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1. Introdução

O presente artigo tem como objetivo prover uma análise do extrativismo,
neo-extrativismo e pós-extrativismo na atuação comparativa do Estado e da
sociedade através de dois casos acontecidos na América do Sul: o primeiro
caso ocorrido no Brasil, com a descoberta da jazida de petróleo denominada
pré-sal e o segundo ocorrido no Equador, com a iniciativa denominada ITT-
Yasuni.

Resultado histórico do modo de produção do sistema capitalista, o
extrativismo acompanha o desenvolvimento da America do Sul desde sua
conquista pelos povos europeus. Nesse sentido, o extrativismo sul-america-
no consistiu-se, por mais de cinco séculos, não somente na retirada de minerais
do solo e na produção da indústria petroleira, mas também em processos de
extrativismo agrário, florestal, pesqueiro (Acosta 2011, 85). Por sua vez, sem
haver alterações substantivas na estrutura de acumulação do modelo de
desenvolvimento capitalista, o neo-extrativismo vem a ser considerado como
a inserção desses mercados extrativistas na sistemática de globalização
imposta pelo capitalismo transnacional.

O trabalho buscará, portanto, apresentar comparativamente dois casos
com a finalidade de debater a participação do Estado e da sociedade na
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manutenção e construção de alternativas ao modelo de desenvolvimento
extrativista e neo-extrativista. O caso da descoberta do pré-sal ocorrida no
Brasil servirá para demonstrar a continuidade do modelo de produção do sis-
tema capitalista, enquanto, por sua vez, o caso do reserva ecológica ITT-Yasuni,
através da iniciativa proposta pelo Equador, servirá para contrapor o modelo
de desenvolvimento extrativista e neo-extrativista na busca de um pós-
extrativismo.

O artigo, dessa forma, almeja apresentar um debate contemporâneo,
sob o enfoque de experiências latino-americanas e de marco teórico centra-
do nos modelos de desenvolventes na busca de alternativas ao modelo
hegemônico capitalista.

2. Pré-sal e o Desenvolvimento Extrativista e Neoextrativista

A experiência a ser trabalhada nesse capítulo versa sobre a extração de
hidrocarbonetos em rochas calcárias localizadas na costa atlântica brasileira.
Anunciada formalmente pelo governo brasileiro em 2007, mas com retorno
das pesquisas já no início dos anos 2000, as reservas de hidrocarbonetos en-
contrados na costa atlântica brasileira estendem-se por mais de 800
quilômetros ao longo da costa, com mais de 200 quilômetros de largura;
percorrendo, assim, desde o litoral de Santa Catarina ao litoral do Espírito
Santo.

No entanto, o debate acerca da possível existência de uma enorme re-
serva de hidrocarbonetos no litoral brasileiro remonta a década de 1970. O
avanço das pesquisas e a confirmação das reservas tornou-se possível somente
em meados dos anos 2000, através do suporte de novas tecnologias que
permitiram o acesso aos hidrocarbonetos, visto que as reservas, condensa-
das tanto no estado de óleo, ou seja, na forma comumente denominada de
petróleo, quanto como gás natural, se encontram em camadas de cinco a
sete mil metros de profundidade abaixo do nível do mar, logo abaixo de uma
espessa camada de sal.

Por se encontrarem logo acima da camada de sal, as reservas foram po-
pularmente designadas de reservas de petróleo pré-sal. Compostas por di-
versos campos como Tupi, Guará, Bem-te-vi, Carioca, Júpiter e Lara, estima-se
que o total de acumulado possa variar entre 40 a 80 bilhões de barris de
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petróleo. A magnitude dessa capacidade extrativista se expressa no campo
Tupi, que possui entre 05 a 08 bilhões de barris de petróleo – o que represen-
ta quase a metade de toda a extração já provida na história do Brasil.

Tal possibilidade extrativista gerou uma grande expectativa dos lucros
do processo exploratório, desencadeando um enorme debate sobre o marco
legal e sobre os royalties. Em setembro de 2013, após anos de debates e
projetos no Congresso Brasileiro, o projeto de Lei dos Royalties do Petróleo
foi sancionado pela Presidenta Dilma Roussef destinando 75% dos recursos
dos royalties para educação e os outros 25% dos royalties para saúde. Somente
no ano de 2013 devem ser repassados R$ 770 milhões de reais para essas
pastas1 .

Dessa forma, essa primeira experiência ocorrida no Brasil será
compreendida por esse trabalho dentro de um marco de desenvolvimento
neoextrativista. Todavia, para se abarcar alguns dos papeis do Estado e da
sociedade frente à exploração dos recursos naturais dentro do
desenvolvimento neoextrativista, deve-se conceituar, como ponto de parti-
da, o que se compreende por extrativismo.

Para tal, utiliza-se a relevante conceituação do extrativismo expressa por
Alberto Acosta. Veja-se:

El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse
masivamente hace 500 años. Con la conquista y la colonización de América,
África y Asia empezó a estructurarse la economía mundial: el sistema capitalis-
ta. Esta modalidad de acumulación extractivista estuvo determinada desde en-
tonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo nacien-
te. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de mate-
rias primas, es decir de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel
de productoras de manufacturas. Las primeras exportan Naturaleza, las segun-
das la importan.(Acosta 2011, 85)

Dessa forma, o extrativismo consistiu e consiste em um mecanismo de
expansão do sistema capitalista dentro da lógica do colonialismo. Na dialética
do colonialismo, a colônia fornece os bens primários, resultado da extração e

1 Mais informações sobre o tema em http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/09/dilma-sanciona-
sem-vetos-lei-dos-royalties-do-petroleo.html (visitado em 15/12/2013).
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produção de matérias primas, em contrapartida consome produtos
manufaturados produzidos pelas metrópoles.

Inclusive o próprio nome do país que se estuda essa primeira experiência
é fruto da um produto colonial extrativista. O nome Brasil, o qual resulta hoje
como República Federativa do Brasil, deriva do primeiro produto de exportação
extrativista para a metrópole Portugal - a árvore pau-brasil. A árvore pau-
brasil, atualmente quase extinta no país a que deu nome, teve início de sua
extração predatória com a chegada dos portugueses que utilizavam sua
madeira para móveis e sua resina vermelha para indústria têxtil. Essa referência
de nomenclatura serve para destacar quão contemporâneo ainda consiste a
herança extrativista fruto do sistema colonial.

Nesse sentido, o presente trabalho compreende o extrativismo como
uma atividade desenvolvida ao longo da história moderna, fundada, não
somente na remoção de grandes volumes de recursos naturais, mas, como
bem expressa Alberto Acosta, vai além: “no se limita a los minerales o al pe-
tróleo. Hay también extrativismo agrário, florestal e inclusive pesquero”
(Acosta 2011, 85).

Como bem expressa Boaventura de Sousa Santos, a modernidade, ma-
triz fundacional dos colonialismos e extrativismos, regou uma lógica de tempo
linear e seguro, na qual os recursos ambientais deveriam ser explorados sem
precauções de finitude (Santos 2006). Assim, o extrativismo foi, e ainda o é,
pedra de toque da economia da grande maioria dos países do Sul Global2 ,
como mecanismo de desenvolvimento socioeconômico.

A lógica de desenvolvimento moderno e extrativista, portanto, exprime
uma perspectiva ambígua de progresso, o que Elísio Macamo denomina de
“ambigüidade da modernidade” (Macamo 2006a, 2006b), na medida em que
por um lado expressa uma possibilidade de progresso e desenvolvimento
socioeconômico, por outro lado mantém e, em muitas situações radicaliza,
situações de subdesenvolvimento.

Esse jogo de ambigüidade imposta pelo desenvolvimento extrativista já
foram expostas e radicalizadas pelos estudos da teoria da dependência. Como
bem expõe Eduardo Gudznas, a teoria da dependência, a qual se diversificou

2 Utiliza-se a dicotomia conceitual entre Sul Global e Norte Global aplicada nas epistemologias do sul
(Santos e Meneses 2009).
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em diversas perspectivas, expressa que “el subdesarrollo no es una fase pre-
via al desarrollo, sino que es su producto, y en buena medida es el resultado
del colonialismo y del imperialismo” (Gudynas 2011, 24).

Em términos histórico-políticos, a atividade extrativista acaba por insti-
gar a formação de centralidades, bem como tende a reforçá-las quando as
mesmas já se encontram constituídas. Desta forma, os altos índices de
concentração de renda e de riqueza consistem em um dos resultados dos
países que possuem como base da sua produção a exportação de bens
primários. Realidades que se estendem da lógica extrativista para o neo-
extrativismo.

 No neoextrativismo persiste a importância dos setores extrativistas como
um pilar do desenvolvimento, não havendo alterações estruturais ao modelo
de produção do capital extrativistas (Gudynas 2011, 100). Todavia, existem
alterações nas escalas, bem como dos atores que controlam e executam as
políticas no neo-extrativismo. Assim, sem haver alterações substantivas no
modelo de acumulação do desenvolvimento capitalista, o neo-extrativismo
vem a ser considerado, por autores como Eduardo Gudynas e Alberto Acosta,
como a inserção desses mercados extrativistas na sistemática de globalização
imposta pelo capitalismo transnacional (Acosta 2011; Gudynas 2010).

Obviamente que o extrativismo já se encontrava em diálogo com uma
sistemática de acúmulo de capital através de interações multiescalar, no sen-
tido em que o colonialismo provia relações de escalas local, regional, nacio-
nal e internacional, com o respaldo de distintas narrativas (religiosa, política,
econômica), sob a finalidade de legitimar mecanismos de apropriação e
expropriação de bens primários, normalmente com desastrosos impactos
locais. O neoextrativismo, todavia, aprofunda e radicaliza essas relações
multiescalares em um período em que o capital transnacional já se encontra
consolidado.

Da mesma forma que passa a existir uma maior interação dos mercados
extrativistas com o capitalismo transnacional, percebe-se, no neoextrativismo,
uma alteração dos atores. Veja-se:

Entre los puntos destacables está “una mayor presencia y un papel más activo
del Estado, con acciones tanto directas como indirectas”. Desde esta postura
nacionalista se procura principalmente un mayor acceso y control por parte del
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Estado sobre los recursos naturales y los beneficios que su extracción produce
(Acosta 2011, 101).

Essa maior presença do Estado referida por Alberto Acosta não constitui
a sua total ausência no desenvolvimento extrativista; significa, no entanto,
que o Estado Nacional, “desde uma postura nacionalista”, assume a
centralidade nesses processos ao intensificar a sua atuação no controle do
acesso aos recursos extrativistas.

Ademais, no neoxtrativismo há o diálogo direto e formal dos Estados
Nacionais, bem como de suas empresas públicas extrativistas com grandes
empresas de capital transnacional especializadas na produção extrativista.
Essas empresas transnacionais promovem inúmeras ações político-
institucionais, a fim de estruturar um ambiente propício para manutenção e
expansão do desenvolvimento extrativista. Veja-se:

Perversamente muchas empresas estatales de las economías primario-
exportadoras (con la anuencia de los respectivos gobiernos, por cierto) parece-
rían programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos y ac-
túan casa dentro con lógicas parecidas a las de las transnacionales: la depreda-
ción ambiental y el irrespeto social no están ausentes de sus prácticas. En sínte-
sis, la lógica subordina-da de su producción, motivada por la demanda externa,
caracteriza la evolución de estas economías primario-exportadoras. El
neoextractivismo, a la postre, mantiene y reproduce elementos clave del
extractivismo de raigambre colonial (Acosta 2011, 102).

Todavia, a escolha pelo neoextrativista não tem sido somente uma
imposição dos atores do Norte Global, como foram, em grande escala, no
período do extrativismo. O neoextrativismo tem sido uma opção
contemporânea de muitos países do capital periférico, inclusive quando
governados por partidos com tendências progressistas e de esquerda. Esses
países periféricos têm optado por esse modelo de desenvolvimento como
estrutura de suporte econômica para implementação de vultosos programas
sociais voltados para a educação, saúde e luta contra a fome e miséria.

Dessa forma, esses programas sociais, relevantes para qualquer país tanto
do Norte quanto do Sul Global, acabam por promover a legitimação material



163

e discursiva das políticas públicas de desenvolvimento social e representam,
na verdade, uma dura decisão que os governos devem fazer, na medida em
que a urgência do desenvolvimento social e luta contra forme e miséria entram
em direto diálogo com a incompatibilidade do desenvolvimento extrativista
para a sobrevivência do planeta.

O caso do Pré-Sal brasileiro expressa muito bem essa realidade e, por
esse motivo, foi utilizado como caso paradigma dessa reflexão. O governo
brasileiro gerencia, juntamente com sua empresa pública extrativista
Petrobrás, desde a pesquisa, desenvolvimento e venda do petróleo encontra-
do na camada abaixo do pré-sal. Foi inclusive o próprio Chefe do Executivo a
disseminar a descoberta dos enormes aglomerados de petróleo.

O próprio debate sobre os royalties frutos do extrativismo do petróleo
no litoral brasileiros contribui para perspectiva da centralidade do Estado
Nacional no processo de desenvolvimento extrativista. Os “royalties do pré-
sal” foram, e ainda são, temas de fervorosos debates no Congresso Nacional.
Como já mencionado, nova legislação regulando o tema foi aprovada
direcionando grandes porcentagens desse lucro extrativista a educação e
saúde, com fortes embates protecionistas das regiões produtoras que
buscavam uma maior proporção nos lucros, que podem chegar a aproxima-
damente de US$ 10 trilhões de dólares3 ; provendo, assim, cifras para possíveis
investimentos em projetos sociais de uma magnitude econômica
extremamente tentadora.

Inclusive, é o próprio governo brasileiro que prepara o leilão internacio-
nal das concessões para a extração do petróleo no litoral. No neoextrativismo,
portanto, o Estado Nacional e o desenvolvimento extrativista andam de mãos
dadas, fazendo ressurgir lemas de campanhas extrativistas anteriores, como
“O Petróleo é Nosso”4 , que estimulam o sentimento nacionalista de
superpotência, por meio de um deslumbre com a possibilidade de riqueza
infinita que coloniza toda gestão política do tema.

3 Valores de acordo com o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicadas – IPEA http://www.ipea.gov.br/
portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1464 (visitado em 12/12/2013)

4 A campanha “O Petróleo é Nosso” faz referência a campanha lançada em 1947 para a defesa do
monopólio do Estado brasileiro para a exploração e prospecção do petróleo nacional. Leia mais sobre esse
assunto em http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/campanha-petroleo-nosso-mobilizou-pais-no-
fim-dos-anos-40-10401791#ixzz2qJ3K0I3a (visitado em 12/12/2013).
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3. Yasuní ITT e o Desenvolvimento Pós-extrativista

Nesse segundo capítulo centra-se análise sobre uma iniciativa proposta pelo
Equador. No ano de 2007, o Equador lançou um projeto oficial de governos
que foi denominado de projeto ambiental Yasuní ITT. O nome Yasuní ITT faz
referência ao reservas de petróleo nas áreas Ishpingo, Tambococha e Tipitini
(ITT), dentro do Parque Nacional Yasuní, localizados na Amazônia equatoriana.

A iniciativa Yasuní ITT buscava deixar 856 milhões de barris de petróleo
debaixo da terra do Parque Nacional Yasuní e evitar a emissão de 407 milhões
de toneladas métricas de dióxido de carbono. Assim, a iniciativa pretendia
deixar de contribuir com uma grande quantidade de emissão de dióxido de
carbono que não somente deixaria de poluir o planeta, mas não contribuiria
também para o aquecimento global.  Campanha

Para deixar os campos de petróleo intocados, a iniciativa propôs arrecadar
US$ 3.600 milhões de dólares através de um consórcio internacional. Esse
valor corresponderia à metade do valor estimado que a extração dos recur-
sos e reverter-se-iam a um fundo em três linhas:

a) Manejo das dezenove áreas ambientalmente protegidas;
b) Um programa de reflorestamento nacional;
c) Projetos para alteração da matriz energética extrativista.

O segundo caso exposto por esse trabalho expõe  uma experiência para
além do desenvolvimento extrativista, não na busca de outra experiência den-
tro dos marcos do desenvolvimento, como o desenvolvimento alternativo ou
desenvolvimento sustentável, mas a busca de uma “alternativa ao
desenvolvimento” (Acosta 2011; Gudynas 2011). Essa experiência alternativa
ao desenvolvimento representa outro caminho que se recusa a reforçar a
globalização hegemônica (Santos 2006) imposta pelo capital transnacional
na busca da produção e reprodução do acúmulo de bens e mercadorias, para
o qual a produção extrativista é alavanca fundamental.

Assim sendo, dentro de uma perspectiva de luta contra-hegemônica ao
capitalismo transnacional promovida pelos atores do Norte Global e, muitas
vezes, encampada por atores do Sul Global, a experiência equatoriana vem
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representar o que nesse trabalho irá se denominar “um passo mais ao sur”5 .
Nesse sentido, o projeto Yasunní ITT é um passo mais ao sur, na medida em
que representa não somente uma quebra estrutural aos paradigmas da
globalização hegemônica através do desenvolvimento extrativista, mas uma
proposta que refuta inclusive a lógica legitimadora do crescimento econômico
para implementação de vultosos programas sociais (educação, saúde e luta
contra a fome).

Obviamente, a experiência Yasunní ITT apresenta-se como um caso com
limitações, na medida em que depende de arrecadação de valores através de
um consórcio internacional. Todavia, a experiência Yasunní ITT representa,
sem sombra de dúvidas, um avanço em direção a um desenvolvimento fora
dos paradigmas hegemônicos e, portanto, ainda mais ao sur.

Dessa forma, o presente trabalho entende a iniciativa Yasuní ITT como
uma política pública de estratégia de desenvolvimento pós-extrativista que
obviamente não altera subitamente os padrões do desenvolvimento
equatoriano, mas cria condições programáticas para se promover de um
decrescimento da produção extrativista e neoextrativista.

A iniciativa Yasuní ITT consiste, portanto, em uma audaciosa proposta
que busca “un reencuentro con las cosmovisiones indígenas en las que los
seres humanos no solo conviven con la Naturaleza de forma armoniosa, sino
que forman parte de ella” (Acosta 2011, 115). Para tal, todavia, deve-se supe-
rar a dicotomia entre Natureza, compreendida como meio ambiente de todo
o planeta, e ser humano.

A dissociação entre humano e meio ambiente serviu como uma das ba-
ses de sustentação da lógica do desenvolvimento capitalista. Constituída
através da produção hegemônica de sensos comuns, a separação humano-
natureza permaneceu uma constante no modelo “sistema-mundo capitalis-
ta/patriarcal occidentalocéntrico/cristianocéntrico moderno/colonial”
(Grosfoguel 2011) e foi provida por meio de mecanismos e de discursos de
isolamento, de apropriação e de hierarquização centrais para perspectiva de
desenvolvimento almejado.

5 A palavra Sul é aqui escrito em espanhol Sur, a fim de fazer referência não somente ao Equador, mas
toda a filosofia andina que permeia os países da região. Mais sobre essa perspectiva será referenciada no
transcorrer do trabalho.
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Como expressa Carlyn Merchant, a revolução científica fora um meca-
nismo do século XIV que alterou completamente a idéia que a sociedade
ocidental tinha de natureza. A busca por controle e por dominação do am-
biente para sua adequação a interesses da ciência e dos modos de produção
estimularam a passagem da natureza como tudo orgânico, em que seres hu-
manos e natureza faziam parte de uma única realidade – com as mesmas leis,
com as mesmas racionalidades – para um mundo de separação entre natureza
e humanos (Merchant 1990). De acordo com a autora, a cosmovisão
mecanicista do mundo em contrapartida à visão da cultura antiga e medieval
decretou-se a “morte da natureza” (Merchant 1990) 6 .

A expectativa7  de separação e dominação da natureza pelo homem faci-
lita concepções da natureza como mercadoria. A formação dos Estados
Nacionais europeus na transição do sistema feudal para o absolutismo e depois
exportado pelo sistema colonial, foi marco não somente no pensamento
dissociativo entre humano e natureza, mas também na perspectiva da
superioridade do primeiro, considerado racional frente ao caos e desordem
do segundo. Assim, a própria formação dos Estados modernos promoveu a
natureza como algo caótico e perigoso a ser dominada para o próprio bem do
ser humano8 . Esse foi por muitos anos o rol do Estado para disseminação do
acumulo de capital, bem como o rol do Estado e da sociedade frente à
exploração dos recursos naturais.

O projeto Yasuní ITT contradiz essa lógica ao entender a natureza, pois a
compreende como um ente vivo, não no sentido de um organismo ou de um
animal, mas sim de um sistema que se auto-regula (Zaffaroni 2011, 76) 9 . Uma
cosmovisão que entende e respeita a natureza e seus ciclos como parte inte-

6 As informações colocadas nesse trabalho sobre essa autora ainda são preliminares.
7Utilizo o termo expectativa, visto que nem a separação, nem a dominação da natureza realmente

aconteceram por completo, pois os desequilíbrios climáticos contemporâneos demonstram a incapacidade
da ciência moderna de prover tal objetivo.

8 O Estado Natural ou Estado de Natureza proposto pelos contratualistas, como Hobbes, possuía o
significado de um estado de organização social anterior à construção da sociedade civil. Nesse estado, o
Estado de Natureza consistiria em situações em que, em não havendo um governo para estabelecer a
ordem, o homem voltaria ao seu estado de natureza e, portanto, algo mal, seria o homem o lobo do homem
(Hobbes 2008). A perspectiva contratualista evidencia cabalmente não somente a percepção da necessidade
de separação entre humano e natureza, mas também a concepção da natureza como algo fora da ordem e
do mal.

9 De acordo com Zaffaroni, essa tese se aproximaria da teoria dos sistemas de Ludwig Von Bertalanffy
(Bertalanffy 1976).
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grante dos nossos próprios ciclos, como bem exemplifica o artigo 71 da
Constituição da República do Equador:

Art. 71: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida,
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evoluti-
vos” (Equador 2008).

De tal modo, essa perspectiva nos concebe como “parte de esa vida
planetaria, parte del planeta y, como todas lãs otras partes, nos incumbe con-
tribuir a la autorregulación y no perturbar sus finos equilibrios y reequilibrios”
(Zaffaroni 2011, 79) e, nesse sentido, reviver a cosmovisão mecanicista que
decretou a morte da natureza (Merchant 1990). Leonardo Boff expressa muito
bem essa visão inter-relacionando as concepções de Gaia e Pachamama:

La Tierra es un organismo vivo, es la Pachamama de nuestros indígenas, la Gaia
de los cosmólogos contemporáneos. En una perspectiva evolucionaría, noso-
tros, seres humanos, nacidos del humos, somos la propia Tierra que llegó a
sentir, a pensar, a amar, a vencer y hoy a alarmarse. Tierra y ser humano, somos
una única realidad complexa (Boff 2002, 100).

A iniciativa Yasuní ITT, bem como a perspectiva pós-extrativista ecuato-
riana, encontram-se diretamente interligadas com a filosofia indígena andina
do buen vivir em que “es una expresión que debe mucho a los saberes tradi-
cionales, especialmente andinos. Sus referentes más conocidos son el sumak
kawsay del kichwa ecuatoriano, y el suma qamaña del aymara boliviano
(Gudynas 2010, 50). O autor segue expressando que o buen vivir distancia-se
das visões clássicas do desenvolvimento sob o conceito de crescimento
econômico perpétuo, progresso linear e antropocêntrico, no qual dissolve a
dualidade entre sociedade e natureza.

Dessa forma, como expressa Edgardo Lander, o buen vivir baseia-se na
construção de outras modalidades produtivas, outras formas de autoridades,
bem como outras formas de relacionar-se com as redes da vida (Lander 2011,
127). Assim, conceitualmente, o buen vivir supera a noção de desenvolvimento
alternativo, na busca de uma alternativa ao desenvolvimento, uma opção dis-
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tinta e radical que dissolve o conceito de progresso em sua versão produtivista,
a qual sintetiza a oportunidade de construir outra sociedade do ser humano
em convivência e harmonia com a Natureza vida (Lander 2011, 117).

Nesse sentido, a iniciativa Yassuni – ITT encontra-se em diálogo com a
cosmovisão indígena andina do buen vivir, a qual opta por um modelo de
desenvolvimento pós-extrativista, superando os modelos de acumulação
impostos pelo extrativismo e neoextrativismo. Não representa, todavia, um
rompimento por completo com a globalização hegemônica do capital, mas
oferece um horizonte alternativo ao desenvolvimento capitalista.

4. Notas Finais

Esse trabalho teve como objetivo central debater, através de duas experiências
sul-americanas, modelos de desenvolvimento extrativista, neoextrativista e
pós-extrativista. O enfoque e enquadramento dos modelos de
desenvolvimento tiveram como intuito caracterizar o rol do Estado frente a
economia em um contexto de capitalismo neoliberal, bem como distinguir
distintas atuações do Estado e da sociedade frente à exploração dos recursos
naturais dentro de uma perspectiva de criação de alternativas ao
desenvolvimento.

Para tal, destacou-se a importante contribuição do modo de produção
extrativista para o acúmulo de capital e sua transição para o modelo
neoextrativista, no qual os recursos provenientes da extração alavancam
vultosos programas sociais e que acabam assim por legitimá-los, tanto em
países do Norte Global, quando do Sul Global.

Em contrapartida, apresentou-se a experiência Yasuni ITT que se coloca
como uma iniciativa contra-hegemônica aos modelos historicamente conso-
lidados do extrativismo e pós-extrativismo. Todavia, enquanto produzia-se
esse artigo, noticiou-se que o Equador abandonou a iniciativa Yasuní ITT e
procederá a exploração do campo de petróleo do Parque Nacional da Amazônia
equatoriana. O anuncio foi feito pelo Presidente do Equador Rafael Correa
através do discurso “El mundo nos há falado” em que argumenta da falha do
consórcio internacional10 .

10 Informações mais detalhadas sobre o abandono da iniciativa ITT Yasuní em http://www.bbc.co.uk/
mundo/ultimas_noticias/2013/08/130815_ultnot_ecuador_correa_yasuni_mena_lav.shtml (visitado em 20/
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Propositadamente, essa informação foi trazida somente na conclusão,
na medida em que, nesse momento, essa informação fornece ainda mais sen-
tido, visto que não somente demonstra as dificuldades, mas a real importância
e complexidade de debater-se não a construção de um desenvolvimento al-
ternativo, mas uma alternativa ao desenvolvimento que desestruture o capi-
talismo globalizado.
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