionamentos a respeito dos impactos sócio-

ambientais  que a expansão desses setores  têm causado.  A visita  do presidente 

norte-americano George Bush ao Brasil e a assinatura de acordos de cooperação em 

torno  da  produção  de  etanol,  “despertou“  esses  setores  da  sociedade  brasileira 

(principalmente a imprensa) para a grande expansão da área de cana-de-açúcar e 

para as duras condições de vida e de trabalho dos assalariados rurais canavieiros.  

A FARSA DO IMPÉRIO DE PAPEL
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O ano de 2006 foi marcado pela ação corajosa das mulheres camponesas 

contra a expansão do deserto verde. No dia 8 de março, em Barra do Ribeiro, Rio 

Grande  do  Sul,  representantes  dos  movimentos  da  Via  Campesina  Brasil, 

organizados  pelo  Movimento  de  Mulheres  Camponesas,  fizeram  uma  ação  de 

protesto no canteiro de produção de mudas da Aracruz Celulose. A manifestação foi 

pacífica,  nenhum funcionário foi  agredido ou ferido, entretanto, a reação à ação 

camponesa foi ferrenha tanto na mídia como na contrapartida policial que, de forma 

violenta, invadiu a sede do Movimento das Mulheres Camponesas em Passo Fundo 

(RS). A polícia militar invadiu o prédio no dia 21 de março detendo oito militantes, 

que  supostamente  teriam  participado  da  manifestação  e  recolheu  materiais, 

documentos  e  computadores  sem  qualquer  mandado  judicial  de  apreensão  ou 

busca.

A ação das mulheres da Via Campesina chamou a atenção da sociedade 

brasileira para os impactos causados pelas plantações de eucalipto.  A produção de 

celulose é, talvez, a que traz mais destruição ambiental desde o plantio do eucalipto 

até a obtenção do papel. O plantio de eucalipto seca poços artesianos de até 30 

metros de profundidade e causa degradação do solo impedindo que outras plantas 

cresçam nas áreas com essa monocultura. Com isso, há o extermínio de variedades 

vegetais e muitas espécies animais ficam sem alimento. Para se produzir um quilo 

de madeira são necessários 350 litros de água, além do uso de um aditivo químico 

altamente poluente que já contaminou a maior bacia pesqueira do Oceano Atlântico, 

localizada no sul da Bahia. 

O caso da Klabin no Paraná é exemplar, com a liberação de quase dois 

bilhões de reais para esta que é uma das gigantes do ramo e que está aumentando 

sua unidade no município de Telêmaco Borba com ampla propaganda na mídia em 

torno do progresso e da geração de emprego no município,  também ameaçado, 

diga-se de passagem, pela construção da Usina Hidrelétrica de Mauá, no Rio Tibagi, 

o qual recebe boa parte dos efluentes poluidores da empresa de papel. Estima-se 

que a unidade de Telêmaco passará de 680 para 1,1 milhão de toneladas de papéis 

e cartões por ano. A empresa também expandirá em 34 mil hectares o cultivo de 

florestas de pinus e eucalipto entre 2006 e 2008, incluindo a criação de um viveiro 

no  Estado  de  Santa  Catarina,  onde  pretende  cultivar  30  milhões  de  mudas  de 

eucalipto por ano, a exemplo do que vem sendo feito no Rio Grande do Sul, São 

Paulo, Espírito Santo e outros Estados da federação, que já vêm denunciando a 

expansão incontrolada do chamado “deserto verde” do reflorestamento. Toda esta 

realidade de expansão da indústria da madeira (e do agronegócio em geral) tem 

sido financiada com dinheiro público: em 2005, os grandes produtores receberam 
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mais  de  39,5  bilhões  de  investimentos,  enquanto  que  os  pequenos  agricultores 

receberam apenas 7 bilhões. Segundo o jornal Folha de São Paulo (09.08.06) o 

BNDES  liberou  R$ 1,74  bilhão  para  a  Klabin,  sendo  este  o  quinto  maior 

financiamento da história do banco.

Devido  a  esses  conflitos,  dos  917  presos  no  ano  de  2006,  85  eram 

quilombolas  do  Quilombo  Córrego  do  Farias  (ES)  e  15  eram  índios  da  etnia 

Tupinikim. Apesar do empenho de movimentos sociais e camponeses no combate ao 

deserto verde, o conflito está longe de ser resolvido. A discussão sobre a produção 

de celulose frente aos interesses nacionais ainda não começou. Mas, mesmo assim, 

o grito camponês continuará ecoando, denunciando e discutindo com a sociedade 

um novo modelo econômico e de desenvolvimento para o Brasil. 

AS FORÇAS E AS CRUZES 
18/6/08, Jorge Nascimento <jorgeramone31@yahoo.com.br> escreveu:  

Quando  eu  falo  da  criminalização  da  pobreza,  muitos  se  levantam contra  mim, 

dizendo-me que tenho de ser  imparcial.  Mas como ser  imparcial  numa situação 

como a que acaba de ocorrer no morro da Providência?

Qual foi a “entidade superior” que determinou que em História temos de ser 

imparciais?  Em  História  temos  de  analisar  os  fatos,  principalmente  aqueles 

escondidos, propositalmente, para iludir leitores, sejam professores, alunos ou afins.

A não ser para uma pessoa não tenha a menor sensibilidade, ser parcial, 

não é ver “apenas um lado” do episódio,  ser  parcial,  é  falar do fato  em si,  do 

ocorrido, das mães que choram e nunca mais poderão ter seus filhos em casa, dos 

amigos atônitos e chocados que nunca mais terão a companhia nas salas de aula, 

nos bate-papos, no futebol, enfim, no convívio social.

Os próprios militares já  reconheceram o erro  admitindo que entregaram 

inocentes  para  uma  facção  criminosa  que  “controla”(será  mesmo?)  uma  outra 

comunidade carente.

Os jovens assassinados eram “Ou quase pretos  Ou quase brancos quase 

pretos de tão pobres E pobres são como podres E todos sabem como se tratam os 

pretos” Caetano e Gil(Haiti)

E segundo a mídia burguesa, “o exército é amado no Haiti...”

Será que teremos passeatas nas orlas da zona sul para protestar contra 

mais  esse  massacre,  com a  classe  média,  usando  camisas  estampadas  com os 

rostos  dos  jovens  assassinados,  carregando  cruzes,  fincando-as  nas  areias  de 

Copacabana?
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Será que a mídia, dará ampla divulgação neste caso, como deu no caso de 

crianças de classe média aqui (João Hélio) e em São Paulo (Isabella), dizendo que o 

país  ficou chocado  com tais  cenas  de  horror,  protagonizadas  pelo  exército,  que 

deveria estar combatendo o crime do tráfico de drogas e armas nas nossa fronteiras 

e não praticando seqüestro e extermínio nos ”barracos da cidade”?

 Será que continuaremos a viver  sob o domínio do medo, do extermínio 

sistemático de pobres, como foi sugerido nos início do século XX por ”autoridades” 

deste país?

Uma coisa muito me chamou a atenção ontem quando eu abri o jornal: Uma 

foto em que os moradores do Morro da Providência, desfraldam um plástico preto 

em sinal de luto. Seria mais um sinal de luto, se o tal plástico, não tivesse tomado a 

forma, ainda que caricaturada do mapa do Brasil.

Fiquei olhando para a foto e pensando: Há com certeza, algo de especial 

neste  fato,  algo  que  ainda  não  consigo  entender  na  sua  totalidade,  mas  com 

certeza,  o  plástico  ter  tomado a forma do mapa do nosso país,  quer nos dizer 

muitas coisas.

Tal qual o título de um livro: “Negros, o Brasil nos deve milhões”, o mapa 

talvez  queria  mostrar  exatamente  isso.  O  Brasil  nos  deve  muito  e  nos  paga 

enviando  seu  exército  para  assassinar  nossos  jovens,  justamente  aqueles  que 

podem fazer a diferença, pois basta lhes dar oportunidade, a mesma oportunidade 

que foi negada para seus antepassados.

Talvez, o mapa mostre ainda mais, mostre a dor dos negros em todo o país, 

o  luto  daqueles que  sofrem  com  este  tipo  de  ação  por  parte  das  forças  de 

“segurança”, mas as forças de segurança, não foram criadas para dar segurança à 

população e sim combater o elemento negro e o fazem muito bem até os dias de 

hoje, mais uma vez temos a reprodução histórica deste fato,  como aconteceu no 

século  XVII,  quando  forças  de  segurança  atacaram  Palmares  insistentemente, 

sofrendo derrotas, uma atrás da outra, até que finalmente conseguissem destruir o 

grande Quilombo. 

Como eu disse antes,  História é cíclica...

A  banda  estadunidense  Rage  Against  The  Maquine  ("A  Raiva  Contra  A 

Máquina"), criou uma letra, nos anos 90 chamada Killing in the name of  (Matança 

em nome de), para criticar os abusos das forças armadas estadunidenses, contra 

civis imigrantes, negros e outros povos, vitimados em nome da política neo-liberal.

A  primeira estrofe da letra em questão dizia: ´´Aqueles que servem às 

forças,  são  os  mesmos  que  queimam as  cruzes``,  numa referência  à  entidade 

racista Ku Kux Klan, que usa como símbolo uma cruz em chamas.
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Aqui, não temos a Klan, pois nosso racismo não é explicito como nos EUA, é 

pior é hipócrita, mas não precisamos pensar muito para detectar que se repete o 

mesmo caso aqui, ainda que muitos não percebam.

"Pesadelo? É um elogio, pra quem vive na guerra a paz nunca existiu, num 

clima quente a minha gente soa frio, vi um pretinho seu caderno era um fuzil, fuzil,  

negro drama...”

Racionais Mc´s

“Mas continuaremos a resistir a esses massacres, pois somos igual à  uma 

arvore como diz o refrão: Arrancaram nossos frutos, quebraram nossos galhos, mas 

não conseguirão matar nossas raízes"’. Marcos Terena. Índio da nação Terena, do 

Mato Grosso do Sul. Metamorfoses Indígenas.

Gostaria de dizer paz para todos, porque nós só queremos paz, mas mesmo 

assim é um sonho...

1. (Ufrj 2005) O pequeno produtor no agronegócio
No Brasil, uma parte importante do agronegócio conta com pequenos produtores 

para o fornecimento de bens de origem vegetal  e animal  (fumo,  uva,  tomate,  aves, 
suínos, entre outros).

Essa articulação entre pequeno produtor e grande empresa contradiz a antiga 
crença no desaparecimento da agricultura familiar pouco capitalizada diante do avanço 
das grandes empresas agroindustriais.
a)  Dê  uma  razão  para  o  pequeno  produtor  familiar  integrar-se  à  grande  empresa 

agroindustrial.

b) Dê uma razão para a grande empresa agroindustrial vincular os pequenos agricultores 
a sua cadeia produtiva. 

2. (Ufrrj 2004) Leia o texto sobre os movimentos sociais de base territorial. O  Estado 
foi incapaz de controlar a resistência da população excluída e de atender às demandas 
localizadas, que eclodiram em uma frente de conflitos, expressa em movimentos sociais 
de base territorial. BERTHA B. e E. "Brasil, uma nova potência regional na economia do mundo". S P: Bertrand, 

1999. p. 217.

Dentre  esses  movimentos  sociais  de  base  territorial,  o  Movimento  dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra é um dos mais importantes nos dias de hoje, sendo sua 
atuação baseada na defesa da reforma agrária,  o que envolve  a adoção de medidas 
eficazes.
a) Apresente duas importantes medidas.

b) Indique a preocupação exclusivamente de caráter econômico. 
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3. (Unicamp 2005) Quase três décadas depois do lançamento do maior programa de 
energia  renovável  do mundo.  o  Proálcool,  o  setor  sucroalcooleiro  vive  nova onda de 
otimismo e atrai investimentos de peso para o país.

Para  completar  o  cenário  otimista,  o  país  obteve  semana  passada  vitória 
histórica  na  Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC)  contra  os  subsídios  da  União 
Européia  para  a  produção  de  açúcar.  (Adaptado  de  Renée  Pereira,  "Açúcar  e  álcool 
entram em nova era de prosperidade", "O Estado de S. P", 08 de agosto de 04, p. B7).
a) Compare a atual onda de otimismo do setor sucroalcooleiro com as motivações que 

levaram  à  criação  do  Proálcool  na  década  de  1970.  Aponte  as  semelhanças  e  as 
diferenças entre esses dois momentos do setor sucroalcooleiro.

b) Os subsídios  praticados pelos países desenvolvidos para sua agricultura acarretam 
dificuldades para esse setor nos países subdesenvolvidos. Explique essas dificuldades. 

4. (Ufrj 2004) A Região Serrana é uma das principais áreas agrícolas do Estado do Rio 
de Janeiro. Municípios como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo são responsáveis por 
grande parte da produção de verduras e legumes que abastecem a metrópole carioca.
a) Quais as condições naturais que favorecem o cultivo de hortaliças na Região Serrana?

b) Quais as características principais do sistema agrícola da horticultura? 
5. (Uerj 2005) Em recentes reuniões internacionais, eu estive reiterando que o Tesouro 
brasileiro não pode competir com os Tesouros das economias desenvolvidas em termos 
de dar subsídios agrícolas à exportação. Estimativas da OCDE indicam que são dados 
mais  de  US$ 360 bilhões  de  dólares  anuais  como subsídios  à agricultura  nos países 
desenvolvidos.                        Marcus Vinícius Pratini de Moraes (http://www.radiobras.gov.br)

      Os subsídios dados à agricultura nos países desenvolvidos constituem uma política 
extremamente cara e, aparentemente, contraditória com o fato de que o setor primário 
dessas nações responde por uma fatia pequena do PIB. Aponte:
a) duas justificativas para a manutenção dessa política por parte de alguns países 

desenvolvidos;

b) a principal conseqüência para o Brasil da política citada. 

6. (Ufrj 2006) 

Os esquemas representam dois sistemas agrícolas. Apresente duas 
características, uma quanto ao uso da terra, outra quanto ao objetivo da produção, para:
a) a agricultura itinerante. b) a agricultura empresarial. 
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7.  (Unesp  2005) Apesar  de  toda  a  discussão  acadêmico-científica  a  respeito  dos 
produtos transgênicos, a área plantada no mundo vem aumentando ano a ano, passando 
de 1,7 milhões de hectares em 1996 para 67,7 milhões de hectares em 2003. Observe o 
mapa, que apresenta os países onde ocorre a plantação de transgênicos.

a) Que diferenças podem ser destacadas quanto ao número de países onde se cultivam 
os transgênicos nos hemisférios Norte e Sul? 
     Cite três produtos agrícolas nos quais já acontece a aplicação da engenharia genética.

b) Aponte dois argumentos favoráveis à produção transgênica: um, relativo à segurança 
alimentar e outro, relativo à segurança do meio ambiente. 

8.  (Fuvest  2006)  No  Brasil,  o  setor  agroindustrial  prevê  aumento  significativo  da 
produção de cana-de-açúcar para os próximos anos. Isso pode ser atribuído
a)  à  maior  flexibilidade  da  nova  regulamentação  ambiental,  que  implicará  uma 

importante diminuição de custos.
b) ao atual acréscimo de subsídios governamentais para a produção de álcool, chegando 

a valores semelhantes aos do Pró-álcool na década de setenta.
c) à diminuição gradativa de áreas de produção da soja transgênica, aparecendo a cana 

como alternativa econômica e ambientalmente viável.
d) ao aumento do interesse internacional por fontes renováveis de energia, em função do 

Protocolo de Kyoto. 

9. (Pucpr 2005) A expansão da cultura do soja nas áreas do cerrado brasileiro constitui 
um assunto polêmico, devido aos impactos ambientais que produz.

Sobre isso, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmativas a seguir:
(  ) Apesar dos solos de má qualidade, a rica flora do cerrado quase não depende dos 

nutrientes do subsolo  da região,  pois  as  plantas nutrem-se diretamente da enorme 
quantidade  de  húmus  que  elas  mesmo  produzem.  Assim,  o  desmatamento  gera 
desertificação, pois diminui a lixiviação.

(  )  O desmatamento do cerrado não é um fenômeno atual,  pois  o  Planalto  Central 
brasileiro  sempre  foi  uma das  regiões  mais  populosas  do  país.  Quando resolveram 
plantar soja ali, quase já não existiam mais espaços recobertos com vegetação nativa.

(  ) A estação chuvosa, que na região do cerrado brasileiro ocorre entre novembro e 
março, pode até acelerar a desertificação das áreas desmatadas, devido ao aumento do 
escoamento superficial.

(  ) A expansão da soja no cerrado consome bilhões de litros d'água para irrigação e 
também causa graves impactos ambientais no Pantanal Mato-Grossense.

     A seqüência correta para as afirmativas é:
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a) F - V - F – V  b) V - F - F – V    c) F - F - V – V     d) F - F - V – F        e) V - V - V - F 

10. (Uerj 2003) 

Fonte: Conflitos no Campo Brasil 1997. Comissão Pastoral da Terra.
(SANTOS, M. e SILVEIRA, M. L. "O Brasil: território e sociedade no início do século XXI". Rio de Janeiro:) 

a) áreas em processo de modernização agrícola e expansão da agroindústria

b) estados administrados pela oposição ao governo federal e em crise econômica

c) regiões de maior densidade demográfica e crescimento populacional acelerado

d) periferias das grandes metrópoles e áreas urbanas em processo de rápida expansão 

11. (Uerj 2004) LEI DE TERRAS
Art. 1º Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o 

de  compra.  Excetuam-se  as  terras  situadas  nos  limites  do  Império  com  países 
estrangeiros  em  uma  zona  de  10  léguas  as  quais  poderão  ser  concedidas 
gratuitamente.

Art. 2º Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias,  e nelas derrubarem 
matos ou lhes puserem fogo, serão obrigados a despejo (...) e, de mais, sofrerão a 
pena de dois a seis meses de prisão e multa de cem mil réis, além da satisfação do 
dano causado (...). (Lei nº 601, de 18/09/1850. In: Coleção das leis do Brasil)

As motivações que originaram a Lei de Terras, de 1850, ainda hoje são causas 
de conflitos em relação à propriedade rural no Brasil.

Dentre as questões levantadas nos artigos transcritos, aquelas que caracterizam 
a atual estrutura fundiária no Brasil são:
a) mercantilização da terra e expulsão de posseiros pobres
b) exclusão de grileiros e internacionalização da propriedade
c) obrigatoriedade de registro oficial e predomínio de terras devolutas
d) instituição de gratuidade nas fronteiras e obrigatoriedade de produção 

12. (Uerj 2005) Venda Nova, distrito de Teresópolis, tem como vocação econômica a 
agricultura hortigranjeira. Vários pequenos plantadores de verduras se espalham pelas 
encostas das montanhas, em propriedades operadas, em geral, pela família do agricultor. 
(...) Se o tempo não ajuda, perde-se toda uma produção. (...)A atividade rural é mal 
paga e (...)  o  risco  da  comercialização  corre  por  conta  do  pobre  agricultor  que  não 
participa do lucro da operação, só do prejuízo eventual. Os atravessadores, que possuem 
frotas de caminhões, passam pela manhã (...) para levar o produto para os mercados 
centrais.  Estipulam um preço que não é pago na hora, só depois  de [ser vendida] a 
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Observando a diferenciação por estados 
e  regiões  e  traçando  um  paralelo  com  as 
características  da  agricultura  brasileira,  é 
possível  afirmar  que  os  conflitos  ocorrem 
principalmente em:



mercadoria.  Caso  não  consigam  vendê-la,  devolvem  a  carga  ao  agricultor  (...) 
praticamente estragada pela viagem. (MALTA,  Maria  Teresa.  "Um  sonho  que  se  tornou 

realidade". Revista da Comunidade Emanuel, 2003.)

Apesar dos incrementos de produtividade e da expansão do agronegócio, o texto 
nos aponta dificuldades enfrentadas por parte dos pequenos agricultores brasileiros, que 
devem ser compreendidas a partir das relações políticas e econômicas vigentes hoje no 
campo.Uma causa básica  e uma conseqüência  para as dificuldades  enfrentadas pelos 
pequenos produtores rurais são:
a) ausência de linhas de financiamento- lucratividade retraída
b) precária base tecnológica - sistema de transportes subutilizado
c) fracionamento das propriedades - mercado de consumo depreciado
d) carência de uma política agrícola favorável - produção familiar inviabilizada 

13.  (Ufrrj  2006) A  agricultura  brasileira  aumentou,  nas  últimas  décadas,  sua 
participação  no  comércio  mundial  de  'commodities'.  Para  tornar-se  ainda  mais 
competitiva,  ela  deveria  procurar  "nichos"  de  mercado,  nos  quais  teria  melhores 
condições de atender à demanda mundial.
  Sobre as oportunidades potenciais que podem surgir para a agricultura brasileira, 

analise as afirmativas a seguir.
I - As condições tropicais facilitam a criação a pasto, o que aumentará a aceitação nos 

mercados internacionais da proteína "verde".
II  - A expansão da "fronteira"  possibilita  a ampliação da produção de álcool anidro e 

biodiesel, o que permitirá atender à demanda externa de biocombustíveis.
III - As temperaturas elevadas e as chuvas abundantes favorecem o cultivo de florestas 

homogêneas,  o  que  diminuirá  a  pressão  sobre  a  Amazônia  e  atenderá  à  crescente 
demanda externa de celulose e papel.

Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa III estiver correta.
c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
d) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

14. (Unirio  2002) A  utilização  agrícola  dos  solos  depende não  só  de  seu potencial 
natural, mas também de condições inerentes à estrutura sócio-econômica específica de 
cada região.
      O Estado do Rio de Janeiro também não foge à regra. No que diz respeito à utilização 
dos solos fluminenses afirma-se:
I - O plantio comercial limita-se a algumas áreas como as planícies litorâneas e o delta do 

Rio  Paraíba,  importantes  redutos  canavieiros;  de  maneira  geral,  predominam  as 
pastagens naturais, indicando um sub-aproveitamento dos solos.

II - A fertilidade dos solos e o alto grau de modernização das atividades agropecuárias 
em  todo  o  Estado  fazem  do  setor  primário,  depois  do  setor  secundário,  o  maior 
colaborador na formação do PIB estadual.
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III  -  O  uso  de  técnicas  rudimentares  durante  a  sua  ocupação  tem  provocado  o 
esgotamento  de  solos,  requisitando  grandes  investimentos  na  sua  recuperação, 
contribuindo para aumentar o custo de produção e desestimular o desenvolvimento das 
atividades agrícolas.

Assinale a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) correta(s):
a) I e II              b) II e III               c) I e III              d) Apenas a III          e) Todas. 

16.  (Ufrs  2001) Miséria,  escassez  e  má  distribuição  de  alimentos,  desnutrição  e 
degradação  ambiental  continuam afligindo  o  mundo.  A  chamada  "Revolução  Verde", 
baseada  na  utilização  de  tecnologias  intensivas  em  insumos,  ocorreu  sem a  devida 
distribuição  de  terras  e  também contribuiu  para  a  expansão  da  erosão  dos  solos,  a 
poluição das águas e perda da biodiversidade.

Com relação à "Revolução Verde", são feitas as seguintes afirmações.
I  -  Os  sistemas  de  cultivo  predominantes  são  as  policulturas  geneticamente 

heterogêneas.
II - Tem maior produtividade em termos de mão-de-obra e gera retorno econômico mais 

rápido do que os sistemas agroecológicos.
III  -  Utiliza  o  conhecimento  tradicional  e  incentiva  a  participação  das  comunidades 

locais.Quais estão corretas?
a) Apenas I. b) Apenas II.    c) Apenas III.      d) Apenas I e II.     e) Apenas II e III. 
15. (Puc-rio 2005) Analise a tabela a seguir:

    Sobre o espaço rural fluminense podemos afirmar que:
a) A estrutura fundiária fluminense é caracterizada pelo predomínio dos latifúndios sobre 

as pequenas e médias propriedades.
b) As propriedades com mais  de 200 ha correspondem a 10% de todas as unidades 

agrícolas fluminenses.
c) A distribuição da propriedade da terra no Estado do Rio de Janeiro é uma das mais 

equilibradas da Federação.
d) As pequenas unidades agrícolas dominam a paisagem rural fluminense embora nem 

todas tenham elevada produtividade.

 17. (Uerj 2004) MORTE NA FESTA DOS RICOS
O  interesse  despertado  pela  reunião  da  Organização  Mundial  do  Comércio 

(OMC),  iniciada na semana passada em Cancún, no México,  deveu-se justamente ao 
assunto central em pauta para os países emergentes, a agricultura. Pela primeira vez, a 
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questão das práticas comerciais  prejudiciais  ao grupo de nações em desvantagem no 
cenário da globalização seria o foco das reuniões.

O balneário mexicano deveria ser o marco de uma mudança que deixaria para 
trás a impressão predominante nos países emergentes de que os países ricos fazem a 
festa no comércio mundial usando a OMC apenas como um jogo de cartas marcadas. 
(Veja, 17/09/2003)

A notícia acima reflete o debate sobre o comércio internacional que tem colocado 
os países desenvolvidos e subdesenvolvidos em campos opostos.Uma das razões desse 
antagonismo está indicada na seguinte alternativa:
a) pressão por parte dos países desenvolvidos para que os subdesenvolvidos abram seus 

mercados, enquanto aqueles mantêm suas práticas protecionistas
b)  manutenção  de  intensas  barreiras  protecionistas  por  parte  dos  países 

subdesenvolvidos no setor agrícola, ao passo que os países desenvolvidos praticam o 
livre comércio

c) discussão entre os países desenvolvidos, que desejam o fim do protecionismo através 
da  constituição  de  blocos  comerciais,  e  os  subdesenvolvidos,  que  se  opõem  ao 
multilateralismo comercial

d)  oposição  entre  os  países  subdesenvolvidos,  que  defendem  a  OMC  como  fórum 
adequado para manter o protecionismo, e os desenvolvidos, que querem usá-la para 
garantia do livre comércio 

GABARITO
1 a) Entre as razões que os pequenos produtores têm para essa integração, estão: a garantia de 
compra  do produto,  protegendo o  pequeno produtor  das  oscilações  do mercado;  o  apoio  técnico 
especializado;  a  redução  da  dificuldade  de  conseguir  financiamento  bancário;  o  fornecimento  de 
insumos e equipamentos pelas grandes empresas.
b) A grande empresa busca essa integração para, evitar a gestão e controle do trabalho agrícola; 
evitar  investimentos  na compra  de terras para concentrá-los  nas  fases  mais  lucrativas  da cadeia 
produtiva; deixar para os produtores diretos os riscos ambientais (esgotamento dos solos, pragas, 
intempéries); garantir o fornecimento de matéria prima através de um grande número de produtores.

2. a) Titulação, aporte de capital para empréstimos, assistência técnica.
b) Necessidade de se incluir a mão-de-obra, desenvolver o sistema cooperativista, expressões capazes 
de gerar grande número de empregos.

3. a) O Proálcool foi criado em meados da década de 1970 para diminuir a dependência do país em 
relação aos combustíveis fósseis, que eram largamente importados e seu preço estava alto. O governo 
forneceu subsídios  tanto aos  produtores quanto às montadoras de automóveis  para expandir  seu 
consumo. Já no período atual, a guerra no Iraque e o aumento do consumo pela China e pelos EUA 
levaram a um aumento no preço do barril de petróleo que, aliado ao desenvolvimento dos motores 
bicombustíveis,  tem  elevado  o  consumo  de  álcool  combustível,  desta  vez  sem  subsídios 
governamentais. Além disso, acordos comerciais vêm sendo realizados principalmente com o Japão e 
a União Européia, para exportação do produto, incentivados pela ratificação do Protocolo de Kyoto.
b) Os subsídios praticados pelos países desenvolvidos, onde a agricultura representa uma pequena 
parcela  de  sua  economia,  torna  artificialmente  mais  competitivos  os  seus  produtos  no  mercado 
externo, diminuindo a participação dos outros países, que têm a maior parte de suas exportações 
concentrada em produtos agrícolas e que, após as reformas liberais da década de 1990, deixaram de 
receber subsídios de seus governos. A restrição de mercado imposta pelos subsídios gera menores 
investimentos, reduz a margem de lucros e cria menos empregos.

4. a) O relevo mais elevado com o ar mais frio e seco favorece as hortaliças e frutas.
b) Pequenas propriedades, trabalho familiar, cooperativismo.
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5. a) Duas dentre as justificativas: - preservação dos empregos rurais  -  política de segurança 
alimentar, para evitar a total dependência da importação de alimentos  - força política e capacidade de 
mobilização e pressão por parte dos agricultores dos países desenvolvidos  - interesse em favorecer 
toda a cadeia de produção e circulação de produtos associada à agricultura (agronegócio)  - alto custo 
da produção agropecuária nos países centrais, especialmente na Europa e no Japão, o que torna essa 
atividade pouco competitiva frente aos países periféricos.
b)  Essa  política  restringe  as  possibilidades  de  venda  de  produtos  da  agropecuária  brasileira  no 
exterior, tanto em termos de exportações para os países desenvolvidos quanto para os países para 
onde eles exportam seus produtos subsidiados.

6. a) Trata-se de um sistema extensivo de aproveitamento da terra, onde ocorre a rotação de terras. 
Parcelas de terras são deixadas em descanso (pousio)  durante um período, para sua recuperação 
natural. O objetivo da produção é atender às necessidades básicas do grupo, que consome uma parte 
da produção enquanto a outra é vendida em mercados próximos. Nesse sistema há uma baixa ou nula 
capitalização e são, comumente, utilizados apenas instrumentos rudimentares de trabalho e produção.
b) Trata-se de um sistema intensivo baseado na monocultura ou na rotação de culturas. Nele ocorre o 
uso  completo  da  terra  e  o  objetivo  da  produção  é  o  grande  mercado  consumidor.  Para  isso  é 
necessário grande capitalização da produção com uso de técnicas e insumos modernos.

7.  a)  Ocorre  maior  cultivo  de  transgênicos  nos  países  do  hemisfério  norte,  como  EUA,  Canadá, 
Espanha,  China  e  Índia,  devido,  principalmente,  ao  elevado  desenvolvimento  tecnológico,  aos 
investimentos  em  P&D  e  maior  concentração  da  população  mundial.  São  exemplos  de  produtos 
transgênicos: soja, algodão e milho.
b)  Argumentos  favoráveis:  -  quanto  à  segurança  alimentar,  temos  a  melhoria  da  qualidade  dos 
produtos e diminuição dos custos de produção entre outros;  - quanto à segurança do meio ambiente, 
podemos destacar a redução do uso de agrotóxicos, maior resistência ao ataque de insetos e doenças, 
além de maior facilidade de adaptação aos mais diversos climas e solos.

8. [D] 9. [C] 10. [A] 11. [A] 12. [A] 13. [A] 14. [D]    15. [C] 16. [D] 17. [A]

ANOTAÇÕES
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	OMC - 	Organização Mundial do Comércio, estabelecida em 1995 para substituir o GATT – Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas – é uma instituição internacional poderosa, criada para ser o espaço de negociação e implementação de regras para o comércio internacional. Promove a agenda do “livre comércio”, em benefício das corporações transnacionais, e seu sistema de decisões é opaco e centralizado. A presença dos países ricos é hegemônica e a posição dos países em desenvolvimento é estruturalmente subalterna. A OMC deixa em segundo plano ou omite completamente os direitos sociais e dos povos.
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