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Nota: Parte deste texto foi retirado de uma nota 
conceitual não publicada desenvolvida por um colectivo 
de organizações, incluindo o Centro Alternativo de 
Informação e Desenvolvimento (Alternative Information 
and Development Centre - AIDC), a Assembleia da 
Mulher Rural da África Austral (RWA), o Conselho 
Revolucionário Verde da África Austral (Southern African 
Green Revolutionary Council - SAGRC), a WoMin e o 
Fundo para o Desenvolvimento e Educação Comunitária 
(Trust for Community Outreach and Education - TCOE). 
Agradecimentos ao colectivo.

O Direito a Dizer Não (R2SayNO) é um APELO 
das comunidades pelo controlo do seu próprio 
desenvolvimento. Isto significa várias coisas, desde o 
direito a uma vida condigna; à saúde e bem-estar; ao 
controlo sobre as sementes e ao respeito pelos direitos 
colectivos sobre a terra; a viver uma relação de cuidado 
interdependente com a natureza; a estar livre de todas 
as formas de violência; e a gozar de todos os serviços 
públicos e sociais. 

O R2SayNO REPRESENTA uma forma directas de 
democracia, a tomada descentralizada de decisões 
e a redistribuição do poder. O R2SayNO está assente 
na resistência e centra-se no PODER e em desafiar 
às instituições e pessoas detentoras deste poder 
sobre as pessoas, e sobre a natureza, a favor do seu 
enriquecimento pessoal. É importante que os pobres e 
marginalizados alcancem uma democracia directa para 
que possam determinar os seus destinos. Dizer NÃO 
é uma atitude profundamente política por desafiar os 
sistemas de poder e abordar o direito das comunidades de 
definirem os seus próprios interesses e os seus próprios 
futuros. O direito de consentimento das comunidades 

poderia representar um retrocesso significativo no imenso 
poder global que as corporações construíram para si, e 
inverter a taxa de expropriação, por tais corporações, da 
terra, dos recursos e dos meios de sustento. 

O R2SayNO é IMPULSIONADO A PARTIR DA BASE pelas 
comunidades resistentes e pelos movimentos que 
dizem NÃO aos mega-projectos – não é algo imposto, 
interpretado e forçado pelo topo, o que ,normalmente, 
acontece com as leis, protocolos e quadros que são 
aprovados. Mesmo quando um direito está previsto na 
lei, normalmente é conseguido pelas pessoas que se 
organizam e exigem tal direito. As comunidades e os seus 
aliados, muitas vezes, dizem NÃO sem ter um direito 
legislado e reconhecido dentro do seu país. Ao invés 
disso, elas olham para o seu direito à auto-determinação 
e soberania como uma exigência justa, com base na qual 
dizem NÃO.

As reivindicações do R2SayNO são CONTRA UM 
MODELO DE DESENVOLVIMENTO DESTRUCTIVO onde 
a terra e os recursos naturais são explorados tendo em 
mente o lucro das corporações. Quando as comunidades 
dizem NÃO, elas estão a dizer NÃO aos projectos impostos 
pelos poderosos e à forma como estes olham para o 
“desenvolvimento”. As comunidades não estão, contudo, 
a dizer NÃO ao desenvolvimento que elas determinam 
para si e que responda às suas necessidades e anseios. 
Dada a clara invasão, pelo capitalismo, em todos os 
aspectos das nossas vidas e da natureza, o R2SayNO 
desafia directamente a exploração da natureza e das 
pessoas através da utilização de mão-de-obra barata e 
não-remunerada para enriquecer apenas um punhado 
de pessoas. Quando as comunidades resistentes dizem 
NÃO, estão a defender a terra, os rios e florestas, estão a 
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proteger os seus próprios meios de sustento e o sustento 
das gerações futuras. É, por isso, que dizer NÃO é um 
passo importante para reverter este fluxo de benefícios 
para poucos. O R2SayNO procura transformar a sociedade 
para que todos se beneficiem e para garantir o direito de 
as gerações vindouras poderem existir. 

O R2SayNO torna visível e reforça o SIM – proteger a 
terra, as florestas, o ar, os oceanos e os recursos hídricos, 
bens comuns que todos precisamos para sobreviver e 
para o nosso bem-estar. O SIM tem a ver com a defesa 
de um estilo de vida que permita que todas as pessoas no 
planeta possam viver uma “boa vida”. E o SIM tem também 
a ver com viver em harmonia com a natureza e relacionar-
se com a mesma de maneira a protegê-la. Esta é a única 
forma que permitirá à humanidade sobreviver as muitas 
crises actualmente enfrentadas. O SIM abraça uma visão 
daquilo que as pessoas querem para as suas famílias, 
comunidades, sociedade e para uma nova África. E o SIM 
toma em conta e protege os interesses das gerações 
vindouras. O consentimento não tem apenas a ver com 
um sim ou um não; mas, com quem define a agenda de 
desenvolvimento. As comunidades têm as suas próprias 
alternativas ao desenvolvimento e, por isso, quando dizem 
NÃO, estão a expressar as suas opiniões democráticas e 
a trazer para cima da mesa as suas visões e ideias sobre a 
justiça e sobre o desenvolvimento.

Apesar do Right to Say NO não estar anexo a qualquer 
instrumento jurídico ou direito específico, está plasmado 
em vários tratados, convenções e declarações 
internacionais, regionais e locais sobre a auto-
determinação e participação, tais como a Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses 
e Outras Pessoas que Trabalham em Áreas Rurais, a 
Convenção Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 
e a Convenção Internacional sobre os Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais. Casos como o do Amadiba Crisis 
Committee (ACC) estão assentes na soberania sobre a 
sua terra com base em regras costumeiras relacionadas 
com a tomada de decisões e com a alienação da terra, 
estabelecem precedentes para que as comunidades 
possam exigir o seu Direito a dizer NÃO (R2SayNO). O 
consentimento já é reconhecido implicitamente em vários 
casos judiciais de várias jurisdições e o Consentimento 

Livre, Prévio e Informado (e Contínuo) (FPIC) já se encontra 
acomodado em algumas legislações, quadros e protocolos 
nacionais a nível sub-regional ou continental. 

Apesar do FPIC estabelecer os direitos de consentimento 
das comunidades afectadas, fá-lo sem mencionar ou expor 
a lógica de desenvolvimento e os poderosos interesses 
que impulsionam os mega projectos de desenvolvimento. 
O FPIC, nas mãos das ONGs liberais, normalmente não 
questiona este modelo e trabalha com as comunidades 
afectadas para definir o SIM, as alternativas do 
desenvolvimento tão almejado pelas comunidades. 
A soberania do desenvolvimento, e as alternativas 
que desafiam o poder dominante e as corporações 
transnacionais, muitas vezes, não fazem parte do léxico 
das organizações que apoiam as comunidades afectadas 
pelos projectos da indústria extractiva.

O FPIC, nas mãos das principais organizações, não 
consegue lidar com o vasto poder que (normalmente com 
o total apoio dos governos) o qual impede que o direito 
de consentir seja aprovado por aqueles que estão no 
poder. As comunidades confrontam a violência perpetrada 
pela segurança privada das corporações, e pelo aparato 
de segurança que o estado emprega para salvaguardar 
os interesses das corporações. Os líderes das lutas 
comunitárias são, muitas vezes, criminalizados pelo estado 
e por outras elites. As mulheres das comunidades sofrem 
com a violência sexualizada, muitas vezes cometidas por 
grupos de homens. O livre consentimento nunca será 
possível sem que o capital e a necessidade do mesmo 
ser continuamente acumulado, não forem reconhecidos e 
confrontados.

O conceito do FPIC foi capturado por algumas corporações 
como parte da sua agenda de responsabilidade social 
corporativa. Normalmente o consentimento limita-se à 
consulta, onde o estado ou a corporação são quem conduz 
o processo. Neste processo o poder comunitário e os seus 
processos de tomada de decisão são ignorados a favor 
de processos controlados e burocráticos, alienando as 
comunidades tradicionais.


