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Introdução

As perspectivas desenvolvimentistas e a invenção do terceiro mundo criado no bojo das 
oposições das grandes ideologias capitalistas e socialistas repaginam a história ocidental dando 
continuidade ao contraste às cosmovisões, entendimentos e modo de vida expressos no ser-
fazer-saber-estar de outros sujeitos, a exemplo dos povos andinos e amazônicos. Tal diferença, 
a título de exemplo, é explicitada na cosmovisão indígena Tupinambá, cuja concepção do ouro 
eram estrelas caídas do céu, contrastando com as percepções de Humboldt, geógrafo alemão, 
que, maravilhado por suas visitas pela flora e fauna da América do Sul, ao invés de ter ficado 
calado, afirmou que os indígenas eram “mendigos sentados num saco de ouro”. Esta percepção 
de Humboldt, nada estranha, representa sua associação ao império do capital pautada na 
antiga visão de progresso que atualmente se traduz por desenvolvimentismo. Essa ideologia 
enquanto um constructo social colonial, também é encontrada em governos progressistas da 
América Latina alinhados à esquerda e nos governos neoliberais por natureza de ofício. De tais 
constatações iniciais emergem algumas questões para discussão: perspectivas demasiadamente 
diferenciadas do sentido social da construção da ideia e relação com a natureza por distintos 
sujeitos e temporalidades; o progressismo colonizador; o desenvolvimentismo pós-colonial e 
o desafio de construção de uma ecologia “integral” pautada por outros sujeitos com outras 
epistemologias. Este artigo tem como objetivo discutir as interfaces da epistemologia gestada 
na práxis do povo andino e amazônico da América do Sul articulando às experiências e lutas 
organizativas do Movimento de Pescadores e Pescadoras do Brasil-MPP em busca de autonomia 
em seus territórios pesqueiros. A partir da metodologia multissituada no local-global esta 
pesquisa articula a etnografia na comunidade (local) com as ações do  MPP em órgãos de direitos, 
a exemplo: do Ministério Público-MPP Estadual e Federal, Superintendência do Patrimônio da 
União-SPU, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, Fundação Cultural 
Palmares e no setor da pesca que se encontrava entre o trânsito de ser uma Pasta do Governo 
Federal ou uma secretaria dentro do Ministério da Agropecuária e Abastecimento- MAPA. 
Tendo como sujeitos de pesquisas diferentes pecadores e pescadores do MPP em 5 comunidades 
do Norte de Minas, ao longo do rio São Francisco, que participaram do MPP dando centralidade 
ao modo como o Estado, por meio da SPU, as Comunidades em territórios de conflito com as 
empresas rurais atuais “proprietárias” de parte de seus territórios expropriados na década de 
1970. Ademais, foi feita uma hermenêutica a partir de leituras bibliográficas. Do bojo destas 
reflexões foi perceptível entender o Bem Viver como uma cosmovisão ética, civilizatória frente 
aos processos exploratórios e expropriatórios articulados pelo Estado e pelo capital. Ademais, 
observa-se no Bem Viver uma matriz decolonial e epistêmica do sul, que, para além do 
ecossocialismo, postula a natureza como sujeito de direitos que articula o todo em cada ponto 
com as partes. A partir da noção do território pesqueiro como um corpo, foi possível observar 
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a presença dos princípios do  Bem Viver: complementariedade, reciprocidade, relacionalidade, 
diversidade e unidade com o modo de vida do pescador sanfranciscano do Norte de Minas 
reafirmando, mais uma vez que, o Bem Viver se forja na luta dos povos da terra, das águas e 
das florestas.

Bem Viver: uma matriz decolonial forjada no sulco da existência dos povos

A ideologia desenvolvimentista como sugere Acosta (2016) surge do imperialismo norte 
americano que se pressupôs democrático e civilizatório. No discurso falacioso de Truman 
(presidente norte americano) estava presente a suposta redenção do mundo do Sul por meio dos: 
“benefícios do progresso científico americano para as regiões subdesenvolvidas” (Truman apud 
Acosta, 2016, p. 44) que na sua percepção “eram regiões doentes devido a econômica primitiva. 
Assim, nasce duas questões fundamentais para se pensar a “categorização do mundo”: primeiro 
a ideologia desenvolvimentista e depois o mundo subdesenvolvido, que, posteriormente, deveria 
se articular na Divisão Internacional do Trabalho, cuja participação neocolonialista sugerida 
para os países do Sul, em boa medida, continuará centradas no extrativismo: exploração de 
recursos naturais e em larga escala para exportação.
Cabe salientar que o intercâmbio ecológico como um todo coloca em questão o aumento da 
escala do modelo predatório dos países industrializados que ampliam seu potencial espoliador 
de territórios para o acúmulo de capital na lógica da economia verde ao transferir direta ou 
indiretamente a poluição/degradação para os países do Sul.
Na América Latina, salvo especificidades e diferenças, esquerdas e direitas, atraídos pelo canto 
da sereia se sucumbiram ao desafio de forjar o desenvolvimentismo como realidade mística 
com fim em si mesma na rede das grandes potencias, mas o desenvolvimento é também 
mistificador, pois não será alcançado por todos, visto que,  nos seus resultados de lucro 
uma parcela não somente não participa, mas apenas endossa o potencial imperialista norte 
americano, redesenhado e potencializando a colonialidade do poder, do saber  e do ser expresso 
na participação dos povos do sul como região de extração de produtos primários. Por tal razão, 
“O desenvolvimento firmou em sua base um outro conceito de imperialismo” (ACOSTA, 2016, 
p. 45).
Atualmente já é demasiadamente perceptível os resultados nefastos do desenvolvimentismo 
presentes nas dívidas com populações negras e indígenas. A origem destes dividendos são 
advindas da acumulação de capital por expropriação colonial dos territórios e da força de 
trabalho escravizado. Como é sabido, no Brasil, o desenvolvimentismo se deu por participação, 
e por vezes, exclusiva fomentação expropriatória de terras de uso tradicional colocadas a 
serviço de grandes empresas no regime militar cujos processos e consequências continuam até 
hoje no frágil Estado democrático de direito brasileiro. Em Minas Gerais, a expropriação dos 
territórios com seus inúmeros serviços ambientais utilizados pelas populações tradicionais se 
deu em detrimento dos pescadores, coletores de frutos do cerrado e vazanteiros que cultivam 
a margem do rio (todos sujeitos do Norte de Minas) para a formação de fazendas para criação 
de gado. Já do Alto Jequitinhonha, os groteiros-chapadeiros cujo território etnológico abarca 
o complexo Grota (terras baixas e úmidas) e Chapada (terra alta com predomínio do cerrado) 
foram expropriados pelo Estado, na medida em que este concedera às empresas na década de 
1970 milhares de hectares de terras devolutas para o cultivo de eucalipto para a produção de 
ligas metálicas. 
Ao destinar as terras tradicionalmente ocupadas para bovinocultura e fruticultura irrigada no 
Norte de Minas, as populações tradicionais e os camponeses experimentaram a miséria no 
desenrolar do des-envolvimentismo. A partir de então, a economia local e seu modo de vida 
passou a ser esfacelado para sustentar um estilo devida industrial experienciado no campo na 
supressão de matas nativas da caatinga e do cerrado para a introdução de culturas exógenas 
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com alto poder de consumo de água, a exemplo da irrigação e cultivo de eucalipto. Como 
resultante, tem-se a poluição das águas-terras por resíduos minerários despejados no leito do 
rio, agrotóxicos (herbicidas e fertilizantes químicos), que contaminam e desequilibra a vida 
no solo e na água, e, em especial dos pescadores e vazanteiros (cultivadores das terras que 
margeiam o rio São Francisco fertilizadas pelas cheias anuais) no Norte de Minas.
O des-envolvimento e sua raiz colonial, definitivamente, requer um discurso e uma práxis 
contra-hegemônico. A América segundo Acosta (2016) foi forjada sob signos da colonialidade 
eurocêntrica emergindo assim como região “inferiorizada na relação de oposições primitivo 
x civilizado”, configurando deste modo por séculos a tríplice colonialidade do Norte do 
Mundo ao Sul: colonialidade do ser, do saber e do poder, ainda vigente na modernidade. A 
modernidade na percepção de Giddens (1991) é um estilo de vida europeu do século XVIII, 
e, por consequência se nutre da acumulação por expropriação, seja do trabalho não pago, seja 
da terra ou território, perpetuando, nestes termos, a acumulação colonialista na modernidade 
via exploração de recursos em territórios do Sul. As leituras de Santos (2018) salientam que na 
modernidade emergem outros movimentos de resistências também relevantes e imbricados na 
multidimensional modernidade, que atuam em oposição ao capitalismo numa perspectiva de 
transformações do presente e do futuro frente a exposição das contradições da modernidade em 
seus processos imperialistas.
As epistemologias das emergências no Sul são movimentos de resistências que não deixaram 
de existir. A materialização deste movimento de pensamento do sul são multidimensionais no 
trânsito local-global em experiências observáveis nas formas de se organizar fora da lógica 
estatal que se autoproclama construtora e sujeito social que concede a cidadania humana. As 
epistemologias que surgem do Sul expõem outras formas de compreender o mundo e a relação 
entre os seres, tencionando a bipolarização sujeito x objeto imposto pelas ciências ocidentais; 
e, por tal razão, estas Outras epistemologias e práticas têm colocado em questão, inclusive, o 
desenvolvimentismo oriundo do progressismo imposto. Deste cabedal de constatações emerge 
a necessidade de buscar formas alternativas fora do desenvolvimento e não somente uma 
alternativa de desenvolvimento.
O pressuposto basilar desta reflexão pressupõe a hipótese de que o Bem Viver é uma matriz 
decolonial emergente da sabedoria comunitária forjada nas experiências-saberes da cosmovisão 
amazônica e andina, não obstante, seja encontrado outros rizomas de Bem Viver em outras 
culturas e povos, não tendo e sendo, portanto, uma perspectiva única e localizada das populações 
tradicionais Latinas, o que será desenvolvido adiante.
Segundo Acosta (2016) o Bem Viver propõe uma cosmovisão diferente da ocidental, posto 
que ele propõe uma cosmovisão questionadora em torno do que prega o ocidente, uma vez 
que a práxis do Bem Viver é oriundo de raízes comunitárias de sociedades não capitalistas. O 
mesmo rompe igualmente com as lógicas antropocêntricas do capitalismo enquanto civilização 
dominante e até experiências de socialismos com progressismo economicista que não adotaram 
a visão de um mundo com postura sociobiocêntrica. Ao contrário do desenvolvimentismo 
predatório Russo, a transição agroecológica vivenciada por Cuba como recorda Wiright (2006) 
está imersa em uma revolução sistêmica no modo de pensar a conservação do solo, da água e a 
vida como um todo.
A radicalidade do Bem Viver que é utópica, mas já se realiza no chão das organizações sociais na 
América Latina não deve ser confundido com uma nova proposta de teoria do desenvolvimento 
menos voraz, mas uma filosofia de vida radical, que não desconhece as contribuições das 
tecnologias, mas se pergunta e expões as contradições da participação social dos resultados das 
descobertas. Mas enquanto um saber aproxima de percepções de construção de saberes e por isso 
é plural e aberto, mas é sobretudo, como nos lembra Boaventura de Souza Santos (2019) uma 
Epistemologia do Sul, para dar valor cognitivo às práticas cognitivas dos grupos tradicionalmente 
marginalizados, mas que lutam ativamente contra o colonialismo e o capitalismo e se colocam 
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em oposição ao progressismo que coloca como fim último da humanidade.
O Bem Viver revela erros e as limitações das diversas teorias do chamado 
desenvolvimento. Critica a própria ideia de desenvolvimento, transformada em uma 
enteléquia que rege a vida de grande parte da humanidade que, perversamente, jamais 
conseguirá alcançá-lo. (ACOSTA, 2016, p 24).

O conceito de Bem Viver também reivindica uma territorialidade comunitária não saqueadora, 
recuperadora de tradições e potencializadora do imaginário utópico que sacodem a percepção da 
realidade e da história e que conduz a um mundo onde se caiba todos. Para dar efetividade a esta 
proposta é preciso superar a visão progressista e produtivista colocada como uma teologia que 
abarca a meta universal do planeta terra, uma vez que para um mundo com sistemas finitos não 
tem condições de sustentar desejos corporativos infinitos, e, deste modo, o caráter civilizatório, 
ao nosso modo de ver, é desmercantilizar a natureza – a Pacha Mama e retomar nas algúrias da 
modernidade a centralidade biocêntrica resgatando a natureza como sujeito da relação reificada 
imposta pela ciência e pelo capital.

A natureza como Sujeito de Direitos, proximidades e possíveis diferenças com o 
ecossocialismo.

As expressões do Bem Viver remetem a idiomas originários do Equador e da Bolívia: 
no primeiro caso é Buen Vivir ou sumak kawsay, em Kícwa, e no segundo, Vivir 
Bien ou suma qamaña, em aymara, além de aparecer também como nhandereko, em 
guarani (ACOSTA, 2016, p.75).

É consenso na filosofia do Bem Viver natureza como sujeito de diretos para aqueles que são 
conhecedores da filosofia e práxis do Bem Viver. Em que pese, a natureza como sujeito de 
direitos, grosso modo, defende a ideia de que a natureza é um organismo complexo em relação 
ao homem independente da serventia ou não para o ser humano. Isso implica que a natureza 
não é um objeto a ser manipulado cujo fim último seja gerar lucro, mas um ser que existe dentro 
de uma lógica de reciprocidade, complementariedade, superando a visão progressista de que a 
natureza é um objeto a ser explorado pela ciência para gerar acumulação de capital.  
Em tese, inicialmente, pressupõe-se o reconhecimento de uma postura ética na filosofia de vida 
que emerge, a priori, em relação ao ecossistema. O que se postula no Bem Viver é uma valoração 
ontológica a toda a cadeia que compõe a vida natural ainda que não tenha significado ou valor 
de forma direta para o ser humano. O Bem Viver, por si só, não assegura a centralidade da vida 
em sua complexidade e multiplicidade. Na forma da Lei, as constituições do Equador e da 
Bolívia, na América Latina, incluíram a natureza como sujeitos de direitos. Entretanto, a postura 
biocêntrica na lei não foi assegurada, posto os dois países fizeram a defesa da industrialização 
dos “recursos naturais” da Pacha Mama, e, respetivamente, Bolívia e Equador, assumiram na 
práxis a ideologia clássica que pressupõe o progresso na exploração do bem natural coletivo 
com uma postura nacionalista.
A ideia de natureza é construída socialmente como nos lembra Carvalho (2003), sendo 
possível observar diferenças entre natureza para os filósofos da Grécia antiga, para os filósofos 
românticos, e, inclusive a ideia de natureza para as sociedades hiper industrializadas que 
precisam criar parques de proteção integral para conservar fora de si uma outra natureza como 
alívio de consciência distante de sua voracidade consumista. É daí que emerge a necessidade de 
se construir um conceito de natureza que está presente e interconectada em tudo. Tal percepção 
é revolucionária na medida em que o ser sujeito de direito não pressupõe apenas ser humano, 
mas também ser árvore, pedra, por exemplo. Não é preciso compreender ou conceituar o que é 
um direito para se ter direito. A natureza é este ser sem consciência que o Bem Viver lhe concede 
direito, inclusive para a conservação da existência humana. Deste modo, essa perspectiva 
descentra a noção de direito só para quem tem autoconsciência, mas também proteja para 
olharmos as diversas formas de existência humana em seus processos de afirmação identitária 
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e cultural que também defendem a natureza como sujeito, sem necessariamente, conhecer a 
proposta do Bem Viver. 
A ideia de fartura em relação a utilização dos serviços ambientais em comunidades pesqueiras 
do Norte de Minas, ainda na contemporaneidade, não está associada ao tempo destinado ao 
trabalho, mas antes de tudo, a uma equação diferenciada, em que tanto mais se permite que 
haja abundância da biodiversidade para a multiforme reprodução da vida, tanto menos o sujeito 
trabalhará e ou padecerá, posto que o respeito ao ser natureza lhe proverá. A ideia de fartura, em 
síntese, associa à conservação da natureza.

A gente morava na beira do rio. Carne, era só coronel que comia carne. Para matar 
um gado, para comer uma carne, era difícil demais. Os pais da gente criou a gente 
com a caça e com a pesca. Era uma alegria só quando tinha uma caça. Só ia caçar 
outro quando aquela acabava. Então não era predatório. O que acabou com a caça foi 
o fazendeiro. E por isso hoje é proibido. Foi o quê? Os grandes fazendeiros entraram 
com o capim e derrubaram a moradia dos bichos. Fazê o quê? Você mora numa casa, 
chega um cara e derruba sua casa. Você não tem onde morar. Você tem que procurar 
um refúgio. Então os bichos têm que caçar um refúgio. (...) Eu lembro que o meu 
avô fazia assim. Eu vou ali, não era longe. Era na beira de casa, na porta. Ele ia 
lá e caçava. O cachorro acuava um tatu na beira do quintal, ele ia lá e panhava. E 
ficava todo mundo com a barriguinha cheia. Tudo gostoso, né? Então, o que acontece? 
Então, hoje as coisas são difícil. A gente tem que preservar. Senão um filho nosso, 
num vai saber o que é. Vai saber na foto. E hoje a gente pesca de varinha e leva um 
peixe para casa e tudo, só para alimentar a família porque está na piracema. Se pescar 
para vender é predatório. Entendeu? Tem que ter tamanho certo, limite certo e o peso 
certo. Senão tiver assim a gente tem que soltar. Por isso, a gente preserva. (Pescador-
quilombola da Comunidade de Croatá 45 anos).

Não existe visão ecológica séria que separe homem da natureza ou fora da comunidade, seja 
ela complexa, seja ela tradicional. A Natureza como sujeito de direitos inclui a necessidade de 
manutenção da vida humana de nutrir e auto conservar-se. A Vida se nutri de vida, mas o que se 
postula aqui é que a manutenção do ecossistema deve estar a serviço das coletividades locais e 
não de indivíduos ou único grupo familiar, ainda que seja interno ou externo aos comunitários. 
Portanto, não se compactua neste trabalho com pressupostos ideológicos que compreende a 
natureza como intocada, visto que, a ideia de natureza intocada está intimamente ligada a quem 
paga para poluir – comprando estoques de carbono e forjando a mercantilização da natureza, na 
chamada economia verde.
Santos (2018) em sua pesquisa nas populações tradicionais pescadoras-quilombolas-vazanteiras 
no Norte de Minas aponta para uma estreita relação entre população tradicional e conservação 
ambiental, ademais, problematiza a ideia do “bom selvagem”, colocando os limites que esta 
noção tem por trás, em relação ao modo de manejar a natureza externa ao homem. A saber, no 
processo de pescar ou construir instrumentos para pesca – em áreas comunitárias de resistência 
e em conflito com o agronegócio (empresas rurais) é muito comum a polícia ambiental atuar 
criminalizando os comunitários, em razão de uso tradicional e agroecológico do espaço. As 
áreas marginais ao rio São Francisco são alagáveis pelas cheias. Isso implica que a propriedade 
seja da União e administrada pela Superintendência do Patrimônio da União, uma vez que 
o referido rio é Federal e deveria ser disponibilizado para o Bem Viver das comunidades 
tradicionais, conforme estabelece a portaria 89 de 2001 da Superintendência do Patrimônio da 
União de 2010 em seu artigo 1°:

Art. 1º Disciplinar a utilização e o aproveitamento dos imóveis da União em favor das 
comunidades tradicionais, com o objetivo de possibilitar a ordenação do uso racional e 
sustentável dos recursos naturais disponíveis na orla marítima e fluvial, voltados à subsistência 
dessa população, mediante a outorga de Termo de Autorização de Uso Sustentável - TAUS, 
a ser conferida em caráter transitório e precário pelos Superintendentes do Patrimônio da 
União (SPU, 2010, p. 1).

Na forma da lei – e com a vistas grossas do Estado, estas empresas rurais criam gado, 
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plantam capim, pisoteiam toda a margem do rio, sem que a legislação federal seja executada. 
Em tese, a Instrução normativa 89 de 2010 não é aplicada, pois os grupos hegemônicos do 
agronegócio degradam nas frestas da legislação e na forma da lei, entretanto, as populações 
tradicionais são criminalizadas junto ao Estado com o objetivo de tornar a resistência em 
seus territórios tradicionais inviável ao ser aplicada, somente, em desfavor das comunidades 
tradicionais. É perceptível a separação do homem da natureza seja de longa data objetivando 
produzir e reproduzir capital-ciência-capital e os territórios permanecerem nas mãos de grupos 
hegemônicos.

Para cristalizar o processo expansionista e depredador europeu consolidou uma visão 
que colocou o ser humano figurativamente falando por fora da natureza. Definiu-se a 
natureza sem considerar a humanidade como parte integral, desconhecendo que nós 
seres humanos também somos Natureza. Com isso abriu-se o caminho parra dominá-la 
e manipulá-la. Na celebre frase de Francis Bacon (1561 – 1626), se nota seus objetivos 
de que a ciência deva torturar a natureza tal qual faziam os inquisidores do Santo 
Ofício com seu s réus, para se conseguir revelação de seus segredos (ACOSTA, 
2016. p. 55).

A definição de natureza externa ao homem consolidou o antropocentrismo no modo de 
organização do ser-saber-fazer do homem ocidental construindo uma fissura entre natureza e 
humanidade confrontando assim a cosmovisão andina e amazônica além de outros povos que 
concebem a natureza como organismo vivo e integral.
A separação do homem e da natureza colocou esta segunda na condição de objeto a ser 
manipulado e por outro lado, a efetivação da natureza como sujeito de direito pressupõe o 
resgate da conservação da existência humana. Esta separação trouxe todos os tipos de riscos 
proeminentes após séculos vorazes de progressismo e décadas de desenvolvimentismos, e, por 
isso mesmo, a natureza como sujeito de direitos converte-se em caráter civilizatório que abarca 
outros direitos, dentre eles: a água, soberania alimentar, biodiversidade e a energética limpa e 
soberana. Frente ao riscos globais, é preciso de ações que ultrapassem as posturas nacionais em 
vista de uma harmonização global e ecológica articulada no local-global, posto que são facetas 
precisam ser interconectadas para configurar o todo.
Em comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas, pesqueiras e vazanteiras do Norte 
Minas), por exemplo, há uma compreensão de território aproximada a um corpo coletivo. No 
universo da pesca, o Bem Viver dialoga com a compreensão amazônica e andina de cuidado 
e cooperação com a Pacha Mama nas margens do rio São Francisco aglutinando dimensões 
da relacionalidade, uma vez, que não há diversidade pesqueira se não houver matas 
ciliares para conservar as águas.  A existência da mata, conservação da terra e toda a vida 
interiorizada nela, evita as erosões e processos que danificam o ecossistema, em uma lógica 
de complementariedade que compreende os seres vivos e abióticos como construtores de 
um mundo contestatório ao capital que quer objetivar o humano coletivizado para o lucro de 
pouquíssimos humanos. Pensar águas livres, fora do controle de barragens para geração de 
energia requer conceber a dinâmica pesqueira num horizonte de reciprocidade, posto que, a 
lentidão das águas e barramentos de rios implicam em um ambiente não salutar para reprodução 
da ictiofauna (peixes) que precisa de centenas de quilômetros de nado livre rio acima para se 
reproduzir.  Esta diversidade necessária de água livre, bicho, plantas e os sujeitos tradicionais 
pesqueiros proporcionam trocas constantes de energia dialetizando em unidade e diversidade 
da vida nos territórios que aqui podemos nomear de Pacha Mama.
Esta dinâmica de cooperação relacional do todo em todas as partes em cada ponto, conforme 
salienta o teólogo-filósofo Leonardo Boff “a natureza é, pois, sempre co-criativa, co-participativa, 
ligada e re-ligada a tudo e a todos e principalmente à Fonte Originária de onde se originam 
todos os seres” (BOFF, 2019, p. 1). Assim, não somente a visão indígena, mas áreas filosóficas, 
teológicas, físicas e biológicas concebem a terra como um organismo vivo.
O reconhecimento da natureza como sujeito de direitos amplia a visão ocidental de “ambiente 
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saudável” que não confere à natureza este status e é antropocêntrica, na medida em que direciona 
ainda um tratamento marginal à natureza. Nestes termos, enquanto o antropocentrismo não 
deixar de ser centro e passar a ser parte da natureza e do código ético de Bem Viver, o homem 
não entenderá que o que está sendo assegurado fundamentalmente é a existência humana e 
não humana aqui na terra. Para tanto, é preciso superar a visão mercantilista da natureza vista, 
por vezes, como um projeto estratégico de regulamentação do Estado imerso nos ditames 
imediatista das especulações multidimensionais do mercado em detrimento da cadeia da vida.
Conforme salienta Lowy (2013) a terra como um organismo vivo e integral se encontra em 
uma crise sistêmica imposta por uma civilização industrial capitalista de consumo ao modelo 
“american way of life”. Em decorrência deste modelo não atingível por todos vivemos esta 
crise ecológica engendrada pelo seu modelo de acumulação de capital e descentrado da 
responsabilidade socioambiental. Como já dizia Walter Benjamin, nos anos 1930, “o capitalismo 
nunca vai morrer de morte natural” (Benjamin apud Lowy 2013, p.  79). Desta reflexão Lowy 
aponta que a terra, água e ar são tornados mercadorias para acumulação dos lucros. 
A globalização neoliberal em vista do modelo norte americano tem acelerado para além dos 
limites de trocas de energias vistais em vias de colapso e tal visão não pode se realizar como meta 
universal com fim em si mesma colocando em risco as interações ecológicas, já no momento 
atual. A crise ecológica provida pela acumulação por expropriação da Pacha Mama ameaça a 
vida planetária e se converte em uma crise de mercado, posto que, não há como produzir capital 
ad infinitum sem pressupor um território com suas dádivas naturais e o trabalho não pago 
nas relações tipicamente capitalistas. As ações precisam ser radicas no tempo presente. Lowy 
(2013) propõe a radicalidade do ecossocialismo como caminho para superação do capitalista e 
da economia verde que é fruto desta.

Como uma alternativa radical é aquela que vai à raiz do problema, que é o capitalismo, 
essa alternativa é o ecossocialismo, uma proposta estratégica, que resulta da 
convergência entre a reflexão ecológica e a reflexão socialista, a reflexão marxista. 
Existe hoje, em escala mundial, uma corrente ecossocialista (Lowy, p. 2013, p. 81). 

A crítica ecossocialista tem uma postura adversa ao socialismo não ecológico, ao capitalismo 
verde que acredita numa conversão do capitalismo com reformas parciais –que pretende 
continuar destruído de forma menos voraz apoiando-se em linguagens da técnica e da ciência, 
e, inclusive lucrando e poluindo ainda mais com a destruição – a exemplo dos estoques de 
carbono ou a compra de direitos de poluir na cota de outras empresas.
 É preciso pensar além de uma revolução socialista ou o dito ecossocialismo e seu equilíbrio 
ecológico. E nestes termos, que a filosofia e práxis do Bem Viver advindo das populações 
andinas e amazônicas tem muito a nos ensinar – posto que é preciso transformar as relações de 
produção, mas também constituir o lugar da natureza como um organismo vivo de direitos que 
abarca o homem. O ecossocialismo tem muito a contribuir aos países hegemônicos do norte, 
mas é preciso mudança para além das relações de produção desenvolvimentista, é preciso somar 
experiências de outras epistemologias, de outros povos que já tenham se mostrado eficientes 
não somente no modo de produzir com relações humanizadas, mas também ser localizada no 
sul, em diálogo com outros saberes em vista de superar radicalmente o fetichismo progressista, 
desenvolvimentista, produtivista e consumista, e, a isso nomeia-se de Bem Viver.

A cosmovisâo do Bem Viver e o movimento dos pescadores do Brasil.

A reflexão acerca do Bem Viver para se pensar um Movimento Social na pesca, em princípio, 
parece ser despropositada, se partir do pressuposto equivocado de que tal experiência só se 
aplica ou constrói no contexto geográfico dos povos amazônicos e aos países andinos, em 
especial Bolívia e Equador:

Sem minimizar a contribuição indígena, temos de aceitar que as visões 
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andinas e amazônicas não são a única fonte inspiradora do Bem Viver. Em 
diversos espaços no mundo – e inclusive em círculos da cultura ocidental – há muito 
tempo têm se levantado diversas vozes que poderiam estar de alguma maneira em 
sintonia com essa visão, como os ecologistas, as feministas, os cooperativistas, os 
marxistas e os humanistas. (ACOSTA, 2016, p. 34).

A visão utópica de Bem Viver emergente em culturas tradicionais estão presentes em muitas 
categorias que vivem em comunidades não tipicamente capitalistas. Embora se articulem 
em menor ou maior grau com feiras e mercados, suas aspirações se nutrem no desejo e na 
construção da harmonia entre os homens e entre estes e a Outra natureza externa na busca de 
autossuficiência, autogestão, fortalecimento da vida comunitária local, respeito aos costumes e 
a abertura a inventividade destas populações.

“Os pescadores buscam a cultura do Bem Viver e tem os interesses econômicos e 
financeiros que vão defender o acúmulo de riqueza. São duas fontes que não andam 
juntas – por isso que tem conflito entre as comunidades tradicionais e o capital. A SPU 
está nas mãos de indicações políticas que são financiados pelo capital. As ideias da 
SPU não foram ocupadas pelas ideias das comunidades de pescadores. Eles querem 
mão de obra barata de pescador e quilombola. O capital está com muita pressa e está 
destruindo tudo, inclusive os direitos que nós lutamos para colocar na Constituição” 
(Benedito Matias Porto, 66 anos).

Ao postular as interconexões com a cultura andina de Bem Viver não requer a produção de 
dogmas, religião, mas uma aproximação que se constrói em um sistema aberto de outros 
discursos que observam o caráter civilizatório dos que se organizam para a transformação do 
sistema tipicamente capitalista imposto e em resistência na defesa dos corpos-territórios.

A luta pelo território pesqueiro é uma escola, aprendemos e estamos aprendendo. 
A gente aprendeu na caminhada com o movimento dos pescadores o conhecimento 
de nossos direitos. Então acho que um puxa o outro, tanto pelo sofrimento, pela 
necessidade e luta por um território que sempre foi pesqueiro e quilombola e nunca do 
fazendeiro. Só resolveu o problema da comunidade quando nós não permitimos mais 
o fazendeiro no território, só assim que a cerca permaneceu no lugar de antigamente 
(Enedina Souza dos Santos, 50 anos).

O Bem Viver enquanto filosofia emergente é emancipador, uma vez que é um sistema aberto 
ao projeto de autonomia das sociedades e populações do Sul que se forjam nas lutas e 
resistências. Neste sentido, é compreendido que as ações e construções em defesa da vida e da 
ecologia integral, são pressupostos que fortalecem as trincheiras do Bem Viver, inclusive, nos 
Movimentos sociais enquanto categorias de trabalho e guardiões da biodiversidade, na busca de 
construir sociedades democráticas.

O Bem Viver deve ser considerado parte de uma longa busca de alternativas de vida 
forjadas no calor das lutas populares, particularmente dos povos e nacionalidade 
indígenas. São ideias surgidas de grupos tradicionalmente marginalizados. (ACOSTA, 
2006, p. 70)

O “Velho Chico, ao longo do sertão Norte Mineiro, em Minas Gerais, é um celeiro de organizações 
sociais que estão em defesa da terra e da água, seja na defesa do território enquanto indígenas, 
quilombolas, pescadores, vazanteiros e outros, seja na luta pela terra dos camponeses que se 
organizam em seus respectivos movimentos sociais. Não é consenso de que as estratégias e 
modos de organização social sejam pautadas por uma só código organizativo. Segundo Zibechi 
(2017) as lógicas de um movimento social de esquerda clássico nem sempre é apropriada para 
enquadrar a diversidade de sujeitos que se organizam em outras lógicas na América Latina, 
dentre eles se inserem os grupos quilombolas, indígenas e feministas. Na perspectiva deste 
autor, na América do Sul, esses diferentes segmentos identitários possuem certas características 
comuns: cosmologia distinta da visão ocidental, caso dos indígenas; o cheguevarismo militante 
e a Teologia da Libertação.  Estas crises e tendências têm possibilitado a territorialização 
dos novos movimentos sociais que buscam recuperar suas terras-territórios, a autonomia em 
relação aos partidos políticos e afirmar a identidade, problematizando questões do trabalho e a 
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biodiversidade.
Resulta importante destacar el nacimiento de nuevos movimientos, en casi todos 
los países, que encarnan las opresiones más acuciantes, derivadas del crecimiento 
exponencial del extractivismo depredador, de los feminicidios y de la violencia 
estructural contra los pobres. Nuevos sujetos colectivos ocuparon el centro del 
escenario social y político que durante largo tiempo había sido casi monopolizado por 
los trabajadores organizados en sindicatos, desde el siglo XIX (ZIBECHI, 2017, p. 2).   

Os pescadores, no nosso entendimento, sejam eles organizados em comunidades ou categoria 
nem sempre se enquadram nas lógicas e arquétipos da perspectiva da esquerda tradicional. 
O Movimento dos Pescadores (as) Artesanais do Brasil- MPP, fundado em 2012 emerge no 
contexto do Norte de Minas, enfrentando a expropriação territorial enquanto um projeto coletivo 
de pescadores (as) artesanais articulados na luta por territórios pesqueiros e na afirmação de uma 
identidade coletiva. Assim sendo, o MPP enquanto grupo organizativo emerge em oposição 
à acumulação do capital por expropriação e contra o desenvolvimentismo que resulta numa 
das contradições da modernidade. No âmbito dos movimentos sociais na pesca, Callou (2014) 
considera movimentos sociais na pesca como espaços coletivos contestatórios e de resistência 
contra as estruturas de opressão, que possibilitam a solidificação de uma identidade comum 
articulada às questões nacionais dos trabalhadores (as) da pesca problematizando a necessidade 
de águas e terras livres.  Maldonado (1994) em seus estudos etnográficos de pescadores aponta 
a terra e água como espaços indivisíveis para os pescadores. Territórios Pesqueiros, em termos 
práticos, em Pernambuco são:

Territórios tradicionais pesqueiros: as extensões, em superfícies de terra ou corpos 
d´água, utilizadas pelas comunidades tradicionais pesqueiras para a sua habitação, 
desenvolvimento de atividades produtivas, preservação, abrigo e reprodução das 
espécies e de outros recursos necessários à garantia do seu modo de vida, à sua 
reprodução física, social, econômica e cultural, de acordo com suas relações sociais, 
costumes e tradições, inclusive os espaços que abrigam sítios de valor simbólico, 
religioso, cosmológico ou histórico (LEI, Nº 15.590).

O esforço de proteger o território de água e terra em disputa crescente no rio São Francisco 
caracteriza-se por ser uma expressão da territorialidade do pescador (a) artesanal. 

Las nuevas territorialidades son el rasgo diferenciador más importante de los 
movimientos sociales latinoamericanos, y lo que les está dando laposibilidad de revertir 
la derrota estratégica. A diferencia del viejo movimiento obrero y campesino (en el 
que estaban subsumidos los indios), los actuales movimientos están promoviendo un 
nuevo patrón de organización del espacio geográfico, donde surgen nuevas prácticas 
y relaciones sociales. El territorio es el espacio en el que se construye colectivamente 
una nueva organización social, donde los nuevos sujetos se instituyen, instituyendo su 
espacio, apropiándoselo material y simbolicamente (ZIBECHI, 2017, p. 48).

As diferenças destes novos movimentos latinos, sejam eles operários, camponeses ou os 
tradicionais têm reordenado outras grafias de onde tem emergido novas práticas de relações 
sociais que ensejam um novo mundo real possível, inclusive, nas brechas do capitalismo, 
nas últimas duas décadas.  Em relação aos novos movimentos sociais, Gonh (2018) chama 
a atenção para pensar o desafio de superar as fronteiras das demandas dos fenômenos locais 
que tendem a não absolver as demandas gerais. Por outro lado, Alentejano (2007) afirma que 
os novos movimentos sociais devem ensejar expressões mais gerais de classe agregando, “de 
alguma forma, associações ao mundo do trabalho e do capital” (Alentejano 2007 p. 20). Assim, 
observa-se a importância de se pensar as correlações necessárias entre os novos movimentos 
sociais Latinos, literatura e esquerda clássica.
A comunidade Quilombola e Pesqueira de Croatá, situada à margem esquerda do rio São 
Francisco, organiza enquanto MPP, coloca em questão a expropriação por acumulação de 
capital. Conforme salienta Harvey (2013), a expropriação serve para acúmulo de capital e 
poder. Croatá teve suas terras de ausentes (terras de uso comunitário não dividida do ponto de 
vista formal) anexadas e expropriadas no período desenvolvimentista. Nas frestas da ordem 



274

do capital, a comunidade constrói o seu projeto instituinte e imaginário ao busca instaurar 
seu território pesqueiro/quilombola. Para Castoriadis (1989), as significações imaginárias 
sociais são como um conjunto de valores, normas, métodos que dão sentido e penetra a vida em 
sociedade orientando-a. O homem enquanto sujeito sócio-histórico e também Croatá é a saída 
da heteronomia instituída para o pensamento de autonomia instituinte.

O próprio ocidente é resultante da criação de um projeto de autonomia dos 
indivíduos, ainda que tais sujeitos sejam impelidos a transformar a sociedade, sem 
que necessariamente se tenha um outro projeto para substituí-la. Em outras palavras, 
o projeto anda junto com a emergência e a afirmação da capacidade da sociedade de 
colocar em questão suas instituições e mudá-la (CASTORIADIS, 1989, p. 82).  

As comunidades pesqueiras do rio São Francisco são o projeto de uma “sociedade pesqueira do 
Brasil” organizada enquanto MPP” na busca por autonomia, iniciada na defesa de seu território, 
em um projeto de coletividade construído no imaginário dos pescadores que por muitas vezes 
são quilombolas e até mesmo indígenas.

Considerações Finais

O Bem Viver se forja a partir das ações organizativas de cada povo e em cada lugar. Resgatar a 
natureza como sujeito de direito é civilizatório no contexto em que a vida na terra, na água, no 
ar e nas florestas se encontra ameaçada, já no tempo presente. Mais do que isso, é necessário 
cuidar da vida e da natureza homem e externa ao homem, ainda que ela não seja ameaçada. 
O progressismo e o desenvolvimentismo atual já estão em vias de colapso e não temos um 
ecossistema infinito pronto a atender as necessidades expropriatórias dos corpos territórios das 
comunidades tradicionais pelo sistema capitalista. Diferentes sujeitos tradicionais, dentre eles, 
os pescadores do Brasil, fortalecem e demonstram que o tradicional é civilizatório ao sistema 
vigente. Ao postular um mundo alternativo ao capitalismo o Bem Viver é uma epistemologia 
marginal e utópica que se engendra na práxis local cotidiana, articulando a visão da vida como 
um organismo vivo entre o todo e as partes em cada ponto. 
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