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EM MAIS DE
30 ANOS DE
EXISTÊNCIA,
O MOTIVO
DO NOSSO
TRABALHO
ESTÁ NA
CONSTRUÇÃO DE
UM MUNDO DE
JUSTIÇA SOCIAL,
AMBIENTAL E
POLÍTICA.

BETINHO, CARLOS AFONSO E MARCOS
ARRUDA, NA SEDE DO IBASE, EM 1985
(FOTO: ARQUIVO IBASE)

Somos o Instituto PACS
(Políticas Alternativas para
o Cone Sul), criado em 1986
por economistas latinoamericanos que voltavam
do exílio. Desde então,
atuamos na educação e
organização popular, produção
de pesquisas, elaboração de
críticas ao modelo hegemônico
de desenvolvimento e incidindo
sobre os centros de poder
no Brasil e, articuladamente,
em outras partes da América
Latina e do Sul Global.
História

Nosso trabalho

AUTOGESTÃO,
FORMAÇÃO
POLÍTICA,
ALTERNATIVAS E
SOLIDARIEDADE

1. MEGAPROJETOS E IMPACTOS NOS TERRITÓRIOS

O nosso papel é atuar para que
trabalhadoras e trabalhadores,
indivíduos e coletividades, livres
das amarras das opressões, sejam
capazes de enfrentar e superar
as ameaças socioeconômicas e
ambientais, bem como garantir
com seu trabalho emancipado, de
forma solidária e autogestionária,
o desenvolvimento dos seus
atributos criativos.

A missão do Instituto Pacs

O MUNDO
QUE
QUEREMOS
Nosso objetivo é a conquista
de justiça econômica, social
e ambiental, em particular na
Zona Oeste do Rio de Janeiro
(RJ), a partir da promoção
e atualização do debate
sobre o desenvolvimento e a
democracia que queremos.
Diante de um modelo
hegemônico excludente, que

acentua a desigualdade social
e que desampara a diversidade,
temos orgulho de fazermos
políticas alternativas, atuando
de forma contra hegemônica
e ressignificando as relações
sociais, políticas e econômicas
em prol de comunidades,
espaços, grupos e mulheres
excluídas.

Como trabalhamos

EIXOS DE
TRABALHO
As ações de educação popular,
incidência, pesquisa e assessoria
do Instituto Pacs se organizam em
três eixos

Críticas e Alternativas
ao Modelo de
Desenvolvimento

Mulheres, Economia e
a Luta pelo Comum

Fortalecimento
Institucional

CRÍTICAS E
ALTERNATIVAS
AO MODELO DE
DESENVOLVIMENTO
A crítica às arquiteturas financeiras globais e à forma como
se organizam as instituições que
dão sustentação ao capitalismo é uma marca do trabalho
do Instituto PACS desde a sua
fundação, há mais de 30 anos.
Nesse âmbito, nos dedicamos
ao monitoramento, análise e
atuação política em torno dos
tratados, acordos comerciais e
conformações legais do mercado, os quais, na prática, resultam no aprofundamento do

fenômeno da financeirização
dos bens comuns e da vida. No
campo das alternativas, temos
encontrado em experiências
latino-americanas, populares,
solidárias, antipatriarcais e
antirracistas, bases concretas para nossa crítica às corporações transnacionais e aos
governos, sobretudo, aqueles
diretamente responsáveis pelos
chamados megaprojetos de “desenvolvimento” (que envolvem
empresas extrativistas, grandes

obras de infraestrutura, megaeventos esportivos, agronegócio,
entre outros).
São três os principais temas
deste eixo: 1) Empresas transnacionais, impactos socioambientais e relações com o
Estado; 2) Megaprojetos de
desenvolvimento, patriarcado,
racismo ambiental e impactos
sobre os territórios; e 3) Concentração de Riqueza, integração regional e Economia política internacional; Dívida.

Críticas e Alternativas ao
Modelo de Desenvolvimento

PARE TERNIUM

PPAD

Pare Ternium é uma
campanha que traz a
trajetória de violações e
impactos socioambientais e danos territoriais
provocados pela atuação da siderúrgica Ternium Brasil, antiga ThyssenKrupp Companhia
Siderúrgica do Atlântico
(TKCSA), localizada em
Santa Cruz, bairro da
Zona Oeste do Rio de
Janeiro.

O Plano Popular Alternativo ao Desenvolvimento
(PPAD) é um plano popular que traz as experiências territoriais de
coletivos, grupos e movimentos sociais de todas
as regiões do Brasil em
uma plataforma virtual
colaborativa (ppad.org.
br). Este é um instrumento que visa potencializar, subsidiar, visibilizar
e articular alternativas
populares e territoriais já
existentes.

PODCAST SABERES
EM AUTOGESTÃO

CURSO
AUTOGESTÃO

Saberes em Autogestão
é um podcast que tem o
objetivo de aprofundar
as trocas de experiências de lutas e territorialidades espalhadas
pelo Brasil a partir da
perspectiva da autogestão. O programa é uma
realização do Instituto
Pacs em parceria com o
Coletivo Autogestão.

O Curso Autogestão existe desde 2015 e conta
com a presença de mais
de 35 movimentos sociais, grupos e coletivos
de oito estados do Brasil.
A formação é marcada
pela troca de experiências, estratégias de luta e
coletividade das práticas
de autogestão nos territórios.

MULHERES,
ECONOMIA
E LUTA PELO
COMUM

Comprometida com a criação de
alternativas ao modelo hegemônico de desenvolvimento, machista, racista e capitalista, esta
linha programática é responsável por promover formações, dar
apoio às agendas de luta das
mulheres, prestar assessoria às
experiências agroecológicas solidárias em meio urbano, construir
processos cartográficos que evidenciem as relações de poder e
opressões vividas, além de apoio

à mobilização e auto-organização
política local.
São cinco os principais temas
deste eixo: 1) Feminismo Comunitário, Bem Viver e Bens
Comuns; 2) Megaprojetos, impactos socioambientais e patriarcado; 3) Agroecologia e
Soberania Alimentar; 4) Economia Solidária e Feminista; 5)
Corpos-territórios.

Mulheres, Economia e
Luta pelo Comum

MULHERES E
ECONOMIA

MULHERES
TERRITÓRIOS DE LUTA MILITIVA

O Curso Mulheres e Economia é realizado pelo
Instituto Pacs há 15 anos
e abordar temas como
economia feminista, modelo de desenvolvimento,
dívida pública, divisão
sexual do trabalho, megaprojetos, saúde da
mulher, agroecologia e
agricultura urbana e autogestão nos territórios.

#MulheresTerritóriosdeLuta é uma campanha
que tem o objetivo de
trazer o caminho das
lutas e práticas de resistências marcadas e vividas desde os corpos das
mulheres atingidas pelos
megaprojetos de desenvolvimento.

Militiva, militância investigativa, é uma prática
política investigativa de
mulheres de diversas
idades, origens e lugares.
São moradoras e militantes da Zona Oeste do Rio
de Janeiro, onde se constrói muitas resistências
em resposta às ameaças
impostas pelo capital e
pelo Estado em nome de
um modelo de desenvolvimento que explora e
esgota os bens naturais,
trabalhos, vidas e corpos.

TIRE OS
FUNDAMENTALISMOS
DO CAMINHO
A campanha "Tire os
fundamentalismos do
caminho - Pela vida das
mulheres!" alerta sobre os
avanços dos fundamentalismos no Brasil e os
riscos que representam à
vida das mulheres, além
de afirmar a importância
da pluralidade de crenças
e valorização da diversidade. É realizada por
organizações feministas e
entidades de fé cristã, afro
brasileira e indígena.

FORTALECIMENTO
INSTITUCIONAL

Considerando os desafios históricos de manutenção do trabalho continuado para a atuação
de sujeitos políticos frente às
desigualdades, em prol de uma
sociedade mais justa e solidária,
o fortalecimento institucional
constitui-se uma tarefa permanente, tornada, assim, eixo
de trabalho. As iniciativas a ele
vinculadas visam garantir condições para a construção de rela-

ções institucionais, que prezem
pela ampliação da autonomia e
manutenção dos princípios políticos da organização.
São três os principais temas
desta linha programática: 1)
Gestão compartilhada; 3) Sustentabilidade e autonomia
administrativo-financeira; e 3)
Comunicação e Educação Popular.

Fortalecimento Institucional

BIBLIOTECA BERTA CÁCERES
PACS 30 ANOS
Para comemorar os 30 anos do Instituto Pacs,
criamos uma plataforma que reúne memórias dessa
caminhada de tantas lutas, resistências e conquistas,
registrados em textos, fotos, vídeos, áudios e muitos
afetos. Disponibilizamos uma revista, um livro e
uma coletânea de artigos que contam um pouco da
nossa história.

A Biblioteca Berta Cáceres busca promover a
educação popular como caminho de difusão de
informação e transformação. Disponibilizamos
virtualmente arquivos que representam significativos
marcos no campo do conhecimento em que se
inserem, como os estudos sobre economia solidária,
dívida e economia feminista e os estudos de caso
sobre os impactos dos megaprojetos nas economias
e modos de vida dos países do sul, por exemplo.

Temas prioritários

AÇÃO CRÍTICA E
TRANSFORMAÇÃO SÃO
NOSSAS PRÁTICAS NO
MUNDO

Agroecologia e
Soberania Alimentar

Economia Feminista

Empresas Transnacionais
e Megaprojetos

Conflitos
Socioambientais

Perspectiva Latinoamericana e Sul
Global

Militarização
da Vida

Democracia e
Governança Global

Pedagogias
de Luta

Luta das Mulheres
e Feminismos

Dívidas e Instituições
Financeiras

Saiba mais

CONHEÇA AS INICIATIVAS
E ACOMPANHE O NOSSO
TRABALHO NAS REDES
INSTAGRAM
(@InstitutoPacs)

TWITTER
(@InstitutoPacs)

FACEBOOK
(Instituto Pacs)

QUEM SOMOS
Somos uma equipe multidisciplinar
de maioria de mulheres, formada
por educadoras(es) populares,
comunicadoras(es), cientistas
sociais, internacionalistas, biólogas(os), psicólogas(os), economistas, pesquisadoras(es), administradoras(es) e militantes. Junto a
coletividades auto-organizadas e
outras parceiras, partimos, desde
os territórios, do debate crítico
ao modelo de desenvolvimento
capitalista, racista e patriarcal,
na direção do fortalecimento de
alternativas de justiça econômica,
social e ambiental.

ASSEMBLEIA GERAL

SÓCIOS, CONSELHO
FISCAL E EQUIPE GERAL

DIRETORIA

CONSELHO FISCAL

ANAZIR MARIA DE OLIVEIRA,
FRANCISCO SORIANO DE SOUZA
NUNES E JOSÉ DRUMOND SARAIVA

PRESIDENTE: MARCOS
PENNA SATTAMINI DE
ARRUDA; VICE-PRESIDENTE:
SANDRA MARIA QUINTELA
LOPES; DIRETOR
FINANCEIRO: RICARDO
BEBIANO COSTA

COORDENAÇÃO GERAL

ALINE LIMA
COORDEÇÃO DE PROJETOS
E CAMPOS POLÍTICOS

RAFAELA DORNELLAS E
ANA LUÍZA QUEIROZ

GERENTE
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

CAROLINE NERI
EQUIPE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

EQUIPE POLÍTICO PEDAGÓGICA E COMUNICAÇÃO
(ASSESSORES E PRESTADORES DE SERVIÇO)

ANA GARCIA, ISABELLE RODRIGUES,
JULIA BUSTAMANTE, KARINA KATO,
KAROLINE KINA, MIGUEL BORBA,
YASMIN BITENCOURT

AUGUSTO CÉSAR LEITÃO
E GEANE TACCHI
CONTABILIDADE (PRESTADOR
DE SERVIÇO)

ANGELITA RANGEL

"Seguimos acreditando na transformação da vida e na
ousadia de um futuro construído na luta coletiva."

@InstitutoPacs

Instituto Pacs

@InstitutoPacs

Instituto Pacs

Instituto Pacs

Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul
Avenida Henrique Valadares, 23, sala 504
Centro - Rio de Janeiro (RJ)
CEP 20231-030 | Tel.: +55 21 2210.2124
www.pacs.org.br

