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APRESENTAÇÃO
O livro Desenvolvimento Territorial: Diretrizes para a Região da BR-163 – Volume 2
consiste na segunda compilação de uma série de artigos acadêmicos produzidos
no âmbito do Projeto Diálogos por pesquisadores membros das instituições que
compõem o consórcio. Criado em 2005, o Projeto Diálogos – Construindo Consenso no Acesso aos Recursos Naturais da Amazônia Brasileira – é financiado pela
Comissão Europeia e executado por um consórcio de cinco organizações atuantes
nas áreas de desenvolvimento e meio ambiente: WWF-Brasil, Instituto Centro Vida
(ICV), Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (Cirad), Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e Centro
de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (CDS/UnB).
O Projeto, que atua na área de influência da rodovia BR-163, mais especificamente no Portal da Amazônia, região de Itaituba e Baixo Amazonas, localizados nos
estados do Mato Grosso e do Pará, busca promover o desenvolvimento territorial
sustentável da Amazônia brasileira.
Para alcançar tal objetivo, a atuação do Projeto Diálogos tem essencialmente três
eixos: 1) o ordenamento territorial por meio da criação de unidades de conservação,
da promoção da regularização fundiária e de políticas públicas de definições de
uso do solo que levem em consideração o fortalecimento da pequena produção e a
realidade do agronegócio com suas limitações; 2) trabalhar a gestão florestal com
conservação e uso sustentável por meio do manejo florestal e da valorização dos
serviços ecológicos, e 3) criar e fortalecer espaços de negociação entre comunidades locais, setor privado e governos.
Nesse contexto, a divulgação de estudos realizados de forma a disseminar informações e ampliar o conhecimento sobre a região foi sempre uma preocupação
presente durante os anos de execução do projeto. Este livro é publicado, então,
como uma das atividades de encerramento do projeto, no fim do ano de 2009. Os
artigos compilados nesta publicação são o resultado parcial das experiências em
campo durante os quatro anos do Projeto Diálogos e tem como objetivo possibilitar ao leitor melhor entendimento da área de influência da BR-163.

Acreditamos que essa série de artigos permite maior compreensão da realidade
social, econômica e ambiental da Amazônia Legal, fortemente marcada por conflitos de interesses entre diferentes grupos sociais presentes na região.
Este volume tem como tema central políticas públicas de desenvolvimento territorial na Amazônia Legal. Dentre os temas discutidos, destacam-se: 1) a relação
entre a construção de políticas, o papel do governo e demandas da sociedade
civil; 2) a descentralização da gestão florestal e de políticas ambientais no geral;
3) a governança na região da BR-163; 4) a interação entre as políticas públicas e a
agricultura familiar em Mato Grosso e 5) a experiência da construção do Território
Rural da BR-163, no Pará.
Esperamos que a leitura dos artigos seja enriquecedora e sirva de base e estímulo
para novas pesquisas sobre a temática. Ansiamos também que o livro permita
maior compreensão sobre a complexidade da área; fator imprescindível para se
alcançar o principal objetivo do Projeto Diálogos: a criação e evolução de espaços de
negociação que promovam o consenso no acesso aos recursos naturais da Amazônia, de modo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável.
Denise Hamú Marcos de La Penha
Secretária-geral do WWF-Brasil
Cláudio Carrera Maretti
Superintendente de conservação do WWF-Brasil
Coordenador do Projeto Diálogos
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POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL:
ANÁLISE DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE CIVIL NA
CONSTRUÇÃO DO PLANO BR-163 SUSTENTÁVEL
FABIANO TONI, LUCIANA DE OLIVEIRA R. MACHADO
& MARIANA OLIVEIRA PINTO

INTRODUÇÃO
O Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a área de influência da rodovia BR-163, trecho Cuiabá-Santarém, mais conhecido como Plano BR-163 Sustentável, é uma proposta do governo federal de planejar estrategicamente o desenvolvimento da Amazônia, de forma a reduzir as desigualdades regionais, com inclusão
social, respeito à diversidade cultural, valorização da biodiversidade e manutenção
do equilíbrio ecológico da região. Essas diretrizes constituem a base do Plano
Amazônia Sustentável (PAS), que tem como característica fundamental o reconhecimento da necessidade de uma estratégia flexível e “regionalizada”, capaz de se
adaptar à enorme diversidade social, econômica e ambiental da Amazônia brasileira. Também se relacionam, em grande medida, ao Plano de Ação para Prevenção
e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, outra iniciativa do governo
federal e que tem como escopo primeiro a redução das taxas de desmatamento na
região, por meio de um conjunto de ações integradas nas áreas de ordenamento
territorial e fundiário, monitoramento e controle, fomento a atividades produtivas
sustentáveis e planejamento estratégico de obras de infraestrutura.
A opção do governo federal por um novo modelo de desenvolvimento para a
área de influência da rodovia Cuiabá-Santarém deve-se, em parte, às pesquisas e
reivindicações apresentadas pelos movimentos sociais e entidades ambientalistas
que atuam na região amazônica e que formaram o chamado Consórcio de Desenvolvimento Socioambiental da BR-163 (Condessa). A participação desse consórcio,
por meio de vários estudos, encontros e oficinas com a sociedade local e com
representantes do Poder Público, teve papel fundamental no diagnóstico socioeconômico e ambiental da região e na proposição de alternativas que subsidiaram
as linhas norteadoras do Plano.
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O processo formal de construção do Plano BR-163 Sustentável esteve a cargo do
Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), coordenado pela Casa Civil da Presidência
da República e composto por 20 órgãos federais – ministérios e órgãos da Presidência da República (Decreto de 15 de março de 2004), e procurou seguir uma estratégia metodológica participativa, a qual compreendeu a realização de consultas
públicas, por parte do governo federal, com auscultação de diversos segmentos da
sociedade civil e de representantes dos poderes públicos estaduais e municipais.
Nessa perspectiva, o Plano BR-163 Sustentável definiu-se como uma política pública de “ampla participação social”. Mas, quais segmentos da sociedade civil estavam
representados? E quais foram as principais demandas apresentadas? De fato, quais
delas foram incorporadas ao Plano? Com base nessas perguntas, foi desenvolvido
este estudo, cujo objetivo é analisar a incorporação ou não das demandas propostas pela sociedade civil ao Plano BR-163 Sustentável.
Para alcançar esse objetivo, a pesquisa compreendeu a comparação das três versões do Plano, a leitura minuciosa de documentos encaminhados pela sociedade
civil ao GTI da BR-163 e o exame das planilhas das consultas públicas e das oficinas
realizadas pelo Condessa.
Assim, apresentamos inicialmente uma breve contextualização da região da
rodovia BR-163. Em seguida, fazemos uma recapitulação da história de construção
do Plano BR-163 Sustentável e destacamos os principais atores que participaram
das discussões para elaboração do documento. Na sequência, realizamos uma
análise crítica das propostas da sociedade civil que foram incorporadas à agenda
política. Estas propostas são apresentadas e discutidas de maneira similar à forma
em que estão organizadas no Plano, ou seja, ao longo de quatro temas principais:
1) ordenamento territorial e gestão ambiental; 2) infraestrutura para o desenvolvimento; 3) fomento a atividades produtivas e 4) inclusão social e cidadania. Na
seção seguinte, apresentamos algumas das principais demandas de grupos sociais
que não foram incorporadas ao Plano, e analisamos os motivos de sua exclusão.
Na quinta parte do texto, discutimos o modelo de gestão do Plano, que deveria
seguir uma linha de gestão compartilhada, com envolvimento das três esferas do
Poder Público, em aliança com lideranças da sociedade civil. Finalmente, antes das
conclusões do trabalho, tecemos algumas considerações sobre o envolvimento da
sociedade civil na elaboração do Plano e apontamos os principais avanços e limites
da participação popular nessa política.
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O CONTEXTO DA RODOVIA BR-163
Entre as décadas de 1950/1960, o governo federal deu início a uma política voltada
para a integração da Amazônia ao País, que tinha como prioridade a ocupação da
região. O projeto “integracionista” era, então, justificado pela vulnerabilidade dos
espaços vazios nacionais e pela subutilização desses espaços em termos econômicos. Para levar adiante esse projeto, o governo promoveu – e continua promovendo
– a abertura e a consequente expansão de frentes pioneiras, por meio da construção e pavimentação de rodovias – também conhecidas como “eixos de integração
e desenvolvimento” –, além da implantação de projetos de colonização públicos e
privados, concessão de créditos e incentivos fiscais e financiamentos de grandes
projetos e obras de infraestrutura, entre outros.
O projeto de asfaltamento da BR-163 não é recente. Sua previsão consta em dois
Planos Plurianuais do Governo Fernando Henrique Cardoso, mas sem grandes
realizações. No último deles, o Avança Brasil, a obra entrou como parte de um
“megaprojeto de desenvolvimento”, que previu para a Amazônia quatro pacotes:
a integração internacional do Norte, a logística na região do Madeira-Amazonas, a
logística no Brasil Central e a geração de energia hidrelétrica e linhas de transmissão. Fazia referência aos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento e aos
Corredores Econômicos, como forma de planejamento do progresso econômico das
regiões brasileiras. Uma visão, a propósito, próxima da concepção do Programa de
Integração Nacional (PIN), apresentado pelo governo militar nos anos 1970, e que
levou à abertura da rodovia Cuiabá-Santarém (KOHLHEPP, 2002). Entretanto, por ter
sido concebido apenas em termos de crescimento econômico, sem maiores preocupações sociais e ambientais, o Plano não se mostrou adequado para a região, onde
os conflitos sociais e econômicos pela utilização dos recursos naturais são extremamente complexos.
O Avança Brasil apresentava-se indigesto, dada sua estratégia de implementação top-down, que era indiferente às questões ambientais e às demandas sociais
básicas. Assim, em meio a todas as discussões sobre sustentabilidade que eclodiram
após a Conferência das Nações Unidas ocorrida no Rio de Janeiro, a ECO-92 (1992), e
em Johannesburg, a Rio+10 (2002), a política de desenvolvimento regional proposta
inicialmente pelo Programa Brasil em Ação e mantida pelo Programa Avança Brasil
deveria ser readequada de forma a levar em conta, além dos critérios econômicos,
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aqueles relacionados à relevância social e à prudência ecológica de seus projetos.
Com uma nova roupagem, o projeto de pavimentação da BR-163 volta à pauta
de prioridades nacionais no Governo Lula e é incorporado ao Plano Plurianual
2004/2007, como um importante eixo integrador e logístico do País. Dessa vez,
contudo, apresenta um diferencial: a preocupação com os impactos ambientais.
A rodovia BR-163, que liga Cuiabá (MT) a Santarém (PA), representa um importante eixo de integração e ligação do Centro-Oeste brasileiro à cidade de Santarém,
situada no baixo rio Amazonas, em seu trecho central, entre Manaus e Belém. Está
localizada, portanto, na zona de expansão da fronteira do desmatamento e, funcionalmente, constitui-se em uma via de escoamento da produção de soja do norte
de Mato Grosso para o porto de Santarém, de onde os navios partem diretamente
rumo a mercados consumidores internacionais do Hemisfério Norte.
O trecho entre Cuiabá e Santarém possui 1.780 km e atravessa uma das regiões
mais importantes da Amazônia, não apenas do ponto de vista econômico, mas
também em termos de diversidade biológica, étnica e cultural. Nessa região, há
uma paisagem diversa formada pelos biomas da Floresta Amazônica e do Cerrado
e por áreas de transição. A área faz parte da bacia hidrográfica do rio Amazonas, a
maior do mundo, abrangendo duas de suas maiores sub-bacias (Teles Pires/Tapajós e Xingu/Iriri), além de dezenas de tributários. Dessa riqueza natural dependem aproximadamente dois milhões de habitantes, envolvendo diversos grupos
sociais e econômicos (BRASIL, 2006b). Além disso, a região centro-norte de Mato
Grosso abriga um dos polos agrícolas mais produtivos do País, com destaque para
a produção de soja.
Em Mato Grosso, grande parte da rodovia encontra-se pavimentada, porém, alguns
trechos estão mal conservados. Já no território paraense, a situação é um pouco
diferente: os mais de 700 quilômetros localizados no oeste paraense nunca receberam asfalto e atualmente estão em processo de licenciamento para pavimentação.
Além desse trecho, há a previsão de asfaltamento de mais 32 quilômetros que
ligam o entroncamento BR-163/BR-230 com o distrito de Mirituba (Itaituba/PA), às
margens do rio Tapajós (BRASIL, 2002). A falta de pavimentação completa desta
rodovia, aliada às péssimas condições de tráfego nos trechos pavimentados, faz
com que a ligação existente nos mapas oficiais seja efêmera e não atenda aos seus
propósitos iniciais (ALENCAR et al, 2006).
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Decorre daí que a pavimentação do trecho paraense da Cuiabá-Santarém, juntamente com a recuperação dos demais, representa uma considerável economia
nos custos de transporte dessas produções, além de possibilitar o escoamento
de outros produtos (eletroeletrônicos da Zona Franca de Manaus, carne, madeira
e produtos agroflorestais destinados ao mercado centro-sul do País) e facilitar o
acesso aos serviços básicos de saúde e educação.
Para além dos benefícios econômicos, a pavimentação da rodovia também é
defendida pela sociedade local, na expectativa de que possibilite a dinamização da
economia e contribua para a melhoria das condições de vida das populações que
habitam em seu entorno, marcadas, muitas vezes, por graves problemas sociais,
escassez de emprego, precariedade de serviços sociais e infraestrutura incipiente.
Assim, a partir das reivindicações e proposições do movimento socioambiental e
aproveitando o então interesse dos plantadores de soja em financiar parte da obra,
o Governo Lula optou por transformar a estrada no eixo norteador de um novo
padrão de desenvolvimento para a Amazônia, de forma a melhorar as condições
de vida de sua população, sem, contudo, destruir a riqueza natural. Enfim, surgia a
institucionalização do Plano BR-163 Sustentável.

OS PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO
DO PLANO BR-163 SUSTENTÁVEL
A origem do processo de construção do Plano BR-163 Sustentável não está adstrita
às esferas governamentais. O histórico de idealização do Plano remete à articulação surgida no seio dos movimentos sociais e instituições ambientais que atuam
na Amazônia, por meio de encontros regionais ocorridos em 2003, no Pará, nas
cidades de Altamira1, Itaituba2 e Santarém3, e em Mato Grosso, em Sinop4, ao longo
de 2003. De uma forma geral, todos esses encontros tinham um objetivo comum:
Em outubro de 2003, ocorreu em Altamira a Conferência Popular Regional O Desenvolvimento do
Território da Transamazônica e Xingu e Santarém-Cuiabá.
2
Em Itaituba, de 10 a 12 de dezembro de 2003, teve palco o Encontro Regional da Produção Familiar ao
Longo da Rodovia Cuiabá-Santarém.
3
Trata-se do Encontro em Defesa da Sustentabilidade Territorial do Baixo Amazonas e BR-163, ocorrido
de 5 a 7 de dezembro de 2003.
4
Entre os dias 18 a 20 de novembro de 2003, Sinop sediou o Encontro BR-163 Sustentável: desafios e
sustentabilidade socioambiental ao longo do eixo Cuiabá-Santarém.
1
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debater sobre os problemas sociais, econômicos, ambientais e culturais que o
asfaltamento poderia gerar e/ou agravar, caso a obra não fosse acompanhada de
uma “ação governamental concertada”, bem como propor à pauta governamental
sugestões e estratégias de desenvolvimento sustentável para a região.
Os debates que ocorreram foram sistematizados durante o encontro O Desenvolvimento que queremos – ordenamento territorial da BR-163, Baixo Amazonas,
Transamazônica e Xingu, ocorrido em Santarém, de 29 a 31 de março de 2004. Ali
foram estabelecidas as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Territorial Integrado
e Sustentável da Região de Influência da BR-163, as quais foram consolidadas no documento final conhecido como Carta de Santarém. Estava formado o Fórum dos Movimentos Sociais da BR-1635, que mais tarde se transformaria no já citado Condessa.
O resultado desse processo de mobilização social foi apresentado aos representantes dos governos estaduais e federal, e a outros parceiros da sociedade civil
organizada e da comunidade científica, em abril de 2004, em Brasília (DF). Naquele
momento, foram apontadas as linhas estratégicas que viriam a ser a base do Plano:
infraestrutura e serviços básicos, ordenamento fundiário e combate à violência,
estratégias produtivas e manejo dos recursos naturais, fortalecimento social e cultural das populações locais, gestão ambiental, monitoramento e áreas protegidas.
Paralelamente à mobilização social, o governo federal instituiu, em 15 de março
de 2004, por decreto, o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), responsável pela
elaboração e implementação do Plano BR-163 Sustentável. Inicialmente, eram 14
ministérios, sob a coordenação da Casa Civil da Presidência da República. No decorrer da elaboração do Plano, após verificar a necessidade de parceria de órgãos
federais, foram incorporados outros ministérios. Ao final, o GTI contava com

O Fórum dos Movimentos Sociais da BR-163 é formado pelas seguintes instituições: Centro de
Estudos, Pesquisa e Formação de Trabalhadores do Baixo Amazonas (Ceftbam); Fundação Viver, Produzir
e Preservar (FVPP); Grupo de Trabalho Amazônico (GTA); Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Formad); Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam); Instituto Socioambiental
(ISA); Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri); Instituto Centro de Vida (ICV); Associação
Terra Indígena Xingu (Atix); Museu Paraense Emilio Goeldi (Mpeg); Fórum da Amazônia Oriental (Faor);
Federação de Órgãos para a Assistência Educacional e Social (Fase Amazônia); Universidade Estadual de
Mato Grosso (Unemat); Universidade Federal do Pará/Campus de Altamira (Ufpa); Grupo Nova Proposta
para a Agroecologia (Gtna); Associação Floresta Protegida (AFP); Grupo de Defesa da Amazônia (GDA);
Embrapa Amazônia Oriental e Central Única dos Trabalhadores (CUT).
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representantes das secretarias Geral e de Relações Institucionais da Presidência
da República e 17 ministérios6.
Foi nessas circunstâncias que, em 2004, teve início a preparação do documentobase, com o estabelecimento das proposições e metodologia de sua construção. Os
antecedentes que levaram à construção do documento acabaram por influenciar
na sua abordagem participativa, compreendendo o diálogo permanente com os diversos atores sociais e buscando conciliar seus interesses, dentro da perspectiva do
desenvolvimento sustentável. A intenção dessa estratégia, a partir do que já vinha
ocorrendo, era criar “novos espaços de formulação, gestão, controle e avaliação das
políticas públicas”, promovendo o “exercício pleno da democracia e da cidadania”.
Nesse sentido, a preocupação na elaboração do Plano era minimizar a “visão
tecnocrática e verticalizada” do Estado, aproximando-o da população para compreender suas reais demandas e também estabelecer uma “via de mão-dupla entre
governo e sociedade”. Por isso, consideraram que a “pavimentação política desta via
– da participação, do controle democrático e da sustentabilidade do Plano – era tão
importante quanto a pavimentação física da BR-163” (BRASIL, 2006).
A partir de então, os trabalhos para a elaboração da primeira versão do documento, resultado de discussões no âmbito do GTI e de sugestões encaminhadas pelos
governos estaduais, municipais, por fóruns da sociedade civil, dentre outros, foram
impulsionados. Assim, em julho de 2004, foi divulgada a versão inicial do Plano,
que recebeu o nome de Oficina de Consulta à Sociedade Local. O documento foi levado à discussão pública em uma primeira rodada de consultas às populações, que
ocorreu em seis cidades: Sorriso e Guarantã do Norte (MT), Altamira, Novo Progresso e Santarém (PA), Apuí (AM), acrescido de uma rodada final em Brasília (DF).
A partir de algumas sugestões apresentadas nesta primeira rodada, construiu-se a
segunda versão do Plano BR-163 Sustentável, publicado em março de 2005.
Casa Civil da Presidência da República, Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria de
Relações Institucionais da Presidência da República, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Ministério das Cidades (MC), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério da Cultura
(MinC), Ministério da Defesa (MD), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS), Ministério da Educação (ME), Ministério da Integração Nacional (MIN), Ministério da
Justiça (MJ), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério de Minas e Energia (MME), Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (Mpog), Ministério da Saúde (MS), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério dos Transportes (MT).
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Essa versão também levou em conta as discussões internas do governo federal, em
articulação com os governos estaduais envolvidos, bem como as propostas advindas das audiências públicas do EIA/Rima – a respeito da pavimentação da rodovia
–, além de opiniões de pesquisadores e especialistas no tema.
Concomitantemente ao processo governamental, o Fórum dos Movimentos Sociais
da BR-163 continuou sua articulação na área de influência da rodovia, promovendo
espaços de discussão e mobilização, como o Encontro dos Movimentos Sociais de
Mato Grosso – Eixo da BR-163, em março de 2005, em Lucas do Rio Verde (MT). E, em
abril de 2005, a segunda versão do Plano BR-163 Sustentável voltou novamente à
consulta pública. Desta vez, o ato ocorreu em oito cidades: Itaituba, Altamira, Novo
Progresso, São Félix do Xingu e Santarém (PA); Sorriso e Guarantã do Norte (MT), e
Apuí (AM). Os dados e as sugestões apresentados nesta segunda consulta – além
de muitas contribuições surgidas em eventos promovidos pelos movimentos
sociais e por outras entidades da sociedade civil, que foram encaminhadas ao
GTI – orientaram a elaboração da versão final do Plano, como será visto no item
subsequente. Assim, mais de um ano depois, em 5 de junho de 2006, a ministra de
Estado do Meio Ambiente Marina da Silva, em rede de televisão, lançou a versão
definitiva do Plano. Na verdade, uma data escolhida estrategicamente, uma vez
que o lançamento dessa política, no Dia Mundial do Meio Ambiente, simbolizava
uma preocupação de se proteger a Amazônia, conciliando as atividades econômicas com a proteção ambiental.
Em termos de conteúdo, vislumbra-se, na primeira versão do Plano do BR-163
Sustentável, que as ações foram colocadas de forma genérica. Na verdade, elas se
apresentaram como objetivos específicos do Plano. Dessa forma, não foi especificado o local exato dentro da grande área de influência da BR-163 para a aplicação
das políticas. Uma de suas diretrizes fundamentais foi a ampliação da presença
do Poder Público e o estabelecimento do estado de direito na área de influência da
BR-163. Para isso, o Plano previu a realização de ações prévias e concomitantes à sua
implementação, que deveriam seguir os eixos temáticos. Estes, aliás, constituem a
base da estratégia de sua implementação e são: ordenamento territorial e gestão
ambiental; fomento a atividades produtivas sustentáveis; inclusão social e cidadania e infraestrutura para o desenvolvimento.
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Na segunda versão, nota-se que algumas ações, bem como o lócus da implantação,
já estavam mais delineadas, conforme as diversidades e problemas levantados no
diagnóstico das mesorregiões e de suas respectivas subáreas. Uma das incorporações e avanços dessa segunda versão, em relação à inicial, foi a divisão da área
de influência da rodovia em três mesorregiões, as quais foram subdivididas em
subáreas. São elas:
I. Mesorregião Norte (Calha do rio Amazonas e Transamazônica Oriental),
composta pelas subáreas Baixo Tapajós, Calha do Amazonas e Transamazônica
Oriental;
II. Mesorregião Central (Médio Xingu e Médio Tapajós), dividida nas subáreas
Médio Xingu/Terra do Meio, Transamazônica Central e Vale do Jamanxim;
III. Mesorregião Sul (norte mato-grossense), formado pelas subáreas centro-norte
mato-grossense e extremo-norte mato-grossense.
Para maximizar o alcance de seus objetivos, a versão final traz que a estratégia
de implementação do Plano BR-163 Sustentável adotará as seguintes diretrizes
norteadoras:
I. estimular o desenvolvimento com equidade, evitando-se a reprodução de uma
sociedade desigual, em que poucos se beneficiam dos investimentos e das iniciativas organizadas para a região;
II. minimizar o desmatamento ilegal, associado à transformação da estrutura
produtiva regional, impedindo a replicação do padrão extensivo do uso do solo que
caracterizou a economia de fronteira da Amazônia nas últimas décadas; e
III. fortalecer e empoderar a sociedade civil da região, para que o avanço da presença do Estado se construa em sinergia com o engajamento da sociedade local.
Essa terceira versão acrescenta à pauta governamental várias ações prioritárias
para cada uma das porções do território. Desta vez, com diversas linhas de ações
prioritárias previstas para cada eixo temático. Convém, agora, analisá-las e verificar
até que ponto as demandas da sociedade foram incorporadas ao documento.
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AS DEMANDAS DA SOCIEDADE SEGUNDO OS
EIXOS TEMÁTICOS DO PLANO BR-163 SUSTENTÁVEL
ORDENAMENTO TERRITORIAL E GESTÃO AMBIENTAL
As ações de ordenamento territorial estão agrupadas em seis temas: 1) planejamento territorial para o desenvolvimento sustentável; 2) ordenamento fundiário;
3) criação e consolidação de unidades de conservação (UC); 4) regularização e
proteção de terras indígenas; 5) pactos sociais para o manejo de recursos naturais
e 6) monitoramento e controle ambiental.
As ações destinadas ao planejamento para o desenvolvimento sustentável se
resumem à implementação de processos de planejamento já previstos em outras
políticas e programas – Agenda 21 e Projeto de Gestão Ambiental Rural (Gestar), da
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, do Ministério do Meio Ambiente (SDS/
MMA), Planos Diretores Municipais e de Gestão de Recursos Hídricos são alguns
exemplos –, sem nenhuma novidade. Todas essas demandas sociais foram incorporadas ao Plano.
Já no que diz respeito ao ordenamento fundiário, destaca-se a proposição e instalação da Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) em Santarém para atender às demandas do oeste do Pará e possibilitar
agilidade na criação de assentamentos de reforma agrária nessa região. Outras demandas sociais, entretanto, não foram incluídas. Dentre elas destacam-se o fortalecimento e o aparelhamento dos órgãos de fiscalização, a articulação do Incra com
os órgãos estaduais responsáveis pelas terras públicas (Iterpa, Itermat e Iteam) e
a entrega de títulos definitivos aos ocupantes de áreas de colonização. A ausência
dessas ações é muito significativa, pois elas teriam grande potencial de operar
mudanças institucionais nas áreas, principalmente ao aumentar a segurança da
posse da terra aos pequenos proprietários. No Plano, apenas citam-se as leis que
regem a regularização fundiária, sem que sejam abordados os meios necessários
para que isso de fato ocorra na região. Vale lembrar que há agricultores pioneiros
do projeto de colonização na região que, após mais de 30 anos, não receberam títulos de suas propriedades. Tais leis soam inócuas se não forem acompanhadas de
medidas concretas e recursos para operacionalizá-las. Em outras palavras, as ações
do Plano devem ir além daquelas de caráter emergencial, que foram previstas e
executadas, por meio de bases operacionais e articuladas pelo Ibama, Incra, Polícia
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Federal e Polícia Rodoviária Federal, durante a construção do Plano, e que suspenderam planos de manejo com base na ausência de documentos que comprovassem a legalidade de posse da terra (Operação Curupira).
O tratamento dado às áreas de remanescentes de quilombos é semelhante: evocase o Artigo 68 da Constituição Federal, que garante aos quilombolas prioridade
sobre as áreas que ocupam, mas não se prevê como tal ação será posta em prática.
Debilidade semelhante é notada no tratamento dado à regularização e proteção
de terras indígenas, tratadas como um tema à parte. O mérito do Plano, nesses
casos, é listar as demandas locais específicas, indicando quais áreas são prioritárias
para o reconhecimento, demarcação, homologação, etc.
As ações propostas para unidades de conservação seguem a mesma linha. Apresenta-se uma lista de prioridades para cada mesorregião do Plano, algumas delas
já atendidas com a instituição das Áreas de Limitação Administrativa Provisória
(Alap), que resultou na criação de um mosaico de unidades no sudoeste do Pará e
outro no sudeste do Amazonas. Contudo, não se indicam os mecanismos necessários para que essas unidades sejam efetivamente implantadas. As populações
das reservas extrativistas já existentes na Amazônia enfrentam enormes dificuldades para sobreviver respeitando os planos de uso dessas unidades. Os parques
nacionais são afligidos por problemas não menos formidáveis. Na região da BR-163,
por exemplo, o Parque Nacional da Amazônia sofre com o desmatamento, com a
exploração ilegal de madeira e mineração e, até mesmo, com a grilagem.
Outra proposta significativa é a de implementação de novos projetos de assentamento na região, esta sim uma demanda da sociedade atendida na versão final do
documento. No texto afirma-se que “Conforme as diretrizes do governo federal sobre
a reforma agrária sustentável na Amazônia, serão priorizadas novas modalidades de
assentamento na área de abrangência do Plano, adaptadas às características socioculturais, econômicas e ambientais da região, a exemplo de Projetos de Assentamento
Florestal (PAF), Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) e Projetos de Assentamento Agroextrativista (PAE)” (p. 83). A eficácia dos PAF e PAE como modalidade de
uso da terra que iniba o desmatamento e que proporcione alternativas à agricultura de corte e queima é contestável. Se o Incra não tem conseguido ao menos
titular as terras do projeto de colonização original, muito dificilmente conseguirá
criar incentivos para a introdução de práticas agrícolas inovadoras, com as quais
os agricultores estão pouco acostumados, e que apresentam gargalos tecnológicos
e econômicos. As experiências recentes dos PDS Virola-Jatobá e Boa-Esperança, no
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município de Anapu, mostram que estes acabam replicando os problemas apresentados pelos projetos de assentamento tradicionais. Em outras palavras, muda-se o
rótulo do projeto, sem que, entretanto, mude-se sua natureza.
Um tema importante que ganha reconhecimento no Plano diz respeito à elaboração de pactos sociais para o manejo de recursos naturais. O apoio governamental
a este tipo de instituição é muito importante, seja na forma de subsídios diretos
ou indiretos para diminuir os custos de transação da elaboração de pactos, seja
pelo compromisso oficial de reconhecer e procurar não interferir nas decisões
pactuadas. Mais uma vez, o Plano não deixa claro como e que setores do governo
desempenharão essa tarefa e qual o papel de cada um nesse processo. Tampouco
menciona se haverá algum aporte de recursos ou mudanças institucionais que
facilitem a elaboração de novos pactos e fortaleçam os já existentes.

INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO
Com relação ao tema infraestrutura, o Plano inclui ações referentes a:
1.
2.
3.
4.

sistemas de transporte;
sistema energético;
sistema de comunicações;
sistema de armazenagem.

Em linhas gerais, pode-se dizer que as demandas apresentadas pelos atores
envolvidos no processo de consulta pública foram consideradas e incorporadas ao
documento final. Todavia, com relação ao subtema transportes, cuja proposta era a
“constituição de um sistema integrado”, tem-se que grande parte dessas demandas
se restringe ao segmento rodoviário e está relacionada à própria obra de pavimentação, com a indicação de trechos considerados prioritários, ou, quando muito,
à manutenção das condições de trafegabilidade de trechos já asfaltados. Ainda
dentro desse subtema, e em atendimento à demanda de segmentos considerados
“excluídos”, foram previstas obras de pavimentação e/ou recuperação de estradas
secundárias e vicinais que dão acesso a áreas mais remotas, como terras indígenas,
projetos de assentamento e pequenas propriedades rurais. Com relação aos outros
sistemas de transporte, as demandas concentram-se essencialmente na ampliação da malha hidroviária e do sistema portuário (particularmente na calha do rio
Amazonas) e na ampliação e modernização do sistema aeroviário (prioritariamente dos aeroportos de Santarém e Sinop).
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Quanto ao sistema energético, a grande demanda é pela ampliação de políticas já
em curso, tais como a universalização do acesso à energia, por meio do Programa
Luz para Todos. O mesmo é válido para o setor de telecomunicações, com a ampliação da rede de telefonia fixa e móvel e acesso à internet – que parecem ter sido demandas recorrentes. Em ambos os casos, a prioridade deve ser dada às áreas rurais.
Ainda sobre o subtema energia, há também uma demanda pela busca de fontes
alternativas, como aproveitamento de resíduos da indústria madeireira e produção
de biodiesel. Finalmente, em termos de estocagem e armazenamento, também
não se percebe grandes novidades, uma vez que a proposta se atém à ampliação
da rede já existente (portos, frigoríficos e silos) e à construção de entrepostos de
comercialização.
Em suma, embora o diagnóstico constante do Plano apresente “uma acentuada
debilidade em todos os seus segmentos e em todas as mesorregiões e subáreas”
(p. 93), as ações previstas pouco trazem de inovação, permanecendo no âmbito da
ampliação dos sistemas já existentes. A diferença talvez esteja no fato de haver
certa preocupação com a inclusão de populações normalmente excluídas.

FOMENTO A ATIVIDADES PRODUTIVAS
As ações de fomento a atividades produtivas dividem-se entre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

produtivas e arranjos produtivos locais (APL);
fortalecimento da produção familiar;
uso sustentável da floresta;
economia solidária;
turismo ecológico;
instrumentos de promoção do desenvolvimento;
sustentabilidade da produção mineral.

Com relação ao item cadeias e arranjos produtivos, ressalta-se que praticamente
todas as propostas da sociedade foram consideradas, seja de forma integral ou
parcial. Na realidade, o que se percebe é que as demandas encaminhadas – grande
parte relacionadas com o fomento aos diferentes setores produtivos –, vinham
acompanhadas de sugestões de implementação pouco factíveis para o governo.
Isso fez com que a ação, em sua essência, fosse considerada, mas não necessariamente as possibilidades de implementação propostas. Em linhas gerais, a única
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proposta apresentada, comum a toda a área de abrangência do Plano e que não
consta no documento final, é a criação de uma marca para os produtos regionais
e o desenvolvimento de estratégias para o uso de culturas financiadas pelo Fundo
Constitucional Norte (FNO).
O subtema fortalecimento da produção familiar abarca uma série de ações, a
maioria delas relacionadas a fomento e linhas de crédito. Dentre elas, destaque
para a ampliação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), implantação e consolidação do Proambiente e fomento a projetos de diversificação da produção e desburocratização do processo de aprovação de crédito individual e coletivo para os agricultores familiares. Novamente, não se percebe aqui criatividade nas propostas,
restritas à ampliação ou implantação efetiva de programas já existentes. Dentre
as propostas excluídas do Plano, tem-se o apoio à organização dos produtores em
associações e cooperativas, melhoria no processo de fixação das famílias no campo
e nas políticas de apoio à produção nas áreas de beneficiamento, armazenagem e
comercialização da produção (já relacionada no tema anterior, sobre infraestrutura), com a criação de centros de apoio e abastecimento dos mercados próximos aos
centros urbanos.
Na mesma linha, encontram-se as demandas relacionadas ao uso sustentável da
floresta, devendo-se, contudo, ressaltar que, até o momento das consultas, a Lei de
Gestão de Florestas Públicas ainda não havia sido aprovada. Dessa forma, parte
das propostas refere-se a aspectos já contemplados na referida lei, dispensando,
portanto, maiores comentários.
Como instrumentos de promoção do desenvolvimento, temos o incremento de
pesquisa e tecnologia, cujo foco deverá se voltar às prioridades de produção sustentável do Plano, com atenção especial para o melhor uso de áreas desmatadas
e degradadas e a valorização da floresta e para as áreas de biotecnologia, bioindústria e biodiversidade; divulgação e socialização dos resultados das pesquisas já
realizadas e futuras; e fortalecimento e ampliação do número de escolas agrotécnicas e de cursos universitários, bem como de escritórios de assistência técnica
e extensão rural. Ainda como instrumentos de promoção do desenvolvimento,
novamente nos deparamos com o item crédito, ficando clara a necessidade de
adequação das linhas de crédito dos diversos programas existentes (FCO, FNO e
Pronaf) às realidades locais e às atividades desenvolvidas, bem como a consideração da necessidade de ampliação da rede bancária pública (Banco da Amazônia e
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Banco do Brasil). Ressalta-se que todas essas propostas são oriundas de demandas
sociais apresentadas por diferentes atores envolvidos no processo de construção e
elaboração do Plano. A exceção são as propostas de desenvolvimento da biotecnologia, bioindústria e biodiversidade, que foram introduzidas no Plano pelo governo.
Diferentemente dos subtemas trabalhados nas consultas, a versão final do Plano
incluiu, como estratégia de fomento à produção familiar, o apoio à economia
solidária e ao turismo ecológico. No primeiro caso, o tratamento especial pode ser
entendido como uma proposta elaborada pela Secretaria Nacional de Economia
Solidária/MTE, para onde devem ser encaminhados projetos ligados à autogestão
de empreendimentos produtivos, mas cujo montante disponível para o financiamento das iniciativas ainda é desconhecido e depende de levantamento das potencialidades socioeconômicas locais/regionais. Já com relação ao turismo ecológico,
que também recebeu atenção especial no Plano, existe demanda por parte de
alguns segmentos localizados, onde a atividade já é considerada uma alternativa
viável. Assim, as ações a serem realizadas conjuntamente entre o Programa Nacional de Turismo/Mtur e o Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal (Proecotur/MMA) compreendem: realização de cursos de capacitação
e oficinas de discussão sobre o ecoturismo na região, abertura de uma carteira de
projetos de ecoturismo de base comunitária, apoio à implementação de unidades
de conservação constituídas e com potencial ecoturístico (especialmente aquelas
localizadas na mesorregião norte), e implementação de um sistema de informação
georreferenciado para o desenvolvimento da atividade. Nesse sentido, o Programa
de Regionalização Roteiros do Brasil passa a ser instrumento fundamental para o
desenvolvimento sustentável do turismo na região.
Finalmente, foi contemplado ainda no Plano o tema da sustentabilidade da produção mineral, que se resume no fortalecimento das ações implementadas pelo MME
desde 2003, como: Programa Nacional de Formalização da Produção Mineral, Programa Nacional de Cooperativismo na Mineração, Capacitação Tecnológica e Gerencial de Pequenos Produtores Minerais e criação do Portal do Pequeno Produtor
Mineral. Desta feita, ficaram excluídas as demandas apontadas diretamente pelo
setor, como a preservação integral da reserva garimpeira e entorno e não criação
de reservas florestais ou outros instrumentos impeditivos do desenvolvimento da
atividade mineral; a integração do Distinto Físico de atuação da atividade mineral
do Médio Tapajós, denominada Província Garimpeira do Médio Tapajós, que inclui
o marco poligonal instituído pela Portaria nº 882 de 25/7/1983, do MME, que cria
a Reserva Garimpeira do Tapajós; a validação dos hidroviários naturais que dão
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acesso ao Distinto Físico de atuação da atividade mineral; a instituição da rodovia
do ouro, também conhecida como Transgarimpeira, juntamente com a Transgarimpeira – Cuiu-Cuiu; a promoção de estudos técnicos de viabilidade econômica
e ambiental para a utilização, na pavimentação da BR-163, do cimento produzido
pela Caima (Itaituba) e o incentivo à produção de corretivo de solo (calcário) para
sua utilização na recuperação de áreas degradadas. Em síntese, para o setor mineral, há apenas previsão de ações de monitoramento e controle da atividade, mas
não necessariamente de apoio à produção.

INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA
Neste tópico, o Plano contempla propostas relacionadas a sete subtemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

segurança pública;
saúde;
educação;
desenvolvimento agrário;
trabalho, emprego e renda;
desenvolvimento social e combate à fome;
comunidades indígenas.

De modo geral, o Plano incluiu praticamente todas as propostas oriundas da
sociedade relativas à inclusão social e cidadania. Mais ainda, as ações propostas
vão além do que foi sugerido nas consultas populares. Nestas, não havia sugestões
específicas para os temas de desenvolvimento agrário e terras indígenas, porém,
nada de novo é sugerido. São repetidas propostas apresentadas anteriormente, com
pequenas variações de enfoque. Um exemplo é a propostas de fomento a atividades de educação rural com uso da metodologia da alternância, listadas no subitem
4 – desenvolvimento agrário. Ela havia sido originalmente apresentada como uma
demanda relativa ao desenvolvimento da agricultura familiar, tendo sido apenas
repetida em itens subsequentes – educação e desenvolvimento agrário.
A única novidade é a realização de oficinas da Secretaria de Desenvolvimento
Territorial (SDT) e uso de recursos do Pronaf para capacitação, que não consta como
uma demanda da sociedade e, possivelmente, foi incluída no Plano como sugestão
da própria SDT/MDA.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE AS
DEMANDAS NÃO ATENDIDAS
Ressalta-se que algumas das demandas apresentadas por diferentes setores da
sociedade excluídas da versão final do Plano BR-163 Sustentável referem-se, na verdade, a ações que extrapolam a competência do Poder Executivo. Este é o caso, por
exemplo, da proposta de criação/emancipação de municípios, que deve seguir todo
um procedimento, já previsto na Constituição Federal, que inclui, entre outras, a
necessidade de edição de Lei Complementar Federal e de Leis Ordinárias Estaduais,
após o preenchimento de vários requisitos e estudos de viabilidade municipal.
Em outros casos, como as propostas de não criação de novas unidades de conservação na área de influência da BR-163, ou de alteração no processo de criação de
unidades de conservação, vão de encontro à Lei do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (Snuc), também elaborada de forma participativa. Dessa forma, é de se
perguntar se os atores sociais que participaram de ambos os processos realmente
têm legitimidade, em termos de representação e representatividade. Temos aqui
um claro conflito de interesses que, se não resolvido, pode comprometer novas iniciativas de elaboração de políticas públicas com participação social, na medida em
que ou afetam a credibilidade do processo, que não leva em conta as demandas da
sociedade, ou podem se contrapor a processos e políticas anteriores já consolidados.
Ainda sobre o tema de criação e consolidação de espaços protegidos, há que se
comentar o encaminhamento de demandas que propõem a equivalência entre terras indígenas e unidades de conservação, para fins de acesso a linhas de financiamento ou o estabelecimento de “zonas de amortecimento” no entorno das terras
indígenas, nos moldes previstos para as unidades de conservação. Essas propostas
refletem uma total falta de conhecimento acerca dos ditames legais que regem
cada uma dessas áreas e os fins a que se destinam.
Também foram observadas algumas propostas que afetam diretamente a ação do
Estado, na medida em que prevêem a participação social também em atividades
exclusivas do Poder Público, como as ações de fiscalização. O estímulo à participação e ao controle social é bastante compreensível, até desejável, desde que não
ultrapasse os limites e esferas de atuação de cada segmento envolvido.
Finalmente, há demandas que refletem também o despreparo de alguns atores en-
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volvidos no processo de construção do Plano BR-163 Sustentável, que encaminharam propostas de construção de sedes de sindicatos ou denúncias sobre descaso
das autoridades públicas com questões relativas à saúde, educação e segurança.
Isso nos remete a uma questão da maior relevância, e citada de forma recorrente,
que é a ausência do Estado na região.

O MODELO DE GESTÃO DO
PLANO BR-163 SUSTENTÁVEL
Apesar das lacunas, convém dizer que a procura por mecanismos de estreitamento
e manutenção do laço Estado-sociedade ao longo da construção e implementação
do Plano foi outra preocupação por parte do GTI. Dessa forma, para assegurar a
continuidade da gestão participativa e o controle social do Plano BR-163 Sustentável foi estabelecida, inicialmente, uma estrutura colegiada de gestão, compreendendo as Comissões Locais Provisórias, os Fóruns Locais e os Fóruns Regionais, além
do GTI Interministerial (Figura 1).
FIGURA 1- MODELO DE GESTÃO DO PLANO BR-163 SUSTENTÁVEL

Câmara de Políticas de Integração
Nacional e Desenvolvimento Regional

Comitê Gestor do
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As Comissões Locais Provisórias – cujos representantes foram definidos na consulta
– seriam os embriões dos Fóruns Locais e a estrutura mais próxima do cidadão.
Os Fóruns Locais seriam as instâncias de gestão social do Plano, que fariam a articulação das Comissões Locais com o Fórum Regional. Seu objetivo seria planejar
operacionalmente o Plano e promover as adequações às especificidades locais.
Deveriam ser compostos por representantes dos governos municipais, estaduais,
federais, sociedade civil e setor privado. O Fórum Regional, que também teria participação desses atores, seria um espaço de síntese e negociação das reivindicações,
demandas e propostas vislumbradas no âmbito dos Fóruns Locais. E seriam o elo
com o GTI Interministerial e a sociedade.
Entretanto, esse modelo de gestão, adotado nas duas primeiras versões do Plano,
não vingou. Assim, verificando a dificuldade de operação dessa estrutura, a versão
final do Plano BR-163 Sustentável elaborou um outro modelo de gestão (Figura 1),
aproveitando parte das sugestões apresentadas pelo Condessa. Esse modelo segue
uma linha de gestão compartilhada, buscando um envolvimento coordenado de
ações entre diversas instâncias e compreende as três esferas do Poder Público, com
seus diferentes órgãos, em aliança com lideranças da sociedade civil. São diversas
as instâncias propostas nesse modelo.
A primeira é a Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento
Regional, que é a instância normativa. Tem a função de definir as diretrizes a serem
observadas no que se refere às políticas de desenvolvimento regional e planejamento territorial. Ela se articula com o Comitê Gestor do Plano BR-163, instância,
no nível estratégico de governo, com a atribuição de gerenciar o Plano, além de
aprovar, direcionar e supervisionar a Gerência Regional na sua implementação.
Esse Comitê, na verdade, assume as funções do GTI instituído. É formado, inclusive,
a partir da reestruturação do GTI constituído para a elaboração do Plano.
Há ainda o Conselho Gestor do Plano BR-163, que é o órgão máximo de monitoramento e discussão da implementação e que assegura a participação pública no
nível de direcionamento estratégico de governo. Esse Conselho terá composição
paritária, formada por representantes do Comitê Gestor (governo) e do Fórum Regional (sociedade), eleitos para esse fim, com no máximo cinco integrantes de cada
parte. Prevê-se que o Conselho coordene anualmente uma conferência sobre o
Plano BR-163. Uma iniciativa louvável por permitir a avaliação do Plano e a correção
de rumos, quando for o caso.
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Outra instância é a Gerência Regional do Plano. Trata-se do “braço executivo” do
Comitê Gestor, com a função de gerência global do Plano, com presença simultânea em Brasília e em diferentes pontos da área de influência da BR-163.
Para garantir a cobertura de toda a região e trabalhar de forma horizontal, o
modelo previu que cada mesorregião do Plano (Norte, Centro e Sul) deve ter uma
Gerência Local, com o objetivo de coordenar a implementação nas respectivas áreas e promover a articulação das ações dos órgãos participantes e da interlocução
com a sociedade local. Enfim, implementar uma gestão compartilhada tripartite
do Plano no âmbito local, sob a coordenação do governo federal e a participação
dos governos estaduais e municipais.
Ao mesmo tempo, está prevista a permanência de um Fórum Regional, criado para
ser um “espaço de síntese, negociação e concertação das reivindicações, demandas e
propostas construídas no âmbito dos fóruns locais, bem como de acompanhamento
e avaliação do processo de implementação do Plano, indicando os ajustes necessários
para o alcance de seus objetivos” (BRASIL, 2006). Essa mesma atribuição é prevista
em Fóruns Locais, a serem estabelecidos em cada mesorregião do Plano.
Apesar da preocupação com um modelo de gestão articulado e adequado à abordagem participativa e descentralizada, sua concretização ainda tem alguns caminhos a percorrer. Primeiramente, apesar de o Plano ter sido lançado há mais de cinco meses, sua implementação esbarra na não formalização, por falta de publicação
de um decreto. Assim, a demora do governo federal em instituir um decreto que
oficialize esse modelo, de forma a agilizar a operacionalização das ações do Plano,
faz perpetuar o lapso entre o ritmo lento do Estado e as constantes dinâmicas de
ocupação da região. Isso acaba por reafirmar um sentimento de descrença e falta
de confiança por parte da população na capacidade do Poder Público de atuar efetiva e eficazmente na área delimitada. Ao mesmo tempo, cria certo receio de que a
obra seja implementada de forma destacada das demais ações propostas.
É também questionável se nas áreas de conflito mais intenso será possível garantir a representação de todos os setores nos Fóruns Locais. A falta de segurança que
acometeu determinados atores nas consultas públicas foi um dos empecilhos da
participação plena, como já mencionado. Como, então, garantir que o mesmo não
aconteça nos Fóruns?
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL E GOVERNOS NA CONSTRUÇÃO DO PLANO BR-163
Do ponto de vista da participação social, a iniciativa do Plano BR-163 Sustentável
pode ser considerada uma experiência ímpar, por envolver a articulação das três
esferas do Poder Público e de diferentes segmentos da sociedade civil, em torno
de um conjunto de ações complexas e conflitantes. Uma pesquisa realizada pelo
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) entre alguns atores
que participaram das consultas públicas fez um balanço positivo da experiência
(BRASIL, 2006b). Entretanto, elencou também diversos pontos que podem ter prejudicado a participação efetiva da sociedade. Dentre eles, destacamos:
• a preparação e funcionamento dos eventos, que tiveram pouca divulgação e
um curto tempo de duração diante da diversidade e profundidade do tema, ocasionados, em parte, pela ausência de suporte financeiro;
•

a linguagem técnica do Plano, inacessível a muitos;

• as questões de organização, como definição mais clara do papel da comissão
local e retorno mais rápido da consolidação das discussões e sugestões;
• o nível de participação, considerado baixo e que foi corroborado pela pequena
ou superficial compreensão do que tratava o Plano e pelo difícil acesso aos locais
do evento, dada a dimensão da área delimitada;
• uma representatividade questionada, uma vez que se optou por seguir uma
representatividade institucional, isto é, foram convidados para as consultas representantes das instituições que atuam na região, deixando à parte atores que não
têm seus interesses defendidos pelas instituições;
• a falta de segurança proporcionada aos participantes no processo consultivo.
As constantes ameaças a líderes sindicalistas e religiosos que lutam pela defesa
dos direitos humanos na região intimidaram ou mesmo impediram que esses
atores estreitassem os laços com o Poder Público federal e usufruíssem do espaço
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de diálogo, que estava sendo “vigiado e monitorado” por alguns grandes fazendeiros e madeireiros locais. Dessa forma, nas áreas de maior conflito, tornou-se difícil
a representação de todos os atores locais.
É indiscutível que os autores do Plano incorporaram um volume considerável de
demandas sociais surgidas tanto em consultas públicas quanto em documentos preparados por organizações da sociedade civil. Vale notar que a riqueza das
ações prioritárias para cada mesorregião do Plano se deve à participação destas
organizações, que têm grande capilaridade na região – ainda que se possa questionar o quanto de fato elas representam a opinião e a vontade da maioria da
população local.
A influência das organizações sociais se constata facilmente quando se compara,
por exemplo, a Carta de Santarém com a versão final do Plano. A Carta é o produto
final de uma série de debates sobre o desenvolvimento da região da BR-163, realizados em 2003 e 2004, nas cidades de Sinop (MT) e Santarém, Itaituba e Altamira
(PA), sob liderança de organizações socioambientais de ambos os estados, hoje
articuladas no Condessa.
Conforme já mencionado, a Carta de Santarém sintetiza as linhas gerais do que
viria a ser o Plano. Com pequenas modificações, esta se tornou a estrutura básica
da versão final do Plano BR-163. Grande parte das propostas apresentadas na Carta
foi incorporada ao Plano, obviamente com um nível maior de detalhamento. As
consultas públicas realizadas entre 2004 e 2006 serviram para enriquecer o Plano
tanto quanto para legitimá-lo perante a sociedade.
O material analisado para a elaboração deste estudo contém raras reivindicações
de grupos empresariais da região. Exceção seja feita a alguns poucos registros isolados realizados em consultas públicas, nas quais algum madeireiro ou pecuarista
pedia o fim da demarcação de unidades de conservação ou a mudança da Lei do
Snuc (ver Item 5).
Supõe-se que os grupos empresariais mais fortes e organizados não tenham interesse direto no Plano como um todo, mas tão somente no asfaltamento da BR-163.
É igualmente legítimo supor que tais atores tenham canais de influência mais
diretos junto ao governo federal e prefiram utilizá-los a participar de processos
longos de consultas públicas, que, ademais, poderiam expô-los a desgastantes embates com setores organizados da sociedade civil. Mais ainda, algumas elites eco-
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nômicas são naturalmente privilegiadas por políticas tradicionais de infraestrutura; outras, pela fragilidade do Estado e pela falta de políticas públicas na região,
particularmente de comando e controle. Nesse sentido, o processo de elaboração
do Plano fortaleceu setores da sociedade que são politicamente mais fracos.
Em relação a essa suposta tendência de certas elites serem naturalmente favorecidas por políticas públicas, é interessante notar a preocupação de alguns segmentos do movimento social em relação a algumas ações de fomento a atividades
produtivas. Mais especificamente nessa seção do Plano, cita-se a priorização do
desenvolvimento e uso da biotecnologia, bioindústria e biodiversidade na região,
uma ação que não surgiu das demandas sociais, mas que foi incluída no Plano por
orientação do governo federal. O Plano não especifica que tipo de atividades deverão ser desenvolvidas. Dado o histórico da pesquisa agropecuária no país, que tem
tradicionalmente beneficiado o setor agropecuário industrial de grande escala, fica
a preocupação que o desenvolvimento tecnológico nas três áreas promoverá uma
expansão ainda maior do setor na região, em detrimento da agricultura familiar.
Soma-se a isso o fato que o Plano é particularmente frágil no que diz respeito ao
ordenamento fundiário. Portanto, é natural que surja a preocupação com o fortalecimento do modelo atual de expansão e consolidação da fronteira agrícola.
Uma clara fragilidade na elaboração do Plano, entretanto, é a ausência dos governos estaduais e municipais nas consultas públicas. Apesar de não ser reconhecido
explicitamente, na metodologia de elaboração, esse problema é tangenciado na
exposição de seu modelo de gestão:
“A elaboração e a implementação do Plano BR-163 Sustentável são complexas, uma vez que
envolvem as três esferas de governo, além de uma diversidade de entidades da sociedade
civil. […] No que se refere aos governos, implica a participação de diversos órgãos e instituições nas ações do Plano. Sabe-se dos riscos a que estão sujeitos Estados Federativos, como
o Brasil, em que estados e municípios são dotados de autonomia política, administrativa
e fiscal, no sentido de potencializar a incongruência de objetivos e interesses tanto entre
os níveis de governo, quanto entre as instâncias centrais e operacionais. Assim, os entes
da federação precisam ser convencidos e incentivados a participar do desenvolvimento de
políticas públicas, em regime de cooperação” (BRASIL, 2006: 130).

Mesmo que venham a participar efetivamente da gestão do Plano, prefeitos,
governadores, secretários municipais e estaduais poderão contestar muitas de
suas ações, afirmando, não sem razão, que o poder local não participou do processo
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decisório7. É fato preocupante que o governo federal e a sociedade civil organizada,
por um lado, e representantes dos governos subnacionais, particularmente prefeituras, por outro, não tenham conseguido construir canais de diálogo entre si.
A citação acima lembra muito bem que a autonomia dos estados e municípios
impõe desafios à implementação de políticas públicas de largo alcance territorial.
Não fica claro o que se pretende ao afirmar que os “entes da federação precisam ser
convencidos e incentivados a participar do desenvolvimento de políticas públicas em
regime de cooperação”. A ambiguidade do texto pode sugerir que os entes que precisam ser convencidos são os estados e municípios. Todavia, a cooperação também
requer que o governo federal se disponha a negociar e a abrir mão de poderes e
recursos, coisa que não tem ocorrido.
A exemplo dessa falta de incentivo financeiro, o governo federal, na última década,
tem sido bastante criativo na busca de mecanismos que reduzam os repasses
constitucionais de recursos fiscais aos municípios (BREMAEKER, 2003). A descentralização de políticas ambientais caminha a passos lentos (TONI e KAIMOWITZ, 2003;
TONI e PACHECO, 2006), ao mesmo tempo em que o governo federal, diferentemente, adotou um ritmo mais acelerado na negociação da descentralização de
políticas, em vista da operacionalização da Lei de Gestão de Florestas Públicas.
O modelo de gestão do Plano abre espaço para a participação de governos municipais e estaduais. Estes, nas Gerências Regionais e no Fórum Regional do Plano;
aqueles, somente no Fórum. Essa abertura é importante para a implementação
das ações planejadas, porém, é questionável se haverá ou não participação dos
governos locais, uma vez que eles não tomaram parte do processo de elaboração
do Plano. Ademais, é preciso pensar nos incentivos adequados para que prefeitos e
secretários municipais se envolvam na implementação das ações delineadas. Para
que isso ocorra, eles precisarão sentir que o Plano aportará um volume significativo de recursos e que eles terão algum poder discricionário sobre a sua aplicação.
É certo que o modelo de gestão prevê a possibilidade de “ajustes nas ações previstas
[…] respeitando o espírito e as diretrizes estabelecidas para o Plano.” (p. 136).
7
Em consulta pública realizada na cidade de Novo Progresso, no dia 20/9/2005, para análise da
proposta que visa a criação de unidades de conversação estaduais, o secretário de Tecnologia e Meio
Ambiente do Pará afirmou que a proposta de criação do Distrito Florestal da BR-163 foi feita exclusivamente pelo governo federal, sem qualquer participação do governo estadual, “que sequer foi comunicado de que a proposta estava sendo elaborada.” (Fonte: Ata da Consulta Pública – Escritura Pública de Ata
Notarial nº 308.309, Tabelião da Cidade e Comarca de Novo Progresso).
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Entretanto, não fica claro qual o grau de liberdade que os agentes locais terão
para efetuar tais mudanças. Mais ainda, a presença e o poder dos governos locais
dentro desse modelo parecem se diluir entre inúmeros outros participantes da
sociedade, fato que, se confirmado na prática, irá contribuir para o maior afastamento dos governos locais em relação ao processo de implementação do Plano.

CONCLUSÕES
O Plano BR-163 Sustentável é fruto de um diálogo bastante produtivo entre alguns
setores organizados da sociedade civil e o governo federal. Ao dar espaço a esses
grupos, o Poder Público federal consegue captar com grande riqueza de detalhes
um conjunto de demandas e necessidades de parte da população da BR-163 e da
Amazônia. Não fosse esse processo, tais informações dificilmente estariam disponíveis, já que há carência de estudos socioeconômicos mais aprofundados, além de
que a presença do governo federal na área é muito incipiente.
Os autores do Plano acolheram a maior parte das demandas sociais apresentadas
nas consultas públicas e em documentos elaborados por organizações sociais.
Uma questão que fica em aberto é o quanto tais demandas de fato representam
as preferências da maioria da população que vive na área de influência da BR-163.
Seguramente, há divergências de opinião entre os diversos atores locais, principalmente a respeito de temas relacionados a restrições no uso do solo e dos recursos
naturais, ponto que não é capturado no Plano e que pouco aparece na sistematização das consultas públicas. Isso não significa que parte da opinião pública foi
“filtrada” durante a elaboração dessas sistematizações, apenas reflete a maior
capacidade de mobilização e de articulação de um grupo de organizações de base
e organizações não governamentais atuantes na área.
Os governos estaduais e municipais tiveram uma participação quase nula no
processo, o que é muito preocupante. Sabidamente, um grande número de prefeitos e parte da burocracia dos estados do Mato Grosso e do Pará têm uma clara
preferência pelo crescimento econômico da região, mesmo que com amplo custo
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socioambiental. Alguns ainda se beneficiam direta ou indiretamente da falta de
controle sobre a exploração de recursos naturais da região. Entretanto, não se pode
esquecer que tais governos têm legitimidade e representatividade, uma vez que
são escolhidos por meio de processos eleitorais democráticos. Também não se pode
menosprezar os obstáculos que tais atores podem criar para dificultar a implementação do Plano. Tanto o governo federal quanto os grupos organizados da
sociedade precisam construir canais de diálogo com os governos estaduais e municipais. O modelo de gestão do Plano permite que este espaço se abra; contudo, é
preciso uma construção política mais sólida para que isso ocorra.
Para que os governos locais tenham interesse maior pelo Plano, é necessário que
haja recursos orçamentários extras para implementar as ações que ele contém,
pois eles esperam investimentos nos territórios que administram. Esse é certamente outro grande ponto fraco do Plano, pois as ações são listadas de maneira muito
vaga, sem indicativos de como serão implementadas e custeadas. Parte do que se
propõe são ações já em andamento, que não trazem grandes novidades à região.
Outra parte maior carece de respaldo orçamentário. Como está hoje, parece pouco
provável que o Plano tenha impacto significativo na região.
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INTERAÇÃO ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS E DINÂMICAS
LOCAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO TERRITÓRIO DO
PORTAL DA AMAZÔNIA – MATO GROSSO
ERIC SABOURIN – CIRAD & JOSÉ ALESANDO RODRIGUES - ICV

INTRODUÇÃO
O presente estudo respondeu a duas fontes de demandas distintas. A primeira
refere-se às necessidades de sistematização de conhecimentos e de informação
sobre a aplicação e os efeitos das políticas públicas. A segunda, diz respeito às
demandas dos atores sociais e institucionais que atuam no âmbito do desenvolvimento rural de uma das microrregiões de atuação do Projeto Diálogos, a do
Território Rural do Portal da Amazônia, em Mato Grosso.
O problema geral está relacionado aos impactos e efeitos das políticas públicas
nas dinâmicas e nas transformações locais e regionais da agricultura familiar.
Também está ligado à elaboração e/ou à aplicação de políticas públicas para o
desenvolvimento rural territorial. Mais especificamente, trata das novas dinâmicas e das políticas públicas recentes de apoio à agricultura familiar no Portal
da Amazônia.
Do ponto de vista do Projeto Diálogos, o estudo contribui para responder a
três perguntas:
a. Qual é o impacto das políticas públicas e privadas sobre a agricultura familiar
das microrregiões estudadas?
b. Quais as interações entre atores para a aplicação ou a elaboração de instrumentos de políticas públicas e suas modalidades?
c. Como privilegiar a atuação do Projeto Diálogos junto a espaços de construção
e rearranjo de territórios ou de desenvolvimento territorial reconhecidos pelos
poderes públicos e pelos atores privados ou da sociedade civil?
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Do ponto de vista dos atores da agricultura familiar do Portal da Amazônia, essas
questões se traduzem nas seguintes perguntas:
a. Como e em quê as dinâmicas locais e as iniciativas da sociedade civil organizada podem ajudar a pensar na renovação dos instrumentos de políticas públicas?
b. Quais os primeiros efeitos dos novos instrumentos de política pública mais
participativos e territorializados?
O estudo examina as interações entre essas políticas públicas e as dinâmicas locais, com foco particularmente nos processos de implementação das políticas, nos
conteúdos e, finalmente, nos instrumentos e dispositivos específicos de interação
com a população e com as organizações locais, sejam eles normativos, participativos ou de consulta.
Cada vez mais, as políticas públicas aparecem como construções sociais, resultantes de processos de ação coletiva, que associam diferentes categorias de atores públicos e privados (CALLON et al, 2001). No Brasil, esses diversos tipos de elaboração
e implementação de políticas públicas estão sendo aplicados na atualidade, em
função de uma segmentação crescente dos instrumentos e normas, assim como
dos públicos-alvo.
A noção de ação pública permite caracterizar melhor a complexidade de intervenções públicas no caso do desenvolvimento rural de um país como o Brasil. A ação
pública corresponde ao conjunto de efeitos, não necessariamente previsíveis e
coerentes, resultantes de interações entre instituições interdependentes, entre os
agentes dessas instituições e uma quantidade de atores sociais interessados pelas
“decisões políticas” e entre esses atores e os governantes (LAGROYE et al, 2002). A
relação entre políticas públicas e ação pública está marcada precisamente pela
fragmentação dos lugares de poder, pela possibilidade de enfrentamento entre
políticas e pela renovação dos processos de gestão da decisão pública – consultas,
mediação, etc. As ações públicas são mais numerosas quando o Estado é policêntrico ou descentralizado (DURAN, 1999).
d. De fato, a separação entre políticas públicas por setores e entre os níveis
municipais, estaduais e federais corresponde também à necessária autonomia de
cada um dos três níveis do Estado entre si e do Estado em geral frente às pressões
de interesses privados. Porém, na escala territorial ou regional, um mínimo de
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articulação é desejável, tanto em termos de elaboração dos instrumentos, como
em termos de modalidades de aplicação.
Por dinâmicas sociais, entendemos os processos conduzidos por grupos sociais
mais ou menos organizados, por meio dos movimentos sociais e/ou de dinâmicas
locais, em função de práticas, regras, normas comuns, associadas a representações
e/ou valores comuns, e por meio de formas de mobilização ou de ação coletiva
(TOURAINE, 1996).
Consideramos dinâmicas locais os processos de mudança que acontecem em
escala local (comunidades, assentamentos, distritos, municípios, bacia hidrográfica, consórcios de municípios) e que, precisamente, dependem das especificidades
ambientais, sociais, culturais e políticas da região. Essas dinâmicas podem envolver
agentes econômicos, firmas, grupos e movimentos sociais, sociedade civil e suas
organizações, instâncias político-administrativas ou serviços públicos locais.
A hipótese deste trabalho, marcada pela abordagem cognitiva, é que a elaboração
e a implementação das políticas públicas específicas para a agricultura familiar
resultam de negociações entre o Estado e as organizações profissionais dos agricultores. Porém, no caso das políticas federais, o nível da elaboração (nacional) não
corresponde àquele da implementação (local, estadual), portanto, existem diversas
configurações para a aplicação de uma mesma política. A hipótese específica, aplicada aos novos instrumentos descentralizados, é que há menos risco de defasagem
entre definição e aplicação da política pública quando ela foi negociada, inclusive
mediante conflitos, no seio de fóruns regionais ou temáticos.

METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido em três etapas. A primeira etapa correspondeu à delimitação do âmbito do estudo com os parceiros do Instituto Centro de Vida (ICV) e do
Projeto Diálogos. Para isso, foram feitas reuniões e visitas nos municípios de Alta Floresta, Carlinda, Terra Nova e Nova Guarita, todos localizados na região do Portal da
Amazônia. Foi realizada, ainda, uma apresentação da proposta metodológica para a
equipe do ICV e as entidades do Conselho Executivo de Ações da Agricultura Familiar
(Ceaaf) do território rural Portal da Amazônia, em Alta Floresta e Terra Nova.
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O segundo passo foi a coleta de dados secundários junto a diversas instituições
governamentais e não governamentais e a realização de entrevistas individuais
com atores-chave (assistência técnica, agricultores familiares, movimentos sociais,
prefeitos, secretários, etc.), principalmente em Cuiabá e Alta Floresta. A terceira
etapa correspondeu ao tratamento e à síntese das informações em torno dos principais instrumentos de políticas públicas.
O estudo esteve centrado em torno de três objetos:
a. as dinâmicas locais e sociais da agricultura familiar (história, atores e organizações, trajetória, representações e principais atividades);
b. os instrumentos clássicos de política pública para a agricultura familiar (Crédito,
Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), valorização dos produtos, Agência de
Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário (Sebrae);
c. os novos instrumentos do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA), Projeto Nacional de Gestão Ambiental Rural
(Gestar); Programa de Alternativas ao Desmatamento e às Queimadas (Padeq) e o
Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PDSTR),
da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA.
Os critérios de análise da interação entre políticas públicas e dinâmicas locais consistiram essencialmente nas modalidades de implementação e de aplicação das
políticas públicas na escala local e nos seus modos de apropriação pelos agricultores e pelas suas organizações.

RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE
Os resultados são divididos em três partes:
• as dinâmicas locais do território e a evolução das organizações da
sociedade civil;
• as políticas agrícolas tradicionais e seu impacto na agricultura familiar;
• os novos instrumentos de políticas para a agricultura familiar.

INTERAÇÃO ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS E DINÂMICAS LOCAIS DA
AGRICULTURA FAMILIAR NO TERRITÓRIO DO PORTAL DA AMAZÔNIA – MATO GROSSO

DINÂMICAS LOCAIS E ORGANIZAÇÕES
DA SOCIEDADE CIVIL
UMA COLONIZAÇÃO AGRÍCOLA PELA MADEIRA E PELA PECUÁRIA
O Portal da Amazônia é, antes de tudo, uma região de assentamentos privados e
públicos com uma historia comum, mas com limitantes e diferenciais específicos
de um município a outro, precisamente em função das condições e modalidades
do sistema de colonização e de assentamento.
De uma maneira geral, as instâncias locais não superaram as consequências e sequelas desse processo de ocupação, marcado por uma grande carência, não apenas
de infraestruturas, mas, sobretudo, de serviços de apoio e de métodos adaptados.
A partir de 1978, uma população já colonizadora do norte do Paraná e do leste de
São Paulo chegou à região de Alta Floresta, com o objetivo de fazer fortuna e voltar para o Sul do País. Poucos voltaram, ou o fizeram tão pobres como chegaram
(Tabela 1 e Figura 1).
A propaganda do governo militar – “Integrar para não entregar” – determinou uma
colonização de ocupação da fronteira, que foi precisamente entregue a empresas
colonizadoras, como a Indeco na região de Alta Floresta. O primeiro compromisso
não era exatamente com a produção agrícola e muito menos com a produção dos
agricultores familiares. O que importava era ocupar e abrir a fronteira e ao mesmo
tempo limitar os conflitos no Paraná com os agricultores expulsos pelas usinas hidrelétricas. A principal atividade foi, portanto, a exploração descuidada da madeira.
Por conta de solos pouco adaptados ou ruins e da escolha de cultivos mal adaptados (café e cacau), o projeto agrícola inicial fracassou e foi substituído pela alternativa quase imediata do garimpo a partir de 1979/1980, mas prevalecendo o mesmo
espírito extrativista e predador.
Os pequenos agricultores passaram a aumentar a sua produção de arroz, milho
e cana-de-açúcar destinada inicialmente ao autoconsumo, para abastecer os
garimpos e as cidades, em particular Alta Floresta. Entre 1980 e 1984, por conta do
chamado boom do ouro, Alta Floresta chegou a ter 180.000 habitantes. Atualmente, há apenas 59.000 habitantes no município.
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Os primeiros assentamentos de reforma agrária aconteceram em 1984 segundo o
modelo implementado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/
Cooperativa Agrícola de Cotia (Incra/CAC), um tipo de cooperativa modelo, com
um plano integrado. Porém, depois do fracasso das lavouras por falta de mercado
(com o fim do garimpo), foram promovidos sistemas de cultivo de plantas perenes.
Privilegiaram-se o café e o cacau, que têm se revelado pouco adaptados aos solos
da região. Houve também a falência, por má gestão, da cooperativa que assegurava
a assistência técnica e a comercialização, num contexto de grande dificuldade de
acesso ao mercado. Finalmente, a pecuária de leite se impôs como a única saída.
A especialização leiteira da agricultura familiar representou, concreta e simbolicamente, uma ruptura com o modelo extrativista, uma forma mais complexa
de intensificação do capital e do trabalho familiar, mas também das pastagens.
Corresponde, de certa maneira, a um processo de fixação da frente colonizadora,
de estabilização da fronteira agrícola e da perenização do investimento nos seus
empreendimentos por parte dos agricultores familiares.
A expansão da produção leiteira foi possível com a implantação de pequenos laticínios: Lactivit em Alta Floresta, Primo em Colider, Marajoara em Nova Canaã, em
Guarantã do Norte e, finalmente, a Coopernova em Terra Nova, que se constituiu
em referência da organização dos produtores pelo conjunto da sua ação.
Atualmente, a produção de leite alcançou Nova Bandeirante e Apiacás, depois da
crise do café e do fim do ouro.
FIGURA 1- TRAJETÓRIA DO ASSENTAMENTO UNIÃO (MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA)

ESTRADA, GARIMPO E
EXPLORAÇÃO DE MADEIRA
(80-85)

GRÃOS (ARROZ, MILHO),
CANA, DIVISÃO FUNDIÁRIA
(85-90)

PECUÁRIA, LEITE, MIGRAÇÃO E CONCENTRAÇÃO
FUNDIÁRIA (91-05)

DIVERSIFICAÇÃO, FRUTAS,
QUALIDADE

FONTE: P. CARON, 2006
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AGRICULTURA FAMILIAR
A cooperação no seio da agricultura familiar é ainda limitada. Por exemplo, a ajuda
mútua nos assentamentos foi reduzida. De certa forma, esse tipo de colaboração
era mais importante no início dos assentamentos e estava mais ligado à tradição
com as culturas do que com a pecuária. Os próprios laticínios não fomentaram melhoramento na organização, a não ser indiretamente, por meio dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR) e, mais recentemente, com a atuação
do projeto Gestar, da Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável do
Ministério do Meio Ambiente.
As formas de organização de agricultores familiares associadas ao processo de
colonização não tiveram muito sucesso. Elas correspondem à imagem dos colonizadores: individualistas e desconfiados, sonham em ganhar dinheiro rapidamente
para voltar ao Paraná, sem investirem na ação coletiva. As associações e cooperativas criadas pelas colonizadoras ou pelo Incra permaneceram apenas como estruturas formais de intermediação do crédito ou de armazenamento, sem espírito de
cooperação. A ajuda mútua foi mobilizada no início, sob a forma de troca de diárias
para desmatar, e logo desapareceu.
As associações funcionaram pelo menos para manter uma descascadora de arroz
em cada núcleo de colonização, que hoje em Carlinda está esvaziada. Essas estruturas de organização não foram adaptadas para o leite (transporte, tanques ou
processamento). Os tanques de resfriamento de leite são individuais.

OS PRINCIPAIS ATORES DAS DINÂMICAS
LOCAIS E AS SUAS ESTRATÉGIAS
OS MOVIMENTOS SOCIAIS DO PORTAL DA AMAZÔNIA
Na região do Portal da Amazônia, não existe um movimento social de escala regional ou territorial (Tabela 1). Todos têm uma ação mais localizada e as principais
organizações estão ligadas à Igreja Católica – Comissão Pastoral da Terra (CPT) e
Pastoral da Juventude Rural (PJR), ação das freiras, etc. – e à Igreja Adventista (nos
assentamentos de reforma agrária e nas novas cooperativas).

51

O sistema de colonização previu a cada cinco quilômetros uma igreja, uma escola
e um salão associativo. Hoje, só ficaram as igrejas. Muitas associações funcionaram
apenas para manejar a máquina para descascar o arroz.
O movimento mais atuante historicamente na agricultura familiar da região foi a
PJR, criada há mais de 15 anos, com a chegada de padres mais progressistas, herdeiros da Teologia da Libertação.
A Igreja Católica fortaleceu sua implantação e seu peso atuando, por meio da CPT,
ao lado ou em defesa dos agricultores familiares em muitos casos de conflitos fundiários (Carlinda, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Apiacás e Nova Bandeirantes).
A missão inicial da PJR, que pode explicar a sua relativa liberdade política, era atuar
para fixar os jovens rurais assentados no campo. Hoje, a PJR tem evoluído para a
defesa de um projeto camponês renovado, ao lado do Movimento dos Pequenos
Agricultores (MPA) e do Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), ambos
ligados à Via Campesina.
Atualmente, os agricultores familiares estão mais ou menos representados por
três movimentos que se estabeleceram sucessivamente na região.
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TABELA 1 – TRAJETÓRIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO PORTAL DA AMAZÔNIA
Situação ou eventos
e mudanças

Movimentos sociais

Consequências

1950/
1960

Floresta primaria,
índios e posseiros

Alta Floresta é distrito

Município Aripuanã

1973

Colonizadora Indeco

Igreja + escola

Únicas organizações da sociedade
civil: igreja e cooperativa agrícola

1975

Implantação colonos
do Norte

Cooperativa

1978

PJR

Emancipação do município
Alta Floresta

1979

Início do garimpo do
ouro

1980

Auge do garimpo

Ano

1988

Fluxos de população do Nordeste e
do Sul

Coop. Cotia
Igreja, CPT, STR, PJR

Início das reivindicações

1989

Decadência do
garimpo

Invasão de terras

Desemprego, crise

1990

Governo Collor Ouro/$

Falência de ouro

Dolarização

1993/
1995

Assentamento Incra/
Cotia
Prona

Agricultura familiar: opção
econômica

S. Rural e STR

1997

Org. novas cooperativas

Mais peso da AF/Contag

1999

Desenvolvimento rural
sustentável
(Governo + ONG internacional WWF)

2000

Unemat Centro
Acadêmico

2001/
2002

AF/Agroambientais
ecologia

2003

Gov. Lula: MDA/SDT

Entrada MPA/Via
Campesina

2004

Projeto Gestar

Proj. Território Portal
da Amazônia

2005

Terra Nova

Apoio CMDR
Associação de mulheres
Colíder

Coopernova, etc.
Criação de CMDR
Criação de organizações
Início da dinâmica territorial
não governamentais locais:
ICV, etc.
Projetos participativos, ambientais e
agroecologia
Criação do Ceaaf

Criação do Movimento de Mulheres
Camponesas
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O mais antigo é o Sindicato Rural (SR) de Alta Floresta, que historicamente envolve
também pequenos proprietários e sempre defendeu projetos específicos para a
agricultura familiar, mesmo que fosse numa relação de compromisso e aliança
com a área patronal. O projeto mais recente é o assentamento Vida Rural Sustentável, sistema de chácaras ou condomínios dedicados à produção familiar diversificada na periferia de Alta Floresta. Por isso, o SR de Alta Floresta teve a particularidade de ser membro do Conselho Territorial da Agricultura Familiar, antes mesmo
da participação do próprio Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR) do município,
criado posteriormente.
Esse exemplo paradoxal explica a relativa fraqueza dos Sindicatos de Trabalhadores
Rurais ligados à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag),
que se organizaram no fim dos anos 1980 até 1995. Existe uma tentativa recente de
constituir um polo sindical. Os STR mais atuantes são os de Nova Monteverde, Nova
Santa Helena, Nova Bandeirantes e Guarantã do Norte. A federação dos trabalhadores da agricultura do Estado de Mato Grosso tem uma imagem fraca na região e é
acusada de pactuar facilmente com o poder econômico e político do agronegócio.
Finalmente, os movimentos ligados à área da Via Campesina são mais recentes na
região, mas vêm ocupando cada vez mais espaço.
Agrupando MPA, MST, CPT, PJR e MMC, esses movimentos conseguem promover
fóruns locais e regionais e têm uma atuação junto aos jovens assentados. Lutam
para oferecer uma alternativa ao monopólio da Empresa Mato-grossense de
Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) e às consultoras privadas quanto à
assistência técnica para a agricultura familiar, mediante a Associação dos Pequenos Agricultores Mato-grossense (Apam) e com projetos específicos em cooperação
com outras entidades (Unemat, PJR /Fnma, credenciamento para Ater ambiental
em torno do Parque Cristalino, etc.).
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) tem a atuação mais localizada em Colíder e Nova Guarita, mediante sua cooperativa de técnicos.
A CPT e a PJR têm uma atuação forte em sete municípios do Portal, promovem
um embrião de cooperativa de jovens (com 450 membros), desenvolvem parceria
com a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e ONGs para execução de
projetos de geração de renda (pesquisa da Unemat, Fapemat e MDC).
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A Via Campesina tem organização de base em 10 municípios do Portal por meio da
PJR, MST, CPT, MPA ou MMC.
De 12 a 14 de agosto de 2005, no assentamento Veraneio, em Colíder, houve o primeiro encontro regional dos pequenos agricultores do MPA, com 450 pequenos agricultores de 10 municípios do Portal. Existe uma sede regional do MPA em Colíder.

OUTRAS DINÂMICAS LOCAIS
Ligadas à ação das cooperativas: A partir de 1994/1995, novas cooperativas, por
setor ou por cadeia, como as do leite, foram criadas como consequência da falência
das primeiras cooperativas ligadas à produção de café, que, em geral, tinham sido
administradas por interesses privados, como a Comovi (leite pasteurizado) e a Cooperativa Mista de Ouro Verde (Coopeverde). A Coopernova foi a primeira cooperativa constituída a partir da base, depois foi a vez da Cooperagrepa.
A Cooperagrepa é composta por 300 produtores orgânicos, distribuídos em nove
municípios, reunidos em 16 condomínios. Cada condomínio reúne os produtores de um mesmo produto. O Condomínio do Guaraná possui 14 produtores no
município de Nova Santa Helena (Vila Atlântica). Existem alguns produtores em
Marcelândia que não são cooperados e outros, em maior número, localizados
fora da área de estudo (Bacia do Xingu), mas compreendidos no território rural
conhecido como Portal da Amazônia, que abrange os municípios de Alta Floresta,
Guarantã do Norte e Matupá.
Ligadas à ação das prefeituras municipais: Entre as prefeituras mais ativas para
o apoio à agricultura familiar destacam-se as de Alta Floresta, Nova Santa Helena,
Colíder, Nova Bandeirante e Nova Monte Verde. Nesses municípios, nos últimos
anos (desde 1997–1998) a criação de Conselhos Municipais de Desenvolvimento
Rural Sustentável (CMDRS) tem propiciado uma dinâmica territorial local marcada
pela interação entre as prefeituras e os movimentos sociais (em particular os STR),
inclusive por meio de conflitos.
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AS POLÍTICAS AGRÍCOLAS TRADICIONAIS E
SEU IMPACTO NA AGRICULTURA FAMILIAR
CRÉDITO RURAL
Para o desenvolvimento da agricultura familiar do território do Portal da Amazônia, o crédito é considerado por todos os interlocutores como um instrumento indispensável. Os movimentos sociais lembram como o Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) foi obtido após uma longa
reivindicação dos agricultores. Todos reconhecem também várias deficiências na
sua aplicação e gestão local e estadual, o que faz com que o Programa chegue a
constituir um dos principais obstáculos ao fortalecimento da agricultura familiar.
De fato, na região, o acesso ao Pronaf e a sua aplicação dependem ainda muito da
capacidade de negociação e de coordenação dos agricultores familiares e da suas
organizações, como o mostram alguns casos isolados de cooperação entre as associações de assentados, o STR, o gerente do Banco do Brasil e a prefeitura municipal
(Terra Nova, Nova Monte Verde).
A principal modalidade aplicada para a agricultura familiar na região do Portal
da Amazônia é o Pronaf A, concebido para os beneficiários da reforma agrária. Sua
principal característica é ser limitado a R$ 15.000,00, divididos em duas operações (certos bancos impõem um teto de R$ 7.500,00 por operação), dos quais 10%
(R$ 1.500,00) são destinados ao financiamento da assistência técnica durante os
quatro primeiros anos do projeto (ao invés de 1,5% para o Pronaf B, C e D). Os agricultores não recebem esse valor, que é deduzido do projeto e pago diretamente às
agências prestadoras de serviço de Ater (Empaer ou outra).
As novas linhas do Pronaf (Floresta e agrofloresta, mulheres, jovens, etc.) não estão
sendo propostas na região pelo BB ou pela Empaer.

PRINCIPAIS PROBLEMAS
O principal fator limitante é a imposição do tipo de investimento ou de modelo
técnico que o agricultor pode financiar pelo sistema local/estadual de administração do crédito (estado mediante Empaer, consultoras e Banco do Brasil). Na região,
foi estabelecido, desde a existência do Pronaf, um pacote simples para a agricultu-
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ra familiar: vacas, cercas e pastagem artificial. Esse modelo é, muitas vezes, o único
proposto, seja por facilidade ou por preconceito.
De fato, favorece o enriquecimento dos fazendeiros locais (casos de gado de corte
vendido em vez de gado de leite), mediante colusão com agentes do banco e extensionistas. Existem até alguns casos de corrupção documentada, que são enterrados
no Ministério Público, seja por falta de proteção às testemunhas ou de capacidade de organização dos agricultores. Os 10% cobrados para pagar pelo serviço de
assistência técnica pelas prestadoras, como Empaer, levam a superdimensionar os
projetos ou até a superfaturar insumos ou equipamentos.
Menciona-se o caso isolado do gerente do Banco do Brasil do município de Terra
Nova, que realmente aposta na agricultura familiar. Nos outros municípios, são
financiados mais facilmente os projetos dos fazendeiros ou o modelo da pecuária
de corte para os agricultores familiares.
A aceitação dos contratos e a liberação do crédito estavam, até agora, quase totalmente no poder do gerente local do Banco do Brasil e da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Rural (Seder). Desde 2006, a aprovação dos projetos passa por
uma comissão estadual do MDA-Pronaf.
Mesmo assim, apenas as modalidades de Pronaf A, B, C e D, quando não apenas
o A (o mais simples e com montantes mais reduzidos), estão sendo aplicadas. Na
região do Portal (como em boa parte do estado), a diversificação do Pronaf só existe
teoricamente. Até hoje, o Banco do Brasil não tem aberto a possibilidade de acessar
o Pronaf Florestal, agroindustrial, para mulheres e para jovens.
Não existe alternativa ao monopólio do Banco do Brasil para o Pronaf A. O sistema
Sicredi só pode aplicar o Pronaf B, C e D.
De certa maneira, entre os agricultores da reforma agrária, as cooperativas de crédito não conseguiram se implantar, pela má fama das grandes cooperativas como
a Cotia ou pela falta de organização de base.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER)
A atividade principal, e uma das fontes de financiamento das empresas públicas ou
privadas de assistência técnica, é a elaboração e o acompanhamento dos projetos do
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Pronaf, em particular o Pronaf A, que garante 10% dos montantes para a prestadora de serviços. As deficiências de aplicação do Programa podem ser estendidas
ao caso da Ater. A deficiência de assistência técnica é ampliada por três fatores:
a tradição de assistencialismo imposta nos assentamentos de reforma agrária,
os problemas de organização e coordenação dos agricultores e o monopólio da
empresa estadual de Ater, a Empaer.

MONOPÓLIO DA EMPAER
A Empaer depende da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso
(Seder/MT) e conta com 300 técnicos na região do Portal da Amazônia. De acordo com
os responsáveis locais, esse número é insuficiente para atender às necessidades e o
próprio órgão se considera carente em termos de recursos.
A prioridade da Empaer para a região, em função das opções da Seder, é desenvolver
a bacia leiteira para a agricultura familiar, mobilizando prioritariamente os recursos
do Pronaf, da Ater e da SDT/MDA. Por conta da demanda e do interesse financeiro do
Pronaf A, ela dá prioridade aos assentamentos, assim como as outras prestadoras que
tentam quebrar esse monopólio.
Segundo a Associação dos Produtores Agrícolas do Norte de Mato Grosso (Apam),
existem 69 assentamentos no conjunto do território, alguns de grande extensão,
como o PA União do Norte, em Peixoto de Azevedo (antigo garimpo), que conta
com 3.500 famílias.
O MDA tentou também descentralizar e diversificar a Ater, via redes ou via o programa de Assessoria técnica, social e ambiental (Ates) do Incra, específico para os assentamentos de reforma agrária.
Porém, a Empaer criou uma fundação socioambiental, a Fundaper, para credenciar
seus técnicos na Ates com outro nome. Apenas duas cooperativas de técnicos (BR e
Plantar) atuam na região e duas organizações de agricultores começam a se credenciar: a Apam, ligada ao MPA e o STR de Peixoto de Azevedo.
Aparentemente a proposta de assistência técnica social e ambiental é melhor, mais
diversificada. Por outro lado, o montante financiado à prestadora de Ates pelo Incra
depende no número de famílias apoiadas e não apenas de uma taxa sobre os empréstimos conseguidos. Dessa maneira, tenta desatrelar a Ater do projeto e do crédito.
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A Ates deve ser implementada por projeto e por proposta, mas é ainda cedo para
avaliar os seus efeitos e o seu funcionamento na região.
Na expectativa de obter credenciamento no sistema Ates, uma porta de entrada
das entidades de assistência técnica ligadas às organizações de agricultores (BR,
Apam, STR) foi a prestação de assistência técnica por meio de editais de extensão
por projetos (MMA, Gestar) ou de editais do Pronaf Capacitação, eventualmente
em parceria com organizações não governamentais da região. Assim como o crédito, a aplicação dos programas e projetos de assistência técnica, especificamente no
caso da reforma agrária, depende muito do nível de interlocução entre as organizações locais dos agricultores e os serviços públicos. Depende em particular da capacidade dos agricultores de se mobilizar mediante as prefeituras ou a sociedade
civil organizada, como o mostram os exemplos de Colíder e de Nova Monteverde.
Atrás da defesa do modelo de Ater, existe uma disputa entre a Apam e a Empaer
via a sua fundação, a Fundaper, para captar o financiamento do MDA e do Incra.
Na realidade, o MPA não atua para conquistar a terra como o MST, ele pretende organizar e apoiar os assentados a partir de outro modelo de valorização da
agricultura familiar e do homem no campo. Este modelo é fundado numa visão de
camponês moderno, promovida pela Via Campesina, que associa a procura por autonomia (produção para autoconsumo e diversificação de mercados) à busca por qualidade de vida, em particular por meio da qualificação dos produtos (CARVALHO, 2005).
A Apam atua na região há pouco tempo, por meio de um projeto de Pronaf Capacitação, mas, segundo as testemunhas, não tem conseguido ainda mostrar um diferencial importante nas ações concretas. A partir de 2007, as atividades de Ater da
Apam passaram a ser assumidas diretamente pela Via Campesina Brasil, mediante
contratos com o MDA.

VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
A principal referência de ação de valorização de produtos da agricultura familiar no território rural do Portal da Amazônia é constituída pela experiência da
Cooperativa dos Agricultores Ecológicos do Portal da Amazônia (Cooperagrepa). A
cooperativa desenvolveu ações mediante o apoio do programa Vida Rural Sustentável (VRS) do Sebrae, que abrange 10 municípios da região: Alta Floresta, Carlinda,
Guarantã do Norte, Marcelândia, Matupá, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Novo
Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.
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O projeto Vida Rural Sustentável é implantado pelo Sebrae em Mato Grosso, em
parceria com o governo do estado, prefeituras e várias outras entidades (cooperativas, organizações não governamentais, Banco do Brasil, etc.). O apoio do Sebrae aos
sócios e condomínios da Cooperagrepa consiste em cursos de capacitação e gestão
e ações para o beneficiamento, qualificação e certificação dos produtos.
O ano de 2005 correspondeu à consolidação do projeto, com um intenso trabalho de
assistência técnica e consultorias tecnológicas na produção de café, cana-de-açúcar
e guaraná. Em 2006, a meta foi incrementar a comercialização dos produtos orgânicos da Cooperagrepa (as participações em feiras no Brasil e no exterior – em fevereiro,
BioFach Alemanha, em Nuremberg e Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, em Brasília) e promover a estruturação tecnológica dos condomínios.
A Cooperagrepa é formada por agricultores familiares e agroextrativistas. As cerca
de 300 famílias cooperadas são organizadas em 32 condomínios de produção e
adotam um modelo de cultivo que permite, além da preservação ambiental, a
produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos, adubos químicos e sem a adoção
de queimadas, desmatamentos e monoculturas.
Dentre os produtos disponíveis para a comercialização, destacam-se guaraná
em pó, castanha-do-brasil, mel, café, melado, açúcar mascavo, rapadura, frango,
suínos, caprinos, pães, doces, leite, frutas e hortaliças. Esses produtos têm atraído
consumidores em países como Áustria, Alemanha, Holanda, Coréia e Japão. Em
2005, foram comercializadas para esses países 24 toneladas de castanha-do-brasil,
14 toneladas de guaraná, 146 toneladas de açúcar mascavo e 35 toneladas de café.
Calcula-se que as vendas têm proporcionado um incremento de um salário-mínimo na renda de cada família.
O guaraná, o açúcar mascavo, o melado, o café e a castanha-do-brasil já estão certificados pela Ecocert Brasil – instituição de origem francesa que atua na área de
orgânicos. Outros produtos estão em processo de certificação, entre eles o frango, a
mandioca, o leite e seus derivados.
Em 2005, foi implantada uma agroindústria de açúcar mascavo na comunidade Estrela do Sul, em Alta Floresta, a 765 quilômetros de Cuiabá, que reúne sete propriedades de produtores rurais, com um total de 40 pessoas envolvidas. A capacidade
instalada da agroindústria é de 500 quilos de açúcar mascavo por dia e o condomínio tem 13 hectares de cana plantados, espalhados pelas terras dos sete sócios.
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Essa é a segunda agroindústria do gênero da cooperativa, a primeira foi instalada
em Nova Guarita. A produção dos oito condomínios envolvidos na cadeia da canade-açúcar foi de 200 toneladas de açúcar mascavo e melado, em 2005.

INTERAÇÃO ENTRE O PROGRAMA VRS E AS ORGANIZAÇÕES LOCAIS
Inicialmente, entre 2001 e 2003, a Cooperagrepa era uma associação. A cooperativa
foi fundada em 20 de agosto de 2003 e passou a receber apoio do Projeto de Desenvolvimento Territorial do Sebrae e, logo em seguida, do programa Vida Rural Sustentável. Contou com um investimento de R$ 900.000,00 para os dois primeiros anos.
A noção do Portal da Amazônia como território rural surgiu, em parte, deste projeto de desenvolvimento territorial.
Numa conjuntura econômica e social difícil, a cooperação entre o Sebrae/MT e os
agricultores sócios da Cooperagrepa tem se concentrado no apoio ao beneficiamento e à comercialização de produtos identificados com a agricultura familiar
local ou regional e com a produção agroecológica.
Segundo os responsáveis pela cooperativa, o Sebrae/MT tem-se mostrado compreensivo e aberto. Por exemplo, deixa a cooperativa escolher assessores ou consultores de maneira a evitar a concepção apenas mercadológica de certos consultores:
“Gerar um jeito empreendedor não é ruim, mas a qualidade dos valores humanos
está marginalizada”.

OS NOVOS INSTRUMENTOS
GESTÃO AMBIENTAL RURAL (GESTAR)
Este programa da Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável,
do Ministério do Meio Ambiente, foi iniciado em 2005. Seu princípio consiste em
apoiar dinâmicas coletivas de melhoramento do manejo dos recursos naturais e
de apoio a iniciativas de desenvolvimento, a partir de ações de diagnóstico e de
capacitação e de uma metodologia participativa de construção de parcerias.
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“Procurando estabelecer um marco integral da realidade territorial em foco e buscando situar e compreender os problemas socioambientais numa relação de causa/
efeito, o Gestar preconiza a construção de Planos de Gestão Ambiental Rural (Pgar)
[...] o Gestar, desde os primeiros momentos, apoia a realização de atividades práticas
relacionadas às soluções dos problemas identificados, atividades que, sistematizadas
e problematizadas coletivamente, vão orientar a elaboração do Pgar”
(MMA/SDS, 2006).
O projeto Gestar do território rural do Portal da Amazônia está sendo executado em
parceria com o Instituto Centro de Vida (ICV) em torno de cinco linhas de atuação:
1. Melhoria da gestão das instituições e organizações do território: mapeamento
das instituições do território de forma qualitativa e quantitativa, que gera uma
estratégia de banco de dados.
• Elaboração/apoio de projetos de gestão ambiental municipal (Plano Diretor/
Agenda 21, CMDRs);
• Formação de lideranças de jovens rurais (enfoques socioambientais,
GTA Buriti);
• Apoio ao acesso ao crédito e monitoramento (Edital Funbio);
• Fortalecimento e capacitação aos membros do Ceaaf do Portal da Amazônia.
2. Desenvolvimento do associativismo e cooperativismo/Programa – Bacia Leiteira.
As atividades de diagnóstico e planejamento da Bacia Leiteira e de educação rural
e cooperativista têm gerado novos projetos: manejo ecológico de pastagens/Padeq; aquisição de dois tanques de resfriamento de leite, grupo de comercialização
do leite.
3. Sensibilização, mobilização e conscientização: apoio a eventos como o III Festival
Ecológico e Cultural das Águas de Mato Grosso e Águas da Amazônia; Seminário de
Sustentabilidade da Produção de Leite na Amazônia; intercâmbios com outros territórios.
4. Articulação institucional junto às prefeituras e aos conselhos territoriais, construção de uma rede territorial. Apoio e participação efetiva no Ceaaf, norteador na
construção da identidade do território Portal da Amazônia.
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5. Comunicação socioambiental e coleta e difusão de informação:
• Estratégia de comunicação da agricultura familiar dentro do território, mediante a Folha Portal da Amazônia e o programa de rádio A Voz do Portal;
• Levantamento da estrutura social e situação ambiental nos assentamentos do
território;
• Realização de oficinas, treinamentos e escolas ambientais para jovens.
A avaliação dos atores locais e dos agricultores familiares é muito positiva, sobretudo pela nova metodologia de parceria e de estudo-capacitação-ação, inspirada
nos princípios da pesquisa-ação. “No início foi um projeto que veio meio que de
cima para baixo, mas, pelos métodos usados, foi bom”.
A questão colocada pelos animadores do projeto (ICV) é: como dar continuidade ao
projeto? Como assegurar a apropriação dos resultados gerados?
Além das novas ações de educação focalizadas nos jovens, a proposta é realizar
um acompanhamento (monitoramento) de alguns dos CMDR do território rural,
para garantir uma avaliação do processo e um referencial para a continuidade das
dinâmicas locais e territoriais:
•
•
•

olhar reflexivo sobre a metodologia e seus efeitos;
acompanhamento e levantamento de indicadores das atividades dos CMDRS;
constituição de uma base para a educação ambiental.

Algumas dessas propostas poderiam entrar em cooperação com o Projeto Diálogos.
O responsável nacional do programa Gestar aponta a riqueza da parceria e das atividades realizadas no Portal da Amazônia. Ele coloca também a ideia, em discussão
no MMA/SDS, de um sistema de monitoramento em tempo hábil das atividades do
Gestar. Na última fase do projeto no Portal, o ICV realizou uma série de atividades
de educação ambiental voltada aos jovens.

O PADEQ
O Projeto Alternativas ao Desmatamento e às Queimadas (Padeq) faz parte do
Subprograma Projetos Demonstrativos da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente (Departamento de Agroextrativismo). As
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linhas temáticas do Padeq são recuperação de áreas de preservação permanente e
de reserva legal e práticas de produção sem uso do fogo.
Os projetos executados pelo ICV e o Instituto Ouro Verde (IOV) no Portal da Amazônia correspondem à segunda linha e estão focalizados no manejo de pastagens
e, em particular, no manejo ecológico sem fogo para apoio à pecuária leiteira.
Funcionam a partir da animação de diferentes comitês locais em torno de ações de
educação ambiental e de projetos demonstrativos
O objetivo geral das ações do Padeq no Portal da Amazônia consiste na estruturação de um mecanismo de participação social para discussão, elaboração e
execução de práticas de gestão ambiental. Agrega dois objetivos específicos: a) a
consolidação de uma organização formal ou informal para a gestão ambiental
comunitária e b) a implementação de 20 unidades demonstrativas com foco em
manejo de pastagens, recuperação de matas ciliares e áreas degradadas e controle
biológico da cigarrinha.
Os temas de sensibilização, capacitação e ação estão relacionados ao reflorestamento e à luta contra o desmatamento, e as ações demonstrativas relacionam-se
ao controle e ao manejo orgânico de pragas, adubação verde, etc. O método participativo é organizado num período de dois anos. Compreende um diagnóstico que
inclui um resgate histórico (três meses), atividades de capacitação (oficinas, cursos
e intercâmbios durante seis meses), a estruturação das unidades demonstrativas (12 meses) e finalmente uma fase de avaliação participativa, com três meses
de duração.
Os animadores dos projetos do Portal (ICV, IOV, Apam) situam a ação do Padeq
numa perspectiva de transição para a agroecologia, já engajada pela Cooperagrepa.
Trata-se de poupar insumos externos e de valorizar a atividade biológica dos solos.
Além de Nova Guarita e Carlinda, novos projetos em assentamentos foram apresentados (Santa Helena). Como no caso do Gestar, as equipes colocam a questão da
continuidade do processo de interação entre ação pública do governo e as comunidades de agricultores. Os mecanismos possíveis passam pela elaboração de projetos
produtivos individuais (do Pronaf) ou coletivos (via PDA, PDSTR/Proinf, BB-DRS).
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O APOIO AO DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL DO PORTAL DA AMAZÔNIA
O apoio ao território rural do Portal da Amazônia corresponde à implementação do
principal instrumento da política da SDT/MDA, o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PDSTR), criado em 2004.
Desde 2005, o programa apoiou uma série de oficinas territoriais para constituir e
implementar conselhos territoriais. Esse conselho ou assembleia territorial pode
começar sob a forma de uma Comissão de Implantação de Ações Territoriais (geralmente chamada de Ciat), encarregada de articular os diversos atores da agricultura familiar e do mundo rural para elaborar um Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS).
No caso do Portal da Amazônia, essa comissão foi chamada de Conselho de Execução das Ações da Agricultura Familiar (Ceaaf).
FIGURA 2 – TERRITÓRIOS APOIADOS PELA SDT

FONTE: MDA, 2005
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FIGURA 3 – MAPA DO TERRITÓRIO DO PORTAL DA AMAZÔNIA

FONTE: ICV, 2006

No caso do território do Portal, o Conselho Executivo das Ações da Agricultura
Familiar, Ceaaf, é composto por três instâncias: a Assembleia Plenária do Território,
que reúne 59 instituições (Figura 3), o Núcleo Dirigente e o Núcleo Técnico, que contam com o apoio de um técnico superior, contratado pela SDT/MDA para assumir a
função de articulador territorial.
A Plenária de 59 instituições é responsável pelas decisões e pela definição de ações.
O Núcleo Dirigente assegura o apoio político e a coordenação das ações definidas
pela Plenária. O Núcleo Técnico assume o apoio técnico (transformação das decisões em projetos específicos).
O Projeto Diálogos, depois de várias reuniões e apresentações metodológicas com
o Núcleo Técnico do Ceaaf, organizou e administrou uma oficina de treinamento
sobre métodos participativos de diagnóstico e de planejamento territorial para
técnicos e lideranças de 14 municípios do Portal.
O principal instrumento do Ceaaf para conseguir articular ações territoriais e mobilizar recursos além dos fundos do Proinf (MDA) é a elaboração do Plano Territorial. A
opção do Núcleo Técnico do Ceaaf por uma abordagem extremamente participativa,
que utiliza a definição do Plano mais como um processo que como um produto,
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previa duas oficinas de trabalho por município. A principal referência metodológica local era a realização de oficinas municipais considerando as orientações da
Agenda 21. Porém, o tamanho do território e as distâncias limitaram a multiplicação
de oficinas locais. O processo foi realizado entre junho e agosto de 2007 com uma
oficina em cada município e quatro oficinas microrregionais. Houve uma reunião
de validação final do Plano para o conjunto do território em junho de 2008.
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O Portal da Amazônia é um território rural projetado por poucos atores, ainda
não assumido pelo conjunto da população da região. Porém está sendo objeto
de reconhecimento público e de apoio por parte de vários ministérios e órgãos
públicos (SDT/MDA, MMA e Gestar, Sebrae, zona de planejamento pelo Zoneamento Ecológico-Econômico, Seplan/MT e Seder/MT) e de organizações da sociedade
civil (organizações não governamentais, como ICV, IOV, etc.), movimentos sociais
e prefeituras que participam do Ceaaf. Os projetos elaborados a partir das articulações entre essas entidades públicas, privadas e coletivas podem determinar boa
parte das evoluções da agricultura e da economia da região, mas esses não podem
se restringir aos financiamentos limitados do Proinf do MDA (uma média de R$
500.000,00 por ano em investimentos).
As instituições participantes do Ceaaf mencionam pontos positivos. No início existia uma ânsia das prefeituras, assim como das organizações, apenas para trazer projetos e captar recursos. Hoje, além das pressões do MDA, aparece um interesse em
desenvolver infraestruturas coletivas e começa a ser percebida uma necessidade de
mudança. Para alguns representantes, os mecanismos de apoio da SDT/MDA foram
bem articulados, mesmo que a inserção junto às bases possa e deva melhorar.
A maioria dos representantes levanta também aspectos menos positivos. Por conta
da diversidade de instituições e interesses, alguns falam do Ceaaf como um “balaio
de gatos”, com reuniões que ocorreram num ambiente difícil e de conflitos.
A emergência dos conflitos em si não é ruim, pelo contrário. O problema maior reside na grande dificuldade de tomar decisões no âmbito do Ceaaf porque, depois da
inclusão dos CMDR e das ONGs, além das prefeituras, os verdadeiros representantes
dos agricultores familiares terminam sendo minoria. Por outro lado, na maioria dos
casos, os executivos municipais participam, sobretudo, para captar fundos do Proinf,
quando esses fundos deveriam servir de base para articular projetos maiores.
Entre os elementos a superar ou melhorar são citados pelos próprios conselheiros o
ciúme, o receio, a desconfiança e a falta de transparência, assim como a necessidade
de construir uma visão e uma identidade sobre o território e o interesse coletivo.
Os participantes do Ceaaf têm duas propostas para superar as dificuldades. A
primeira trata de sensibilizar ou informar as bases (a população nem sabe da existência do programa e do Conselho) e de aprender a pensar em conjunto por meio
do exercício de construção do planejamento (PTDRS).
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A segunda refere-se à necessidade de devolver às oficinas de capacitação sua meta
de fortalecer as capacidades das organizações dos agricultores familiares. Muitas
vezes, servem apenas para que as lideranças tradicionais ou incontornáveis (do SR
ou do STR) e os técnicos se apoderem do novo discurso. Para isso, o Núcleo Técnico
aposta na formação de jovens, na educação ambiental e nas políticas públicas. São
citadas diversas iniciativas em curso: Agenda 21, Pronaf, capacitação entre PJR, MPA
e IOV, as ações da Universidade do Estado de Mato grosso (Unemat), em particular
em Colíder, e as atividades da Coopernova e da Cooperagrepa.

PRIMEIROS PROJETOS, IMPACTOS E EVOLUÇÃO DO CEAAF
Os primeiros projetos selecionados e encaminhados ao Proinf/MDA mediante o
Ceaaf não foram diferenciados dos projetos anteriores do Pronaf Infraestrutura
e mantiveram um caráter local ou municipal (entrepostos, resfriadores de leite,
tratores, etc.), com a destinação de equipamentos às secretarias de agricultura e
à Empaer (veículos e computadores). Dois projetos apenas têm um caráter mais
intermunicipal: o Centro de Capacitação do Agricultor Familiar, construído em Colíder
(administrado pelo Consórcio Intermunicipal do Portal), e a unidade de compostagem
em Nova Santa Helena, cuja gestão foi confiada à cooperativa local (Cooperflor).
O Plano Territorial de Desenvolvimento Rural do Portal da Amazônia foi finalmente
redigido pelo Núcleo Técnico do Ceaaf e retoma os elementos de diagnóstico do estudo propositivo (2005) e as principais propostas das oficinas municipais e microrregionais (regularização fundiária, educação para o campo, recuperação de áreas
degradadas, saúde e apoio à transformação e à comercialização dos produtos).
Frente à extensão do PDSTR e à inserção federal no campo do desenvolvimento
rural, o governo estadual tentou contornar a política de territorialização, por meio
da criação de dispositivos ou políticas concorrentes, mediante os Consórcios de
Municípios. Assim, em 2007, no seio do território do Portal, foram criados dois
consórcios destinados a agregar recursos para o desenvolvimento sustentável das
cadeias produtivas da agricultura familiar.
O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do
Teles Pires, composto por seis municípios (Alta Floresta, Apiácas, Carlinda, Nova
Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta), prioriza as cadeias do leite, fruticultura e apicultura.

69

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental do
Portal da Amazônia reúne 11 municípios (Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba, Marcelândia, Matupá, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Novo
Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte), em torno do fomento às cadeias
produtivas do leite, fruticultura, piscicultura, apicultura e ovinocultura.
A vantagem desses consórcios, comparados aos territórios rurais, consiste em dispor de uma pessoa jurídica oficial que pode administrar financiamentos públicos.
Os dois consórcios têm concentrado seus esforços no apoio a cadeias produtivas da
agricultura familiar, o que deveria complementar as ações do Ceaaf e do MDA, em
vez de constituir uma concorrência. A primeira atividade financiada foi uma patrulha mecanizada para manutenção de rodovias não pavimentadas nos 15 consórcios
do Estado de Mato Grosso.
O governo federal reagiu a diversas críticas contra o caráter segmentado e pouco
territorial do apoio do PDSTR ao único setor da agricultura familiar promovendo
o programa Territórios da Cidadania. Em 2008, 30 dos territórios rurais apoiados pelo PDSTR foram escolhidos para serem “Territórios da Cidadania” e, assim,
puderam se beneficiar de uma intervenção integrada e coordenada dos outros 18
ministérios que têm atuação no desenvolvimento rural. Foi o caso do Território
Rural do Portal da Amazônia.
Em um primeiro momento, o anúncio da agregação de todas as verbas federais
supostamente destinadas aos 16 municípios do território provocou certa confusão
entre os conselheiros. Na realidade, a maioria dessas verbas já tem destinos amarrados e poucas podem ter a sua aplicação negociada no âmbito do Ceaaf. Porém, o
Ceaaf deve ser ampliado, de modo a incorporar representantes dos novos setores
(saúde, educação, transporte, turismo, etc.).
Apesar da insistência do MDA e da Casa Civil, que administra de cima para baixo o
Programa Territórios da Cidadania, o Ceaaf do Portal da Amazônia tem conseguido
adiar essa recomposição do conselho e, mesmo assim, receber um aumento da
dotação do Proinf (R$ 1.500.000,00 para 2008). Porém, atreladas a esse apoio específico do Proinf, aparecem novas exigências do SDT/MDA, que pretende financiar
apenas projetos de dimensão e natureza territorial ou pelo menos intermunicipal.
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DISCUSSÃO E
ENSINAMENTOS
Os resultados do estudo e a análise das entrevistas e propostas dos principais
atores da agricultura familiar no Território Rural do Portal da Amazônia permitem
sintetizar uma série de ensinamentos em torno de três linhas explicativas:
• No caso da agricultura familiar, é impossível separar a análise das políticas
públicas daquela das dinâmicas sociais locais, o que vale também para a sua
implementação.
• O Território Rural do Portal da Amazônia sofre uma série de fatores que limitam
uma interação mais favorável e eficiente entre políticas públicas e dinâmicas locais.
• A abordagem territorial do desenvolvimento rural pode constituir uma estratégia pertinente para a construção da ação pública, mas não suficiente.

UMA LIGAÇÃO ENTRE A APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS DINÂMICAS SOCIAIS
A partir da fase de colonização, uma primeira geração de políticas públicas gerais
ou agrícolas, hoje consideradas como mais tradicionais, foi aplicada de maneira
unilateral. Mas essas políticas nunca foram pensadas, desenhadas e aplicadas em
função da especificidade da produção agrícola familiar ou da pequena produção,
como se dizia na época. Portanto, só podiam fracassar, com raras exceções.
Uma segunda etapa corresponde à implementação de assentamentos de reforma agrária pelo Incra em colaboração com a Cooperativa Agrícola de Cotia (CAC).
Mesmo se houve falhas na sua concepção ou adaptação, o maior problema dessa
política de colonização e reforma agrária foi precisamente nunca ter sido realmente aplicada. Até hoje, o maior problema ainda reside na falta de regularização
fundiária e na carência de apoio técnico e de capacitação adaptada.
Numa terceira fase, a partir da criação do Pronaf, aparecem instrumentos de crédito e de Ater específicos para a agricultura familiar, mas que estão sendo aplicados,
até hoje, sobretudo segundo modalidades que fortalecem os poderes econômicos
e políticos dominantes: os grandes pecuaristas, os bancos públicos e os seus gerentes e os serviços de Ater.
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A expansão da produção leiteira foi precisamente um exemplo de coincidência de
oportunidades entre os agricultores familiares (na sua maioria em assentamentos)
e esses interesses dominantes. Por um lado, os agricultores familiares, para não
abandonar seus lotes, precisam de uma tesouraria regular. A produção de leite, mesmo com uma remuneração muito baixa, permite conseguir uma renda mensal, valorizando a mão de obra familiar não diretamente remunerada. Por outra parte, pode
ser implementada em áreas desmatadas facilmente transformadas em pastagens.
Os créditos públicos do FCN, do Procera e logo do Pronaf permitiram aos fazendeiros vender gado mestiço, mesmo não sendo de raça leiteira, a muito bom preço,
por meio de alianças econômicas e políticas com os gerentes locais dos serviços de
Ater e dos bancos. Funcionou da mesma maneira com as firmas de insumos, com
pacotes para implantação de pastagens, compra de cercas, de ração, etc.
Os recentes instrumentos de políticas públicas específicas para a valorização dos
produtos de agricultura familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), do MDS, Conab/Mapa e MDA, mal chegam até os agricultores familiares, por
falta total de informação e de mediação adequada. Até 2006, na região, a Conab
apenas comprava arroz e milho dos grandes produtores. A partir de 2007, com o
projeto de divulgação do PAA realizado no Portal pela Unemat de Colíder, começaram a ser negociados contratos de formação de estoque (compra antecipada) e de
compra direta do agricultor, especificamente por intermédio da Cooperagrepa.
As políticas públicas específicas chegam ao agricultor familiar quando existe
capacidade local de organização dos agricultores familiares, acesso à informação
ou poder de negociação sobre a aplicação dos recursos. Isso se dá geralmente mediante intermediários da sociedade civil: políticos, igrejas e ONGs ou movimentos
sociais do campo (Contag-STR, MPA, MST), o que demonstra a relação estreita entre
a aplicação das políticas públicas e as dinâmicas sociais.
Num contexto de fragilidade social, de precariedade, de fraca presença do Estado
ou do monopólio do poder do Estado na mão de uma categoria socioeconômica,
quem ocupa o espaço com presença local junto aos agricultores marginalizados
passa a conduzir ou a orientar as posições dessa classe. Isso explica o papel determinante das igrejas nos assentamentos e o papel histórico da Igreja Católica com a
CPT e a PJR na região.
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Existe uma evolução na continuidade, pois os jovens formados pela igreja
progressista (como foi o caso no passado, com uma parte do PT) passam hoje a
ocupar postos de liderança nos movimentos e organizações de agricultores
(MPA, cooperativas).
O processo participativo de formulação dos programas ou dos instrumentos de políticas públicas deveria, teoricamente, mediante o engajamento das organizações
locais, conferir maior viabilidade à aplicação dessas políticas. Na realidade, apenas
foi possível verificar essa tendência nos casos dos programas Gestar e Padeq, já que
o Ceaaf não produziu ainda um plano capaz de definir projetos originais.

FATORES QUE LIMITAM A INTERAÇÃO ENTRE
DINÂMICAS LOCAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
ESTADO AUSENTE OU CAPTURADO POR CERTOS SETORES
Embora a frente de colonização do Portal da Amazônia esteja hoje relativamente
estabilizada, continua existindo uma apropriação ilegal do bem público e dos recursos naturais, em particular na fronteira do estado com o Pará, onde se concentram
os projetos de preservação ambiental. Continua havendo ocupações e invasões
ilegais em terras da União ou em unidades de conservação ou terras indígenas,
geralmente por madeireiros e fazendeiros e inclusive por sociedades financeiras.
Por outro lado, a instalação legal dos agricultores familiares e a sua possibilidade
de acesso aos meios de produção (crédito, Ater, etc.) estão paralisadas por atrasos
enormes, quando não por conflitos no processo de regularização fundiária.
Alguns desses problemas não encontram solução, principalmente por conta das
divergências políticas entre governos federal, estadual ou municipal.
No caso da região do Portal da Amazônia, o governo do estado mostra pouco
entusiasmo pelo projeto SDT/MDA e apoia uma estrutura paralela, o Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, que reúne seis
municípios. As atividades são concentradas no apoio às cadeias de leite e de fruticultura (abacaxi) e, num segundo momento, de avicultura e do biodiesel. De fato,
uma parte importante dos fundos da SDT/MDA destinados ao Ceaaf do Território
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do Portal e transitando pelo governo do estado foram direcionados para estudos
de cadeia em outras regiões ou para esse consórcio intermunicipal.
No caso da aplicação das políticas agrícolas federais mais tradicionais como crédito e extensão, pode-se perceber uma nítida reformatação estadual dos instrumentos ou dos modelos produtivos apoiados: apenas pecuária de corte ou de leite
e, mais recentemente, fruticultura. Apesar da diversificação do Pronaf, a existência
das novas modalidades, inclusive o crédito para atividades florestais e agroflorestais não foi nem sequer divulgada na região

LIMITES INSTITUCIONAIS E ORGANIZACIONAIS DOS AGRICULTORES FAMILIARES
A origem da agricultura familiar (colonização) e a natureza da sua implementação (imposição de assentamentos coletivos) associam duas características pouco
favoráveis para processos de coordenação e de organização: o fortalecimento do
individualismo desbravador em busca de enriquecimento rápido e a dependência de medidas de apoio de caráter assistencialista e tecnocrático.
As organizações tradicionais (cooperativas de primeira geração e sindicatos) reúnem essas características. Fracassam por excesso de individualismo das lideranças
ou das bases, ou sobrevivem, mas se adaptando ou se curvando ao modelo do
assistencialismo e paternalismo. Assim, as organizações dos agricultores familiares
terminam sendo cooptadas por algum poder político ou econômico.
A nova geração de organizações em construção (as novas cooperativas, a Apam,
os movimentos de jovens rurais, etc.) tenta romper com essa dependência e,
por isso, é conduzida a afirmar posições de oposição: ecologia e meio ambiente
versus a exploração imediata dos recursos naturais; diversificação econômica,
empreendedorismo coletivo e qualificação para se opor à dependência assistencialista ou paternalista.
Essas novas organizações procuram afirmar valores humanos e éticos (solidariedade, equidade, justiça, confiança, responsabilidade). A falta de referências no campo
político-administrativo ou empresarial emergem do bojo da ação pastoral das
igrejas Católica ou Evangelista. No caso da CPT e da PJR, existe uma aliança com os
movimentos de produtores ligados à Via Campesina (MST, MPA, MMC).
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Sempre existe o risco, nesse ambiente de pouca autonomia da agricultura familiar
e de grande necessidade de criar ou fortalecer identidades positivas, de que aquelas novas alianças (igrejas ou ONG) se tornem novas tutelas. Mas esse risco parece
ser limitado por duas razões: a) os resultados obtidos por essas alianças na defesa
dos direitos dos pequenos agricultores e, em particular, dos assentados (num
contexto de violência e impunidade como em Marcelândia, Matupá, Nova Guarita); b) a manutenção ou promoção de valores humanos e éticos: espírito cidadão,
participação política e coletiva, equidade e solidariedade, responsabilidade perante
as gerações futuras e os recursos naturais.
Os representantes dessas novas organizações da agricultura familiar, geralmente filhos de pequenos agricultores que passaram pelas escolas técnicas ou pela
universidade, são ativos no seio do Ceaaf, embora ainda minoritários em termos
de voto. Se eles conseguirem mostrar resultados, será precisamente em termos de
elaboração e de gestão de projetos. De fato, o dispositivo territorial pode ser um
espaço de administração da ação pública, mas não da política, pois os seus representantes são “cooptados” no Ceaaf e têm uma legitimidade técnica, mas não têm
todos a mesma legitimidade de representatividade política ou social.

O ENFOQUE TERRITORIAL:
UMA ALTERNATIVA?
A negociação e a gestão de ações e projetos territoriais sustentáveis fundam-se
na implementação de mecanismos de interação entre as políticas públicas das
diversas escalas de governo e a ação coletiva dos trabalhadores rurais por meio dos
conselhos de desenvolvimento territorial.
O interesse da abordagem é, precisamente, contribuir para a implementação de
espaços de diálogo entre organizações locais, sociedade civil, prefeituras municipais e serviços públicos. A inclusão das dinâmicas das prioridades, especificidades e iniciativas dos atores locais deveria ser facilitada e, no melhor dos casos,
resultar em tomadas de decisão que permitam a liberação de recursos
e a realização dos seus projetos.
Até o momento está se dando prioridade (pelo menos de maneira transitória) a
projetos a favor da agricultura familiar, por ser o segmento mais marginalizado.
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De fato, numa região como o Portal da Amazônia, apesar desse voluntarismo, não é
evidente quebrar essa assimetria de informação e de poder de decisão.

DIFICULDADES DE CONCEPÇÃO
A descentralização não se realiza por decreto. Não basta criar espaços de diálogo abertos às organizações de agricultores se elas não dispõem dos meios para
elaborar e defender os seus projetos. No caso dos conselhos territoriais, mais que a
intervenção do executivo municipal e estadual, é a fragmentação das representações dos agricultores familiares que reduz sua capacidade de ação.
Uma das dificuldades do PDSTR advém também da sua ambição de associar
territorialização do desenvolvimento, desconcentração ou descentralização do
Estado e participação popular num mesmo processo. Ora, são três categorias de
instrumentos e de enfoques bem diferenciados e independentes, que não funcionam naturalmente juntas e, por não depender do mesmo plano, não se fortalecem
tampouco mutuamente de maneira óbvia.

DIFICULDADES OPERACIONAIS E PERSPECTIVAS
Uma série de dificuldades advém da intermediação dos estudos e dos recursos
do MDA por terceiros. Juridicamente, os recursos do Proinf somente podem ser
liberados por meio dos governos estaduais e/ou municipais. O apoio metodológico,
devido à falta de pessoal no MDA, é terceirizado a consultores. No caso do Território
do Portal da Amazônia, houve certa descontinuidade durante os dois primeiros
anos, por conta da mudança sucessiva dos consultores e, em 2007 e 2008, pelos
atrasos no pagamento do salário do articulador local.
A elaboração dos diagnósticos e planos depende de sistemas de financiamento
do MDA terceirizados a consultores externos, pagos por produtos intermediários
(reuniões e relatórios) e não por tarefa ou por resultado (produto final).
A criação de conselhos municipais, territoriais e regionais para debater os investimentos para a agricultura familiar pode constituir uma conquista quando permite
de fato a representação dos projetos e dos interesses das diferentes categorias
de atores do desenvolvimento rural e, em primeiro lugar, dos agricultores na sua
diversidade. O próprio processo de constituição dessa representação e da sua capa-
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citação constitui um avanço, marcado por feitos positivos em termos de aprendizagem, de construção de competências locais, de fortalecimento institucional. Pode
levar a ganhos de espaços, de poder e de autonomia para grupos marginalizados,
mas pode também reforçar a posição de lideranças tradicionais e paternalistas
que se adaptam aos novos discursos sem mudar sua estratégia.
Ora, é inegável que a abordagem territorial favorece um processo de emergência e
de formalização de novas demandas sociais. Ela permite levar em conta a diversidade regional, ecológica e étnica. Também abre possibilidades de conquista de
novos espaços de negociação entre atores públicos e privados, o que corresponde
aos objetivos do Projeto Diálogos.

CONCLUSÕES
As conclusões se dividem em dois itens interligados e complementares. O primeiro
trata do potencial de inovações no caso do Território Portal da Amazônia em termos de interação e complementaridade entre políticas públicas e dinâmicas locais.
O segundo apresenta algumas recomendações e, em particular, sugestões ligadas
às atividades do Projeto Diálogos.

INOVAÇÕES POSSÍVEIS E VIÁVEIS
A primeira transformação do ambiente institucional e social que está acontecendo
na região do Portal, por si só, potencializa inovações em termos de instrumentos de
políticas públicas e de métodos. Trata-se do reconhecimento do futuro da agricultura familiar como alternativa de desenvolvimento mais sustentável do ponto de visto
social e ambiental, mas também do ponto de vista econômico. Após as sucessivas
crises do ouro, do café e agora da madeira (redução dos preços, falências, escândalo
Curupira e nova legislação), a economia da região parou, e os diversos setores da
economia local (bancos, comércio, serviços) passaram a descobrir que eles agora dependem, sobretudo, do fortalecimento da agricultura familiar e dos assentamentos.
Os estudos recentes (OLIVAL, 2006; DUHERON, 2006; POPPE & SABOURIN, 2006)
mostram que as novas formas de uso do espaço e dos recursos e as novas formas
de valorização desses recursos e dos seus produtos provocam transformações de
natureza espacial, social, econômica e política. É o caso das novas unidades terri-
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toriais constituídas pelos assentamentos de reforma agrária, mas também pelas
reservas ecológicas e terras indígenas. Uma vez consolidados, esses espaços de
atividade (ou de preservação) levam à emergência de novas unidades territoriais
em construção, como a bacia leiteira em torno dos assentamentos ou as áreas de
periferia dos parques ecológicos. Nessas áreas acontece uma transformação das
atividades e até uma redefinição dos papéis e dos poderes, eventualmente com a
formalização de um projeto territorial.
Ao mesmo tempo, junto com os novos instrumentos de política pública do MDA,
do MMA e do Sebrae, aparecem espaços de diálogo que devem ser ocupados e
ativados pelos atores da agricultura familiar, especialmente pelas organizações
de produtores.
Por exemplo, em torno da criação das unidades de conservação, como o Parque Nacional do Juruena em Apiacás, ou o Parque Cristalino em Novo Mundo, aparecem
novas atividades como ecoturismo e agroturismo, que, junto com as iniciativas de
agroecologia e de qualificação e certificação dos produtos, levantam expectativas
econômicas e, portanto, apoio de setores econômicos e políticos.
Uma das inovações mais importantes para evitar ao mesmo tempo recuperações
oportunistas e ilusões desmedidas passa pela construção de uma identidade
territorial e de alguns projetos compartilhados em torno da agricultura familiar e
do manejo dos recursos naturais. Essa construção de identidade depende, por sua
vez, da construção de uma imagem positiva a respeito da agricultura familiar e,
sobretudo, dos assentamentos de reforma agrária.
Além da difusão dos primeiros sucessos, como aqueles da Coopernova e da Cooperagrepa, é fundamental subsidiar e favorecer todas as iniciativas que contribuem
para uma autorrevalorização da sua imagem de agricultor entre os assentados.
Uma das inovações estratégicas da interação entre os movimentos sociais e os
novos instrumentos de políticas públicas é precisamente ter privilegiado métodos
e abordagens que apostam no fortalecimento das competências dos jovens e das
bases rurais, mediante a informação e a educação. A capacitação vem depois, como
complemento, e não em primeiro lugar.
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RECOMENDAÇÕES
Em função das observações anteriores, parece útil e importante ao mesmo tempo
fortalecer, subsidiar e sistematizar os resultados dos processos em curso e, em
particular, dos mais inovadores, que poderiam assim se transformar em referência
para outros ambientes. Por exemplo, um dos processos que mereceria ser sistematizado em termos de mecanismos e de métodos é o exercício de elaboração do
Plano Territorial do Portal da Amazônia.
Essa recomendação vai ao encontro das preocupações do MDA e do MMA em
implementar dispositivos de monitoramento (e avaliação em tempo hábil) de programas como o PDSTR e o Gestar. Os atores e responsáveis locais do projeto Gestar
do Portal têm manifestado o interesse de um monitoramento das atividades dos
CMDR de alguns dos municípios envolvidos. O mesmo princípio poderia ser aplicado ao Ceaaf, se for do interesse de seus dirigentes.
Outra proposta seria subsidiar e promover articulações ou redes temáticas regionais em torno dos instrumentos de política executados por entidades mistas
(públicas, privadas e coletivas), como é o caso do Gestar, dos PDA, da Ater, da Ates
e do apoio aos territórios. Por exemplo, a estratégia da SAF/MDA é privilegiar a
constituição de redes regionais de Ater para se constituir em interlocutores menos
dispersos e mais representativos dos serviços estaduais e federais. Essa estratégia
é fundamental se as entidades ligadas ao apoio à agricultura familiar do território
rural pretendem ter peso, inclusive junto ao MDA, em vez de atuar de maneira
isolada ou de entrar em concorrência com a Ater pública da Empaer.
Enfim, entre os instrumentos de política pública de natureza estadual, se o Zoneamento Ecológico-Econômico da Seplan/MT for transformado em instrumento
de Lei pela Assembleia Estadual, seria pertinente acompanhar a sua relação ou
interação com as dinâmicas regionais e locais.
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OS MARCOS REFERENCIAIS DA CONSTRUÇÃO DO
TERRITÓRIO DA BR-163, NO SUDOESTE DO PARÁ
MAIRA LE MOAL, ROSANA GISÉLE
CRUZ PINTO DA COSTA & EDIVAN CRAVALHO

INTRODUÇÃO
A perspectiva da pavimentação da rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163) fez surgir o
movimento socioambiental regional em defesa da construção de um padrão de
desenvolvimento que incorporasse o valor dos recursos naturais e a inclusão social
da população local nos benefícios decorrentes. O objetivo principal desse movimento foi de minimizar os impactos socioambientais da implantação da obra. Então, em
2004, o governo federal incorpora as propostas do movimento sociais e em 2006
institucionaliza o Plano BR-163 Sustentável e seu sistema de gestão e monitoramento. No bojo desse processo outras políticas chegam à região, entre elas a política de
desenvolvimento territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. É quando há
a legitimidade do território de identificação da ação dos movimentos sociais e de
outros programas de base territoriais, como o Projeto Nacional de Gestão Ambiental Rural (Gestar). Contudo, este espaço abrange três subterritórios diferenciados. Os
atores socioeconômicos não podem ser identificados de maneira clara. O pecuarista
pode ser também médico, advogado, bancário, comerciante, funcionário público,
professor. Além do mais, este território não está consolidado por uma identidade sociocultural. Ele está formado sob uma população em parte ainda nômade, que flutua entre sua área de origem e a tentativa de fixação no Território Rural da BR-163.
Os desafios para a política territorial do MDA, no sudoeste do Pará, estão colocados
sob dois tipos de problemas: a abordagem setorial e a falta de medidas concretas.
Esta política é levada por um ministério específico e se limita às atividades rurais,
do tipo familiar. Os outros setores não apresentam sinais de interesse pelo programa e pela construção da identidade territorial. A mineração, a pecuária e a exploração madeireira ainda preferem agir isoladamente, sobre seu potencial produtivo.
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O que parece mais urgente, em particular, é a integração dessa articulação sob a
política de desenvolvimento territorial do MDA com a estrutura de gestão social
da atividade garimpeira. O segundo desafio é a falta de condições estruturais do
órgão gestor da política para fortalecer a participação dos atores sociais. Consequentemente essa política cria expectativas, sem concretizá-las. “Tudo se limita
simplesmente na elaboração de planos e nada sai do papel”. Pode-se concluir que
será após a implementação de alguns projetos que haverá oportunidades de uma
discussão concreta sobre o desenvolvimento territorial. A abordagem territorial do
MDA é uma inovação numa área como a BR-163, uma fronteira em expansão, onde
a dinâmica de mudanças é muito rápida. E o verdadeiro indicador de desenvolvimento territorial será a melhoria dos índices de desenvolvimento na condição de
vida das populações que residem.

OS MODELOS DE FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DAS POLÍTICAS DE TERRITORIAIS
Quando se examina o histórico das políticas de desenvolvimento rural no Brasil,
tanto na questão fundiária quanto na questão de assistência técnica ou de crédito
rural, percebe-se que elas foram pensadas de forma centralizadas na União, não
levando em conta as particularidades locais, e revelaram-se insuficientes em gerar
desenvolvimento rural no País. Era necessário pensar uma nova forma de atuar,
articulando as políticas nacionais com iniciativas locais.
Pensar o desenvolvimento com uma abordagem territorial sugere que o governo
reconhece as desigualdades sociais e regionais, assim como a importância da
participação dos atores locais na discussão e definição dos rumos do processo de
desenvolvimento de seu território. Vários autores enfatizam o fato de que o território é a unidade que melhor dimensiona os laços de proximidade e de identidade
entre atores locais, alicerces do capital social. Além disto, com uma abrangência
territorial, maior que o município, torna-se mais difícil a expressão das forças dominantes locais que podem dificultar a realização de ações que favorecem atores
marginalizados. A abordagem territorial permite também tratar de forma mais
abrangente problemas que não podem ser resolvidos de forma isolada por não respeitarem a fronteira divisória dos municípios, como é o caso, por exemplo, do acesso ao mercado ou das questões ambientais (GUANZIROLLI, 2006; VARGAS, 2007).
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O conceito de desenvolvimento territorial não é algo novo, mas é com o Governo Lula
que pela primeira vez as iniciativas com uma abordagem territorial se expandem a
vários ministérios, alcançando o status de política pública (PASQUIS et al, 2007).
O MDA se apropriou fortemente da abordagem territorial. Em 2003, foi criada a
Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) e foi lançado o Programa Nacional
de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat) implementando em
todo o Brasil uma centena de Territórios Rurais, agregando municípios ou parte de
municípios que segundo o MDA necessitam de uma ação prioritária.
A SDT define o território rural como (SDT/MDA, 2004, p.10):
“um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios multidimensionais tais como
o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições e uma
população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e
externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais
elementos que indicam identidade e coesão (social, cultural e territorial)”.
Em cada território, foi instaurada a Comissão de Implementação de Ações Territoriais (Ciat), formada por representantes de diversas entidades dos municípios em
questão. A Ciat é encarregada de coordenar a elaboração do Plano Territorial de
Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS), a partir do qual se espera que cada
território tenha condições de autogerir suas ações, assim como de elaborar os
projetos que seriam financiados pelo recurso disponibilizado pelo programa. Se
espera assim atingir o fortalecimento da gestão social, o fortalecimento das redes
sociais de cooperação, a dinamização econômica dos territórios rurais e a articulação das políticas públicas em escala territorial.
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AS TRAJETÓRIAS DO SUDOESTE DO
PARÁ A TERRITÓRIO RURAL DO PRONAT
De maneira simplificada, podemos dizer que a trajetória de ocupação do sudoeste do Pará segue o mesmo percurso característico da história da Amazônia
brasileira, que pode se resumir em (LÉNA, 1992, THÉRY, 1995, CLAVAL, 2004, citado
por DUHERON, 2006):
1. uma lógica de ocupação de espaço incentivado pelos diferentes governos;
2. sucessão de ciclos econômicos;
3. custo socioambiental importante: de localização permanente dos agricultores
familiares, desmatamento e concentração fundiária.
O processo de ocupação desta região iniciou-se com as populações tradicionais
indígenas, bem antes da chegada do colonizador europeu. Mas foi em meados do
século XX, durante o governo militar, que foi produzido o mais profundo impacto
na colonização do sudoeste do Pará, por meio da implantação do Programa de
Integração Nacional e a abertura das rodovias BR-230 e BR-163 que cortam este
território respectivamente no sentido leste-oeste e norte-sul, tornando possível o
povoamento e a exploração de terras até então inacessíveis. Paralelamente a esta
lógica de ocupação do espaço induzida pelos diversos governos, havia uma lógica
econômica de exploração dos recursos naturais que também propiciou a ocupação
do território. Assim, o sudoeste paraense, como o resto da Amazônia, passou por
vários ciclos econômicos que, por ter atraído para a região um número considerável de pessoas em busca de melhores condições de vida, acabaram dando origem a
diferentes “ciclos de civilização” que estruturam o território. As principais atividades econômicas que tiveram uma importância na estruturação do território são: a
borracha, a madeira, o ouro e a pecuária.
Atualmente, a região em torno da BR-163 tornou-se uma das áreas prioritárias de
ação do governo federal, com o projeto de asfaltamento da rodovia BR-163, projeto
que corre o risco de causar danos ambientais irreversíveis se ele se limitar à parte
de infraestruturas. De fato, a simples expectativa de pavimentação da rodovia
tem ocasionado um aumento do fluxo migratório para a região (com consequentes problemas sociais, tais como prostituição infantil), um aumento da ocupação
desordenada do território, da exploração não sustentável dos recursos florestais e
uma onda de especulação fundiária e grilagem de terras devolutas.
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O governo quis fazer deste projeto de asfaltamento um modelo de desenvolvimento sustentável, ou seja, um projeto que não se restringe às obras de infraestruturas,
mas compreende também ações para limitar seus impactos socioambientais. Para
atingir este objetivo foi elaborado, em 2006, o Plano BR-163 Sustentável, de forma
participativa com atores locais e vários ministérios, que inscreveram suas contribuições. Cabe salientar que o Plano BR-163 Sustentável já completou um ano sem
que nenhuma ação fosse implementada. De fato, o plano pode ser considerado
“perfeito”, mas não tem o orçamento para cumpri-lo.
Esta região também foi identificada como prioritária para as ações do MDA. Entre
os itens que levaram a esta constatação está o fato de que a região pertence ao
arco do desflorestamento, possui municípios com baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), tem deficiência de infraestrutura e grande concentração de
agricultura familiar.
Assim, é neste contexto que o MDA também focalizou suas ações nesta região, criando em 2006 o Território Rural da BR-163, definido por sete municípios em volta de
Itaituba (Itaituba, Aveiro, Rurópolis, Placas, Trairão, Jacareacanga e Novo Progresso) e
um distrito (Castelo de Sonhos) – (Imagem 1 – Mapa do Território Rural da BR-163).
Quanto às características demográficas, segundo a projeção do IBGE para 2006, a
população total destes sete municípios corresponde a 251.395 habitantes. Pode-se
dizer que existe um vazio demográfico na região, pois a densidade demográfica
dos sete municípios é de pouco mais de um habitante/km2. O único município
efetivamente urbano é Itaituba, com uma taxa de urbanização de 68% em 2000
(IBGE). Os demais municípios têm uma população predominantemente rural
e apresentam-se, em média, com uma taxa de urbanização inferior a 30%, com
destaque singular para a população indígena em Jacareacanga.
Embora essa experiência de desenvolvimento territorial ainda seja bastante recente, já é possível detectar alguns aspectos que poderão comprometer a iniciativa em
curso, destacando a legitimidade do Território Rural da BR-163 e o modo como vem
sendo implementada a política territorial do MDA.
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CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS
DO TERRITÓRIO RURAL DA BR-163
A área é considerada uma das últimas fronteiras de floresta primária do estado,
tendo como seus maiores ecossistemas as florestas de terra firme banhadas, principalmente, pelas bacias dos rios Anfrízio, Trairão, Curua-una, Jamanxin e Tapajós.
As principais atividades produtivas da região são: a exploração florestal madeireira, a pecuária, a agricultura, a pesca e a mineração.
A exploração florestal madeireira configura-se como uma importante estratégia
econômica de acúmulo de capital na região, entretanto as populações locais que
mais detém este recurso (populações tradicionais e produtores familiares) estão se
apresentando principalmente como fornecedoras de matéria-prima e de mão de
obra barata não qualificada para as indústrias madeireiras.
Em consequência desta exploração madeireira, observa-se a destruição da cobertura vegetal que tende a aumentar consideravelmente a susceptibilidade da floresta
ao fogo que possa escapar das áreas agrícolas (NEPSTAD, 1999). Enquanto isto, a
exploração florestal não madeireira vem se reservando especialmente à produção
artesanal de baixo impacto ambiental, principalmente para consumo familiar, no
qual os efeitos positivos sobre o aspecto social e principalmente sobre o econômico
ainda são pouco expressivos para a população local. Situação que localmente as
pessoas têm associado à falta de acesso à informação e ao incentivo de créditos
para desenvolver técnicas mais eficazes econômica e socialmente.
A pecuária surge na região sequencialmente e⁄ou paralelamente à exploração madeireira, principalmente como estratégia para garantir a posse das terras. É uma
atividade que contribui para que extensas áreas de florestas se transformem em
áreas de pastagem. Todavia, essa substituição não necessariamente vem contribuindo para melhorar o desenvolvimento socioeconômico da população local, pois
os municípios ainda não contam com uma política tributária e nem um sistema
de fiscalização eficaz que permita aos municípios obterem uma arrecadação justificável e que possibilite investimento no desenvolvimento local.
A agricultura praticada tradicionalmente na região envolve a prática de derrubada
e queima da floresta que, segundo alguns autores (DUBOIS, 1975), quando praticada sob abundância de terra e de recursos florestais pode garantir sua estabilidade,
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já que permite adotar um curto período de cultivo e um longo período de pousio
com vegetação natural. Todavia, estes mesmos elementos na realidade regional
associados à ausência do Estado para ordenar e fiscalizar a ocupação e o uso dos
recursos naturais na região, e mais a falta de programas de assessoria técnica
adequadas aos pequenos e médios produtores rurais, vêm contribuindo para o uso
desordenado e inadequado das terras e seus recursos, fazendo com que essa prática desestabilize as condições ambientais e, progressivamente, leve ao declínio da
produtividade agrícola na região, afetando diretamente a economia da produção
familiar e o abastecimento alimentar regional.
A pesca é atividade predominante entre as populações ribeirinhas, com a prática
de manejo de pesca artesanal que tem por objetivo a reprodução social, econômica e cultural das famílias tradicionais da região. Praticada em pequena escala,
normalmente é desenvolvida em tempo parcial, uma vez que os pescadores também são agricultores e criadores de pequenos e grandes animais (IPAM⁄PROJETO
VÁRZEA, 1999). Entretanto, a pesca comercial já se estabeleceu na região, principalmente nos municípios de Aveiro, Itaituba e Jacareacanga, mas, devido a sua prática
intensiva e a sua lógica exclusivamente econômica, conflita-se com a viabilidade
econômica das populações ribeirinhas, pois os pescadores comerciais não obedecem ao período de desova e intensificam as coletas com o uso de instrumentos de
arrastão durante a pescaria. Além disso, o mercado internacional recentemente
começa a influenciar na coleta de peixes com propósitos ornamentais. Mas, estrategicamente, as organizações da produção familiar estão discutindo alternativas
de produção pesqueira para melhorar a atividade de pesca por meio da prática de
criação de peixes em tanques, procurando também investir em outras atividades
econômicas e sociais, com a da diversificação da produção familiar.
A mineração industrial e o garimpo são outras atividades econômicas desenvolvidas na região. Vocação que fica evidente quando se observa projetos no município de Itaituba, com a extração de ouro. O potencial minerador desta região vem
ajudando o Estado do Pará a se credenciar como economia mineira, conforme o
conceito do Banco Mundial. Contudo, vale destacar também os elementos negativos dessa produção, entre eles estão os impactos ambientais e sociais decorrentes
do extrativismo mineral. A mais alarmante é a poluição mercurial que, até então, é
desconsiderada na concepção das políticas públicas de saúde, educação e assessoria técnica para uma produção sustentável.
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O SENTIDO ESTRATÉGICO DO MOVIMENTO SOCIAL
NA DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO RURAL DA BR-163
Pode-se dizer que a delimitação do Território Rural da BR-163 teve como principal
requisito a ação dos movimentos sociais que organizadamente atuam como guardiões dos recursos naturais e da destinação na ocupação dos espaços. Evidenciamse os esforços deste movimento para legitimar essa base como um território, com o
propósito de aproveitar a capacidade de articulação social e a forte disponibilidade
de mudanças de suas lideranças do modelo de desenvolvimento convencional para
dar foco sobre novos processos na região, como a gestão social de políticas públicas
no sentido do desenvolvimento territorial sustentável. Mas a complexidade dos
problemas sociais e ambientais exigiu capacidades alem da capacidade de mobilização. Exigiu lideranças com perfis adequados para agregar novos atores sociais e
econômicos, para enfrentar os desafios e torná-los passíveis de solução. Reconhecidamente sabe-se que, com a pouca presença do Estado nesta área, vem se exigindo das organizações sociais um papel de gestor, confundindo as identidades de
Estado e sociedade civil na gestão das políticas públicas neste novo território.
Especificamente para os movimentos sociais desta área, a estratégia de estabelecer
o território foi no sentido de hegemonizar a sociedade em defesa da implantação
de um projeto de desenvolvimento sustentável, ponto estratégico também para a
consolidação deste segmento social e limitando a ação de outros projetos de desenvolvimento em desacordo. O desafio é construir um projeto de desenvolvimento em concordância com a demanda regional no sentido de garantir a sustentabilidade ambiental, social e econômica igualitária, que acima de tudo, não coloque
em risco a segurança pública social e alimentar da população local. A questão da
segurança pública social é muito importante nesta região, dada a frequência e
intensidade da associação entre atividades ilícitas e organizações criminosas. Entre
estas estão a grilagem de terras, o uso irregular ou o desvio de verbas públicas, a
extração ilegal de madeiras, o tráfico de drogas, o roubo de carros, os assassinatos
no meio rural, o trabalho escravo, etc. Da mesma forma, a segurança alimentar está
em cheque, quando se observa a falta de incentivo à produção de alimentos que
possam abastecer os municípios da região. Incentivos que devem perpassar, sem
dúvida nenhuma, pelas dimensões fundiárias, assistência técnica, crédito, transporte e mercado. Essas são questões indispensáveis para restabelecer o estado de
direito neste território e condição necessária para implementar as políticas de
ordenamento territorial, fazendo com que o histórico da “ilegalidade” nesta região
seja imediatamente eliminado neste novo contexto de desenvolvimento.
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Premissas estas que remeteram ao movimento social regional a necessidade de se
mobilizar e sensibilizar a população local sobre os impactos sociambientais possíveis de acontecerem ou de se acentuarem com o asfaltamento da rodovia, caso não
haja a presença permanente do Estado na região, executando ações prioritariamente de ordenamento fundiário, combate à violência no campo e de incentivo à
produção sustentável.
Nesta perspectiva, é que se materializou o Território Rural da BR-163 numa porção
da área de influência da rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163) para apresentar e discutir as propostas da produção familiar, integrando-as a um conjunto de elementos de relevância para a construção do desenvolvimento sustentável.

O(S) TERRITÓRIO(S) DA BR-163
O Território da BR-163 ainda passa por processos de validação da legitimidade dada
pelo governo junto aos demais atores sociais e econômicos da região. Algumas premissas precisam ser pautadas num processo de avaliação da eficácia e eficiência
da ação da política de desenvolvimento territorial da BR-163.
Em primeiro lugar, trata-se de um espaço maior que o Estado do Paraná, com uma
população oriunda de diversas regiões do Brasil. Considerando esta diversidade e
as dinâmicas que tiveram ou têm uma influência significativa sobre a estruturação deste território, tais como as características naturais, a história de colonização,
a dinâmica econômica, etc., poderíamos destacar três subterritórios (e até mais).
O primeiro subterritório seria a sede do município de Itaituba e seu entorno,
correspondendo ao povoado mais antigo, com uma estrutura herdada do período
colonial na beira do rio, em função de sua ocupação que se fez graças ao mesmo.
Este subterritório monopoliza as dinâmicas urbanas e, consequentemente, a concentração de serviços públicos, equipamentos coletivos e infraestrutura. De fato,
há um importante desequilíbrio demográfico: 30% da população total do território
vive na área urbana de Itaituba.
O segundo subterritório corresponde aos municípios que nasceram da colonização
promovida pelo Incra, na década de 1970, seja diretamente ao longo da BR-230 (tais
como Placas e Rurópolis), seja de forma espontânea no decorrer da BR-163 (Trairão),
se caracterizando pela história de migração de produtores rurais de toda parte do
País em busca de terra.
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Hoje são municípios tipicamente rurais com uma estrutura fundiária baseada na
pequena propriedade. Dentro deste subterritório, podemos diferenciar por um
lado Placas e Rurópolis que tendem a comercializar com Santarém, e por outro
lado, os demais municípios cuja economia gira em torno de Itaituba.
O terceiro subterritório corresponde ao sul do território: Novo Progresso e os distritos como Moraes Almeida e Castelo de Sonhos. Ou seja, corresponde aos municípios ou localidades nascidos do garimpo e da grilagem de terras e que hoje têm
em comum o fato de estarem na rota de uma frente de expansão que se move pela
BR-163, a partir de Mato Grosso. Este grupo, por sua localização, tende a comercializar com Mato Grosso. Seu movimento social é mais enfraquecido que nos outros
dois subterritórios. Com o exemplo de Novo Progresso, podemos também colocar
como característica deste subterritório uma forte potencialidade a urbanização,
mesmo ainda sendo a predominância rural.
Em relação à classificação dos atores sociais que vivem neste território, durante
este estudo percebeu-se a complexidade de definir padrões. Isto se deve em parte
a visões diferentes que cada ator tem um do outro. Assim, segundo o tamanho de
sua própria propriedade, o produtor não define da mesma maneira: “pequeno”,
“médio” e “grande” pecuarista. Isto se deve também em parte à diversidade de situação de cada um. O pecuarista, por exemplo, não corresponde a um único ator. Ele
pode ser também médico, advogado, bancário, comerciante, funcionário público,
professor, etc., ou seja, qualquer pessoa dispondo de uma renda suficiente que lhe
permita investir na pecuária. E esta renda investida na pecuária pode ser oriunda
de seu passado de garimpeiro, por exemplo.
Assim, a dificuldade de definir padrões é devida ao fato de que as pessoas neste
território estão seguindo várias lógicas, de forma sucessiva, ao decorrer de sua
história de vida, mas estão também seguindo várias lógicas ao mesmo tempo. É
por isto que, embora a situação não seja sustentável, ela esteja bloqueada, pois
cada um arrumou o seu “jeitinho” para satisfazer seu interesse. É uma situação
complexa e por isto também cheia de potencialidades.
Esse debate sobre a dimensão e a diversidade existente neste território é importante. De fato, um dos requisitos do desenvolvimento territorial é uma certa homogeneidade para que a população possa se identificar a este território e ter assim
um sentimento de pertencer a ele. O desenvolvimento territorial supõe também
um processo participativo no qual são os atores locais que decidem os rumos que
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eles querem dar para seu território. Se garantir a participação de representantes
comprometidos já pode ser complicado em nível municipal, quando se trata de
projetos territoriais a dificuldade é ainda maior. De fato, a participação dos atores
locais tem um custo (nas viagens e reuniões se perde um dia ou mais de trabalho
e se gasta no transporte), que pode ser significante num território deste tamanho,
principalmente para os atores mais pobres. Sobrepõe-se a isto a dificuldade de encontrar atores com conhecimentos aprofundados e uma visão abrangente de todo
este território, que sejam capazes de trazer elementos valiosos para a discussão,
assim como ter um poder de mobilização.
Mas a estratégia do MDA de criar a Ciat nos territórios onde não se existe tal
espaço de discussão, como era o caso do Território Rural da BR-163, é algo positivo.
De fato, ela teve o mérito de provocar alguns encontros entre atores que não se
cruzavam ou nem se conheciam, como era o caso dos secretários de agricultura
de municípios vizinhos. Assim, acredita-se que se poderá otimizar os recursos em
municípios que tenham situações semelhantes.
O segundo aspecto que nos leva a questionar sobre a pertinência do enfoque
territorial no sudoeste do Pará é o fato que se trata aqui de um território ainda
em construção.
O Território da BR-163 ainda está passando por um processo de municipalização.
Assim, até a década de 1980, este território era constituído por dois municípios:
Itaituba e Aveiro e uma parte de Santarém e Altamira. Após a promulgação da
Constituição Federal de 1988, cinco novos municípios foram criados: Jacareacanga, Rurópolis, Placas, Novo Progresso e Trairão (Imagem 2 –Mapa da criação de
novos municípios no Território Rural da BR-163). Ainda hoje, alguns distritos destes
municípios, ao exemplo de Crepurizinho1 (distrito de Itaituba) e Castelo de Sonhos2
(distrito de Altamira) reivindicam sua emancipação.

1 No caso de Crepurizinho, em 1991, houve um movimento pela emancipação da região da Transgarimpeira do município de Itaituba. Segundo informações, o plebiscito só não logrou sucesso por causa de
manipulação de urnas em alguns garimpos, pois um candidato a prefeito de Itaituba não queria perder
esses eleitores.
2
No caso do Castelo de Sonhos, sua emancipação é mais do que justificada, dado que este distrito se
situa a mais de 1.000 km da sede do município de Altamira. Para acessá-la, os moradores de Castelo de
Sonhos devem pegar a BR-163 e BR-230, atravessando os municípios de Novo Progresso, Trairão, Itaituba,
Rurópolis, Placas, Uruara, Medicilandia e Brasil Novo.
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A emancipação de municípios é um processo comum em áreas de fronteiras e é
estimulada por vários fatores como a expansão demográfica do núcleo urbano da
localidade em questão, as dificuldades de assistência municipal devido à distância
e isolamento geográfico da sede municipal, um certo dinamismo econômico da
localidade que torne viável sua emancipação e, principalmente, os interesses políticos de algumas lideranças, que viam na criação do município uma possibilidade
de ascender ao poder como prefeito (ZEE, 2006).
Considerando isto, a abordagem territorial nesta região apresenta certa ambiguidade. Por um lado, a existência ainda hoje da vontade de emancipação de novos
municípios prova que este processo não acabou no Território da BR-163, e que a
população ainda está de certa forma buscando sua “territorialidade”. E assim, de
certo modo, pode se ter a impressão de estar atropelando as etapas, passando muito rápido do “local” para o “territorial”. Mas por outro lado, o fato desses municípios
que compõem hoje o Território da BR-163 ter pertencido no passado a um mesmo
município é algo que deve favorecer a legitimidade deste território.
Quanto ao saldo migratório deste território, ele ainda é positivo, embora o fluxo
imigratório tenha diminuído em relação à década de 1970. Este aspecto também
é comum nas frentes pioneiras da Amazônia brasileira, mas ele é particularmente
forte no Território da BR-163 devido à presença de jazidas de ouro. De fato, a garimpagem segue uma lógica de busca do maior lucro possível, não importa onde
estejam as jazidas. Por conta disto, a população do Território da BR-163 cultiva um
espírito pioneiro com uma mobilidade alta. Portanto, como se pensar o território
com uma população nômade? Cabe salientar também que a atividade garimpeira é altamente concorrente, pois a área garimpada geralmente pertence a quem
encontrá-la primeiro. Raramente, os que se dizem donos do garimpo têm um
título de posse da terra ou uma permissão de lavra. A apropriação do espaço se
faz por um reconhecimento mútuo das áreas e, se precisar, o controle se faz pela
força. Consequentemente a esta alta mobilidade da população e ao individualismo
causados pela atividade garimpeira, nota-se um fraco envolvimento comunitário
por parte da população garimpeira. Portanto, como se pode pretender criar uma
coesão territorial quando ainda não se consegue nem sequer um grau mínimo de
coesão ao nível das comunidades?
Porém, existe na região uma dinâmica de discussões e reflexões em torno da
busca de um modelo de desenvolvimento para o sudoeste do Pará que considerasse a dimensão humana, social, cultural, econômica e ambiental. Isto convergiu
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na criação, em 2003, do Fórum dos Movimentos Sociais da BR-163. Ele foi formado
inicialmente por quatro organizações da sociedade civil (Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia, Fundação Viver Produzir e Preservar, Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Baixo Amazonas (Fetagri) e Prelazia de Itaituba),
e hoje articula aproximadamente 100 organizações dos movimentos sociais, urbanos e rurais, deste território, embora nem todas tenham uma participação ativa
(ISA, 2005; FOLHA DA BR-163, 2005).
Foi justamente este Fórum que fez questão que os limites do território rural do
MDA se sobrepusessem aos mesmos limites que já tinham sido determinados dentro do Projeto de Gestão Ambiental Rural (Gestar) do Polo BR-163/PA, do Ministério
do Meio Ambiente. O objetivo era duplo. Por um lado, buscava-se favorecer a articulação entre as iniciativas desses dois ministérios e ter assim uma maior coerência
territorial. E, por outro lado, se queria fortalecer a solidariedade da população
deste território, sabendo, por exemplo, que num município como Novo Progresso o
movimento social se encontra mais enfraquecido.
É claro que não se pode minimizar a grande diversidade do Território da BR–163.
Pois o planejamento de um território é sempre mais fácil quando se tem características comuns nos aspectos ambientais, sociais, culturais e políticos, o que não é
o caso aqui. Mas também é importante levar em conta as interações sociais da sociedade civil. O fato de este território ter sido delimitado em função das atividades
do movimento social pode justificar por si só a legitimidade deste território, pois
os territórios não se definem por limites físicos, mas pelas interações sociais, pelas
trocas de experiências e de conhecimentos entre os atores.
Cabe lembrar também que a determinação dos limites do Território da BR-163, não
é fruto de um imperativo em si, mas foi criado pela necessidade do governo de
ter limites geográficos para planejar e promover suas ações. Talvez se necessite
“criar” uma nova concepção de “território”, que levasse em conta essas “subterritorialidades” existentes no Território Rural da BR–163, guardando a particularidade
de cada uma, em vez de tentar misturar tudo para formar um só território. Assim,
pode-se questionar a pertinência de aplicar no Território da BR–163 um modelo de
desenvolvimento territorial inspirado na experiência europeia, cuja característica
é radicalmente diferente daquelas encontradas na Amazônia.
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DIFICULDADES DE COESÃO
SOCIAL NO TERRITÓRIO
Além de todo este debate sobre a legitimidade do Território da BR-163, alguns
aspectos da situação atual na qual se encontra este território são devidos ao modo
com vem sendo implementada a política territorial do MDA.
A principal crítica a esta política é o fato de ser desenvolvida por um ministério
específico e limitar-se às atividades rurais, e unicamente de cunho familiar. Ou
seja, é criticado o caráter setorial, quando a ideia de desenvolvimento territorial
pressupõe necessariamente a intersetorialidade. Ampliar esta proposta para os
outros setores constitui o maior desafio para o desenvolvimento territorial. De fato,
no Território da BR-163, o modelo de desenvolvimento sempre foi baseado na exploração predatória dos recursos naturais, prevalecendo assim o desenvolvimento
econômico sobre as dimensões sociais e ambientais.
A pecuária, a exploração madeireira e a garimpagem são atividades econômicas que
têm em comum a sua informalidade e ilegalidade, tanto na constituição do estabelecimento, quanto no seu funcionamento e na contratação de mão de obra. Elas são
baseadas na extração não sustentável dos recursos naturais e não contribuem para
fazer permanecer o homem no campo. Nessas condições, como aceitar torná-las
protagonistas do processo de desenvolvimento conjuntamente com o governo?
Para esses setores, a noção de “territorialidade”, como definido nos conceitos teóricos, não tem muito sentido, nem sequer no aspecto produtivo. De fato, nenhuma dessas atividades econômicas presentes no Território da BR-163 apresentam
sinais de integração numa cadeia produtiva (da produção até a transformação
do produto).
No entanto, a mineração, a pecuária e a exploração madeireira tiveram e ainda
têm um papel fundamental na estruturação do Território da BR-163. A garimpagem tem um impacto, sobretudo no aspecto econômico e social, sendo o atrativo
no aumento do fluxo migratório em direção desta região e envolvendo uma alta
oscilação ocupacional humana. É interessante notar que nos anos 1970, a garimpagem tinha uma conotação positiva de ocupação territorial, e era incentivada pelo
governo militar. Somente nos anos 1990, com a tendência ambientalista alcançada
pelo mundo, a garimpagem passou a ser uma atividade marginal.
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O setor madeireiro teve e ainda tem um papel fundamental no Território da
BR-163, pois é ele que abre as estradas e, portanto, permite a entrada de novos
atores. É também o setor industrial que mais emprega pessoas no Território da
BR-163 depois da mineração. Este argumento é largamente utilizado em favor dos
madeireiros como chantagem para justificar a continuidade de suas práticas ilegais. A intensificação da exploração madeireira ocorreu principalmente no sul do
Território da BR-163 devido à decadência da atividade madeireira no norte de Mato
Grosso, obrigando as serrarias a se mudarem para o trecho paraense da BR-163,
com destaque para o município de Novo Progresso e as localidades de Castelo de
Sonhos e Moraes de Almeida (FASCIONI et al, 2005). “Assim, está se desenvolvendo
um novo ‘ordenamento territorial’ no Estado do Pará, fazendo com que um fluxo de
migrantes do norte de Mato Grosso vá transferindo parte das atividades econômicas
desta região para o sudoeste paraense” (FASCIONI et al, 2005).
A pecuária tem um impacto na ocupação do espaço, estando presente em todo o
território, mas não absorve a mão de obra e, portanto, não favorece a permanência
do homem no campo. Este modelo de ocupar a região pela “pata do boi”, ou seja,
pela introdução da pecuária de corte em pastagens cultivadas, foi escolhido por
sua capacidade em ocupar grandes áreas e pelo baixo custo do processo. O apego
pela terra é forte na pecuária, atividade que nem sempre responde a uma lógica
econômica, contrariamente à garimpagem que está em busca do maior lucro o
mais rapidamente possível. A pecuária dinamiza a economia local por meio das
feiras onde se conta com a presença de empresas e serviços nem sempre ligada à
agropecuária, servindo assim de vitrine, como por exemplo, o caso das joias.
A pecuária está diretamente relacionada com as estradas enquanto a extração
mineral não escolhe sua localização. Ela se localiza onde estão as jazidas de ouro e
algumas áreas ainda são acessíveis somente de avião. Isto é inclusive visível na denominação do Território da BR-163, conhecido no setor da mineração como “Vale do
Tapajós”. No entanto, a rodovia Transgarimpeira (ramal que vai de Moraes Almeida
até Crepurizão) é importante para a garimpagem. De fato, ela dá acessos à área
central da Reserva Garimpeira e por ela são transportados produtos derivados de
petróleo, alimentos e materiais de construção, essenciais ao pleno funcionamento
das atividades auríferas.
Integrar o conceito de território é mais fácil para agricultura familiar do que para
os outros setores, pois se considerarmos, de forma simplificada, a abordagem territorial, no sentido de “espaço de convivência, de construção, recuperação da cultura
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e lugar em que oportunidades de geração de renda e de interação social inéditos se
exprimem” (ABRAMOVAY, 2005, p.35), podemos dizer que é uma concepção que há
anos já vem sendo usada pelos movimentos que lutam pela agricultura familiar.
Pois, no contexto geral de êxodo rural, estes movimentos tentam, desde vários
anos, diversificar os setores presentes na região rural, para oferecer mais oportunidades aos filhos dos agricultores, para que, mesmos se eles não trabalharem mais
diretamente na terra, pelo menos permaneçam nesse meio rural e não tenham
que ir para a cidade. Assim, como diz Abramovay (2005, p.35), “a luta pelo fortalecimento da agricultura familiar tem, por si só, uma dimensão territorial extraordinária”. A agricultura familiar é considerada pelos seus defensores como um modo de
vida. Mas já a agricultura por si só, ou seja, a agricultura vista pelo setor empresarial, não é nada mais que um setor econômico (ABRAMOVAY, 2005), tanto quanto
todas as outras atividades empresariais.
Apesar de ser dificilmente possível que um verdadeiro desenvolvimento territorial
se realize sem a participação de todos os atores em torno de um projeto comum, e
embora seja verdade que a agricultura não é a única atividade com capacidade de
dinamizar os territórios, não devemos esquecer que num território como o da BR163, as atividades agrícolas são essenciais na estruturação do território e, portanto
não se pode minimizar a importância da agricultura familiar. Ao dar muita atenção aos outros setores, corre-se o risco de cair no outro extremo, de não dar o justo
valor à agricultura familiar, sobretudo num território onde outras atividades não
agrícolas quase não existem. Assim, embora o MDA não possa levar sozinho essa
discussão de desenvolvimento territorial, ele é o ministério mais adequado para,
pelo menos, lançar esta discussão. Cabe lembrar que ainda se trata de um processo
novo e de longo prazo. E de toda maneira, ao comparar aos instrumentos clássicos
de ordenamento territorial, de forte impacto visível em curto prazo, que vinham
até então sendo aplicados neste território, como a construção de rodovias, ou a
mais recente criação de unidades de conservação, se pode dizer que a política territorial do MDA só poderá ter um impacto mais reduzido a curto prazo. No entanto, o
que parece mais urgente é a integração na discussão da atividade garimpeira, não
somente pela importância que ela tem no território no aspecto social e econômico,
mas também pelo vínculo que ela mantém com a agricultura familiar e com o potencial retorno dos garimpeiros à condição de colonos com o declínio da garimpagem, devido à exaustão dos depósitos auríferos de fácil extração.
Outra crítica feita à política territorial do MDA, e mais preocupante, é que a ideia
de ter uma política de atuação diferenciada para cada território ainda ficou
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somente na idealização do programa e não chegou a ter uma aplicação concreta.
Se a SDT⁄MDA não propôs uma metodologia a ser utilizada em todos os territórios,
ela também não propôs uma metodologia específica para cada um dos territórios
rurais existentes no Brasil. Ela simplesmente não elaborou quadro de trabalho que
orientasse os atores locais. No Território da BR-163, isto resulta em uma paralisia
nas atuações, não se sabe o que fazer. Quanto ao PTDRS, por exemplo, os membros
da Ciat do Território da BR-163 se sentem inseguros em fazê-lo sozinhos. De um
modo geral, os participantes da Ciat não conseguiram ainda assimilar o processo
de desenvolvimento territorial de maneira aprofundada. Isto é devido à quase
inexistência de momentos de reflexão teórico-conceitual e dos fundamentos do
desenvolvimento territorial. Soma-se a isto as dificuldades encontradas pelos
atores locais em elaborar os projetos, levantando então a questão de capacitação
dos atores.
É verdade que a SDT se propõe a realizar vários cursos (a exemplo, tem-se cursos de
especialização em cooperativismo, em desenvolvimento rural sustentável, aprofundamento conceitual e metodológico sobre associativismo e cooperativismo, economia solidária, educação do campo, assistência técnica) (SDT/MDA, 2006), desde que
os mesmos sejam “demandados pelos atores sociais”. Mas como demandar algo
que nem se tem conhecimento de sua existência?
Assim, esta política está atravessada por uma espécie de contradição: por um lado,
uma de suas metas é o fortalecimento da gestão social, mas, por outro lado, todo o
processo metodológico está baseado na hipótese que já se tenha alguns requisitos
de organização e capacitação na população local em geral. No caso do Território da
BR-163, onde não se tem tais condições, como garantir participação sem um fortalecimento prévio dos atores sociais para que passem realmente a participar?
A noção de “território” no desenvolvimento está cada vez mais sendo utilizada,
ganhando assim o estatuto do “politicamente correto”, do mesmo jeito que hoje já
não se pode mais falar de “desenvolvimento” sem falar de “sustentável”, mas sem
que, no entanto isto saia do discurso e chegue à prática efetiva.
A política do MDA, em se pretender “territorial”, acaba criando expectativas para os
atores locais. Expectativas que se não forem atendidas (o que corre o risco de acontecer por esta política não ser na realidade “territorial”) pode criar um desinteresse da
população local em participar novamente de qualquer outro tipo de proposta semelhante. E, consequentemente esta proposta de desenvolvimento territorial, por mais
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bem intencionada que seja, na prática pode estar enfraquecendo o capital social
que justamente ela pretende fortalecer. Cabe lembrar que a colonização do sudoeste do Pará se deu por meio de grandes ilusões: ilusão alimentada pelo governo de
ter uma terra, ilusão de se enriquecer graças ao ouro, e hoje ilusão do asfaltamento
da BR-163 e sempre seguida de profundas desilusões. Isto de certa forma também
vem acontecendo com a proposta de desenvolvimento territorial do MDA. De fato,
como toda nova iniciativa, a proposta do MDA gerou um entusiasmo entre os atores
locais. Mas, em função da lentidão na operacionalização das ações, observa-se um
interesse decrescente por parte dos atores locais em participar da Ciat.
Por isto, os projetos que devem ser financiados pelo recurso do programa carregam
a enorme responsabilidade de manter o interesse dos atores locais em discutir o
desenvolvimento territorial. Podemos afirmar que, somente após o início da implementação de alguns projetos, se poderá iniciar uma real discussão sobre desenvolvimento. Ou seja, o investimento pessoal em participar de um processo de discussão
sobre o desenvolvimento territorial encontra sua recompensa num sentimento de
“utilidade”, ou seja, ele se alimenta de “vitórias”. Sem este aspecto gratificante que é
a realização dos projetos, o investimento pessoal nessa discussão só diminuirá.
Constata-se que a maioria dos membros da Ciat, e de forma mais geral dos profissionais que atuam neste território, são pessoas que estão nesta região a menos
de um ano, pois os que já estão presentes há mais tempo já se desanimaram em
participar deste tipo de processo, porque “tudo se limita simplesmente na elaboração de planos e nada sai do papel”. E isto é um obstáculo seríssimo ao desenvolvimento territorial, pois esses profissionais não conhecem suficientemente a
realidade do território para poder orientar o desenvolvimento territorial. E quando
eles começam a ter certo conhecimento, pelo fato das políticas não atenderem a
suas expectativas para recompensar os esforços nela investidos, eles se desanimam e deixam de participar do processo. E como seus conhecimentos não estão
sendo sistematizados, as novas pessoas que entrarão em ação deverão de novo
aprender com seus próprios erros. Assim temos um ciclo vicioso, no qual o processo
de desenvolvimento territorial não encontra condições para evoluir.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisar políticas públicas numa região caracterizada pela baixa governança já
é bastante delicado. De fato, torna-se difícil distinguir as carências devido a uma
má concepção da política pública,daquelas devido ao simples fato que as ações
propostas não estão sendo aplicadas. Ainda mais, no Território da BR-163, a política
territorial do MDA está em via de implantação, portanto só se pode tirar conclusões preliminares nesta análise.
De acordo com os resultados deste estudo, percebeu-se a complexidade de se
pensar o desenvolvimento territorial numa região como do sudoeste do Pará. O
conceito de frente pioneira carrega a visão de mundo novo, de vazio demográfico
e de exploração intensiva de recursos naturais. A realidade, na verdade, é bem
mais complexa. Essa região não é vazia, as populações que lá vivem têm passado
e história. Contrariamente ao que se pensa, essa região já entrou na globalização
há décadas com o ciclo da borracha. A última experiência de grande escala foi Fordlândia3 lançada nos anos 1920. Por tanto, todos estes conceitos predefinidos: “território”, “frente pioneira”, e até mesmo os mais comuns como “pecuaristas” devem
ser utilizados com cuidado, para evitar generalidades, principalmente quando é
questão de políticas públicas. O verdadeiro critério é, in fine, a melhoria das condições de vida das pessoas que lá moram. Ao contrário do modelo da Serra Pelada, no
Pará, há de esperar que possa prevalecer o modelo de Ouro Preto, em Minas Gerais,
para que as riquezas extraídas do solo e da terra possam contribuir ao verdadeiro
desenvolvimento do Território Rural da BR-163 e ajudar as populações que lá vivem.

3
Em 1927, Henry Ford adquiriu uma área de 25.000 Km2 no município de Aveiro para plantar seringueiras. Mas um micro-organismo dizimou as plantações. Em 1945, Ford revendeu a área ao governo
brasileiro após um prejuízo de mais de 20 milhões de dólares.
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O DESAFIO DE SE PENSAR
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E
GOVERNABILIDADE NA FRONTEIRA DA BR-163
ROSANA GISELE CRUZ PINTO DA COSTA,
RICHARD PASQUIS & MAIRA LE MOAL

INTRODUÇÃO
O desafio de se pensar o desenvolvimento territorial numa nova fronteira da Amazônia brasileira requer uma analise histórica das políticas de base territorial, das
especificidades da região e da inovação social que se processa no coração da Amazônia e passa a ser referência para o planejamento do desenvolvimento regional.
Como pano de fundo deste estudo, está o fato de que há mais de um século a
região amazônica sofre um processo de ocupação e integração com repercussões
sociais e ambientais graves. Os sucessivos governos adotaram sistematicamente
uma atitude interventiva, com a implantação de ambiciosos projetos de extração
dos recursos naturais, bem como de colonização do espaço considerado vazio para
viabilizar a integração à economia mundial (PASQUIS et al, 2007; HEBETTE, 2004).
A partir dos anos de 1980, sob o impacto das políticas de ajuste estrutural dos
organismos financeiros internacionais, progressivamente o Estado se enfraquece
ao ponto de tornar-se um Estado mínimo, que se limita a um papel principalmente
normativo, com poder de intervenção muito restrito (LE TOURNEAU et al, 2006).
Uma conjuntura favorável à abertura e à liberação econômica nacional, em que o
setor patronal tomou, gradativamente, o lugar do Estado e, com o objetivo de satisfazer seus próprios interesses, privatizou os bens comuns e socializou as externalidades negativas de suas atividades produtivas.
Nesse novo processo de intervenção, o setor privado, devido a seu poder de influência e de fazer lobby, se beneficiou significativamente das políticas públicas
aplicadas na região. A coalizão público-privada, nesse caso, favorece a expansão de
um modelo que dá prioridade aos bens privados em detrimento dos bens públicos
e que se traduz em ocupação desordenada das terras.
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As commodities se tornaram, de modo geral, o novo motor econômico da onda
atual de ocupação da região amazônica. Elas intensificam a incorporação de terras
ao sistema produtivo da soja que, apesar de ter trazido divisas ao País, não tem
trazido benefício às populações tradicionais e aos moradores da região. Pelo contrário, tem promovido graves problemas sociais e culturais. O sistema de produção
é altamente mecanizado, disputa áreas produtivas e de ótima localização com a
produção familiar e com as populações tradicionais e, consequentemente, ocasiona desequilíbrios socioambientais e territoriais.
Nesse cenário, a economia de mercado adquiriu um papel decisivo ao definir os
processos e suas dinâmicas, utilizando-se do Estado e excluindo a sociedade civil
(VARGAS & PASQUIS, 2007). Com o fim dos regimes totalitários e a abertura democrática, diversos grupos sociais se organizaram e constituíram movimentos sociais,
que passaram a reivindicar transparência e participação na gestão pública. Transformação que leva à constituição de uma sociedade civil mais ativa, e também
mais complexa, com grande diversidade de atores sociais, acirrando, ainda mais, a
esquizofrenia da intervenção do Estado.
Frente à dinâmica econômica privada e à baixa eficácia dos instrumentos clássicos
de controle sobre o Poder Público (AGUIAR & PASQUIS, 2007), a sociedade civil dos
estados do Pará e Mato Grosso se articulou em torno de uma proposta de desenvolvimento socioambiental para a área de influência da rodovia BR-163, o que culminou na elaboração de uma plataforma de ações necessárias ao desenvolvimento
sustentável da região (IPAM, 2004; FERREIRA, 2007). Essas propostas foram apresentadas ao governo federal que, de imediato, constituiu um Grupo de Trabalho
Interministerial para assumir o processo.
Desde então, o governo federal intensificou o processo de planejamento regional na Amazônia, mediante a elaboração do Plano Amazônia Sustentável (PAS)
e convocou todos os ministérios a coordenar suas ações em torno de projetos
de desenvolvimento territorial. Para tanto, foi criada uma nova secretaria no
Ministério de Desenvolvimento Agrário, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT). Essas novas posturas do Estado também se refletem no Ministério
do Meio Ambiente (MMA), quando a então ministra Marina Silva propôs a todos
os ministérios que o meio ambiente estivesse na transversalidade das políticas
ministeriais (SARAGOUSSI et al, 2005).
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Com base no contexto acima, verifica-se que o governo federal encontra na região
central da Amazônia um terreno fértil para a implementação de suas políticas de
desenvolvimento territorial e de infraestrutura. Coincidentemente, é nessa região
que a expansão da soja vem sendo acelerada, impulsionada pelos projetos de asfaltamento de rodovias, como por exemplo, na área de influência da rodovia BR-163.
Logo, a expansão da soja na Amazônia hoje é um dos principais desafios a ser enfrentado no desenvolvimento territorial. Desafio que se multiplica, uma vez que as
políticas de desenvolvimento territorial promovidas na Amazônia continuam sem
levar em consideração as especificidades da região e tentam replicar processos
adotados em outras regiões do Brasil e de países europeus. Isso se reflete de forma
prática na implementação dessas políticas.
Apesar das boas intenções e dos espaços criados para construir negociações e
consensos entre os atores sociopolíticos nos diversos níveis de governança, na
prática, essas tentativas de diálogo acabam se tornando monólogos. Os espaços
foram criados, mas ainda apresentam muitas dificuldades estruturais e funcionais.
Acima de tudo o governo ainda não consegue assumir seu papel de promover e
mediar os diálogos e acaba por transferir essa responsabilidade a representantes da sociedade civil. As mudanças nas políticas de desenvolvimento territorial
acontecem de direito, mas ainda não de fato. Para demonstrar essa hipótese, este
estudo caracteriza as mais recentes políticas públicas territoriais na Amazônia, especificamente as aplicadas no caso da fronteira da BR-163, e analisa as contradições
entre elas e as condições de execução.

CONCEITOS E METODOLOGIAS DE ANÁLISE DAS
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL:
ESTUDO DE CASO SOBRE A FRONTEIRA DA BR-163
Se o território é entendido, de forma genérica, como o conjunto de vínculos estabelecidos entre diferentes âmbitos sociais num determinado espaço delimitado pela
ação humana, é necessário, então, conhecer os atores que estabelecem esses vínculos, qualificar os mesmos e avaliar suas ações (OLIVEIRA et al, 2005). É importante
também considerar que o desenvolvimento territorial é um desafio enorme, tanto
pelo fato de abranger as dimensões social, econômica, ambiental e política, quanto
por compreender conceitos abstratos, tais como o sentimento de apropriação do

107

território. Para esta pesquisa, alguns meses foram dedicados a identificar, caracterizar e entender todos os fatores favoráveis e desfavoráveis para o desenvolvimento
territorial, especificamente sobre o Território Rural da BR-163, uma porção da região
oeste do Estado do Pará (CARVALHO, 2007).
Assim, este estudo priorizou a abordagem territorial do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), dispondo-se a apresentar e analisar em que medida a proposta aplicada no Território da BR-163 permite um autêntico processo de desenvolvimento territorial, com as condições mínimas de relações para o estabelecimento
de governança, de organização da produção e de valorização do capital social.
De forma resumida, as perguntas que buscamos responder neste estudo são:
Quais políticas de desenvolvimento territorial estão sendo desenvolvidas na Amazônia? Quais políticas conseguem se estabelecer a partir da realidade regional? Em
que condições e em a que medida a proposta do MDA pode realmente ser considerada territorial no caso BR-163? Quais as características que indicam dificuldades e
avanços nessa direção?

AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
A maioria das políticas agrárias, de assistência técnica ou de crédito rural implementadas no setor rural nas últimas décadas no Brasil foram centralizadas na
esfera federal e não levaram em conta as particularidades locais. Essas políticas
revelaram-se, portanto, insuficientes para gerar um desenvolvimento rural equitativo no País. A partir dessa constatação, o desafio passa a ser o de pensar uma nova
política de desenvolvimento e um novo método de ação governamental. Foi nesse
contexto que experiências bem-sucedidas na Europa, como o programa Leader
(Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale), motivaram a abertura da discussão do desenvolvimento territorial no Brasil (GUANZIROLLI, 2006).
Na primeira gestão do Governo Lula, orientações claras foram dadas aos diferentes ministérios, relativas a quatro diretrizes: 1) a relevância da dimensão
territorial na definição dos programas de ações; 2) a redução das desigualdades;
3) o desenvolvimento local; e 4) o papel do meio ambiente no desenvolvimento
econômico. Nesse contexto, o desafio governamental passou a ser o de tornar o
desenvolvimento territorial1 uma proposta concreta de coordenação e de integraO desenvolvimento territorial é um processo integrador e autogerador que leva em consideração as
dimensões econômicas, político-institucionais, socioculturais e ambientais dos territórios.

1
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ção das políticas públicas no âmbito dos diversos espaços geográficos, marcados
por um processo estruturante de transformações sociais. Logo, no governo federal as iniciativas de base territorial se expandem a vários ministérios e alcançam
o status de políticas públicas. Essas políticas são apresentadas com uma abordagem apropriada ao desenvolvimento sustentável.
Assim, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) lançou,
no início do primeiro Governo Lula, o programa Fome Zero e criou os Consórcios
Intermunicipais de Segurança Alimentar e Desenvolvimento (Consad), baseado
na seguinte hipótese: “existem problemas locais que extrapolam os limites municipais. Portanto, o enfrentamento destes problemas, em muitos casos, poderia ter
mais viabilidade se realizado por meio de um nível de articulação entre grupos de
municípios unidos por laços de identidade social, cultural, ambiental, tecnológico ou
econômico” (GUANZIROLLI, 2006).
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou o Projeto de Gestão Ambiental
Rural (Gestar), cujo objetivo é formular planos de gestão ambiental para o setor
rural e também tem implementado a Agenda 21 como instrumento de promoção
do desenvolvimento sustentável em nível municipal. O Ministério de Integração
Nacional (MIN) lançou a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR),
que definiu como território de atuação as mesorregiões diferenciadas. A PNDR está
voltada para a redução das desigualdades regionais e também para a valorização
da diversidade sociocultural e ambiental (MACHADO, 2006). O Ministério das Cidades (MC) implementou o Plano Diretor Participativo Municipal (PDM), instrumento
para promover o desenvolvimento dos municípios.
Entre esses ministérios, o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) foi o que
mais aprofundou a reflexão sobre o desenvolvimento territorial, com a criação da
Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) e do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (antigo Pronat, hoje PDSTR).
O MDA ficou encarregado da implementação e do apoio aos territórios rurais.
As ações foram iniciadas a partir da definição de territórios prioritários do ponto
de vista da agricultura familiar (LE MOAL, 2007).
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A POLÍTICA DA SDT/MDA
A SDT define o território2 como “um espaço físico, geograficamente definido,
geralmente contínuo, compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por
critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a
cultura, a política e as instituições – e uma população, com grupos sociais distintos,
que se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde
se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão (social,
cultural e territorial)” (portal do MDA/SDT – www.mda.gov.br⁄sdt).
Para a delimitação dos seus territórios de ação, a SDT⁄ MDA definiu quatro parâmetros fundamentais: 1) territórios ditos “rurais”, ou seja, territórios onde predominam os “elementos rurais” (menor grau de artificialização do ambiente quando
comparado com áreas urbanas e maior peso dos fatores naturais), incluindo “os
espaços urbanizados que compreendem pequenas e médias cidades, vilas e povoados” (regiões geográficas que apresentam densidade demográfica menor do que
80 hab/km e população média por município de até 50.000 habitantes); 2) regiões
onde há uma concentração de pessoas que se caracterizam como beneficiários de
programas do MDA (agricultores familiares, ribeirinhos, quilombolas, pescadores,
famílias assentadas por programas de reforma agrária e famílias de trabalhadores
acampados); 3) áreas de prioridades de ação do governo federal; 4) áreas onde há
certo “nível de organização do capital social” e uma “convergência de interesse e
participação da sociedade civil e governo”.
Nos territórios definidos a partir desses parâmetros, a SDT/MDA promoveu a criação
de Comissões de Implantação das Ações Territoriais (Ciat) para coordenar as ações
de elaboração do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS), a
partir do qual se espera que cada território tenha condições de autogerir suas ações.
Segundo Guanzirolli (2006), “o conceito de território está relacionado diretamente com a ideia de
poder, no seu sentido amplo, ou seja, nas suas diversas origens e manifestações, mas sempre focando
sua projeção no espaço. Este poder tem as seguintes dimensões:
• política (referida às relações espaço-poder em geral), em que o território é visto como um espaço
delimitado e controlado, por meio do qual se exerce um determinado poder, muitas vezes (mas não
exclusivamente) relacionado ao poder político do Estado;
• cultural (muitas vezes culturalista) ou simbólico-cultural: aquela que prioriza a dimensão simbólica
e mais subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, como um produto da apropriação/valorização
simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido;
• econômica (muitas vezes economicista), que enfatiza a dimensão espacial das relações econômicas, o território como fonte de recursos e/ou incorporado no embate entre classes sociais e na relação
capital-trabalho, como produto da divisão “territorial” do trabalho, por exemplo.

2
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ESTADO E COLONIZAÇÃO NA
REGIÃO DE INFLUÊNCIA DA BR-163
Na área de confluência da BR-163 com a BR-230 (Cuiabá-Santarém e Transamazônica), há mais de 30 anos, pequenos, médios e grandes produtores agropecuários,
garimpeiros, mineradores e extratores de madeira ocupam desarticuladamente
o espaço e usam os recursos naturais. Esse processo de ocupação segue estratégias setoriais bem definidas e, em geral, se sobrepõe à área em que o poder
estatal induz políticas públicas territoriais. Isso ainda acontece porque não existe
apropriação social da iniciativa de análise coletiva das políticas públicas de
ordenamento territorial implementadas na região. Tampouco há articulação por
parte dos governos para avaliar a pertinência, a eficiência e a eficácia dessas políticas para o contexto local ou para que atuem de forma convergente, no sentido
de otimizar recursos humanos e financeiros e possibilitar resultados concretos
aos moradores do território.
Uma vez que a população tem pouco acesso às informações sobre as políticas
públicas e sobre a evolução das bases paradigmáticas do desenvolvimento e do
crescimento econômico. Aqueles que conseguem obter informação não a multiplicam e não promovem o diálogo com os demais atores locais. Assim, é estabelecido
um processo que contribui para perpetuar a polarização de opiniões entre a população local, enquanto as decisões sobre o desenvolvimento regional ou municipal
continuam centralizadas nos gestores públicos municipais, estaduais e federais.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
Em geral, as políticas públicas de ordenamento territorial na Amazônia receberam pouca atenção por parte do governo federal e, por isso, não influenciaram a
região significativamente. Porém, a retomada das grandes obras de infraestrutura foi especulada no Plano Plurianual, fato que despertou interesse pelo espaço
do entorno dessas obras, inclusive a pavimentação da rodovia Cuiabá-Santarém
(Figura 1). Esse projeto foi priorizado na primeira gestão do Governo Lula, com o
objetivo de deslanchar um modelo de desenvolvimento associado a essa gigantesca obra de infraestrutura.
Desde então, houve um processo de construção de propostas por parte dos governos e de setores da sociedade civil, com várias consultas públicas dando lugar ao
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Plano de Desenvolvimento Sustentável da Área de Influência da BR-163, a partir
da consolidação de um conjunto de macrodiretrizes de desenvolvimento regional.
Nesse mesmo período, iniciam-se os procedimentos de descentralização das políticas públicas de ordenamento e desenvolvimento territorial, em que o governo federal dispõe de incentivos financeiros para que os municípios cumpram os acordos
internacionais estabelecidos para a construção da Agenda 21 e para a elaboração
dos Planos Diretores e Zoneamento Ecológico-Econômico nos municípios. Em fins
de 2004, surgem os programas de apoio à gestão ambiental e territorial.
Existe também, na área estudada, outra iniciativa de ordenamento territorial do
governo federal e estadual: o Zoneamento Ecológico-Econômico da BR-163 (ZEE BR163). Nesse documento, o governo federal delimita um conjunto de zonas e define
seus respectivos usos potenciais. O governo estadual, por usa vez, cria um projeto
de lei para implementá-lo.
O ZEE não pertence a uma política específica. O objetivo é que essas informações
sejam utilizadas como subsídios para a elaboração de políticas de desenvolvimento regional (infraestrutura, ordenamento fundiário e fomento às atividades econômicas). Cabe salientar a falta de articulação entre essas políticas de ordenamento
territorial, que pode ser percebida pelo fato de que somente o Gestar (MMA) e o
PDSTR (MDA) adotaram o mesmo território de atuação, enquanto as demais políticas seguem outra base territorial.

TERRITÓRIO OU TERRITÓRIOS
Os vários territórios – mineradores, florestais, madeireiros e agropecuários – estão
criando expectativas dispersas e muitas vezes até contraditórias na área da BR163. Percebem-se o “território do povo do rio” e o “território do povo da estrada”. O
primeiro, ao longo do rio Tapajós e de seus afluentes, foi marcado pelos processos
de ordenamento das ocupações realizadas por populações nativas e por famílias
nordestinas, sobretudo cearenses, que fugiram da seca e foram atraídas pela valorização da borracha e outras plantas nativas.
O segundo surge em outro período da história amazônica, quando a abertura das
estradas Transamazônica e Cuiabá-Santarém permite a ocupação da floresta e o início do desenvolvimento rural, mesmo que sem atender à demanda dos diferentes
atores sociais da região. Esse imenso território foi transformado por essas estradas
em um modelo tipo espinha de peixe, que facilita o acesso a terras e a florestas.
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Essas estruturas viárias propiciaram os surtos da mineração, da pecuária e da madeira, que influenciam processos de desenvolvimento regional até os dias de hoje
FIGURA 1 – OS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DA BR-163

FONTE: IPAM, 2005

O TERRITÓRIO DA BR-163
E SEUS DESAFIOS
Dentre as características do Território da BR-163, podemos destacar várias que
constituem desafios a serem enfrentados por qualquer política ou instrumento
que pretenda incidir no desenvolvimento sustentável e no ordenamento territorial (FASCIONI et al, 2005). São elas: um território construído em torno de grandes
ilusões; território com baixa densidade demográfica e população com elevada taxa
de analfabetismo; imensas dificuldades da vida no campo; por ser uma área de
fronteira agrícola em expansão, onde predomina uma população com um espírito
pioneiro, e que ainda cultiva uma cultura individualista; onde tem uma disputa
política partidária forte, que dificulta o diálogo e os consensos; e onde há “eternos”
obstáculos de ausência de infraestrutura de apoio ao desenvolvimento.
É neste contexto que se insere a ambiciosa proposta de desenvolvimento territorial
do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) na área de influência da BR-163
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UM PROCESSO EM CONSTRUÇÃO
O território de identidade da BR-163 é muito recente. Essa percepção e noção começaram a existir de forma mais clara e coletiva a partir de 2003, com a criação do
Fórum dos Movimentos Sociais da BR-163. Antes não se percebia o sentimento de
pertencimento a um território com a abrangência reconhecida hoje. Os territórios
eram setoriais, focados na ação municipal e, em alguns casos, comunitária.
Em 2004, esse sentimento de pertencimento territorial se reafirma com a construção
e a negociação de um projeto com o MMA para desenvolver o programa de Gestão
Ambiental Rural – Gestar. Em 2005, no entanto, o processo de construção se fragiliza
com interferência exógena de implementação da Comissão de Implementação de
Ações Territoriais (Ciat) pela SDT/MDA, que não aplicou os métodos participativos
e construtivos que possibilitassem a apropriação do processo pelas organizações
locais. A instalação da Ciat promoveu de início uma fragmentação social, acirrou
conflitos e criou expectativas que iam além do que poderia ser atendido de imediato.
Problemas gerados na instalação da Ciat persistem, uma vez que não há uma
ação prioritária da SDT/MDA para suprir a deficiência da ação inicial, entre elas
a ausência de um acompanhamento de técnicos e coordenadores da SDT nas
reuniões ordinárias.
Aos poucos o processo começa a ter uma nova configuração, por influência de
ações de instituições da esfera governamental estadual e de instituições não
governamentais, que contribuem para o desenvolvimento de capacidades locais
de gestão e planejamento de projetos de desenvolvimento territorial. Ou seja, o
processo está numa fase em que a discussão sobre desenvolvimento territorial é
recente e, por enquanto, restrita a alguns membros da Ciat.

ESTRUTURAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DEFICITÁRIAS
As experiências brasileira e internacional têm demonstrado a importância do surgimento de um espaço de discussão no território (consórcios de municípios, fóruns,
conselhos, comitês, agências, etc.), no qual diferentes atores concentrem interesses
para priorizar e orientar as ações de desenvolvimento. Nos territórios onde não existe
tal instância, como era o caso do Território da BR-163, a SDT/MDA incentiva a criação de
comissões de caráter colegiado, como é o caso da Ciat. A estratégia objetiva que cada
território seja gerenciado de forma participativa pelos atores locais (SDT/MDA, 2004).
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As principais atribuições da Ciat são: sensibilizar, comprometer, articular e coordenar os atores sociais do território, com vistas à construção coletiva do Plano
Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) e de seus respectivos
projetos estruturantes. Essas atribuições estão distribuídas entre as três instâncias
de gestão: Plenária, Núcleo dirigente (ND), Núcleo Técnico (NT).

METODOLOGIA APLICADA NO TERRITÓRIO DA BR-163
Inicialmente, houve um problema de alinhamento conceitual e metodológico na
equipe técnica do MDA. A deficiência quantitativa e qualitativa da ação inviabilizou o processo de sensibilização e capacitação que estava previsto no programa e
que foi implementado em outros territórios. Esse procedimento é de fundamental
importância para o fortalecimento da articulação embrionária existente nas áreas
prioritárias de estabelecimento dos territórios, já que em geral existe algum processo de articulação em curso, como é o caso do Fórum dos Movimentos Sociais da
BR-163 que apresentava uma coesão social entre organizações sociais representativas da agricultura familiar. Esse núcleo deveria ter sido fortalecido e ampliado com
os processos de sensibilização e articulações preliminares, os quais foram deixados
de lado para a discussão sobre os recursos e sua aplicação e os projetos.
Metodologicamente, a Ciat BR-163 iniciou suas atividades desarticulando o coletivo/
colegiado e alimentou um sentimento negativo de disputa por recursos, em contradição com o que o programa propõe. Hoje, as organizações participantes dos colegiados de gestão trabalham para desmistificar essa questão e retomar a coesão que
existia anteriormente, ligada às ações do Fórum dos Movimentos Sociais da BR-163.

ASPECTOS LIMITANTES DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL DO MDA NA BR-163
Embora essa experiência da Ciat seja ainda bastante recente, já é possível detectar alguns aspectos que poderão comprometer a iniciativa de desenvolvimento
territorial na fronteira da BR-163. Existem incoerências entre a política de desenvolvimento territorial e a ação da SDT/MDA. A instituição se propõe a conduzir o diálogo, mas não consegue manter conversas permanentes com as instâncias executoras da política territorial na fronteira da BR-163. Esse fato passa a impressão de que
a SDT não está apta a cumprir seu papel de mediadora, ação permanentemente
demandada em regiões fronteiriças. A efetivação do diálogo com vistas à construção de consensos sobre o desenvolvimento territorial precisa de mediação.
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Percebe-se, então, que ainda há necessidade de a SDT/MDA provar de fato a sua legitimidade no Território da BR-163 frente à ampla demanda dos participantes, que é
sempre superior à capacidade de atendimento pelo Estado. A ausência da mediação
dos conflitos e a não concretização dos projetos estão promovendo novos conflitos
e criando sentimentos de frustração entre os participantes. Isso pode levar a uma
degradação das relações existentes antes da implantação da política na região.
Hoje, a iniciativa da Ciat na fronteira da BR-163 se restringe aos agentes públicos ou
privados ligados à agricultura familiar, público-alvo do MDA. Por essa razão, a iniciativa caracteriza-se muito mais como uma política setorial do que como uma política
de desenvolvimento territorial, que necessariamente pressupõe a intersetorialidade
com multifuncionalidade.
Nesse contexto, cabe refletir sobre a seguinte afirmação de Abramovay (2005) em
relação aos riscos de tal política: “O primeiro é a transformação das estruturas conciliares em uma espécie de correia de transmissão em que os representantes locais se legitimam por sua capacidade de obter recursos e o Estado adquire uma base social de
apoio para sua própria política. O segundo é que os atores mais importantes de sua
dinâmica econômica, social, política, cultural e que respondem pelos investimentos
produtivos realizados na região não estejam presentes nestes. Assim, a ausência dos
empresários dos conselhos afasta estas organizações de sua missão básica, reforça sua
natureza reivindicativa e inibe sua capacidade de formulação de projetos inovadores”.
Do ponto de vista do MDA, é lógico atender somente ao seu público. No entanto,
pode-se questionar o fato de uma política de desenvolvimento territorial ambiciosa estar localizada nesse ministério, que possui um orçamento limitado para seu
atendimento. Por mais diversos que sejam os agentes públicos ou privados ligados
à agricultura (organizações não governamentais, técnicos do governo, militantes políticos, sindicais), não é possível imaginar que a junção deles sem a participação do
setor produtivo seja suficiente para produzir, no plano local, uma dinâmica propícia
ao desenvolvimento territorial (ABRAMOVAY, 2005). Curiosamente, até então, esse
problema não foi identificado pelos membros da Ciat do Território da BR-163 como
limitante ao desenvolvimento territorial.
Em outro território, a região de influência da Transamazônica, geograficamente
próxima ao Território da BR-163, verifica-se que à medida que a participação vai se
ampliando, essa característica setorial diminui, pois “sempre tem um camarada,
que, mesmo fazendo parte de entidades ligadas à agricultura familiar, defende os in-
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teresses dos madeireiros e fazendeiros” 3. Assim, indiretamente, estes acabam representando os interesses dos outros setores que não têm representação institucional.
Vale destacar que, no contexto do Território da BR-163, as representações governamentais da escala municipal são originárias do setor empresarial madeireiro, da
agropecuária e da mineração. Durante as representações institucionais na Ciat,
eles não se desligam do interesse privado do qual se originam, confundem papéis
e acabam por representar de fato os interesses da iniciativa privada.

PARTICIPAÇÃO LIMITADA
Na questão da participação, foi questionada a possibilidade de a Ciat contar com
pessoas e grupos não engajados no processo já existente de articulação do Fórum
dos Movimentos Sociais da BR-163. De fato, como ressalta Vieira (2006), os movimentos sociais, os partidos de esquerda e as organizações não governamentais,
há tempos, vêm praticando experiências alternativas de gestão pública com seus
beneficiários, mas encontram dificuldades na ampliação dessa participação entre
os cidadãos em geral. Com a Ciat, no entanto, surge uma oportunidade real de
ampliação da cidadania, que considera a “participação como um direito a ser exercido no cotidiano por todos” sem que o “Estado exija nenhum tipo de dependência
administrativa ou financeira” (VIEIRA, 2006).
Contudo, a participação dos antigos e novos membros da Ciat ainda não é satisfatória, tanto no aspecto quantitativo, quanto qualitativo (FASCIONI et al, 2006b).
A participação dos componentes da Ciat consiste apenas em receber informação, o
que significa que eles participam da reunião, mas raramente colocam seus pontos
de vista e interesses com o objetivo de contribuir para o debate, os consensos ou
as negociações. Também não há uma definição clara de papéis entre os participantes e nem mesmo de apropriação do processo de diálogo. Essa constatação é
preocupante, posto que “o principal papel da Ciat é buscar formas para que tanto
as pessoas como as entidades possam assumir seus papéis no debate das políticas
públicas territoriais como meio de apropriação” (VIEIRA, 2006). Como exceção, os
membros do “núcleo técnico” da Ciat se sobressaem na participação e no debate,
o que também ocorre em casos de gestores públicos que adotam uma postura de
“hierarquia” que inibe a participação de alguns atores em relação a outros.
3

Trata-se de um membro da Ciat do território da Transamazônica.
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Percebe-se que a Ciat não desperta o interesse da maioria dos gestores públicos,
visto que estes possuem estratégias de diálogo e negociação fora da Ciat, por meio
de canais diretos com ministérios e secretarias estaduais. Situação que contribui
para transformar a Ciat num grupo de debate voltado apenas à agricultura familiar, precisamente para os projetos de produção, uma vez que sem participação dos
gestores públicos municipais as dificuldades implementação de infraestrutura
para o desenvolvimento fica inviável.

POLÍTICA IMPOSTA DE CIMA PARA BAIXO
As ações da política de desenvolvimento territorial não são definidas primeiro no
âmbito da Ciat, que é regional, para posteriormente orientar a definição de orçamentos. Na realidade, o processo tem ocorrido em sentido contrário, uma vez que o
colegiado nacional e o estadual definem diretrizes, metas e orçamentos e só então
apresentam as matrizes para que a Ciat faça a efetivação no território. Essa prática
é contraditória em relação aos princípios e fundamentos da política de desenvolvimento territorial da SDT/MDA.
O orçamento, uma vez definido, não pode ser facilmente alterado, o que deixa para
a Ciat apenas a opção de aceitar ou rejeitar as proposições enviadas. Com isso, o
que ocorre é apenas a validação de um processo imposto de cima para baixo.
A lógica demandada pelos movimentos sociais é que os colegiados nacional e estadual deveriam estimular um sistema semelhante aos utilizados nas experiências
do orçamento participativo, no qual a Ciat teria um papel de identificar e apresentar as demandas para posteriormente definir o orçamento e as metas.

POLÍTICA ELABORADA DE FORMA PRECIPITADA
A criação do Território da BR-163 foi precipitada, uma vez que o consultor territorial
da SDT/MDA chegou à região diretamente para criar o território, sem prever nenhuma ação preparatória e de sensibilização dos atores locais. Somente as pessoas
que participaram da elaboração das propostas tinham conhecimento da intenção
de institucionalização. Uma única razão é suficiente para explicar essa atitude: a
localização do território na região central da área de influência da rodovia BR-163
fez o governo federal priorizar a instalação da Ciat. Essa decisão política, no entanto, não parece ter prosseguido para a definição do colegiado territorial, o Codeter.
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A prioridade inicial dada pelo governo federal é aceitável, uma vez que a criação do
território é uma oportunidade para uma ação inclusiva dos atores da agricultura
familiar nas políticas públicas e facilita o acesso a novos recursos. Entretanto, a não
efetivação dos projetos tem levado ao desânimo dos participantes mais preocupados e comprometidos com o desenvolvimento territorial e, até mesmo, ao esvaziamento das reuniões do colegiado.

A PERTINÊNCIA DOS LIMITES DA ÁREA DO TERRITÓRIO É QUESTIONÁVEL
Para maior coerência territorial, os limites desse território rural do MDA se sobrepuseram aos limites que tinham sido determinados no âmbito do Projeto Gestão
Ambiental Rural do Polo BR-163/PA (Gestar), do Ministério do Meio Ambiente. Esses
limites foram propositalmente escolhidos para se sobrepor à área de atuação do
Fórum dos Movimentos Sociais da BR-163.
Embora os técnicos do governo questionassem o tamanho desse território como
um fator determinante para a qualidade da gestão, o Fórum dos Movimentos
Sociais da BR-163 fez questão de manter essa área para fortalecer as relações de
solidariedade já existentes entre a população do território4. Assim, os limites
territoriais se justificaram somente pelas relações sociais e políticas estabelecidas
no âmbito do movimento social e da agricultura familiar, com a compreensão de
que os territórios não se definem somente por limites físicos, mas pelas interações sociais, trocas de experiências e conhecimentos entre os atores. Também é
importante levar em conta na percepção do território as características comuns
sobre os aspectos ambientais e culturais, que não foi o caso do Território da BR-163.
Portanto, aspectos como a extensão e a grande diversidade cultural e ambiental do
território são particularidades que vão sem dúvida nenhuma dificultar o planejamento do desenvolvimento territorial.
A área de abrangência desse território é de mais de 200.000 km, o que torna
tecnicamente impossível aos membros da Ciat ter um conhecimento aprofundado
sobre toda a área. Atualmente, vários membros do Ciat e do Fórum dos Movimentos Sociais da BR-163 já afirmam que, no futuro, deverá ser feita uma revisão dos
limites territoriais. O dilema, então, é saber se é mais estratégico fazer essa divisão
no futuro, quando a questão de território esteja mais consolidada, ou agora, pelo
fato de que territórios menores podem ser mais facilmente implementados.
Por exemplo, fizeram questão de não deixar Novo Progresso de fora do território, por saber que nesse
município o movimento social é mais fraco.

4
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ENFOQUE SETORIAL E POUCA REPRESENTATIVIDADE DE SEU PÚBLICO
Como já foi citado, a principal limitação dessa política é que, apesar de se dizer
territorial, ela se restringe a um setor: o da agricultura familiar. Essa limitação é
mais acentuada na Ciat do Território da BR-163, pelo fato de que a comissão não
consegue contar com representatividade de todo seu público. Encontramos nessa
questão outro importante desafio: conseguir o envolvimento dos atores do meio
rural que vão além da participação das lideranças institucionais. Esse é um dos
maiores desafios, porque é justamente nas comunidades que há a maior dificuldade para perceber o sentimento de pertencimento e de apropriação com relação
ao território e às políticas públicas, já que o capital social é pouco desenvolvido,
em decorrência de vários fatores, como alto índice de analfabetismo, baixa capacitação, isolamento, falta de meios econômicos, etc. (ABRAMOVAY, 2005). Entendemos que tais problemas não se resolvem de um dia para o outro, pois ainda
precisamos saber como motivar pessoas que nunca tiveram espaço para expressar suas opiniões e exercer sua cidadania.
As dificuldades de articular as bases já é uma realidade no contexto regional da
BR-163 e são significativamente ampliadas quando se passa para o nível de viabilização de políticas públicas que demandam um maior envolvimento dos atores
locais. Entre as causas que explicam essa baixa participação, é importante levar
em consideração os seguintes fatores: 1) o tamanho do território, que demanda
tempo e recursos5 para percorrê-lo; 2) interferências político-partidárias, que
fizeram com que alguns atores locais deixassem ou não quisessem participar por
acreditarem que a Ciat, devido ao fato de ter sido criada pelo governo federal e
estar relacionada à agricultura familiar, segue uma linha política do Partido dos
Trabalhadores; 3) a simples falta de interesse; 4) o curto período de existência das
entidades6, o que faz com que elas ainda estejam começando o trabalho de sensibilização das comunidades para participarem do processo de gestão das políticas
públicas; e 5) a necessidade não atendida de que fossem criadas novas entidades
previamente – o que ficou evidente em algumas entrevistas, que revelaram que os
médios produtores não se sentem representados por nenhuma entidade.
É importante destacar que a maioria dos membros da Ciat participa por indicação
ou por falta de opção e não por uma eleição democrática realizada em sua entidade.
5
6

Por exemplo: a passagem de ida e volta de Jacareacanga a Itaituba custa R$ 160,00.
Como por exemplo, o Movimento de Mulheres em Itaituba.
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O fato de ter havido precipitação na criação do território também atropela as etapas de sua consolidação e, consequentemente, dificulta o trabalho de ampliação
da participação.

DIFICULDADES DE GESTÃO
As transformações recentes nas políticas do governo federal tenderam à
descentralização das políticas de ordenamento territorial e ocasionaram o
repasse direto de recursos e responsabilidade de execução para os estados
e municípios. Contudo, os gestores municipais, com poucas exceções, ainda
encontram dificuldades para conduzir o planejamento e a gestão dos territórios
em questão, face às dificuldades técnicas e financeiras, à concentração do poder
decisório e à desarticulação entre as diferentes iniciativas das escalas municipais,
estadual e federal.
Diante desses fatos, se supôs que o governo, ao fazer uma proposta com abordagem territorial, havia entendido que sua política deveria ser marcada pela presença no território e isso se traduziria pela descentralização. Ou seja, a expectativa
dos atores locais da BR-163 era de que houvesse a presença de um representante
da SDT/MDA de forma permanente no território7. Mas isso não está acontecendo.
Dentro desse programa, o representante da SDT/MDA é um consultor territorial.
No caso do Pará, conta-se com apenas um consultor territorial para os seis territórios rurais e mais outros seis pré-territórios8 existentes no estado. Isso torna
tecnicamente impossível que o consultor atenda todas as demandas, ou que tenha
conhecimento sobre a realidade desses territórios. Com essa situação, o Território
da BR-163 já foi muito prejudicado, pois várias vezes o consultor territorial marcou
reunião com a Ciat da BR-163 e não apareceu, o que é percebido pelos membros
como falta de interesse e de consideração e acaba desacreditando o trabalho da
Comissão e, consequentemente, da SDT/MDA na região.
Em outros territórios onde os processos já estão mais avançados, a diferença esteve
nas consultorias que são contratadas para fazer os estudos ou os cursos de capacitação. Nesses casos, observa-se que as consultorias para atividades de formação
realizadas por pessoas externas ao território, de certa forma, compensam a falta de
7
A política territorial do governo do estado do Pará conseguiu integrar melhor a idéia de descentralização, ao colocar um representante em cada território para assumir o Plano Territorial Participativo –PTP.
8
Os pré-territórios já atuam como territórios, mas ainda não foram reconhecidos oficialmente como
tal pela SDT/MDA e, portanto, não têm direito aos recursos.
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informações e de pessoas capacitadas no território. Permite também a abertura da
Ciat para a sociedade local em geral.
No entanto, a principal crítica feita é que esses profissionais nem sempre conhecem de modo aprofundado a realidade local, o que torna as atividades excessivamente teóricas. No caso dos cursos de capacitação, por exemplo, as atividades não
costumam ter aplicabilidade concreta, o que dificulta a compreensão por parte dos
atores locais. Além disso, também foi ressaltado que a contratação de consultores
de fora do território pode dificultar a percepção do pertencimento e a construção
da identidade territorial, que pode ser influenciada pelos interesses do consultor.

PROJETOS SETORIAIS E ECONÔMICOS
Segundo as orientações da SDT/MDA, a elaboração dos projetos fica por conta dos
atores e entidades locais9. Após a seleção dos projetos, a Ciat deve indicar claramente, para cada um deles, as instituições e/ou pessoas que se responsabilizam
por sua elaboração. Sem esses cuidados, os projetos ficam com pendências e não
conseguem estar aptos para acessar os recursos pretendidos.
No caso dos projetos, o programa prevê recursos para financiá-los. A falta de habilidade dos atores locais na elaboração dos projetos, no entanto, tem feito o MDA
devolver recursos para a União. Ou seja, os projetos, que são em tese instrumentos
destinados a fortalecer a economia dos territórios rurais, não estão sendo utilizados eficientemente.
As razões para a não utilização da totalidade dos recursos são diversas e vão desde
a não obediência a determinadas exigências burocráticas10 até a baixa capacidade
institucional da Caixa Econômica Federal de executar a análise dos projetos.

9
A princípio, as atribuições das Ciat se limitam àquelas “ligadas à animação, à negociação, à articulação e ao apoio, atuando no fortalecimento da gestão social e tendo como parceiros principais os atores
e entidades que, no território, atuam no desenvolvimento rural. Dessa forma, não há atribuição ligada à
execução de projetos, uma vez que elas já são objeto das entidades que atuam no território e que, de um
modo geral precisam ser fortalecidas (e não esvaziadas).”
10
Segundo a fala de alguns participantes do seminário dos territórios rurais do Pará (Belém – março
de 2007): “as regras não foram feitas para que os movimentos sociais possam elaborar projetos, elas são
muito complexas”; “queremos projetos com a nossa cara, com a burocracia que podemos aguentar”.
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Assim, as estatísticas governamentais não expressam o que efetivamente foi disponibilizado pelo governo para cada território rural. Os dados sobre quantias disponibilizadas não significam que os recursos chegaram efetivamente à mão das comunidades rurais e, portanto, não indicam melhoria na qualidade de vida da população.
Percebe-se que os recursos dos projetos e suas pendências não são a principal
preocupação da SDT/MDA. A Secretaria deixa claro que os territórios não devem
se limitar aos recursos do MDA e devem buscar recursos de outras fontes, como as
organizações privadas, por exemplo, para multiplicar e fortalecer aquilo que teve
início com recursos governamentais. A SDT/MDA quer que a Ciat seja uma instância que discuta os rumos do desenvolvimento territorial, e não somente uma
instância que discuta a aplicação dos recursos. Essas expectativas da Secretaria
nos remetem a três grandes questões: 1) como conseguir recursos do setor privado
se ele não é chamado a participar do diálogo na Ciat; 2) como a SDT/MDA pretende
incentivar que a Cciat seja uma instância que discuta os rumos do desenvolvimento territorial e não somente a aplicação de recursos na agricultura familiar; e 3)
como dispor de recursos para o custeio das reuniões?
É importante acrescentar que na fronteira da BR-163, a população está desiludida
e calejada de nunca ver as coisas saírem do papel. A última enorme desilusão foi
o Plano BR-163 Sustentável, que previa a redução de impactos sociais e ambientais
negativos da obra de asfaltamento da rodovia BR-163, com priorização de políticas
e programas de ordenamento e desenvolvimento territorial, inclusão social e combate à pobreza por meio do fomento a atividades produtivas sustentáveis e gestão
ambiental. Após anos de existência do Plano, pouco ou nada foi efetivamente realizado e não é possível perceber como o Plano será viabilizado. A esperança é reanimada com os projetos elaborados no âmbito da Ciat, que passam a carregar toda a
responsabilidade de fazer acontecer a política de desenvolvimento territorial.

DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO
Vários elementos apontam para uma problemática na comunicação dos participantes da Ciat: o alto desconhecimento sobre o papel da Comissão e de seus
membros no desenvolvimento territorial; a não divulgação antecipada da pauta
das reuniões, o que impossibilita a realização de discussões preparatórias nas organizações de origem dos participantes; a pouca sistematização das ações da Ciat,
o que seria uma maneira de acumular a experiência e facilitar sua transmissão;
ausência de socialização frequente das atas das reuniões; e a utilização da internet
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como mecanismo de comunicação a distância, sem considerar que nem todos os
participantes têm acesso à rede digital, o que impacta diretamente a orientação
sobre a elaboração de projetos e o cumprimento de prazos de entrega dos projetos. A reunião presencial ainda é a melhor forma de comunicação, desde que bem
conduzida e registrada.
Poucos relatórios são recebidos e, desses, uma quantidade ainda menor é lida. É
praticamente nula a articulação da iniciativa da Ciat com outras ações de base territorial, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ou as
comissões dos territórios vizinhos. As relações ocorrem apenas no nível individual,
ou seja, por meio de indivíduos que participam de vários conselhos ou que, por
meio de seu trabalho, entrem em contado com entidades de outros territórios.
Abramovay (2005) previne que a falta de comunicação dentro de uma instância
como a Ciat faz com que ela corra o risco de servir como forma de reprodução do
poder, tanto das próprias agências públicas como das organizações representativas
convocadas para participar da Comissão. A ausência de transparência e disponibilidade de informação entre os participantes facilita a existência de acordos
informais e parciais entre grupos, que transgridem os princípios da gestão social
territorial na aprovação de projetos.

CONCLUSÕES
Os processos de planejamento do desenvolvimento territorial implementados
pelos movimentos sociais da BR-163 estão se fortalecendo, uma vez que exigem do
Estado o reconhecimento e o respeito à definição de território e às estratégias por
eles definidas. Mas a Ciat da BR-163 precisa urgentemente de uma assessoria técnica frequente e permanente da SDT/MDA, para resgatar processos metodológicos
de sensibilização e articulação que inicialmente deveriam ter sido viabilizados.
Essa assessoria técnica também deve implementar um programa de capacitação
de atores sociais, com vistas ao desenvolvimento do capital social e humano para o
empoderamento dos atores na gestão territorial.
Esse processo deverá integrar as ações do Plano BR-163 Sustentável, os ZEE (estadual, municipais e da BR-163), a Agenda 21, o Plano Diretor, o Plano de Gestão Ambiental Rural e o Plano de Desenvolvimento Territorial. A ênfase deve estar na efetiva
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participação da sociedade civil na gestão e no monitoramento, com a perspectiva
da otimizar investimentos e resultados. As iniciativas devem priorizar ações de
fortalecimento da identidade cultural, social e econômica no âmbito do território.
Caso contrário, continuará havendo desperdício de recursos e esforços técnicos,
sem a consolidação real da identidade territorial e sem avanços sociais e econômicos desejáveis para o desenvolvimento sustentável.
Outras iniciativas de ordenamento do desenvolvimento territorial, como a Agenda
21 e o Plano Diretor, do ponto de vista da sociedade civil, também não conseguem
envolver significativamente a diversidade dos atores sociais, devido a dois fatores:
1) falta de mobilização por parte dos gestores públicos que procuram identificar
representantes menos polêmicos para garantir a representatividade da sociedade
civil; e 2) o completo desconhecimento sobre o papel e a importância desses instrumentos de gestão local para o desenvolvimento territorial.
Em outra perspectiva, o Gestar foi uma iniciativa que, apesar de prever o ordenamento da gestão ambiental territorial, tem sido avaliada como um instrumento
que apoiou a estruturação de organizações da produção familiar e viabilizou
processos de comunicação e formação de lideranças dos movimentos sociais de
um território. Avalia-se que esse tipo de apoio deva continuar por um período
mais longo, mas de modo que esteja claro que é real o papel desse tipo de apoio,
sem exigir das organizações processos meramente burocráticos de planejamento. Na renovação do contrato para os próximos anos, deve-se priorizar ações mais
localizadas, implementar experiências inovadoras de planejamento e gestão de
pequenos territórios e manter prioritariamente o apoio a territórios ocupados por
pequenos produtores.
O processo de implementação e gestão do Plano BR-163 Sustentável é um processo
contínuo, que deve contemplar as demandas dos demais atores e ir muito além
das obras de infraestrutura. O Plano deve urgentemente viabilizar a regularização
fundiária e as experiências que demonstrem capacidade de produção agroflorestal
de pequena escala. Viabilizar a produção perene e de manejo florestal é uma forma
de ajudar a ordenar a ocupação do solo e o uso dos recursos florestais como matriz
de produção do desenvolvimento territorial, pois possibilita a permanência das
gerações futuras na área rural com produção e geração de renda. Isso, consequentemente, influencia a segurança alimentar e a estruturação dos serviços de educação
e saúde. Para tal, é de extrema importância a reestruturação do sistema de assistência técnica e extensão rural, para atender a matriz de produção, com propósito
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de difundir tecnologias de manejo florestal e de produção agropecuária em áreas
alteradas de forma mais intensiva e sem grandes agressões ao meio ambiente.
O resultado dessa pesquisa revela três elementos que despontam como empecilhos
que ainda perduram e podem contribuir para invalidar as políticas de desenvolvimento territorial na região. O primeiro está relacionado à falta de informações para
a população, o que acaba dificultando o entendimento sobre a importância de tais
políticas para o desenvolvimento ordenado da região. O segundo é a baixa capacidade técnica dos gestores em planejamento e gestão territorial participativa. E o
terceiro diz respeito à ausência da sociedade civil com representações ativas e com
qualidade para intervir politicamente no planejamento e na gestão territorial pública, de forma articulada com as políticas privadas de desenvolvimento territorial.
É improvável que o ordenamento e o desenvolvimento territorial integrado sejam
feitos sem a coordenação das estratégias dos diferentes atores. Percebe-se que os
diversos setores da sociedade têm leituras e concepções distintas sobre o território
e não conseguem dialogar sobre essa questão. O estabelecimento desse diálogo é
necessário e urgente, uma vez que as últimas delimitações de unidades de conservação proporcionaram uma nova configuração aos territórios, o que influenciou principalmente as áreas de assentamentos rurais e o distrito mineiro. Essas delimitações
demonstraram que a terra hoje não é mais abundante como era antes. Por outro
lado, a população regional vem crescendo e, portanto, há necessidade de governos e
sociedade civil local debaterem sobre a melhor maneira de assentar famílias e propiciar produção e meios de gerar renda. Para tanto, é preciso que esses atores revejam
seus comportamentos em relação à ocupação do espaço e ao uso dos recursos naturais, para promoverem o planejamento do desenvolvimento a longo prazo.
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DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: ENTRE VONTADE
POLÍTICA E INICIATIVA POPULAR
RICHARD PASQUIS

INTRODUÇÃO
Lançado no início dos anos 1970, o termo ecodesenvolvimento (SACHS, 1980) veio
coroar 10 anos de luta ambiental, prenunciando o nascimento de um novo paradigma: o desenvolvimento sustentável.
Este novo modelo busca conciliar o processo de desenvolvimento econômico com a
manutenção do equilíbrio ambiental planetário e distribuir melhor os benefícios
sociais de tal desenvolvimento. Este conceito inicial evoluiu para uma concepção
mais elaborada e voltada para a autodeterminação dos povos locais, inclusive nos
países pobres (MILANEZ, 2003). Ele leva também em consideração tanto as desigualdades sociais quanto as necessidades das gerações futuras, algo que Lester
Brown (1982) batizou de “sociedade sustentável”, durante os anos 1980. Ao permitir
uma distribuição melhor dos bens e, principalmente, ao se opor à banalização da
privatização do bem público, este modelo pretende ser equitativo.
Afinal, como qualquer paradigma novo, este conceito evoluiu sem parar e se enriqueceu ao longo das três décadas transcorridas entre a Conferência das Nações
Unidas, em Estocolmo e a Rio+10, em Joanesburgo. Criada para atender à urgência
da crise ambiental dos anos 1970, esta noção propõe hoje uma nova forma de
conceber a vida, agregando elementos cada vez mais importantes e associados a
outros direitos difusos, tais como os aspectos culturais, sociais e éticos.
Em 1992, no Rio, no fim da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
e o Desenvolvimento (ECO-92), a Amazônia foi escolhida como região prioritária
para a aplicação em condições reais do novo paradigma, cunhado oficialmente
nesta oportunidade. A Amazônia reunia uma série de características que induziam
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a pensar que mudar o modelo de desenvolvimento que a castigava seria viável.
Aparentemente, era um espaço relativamente “virgem”, cuja riqueza e fragilidade
não precisavam mais ser demonstradas, embora pesasse sobre elas ameaças que
a globalização da economia iria multiplicar. Foi também nesta ocasião que os
sete países mais industrializados e a Comissão Europeia decidiram financiar um
projeto de proteção das florestas tropicais brasileiras (Amazônia e Mata Atlântica),
o conhecido PPG7. Seu balanço, após 15 anos, é controverso (MMA, 2006).

A AMAZÔNIA: UM MODELO DE “VALORIZAÇÃO”
IMPOSTO E POUCO SUSTENTÁVEL
A AMAZÔNIA EXPLORADA
Por muito tempo, a Amazônia foi considerada como um espaço inabitado, a despeito das populações autóctones. Para os governos, o potencial representado por estas
amplas extensões e riquezas naturais era também um perigo, já que podia atiçar a
cobiça de interesses alheios.
Assim, a partir da metade do século passado, os governos que se sucederam – inclusive o regime militar – lançaram um intenso processo de colonização.
Durante quase 40 anos, a Amazônia foi o palco de ações conjuntas de envio de
grupos sociais “indesejáveis” do sul do país para extrair matérias-primas ou colonizar a floresta e valorizar a agropecuária. Estas ações se inspiravam no modelo de
subdesenvolvimento de centro explorando a periferia.
Durante os anos 1970, o processo de desmatamento acelerou-se e atingiu um ritmo de cerca de 20.000 km anuais, o que resultou na rápida formação de um"arco
de desmatamento" no sul da Amazônia. Esse ritmo de desmatamento constitui
um marco tangível de um desenvolvimento que apresenta poucas condições
de sustentabilidade.
Embora as políticas de “ajuste estrutural” tenham fracassado em fazer com que o
Estado afirme sua presença na região com o mesmo ritmo que marcou a chegada
dos colonizadores e das empresas, alguns ministérios – da Agricultura, dos Transportes e do Planejamento – apoiam ativamente o setor industrial. Daí resulta uma
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política de duas medidas que favorece a privatização dos bens e investimentos
públicos, perpetua a degradação ambiental e multiplica os conflitos atinentes ao
acesso aos recursos naturais.

DESENVOLVIMENTO ECONOMICAMENTE SUSTENTÁVEL E POLÍTICAS DESARTICULADAS
A administração do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 19992002) foi a primeira a apontar a falta de integração nacional e a desarticulação das
políticas setoriais para a Amazônia. Submetido a pressões conjugadas, internas e
internacionais, o governo cria a Secretaria de Coordenação da Amazônia (SCA). Porém, ligada ao Ministério do Meio Ambiente, e a órgãos de Recursos Hídricos e da
“Amazônia Legal”1, a SCA se vê privada de parte de sua legitimidade junto a outros
ministérios “produtivistas” e, sobretudo, é dotada de um orçamento irrisório.
Este período é também marcado pela criação de novas instituições ambientais, por
uma legislação fortalecida e por programas ambientais ambiciosos defendidos
pela cooperação internacional, como é o caso do PPG7, do Sistema Integrado de
Vigilância da Amazônia (Sivam) etc.
Todavia, a política ambiental é fragilizada por depender de fundos estrangeiros e
estar restrita a ações não coordenadas do Ministério do Meio Ambiente, no âmbito
de uma política global de governo.
As ações ambientais não são acompanhadas por investimentos financeiros capazes de consolidar um novo modelo de sustentabilidade socioambiental no País,
e são poucos os esforços de pesquisa científica e tecnológica que as apoiam. Os
instrumentos de política econômica e de desenvolvimento regional não levam em
consideração a dimensão ambiental. Os programas de cooperação são fragmentados e não resultam em uma política pública de planejamento estratégico.
Por estas razões, as políticas de promoção do desenvolvimento sustentável não
passam de uma promessa ou não vão além da fase experimental (AMIGOS DA
TERRA , 2003).

Criada em agosto de 1953, por meio da Lei nº 1806, como uma área submetida à atuação de políticas
econômicas e regionais, ela agrupa os estados da região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia,
Roraima, Tocantins), Mato Grosso e a parte do Maranhão que se situa a oeste do meridiano 40°W.
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Muito além de uma desarticulação das políticas públicas para a Amazônia, o que
se vê é uma soberania das políticas produtivistas liberais. Esta posição ilustra bem
a grave contradição da nomenclatura de desenvolvimento sustentável, em que “desenvolvimento” advém do modelo econômico atual, fundado na exclusão, enquanto que “sustentável” tem origem na socioecologia, tendo a inclusão por base.
Ao longo dos seus dois mandatos, a interpretação dada pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso sobre o desenvolvimento sustentável da região resultou na busca por um desenvolvimento econômico aumentado e na construção de infraestrutura, de forma a incorporar a Amazônia ao espaço produtivo brasileiro e consolidar
sua integração sul-americana (MELLO et al, 2004). Em grande medida, isso explica
por que os indicadores ambientais negativos não se inverteram.

O DESENVOLVIMENTO SOCIALMENTE SUSTENTÁVEL,
UMA TENTATIVA DE CONCILIAR DESENVOLVIMENTO COM MEIO AMBIENTE
Por oposição à interpretação economicista do desenvolvimento sustentável de
Fernando Henrique Cardoso, a abordagem do Governo Lula (2003-2006 e 2007-?)
é mais social (COLIGAÇÃO, 2002). É com a nomeação da acriana Marina Silva para
o Ministério do Meio Ambiente que o desenvolvimento sustentável adquire esta
nova dimensão que deve se impor à política governamental. Seu argumento é que
o bem-estar do planeta é imprescindível para alcançar o da população que vive
nele e que dar comida a todos não basta, é preciso garanti-la a cada dia.
Em seu documento “Amazônia Sustentável” (MIN, MMA, 2003), o novo governo
transforma o meio ambiente, antes visto como “obstáculo do desenvolvimento
do País”, em um elemento fundamental, constitutivo do novo modelo de desenvolvimento. Em outras palavras, ele propõe que a dimensão ambiental perpasse
os processos de produção como um elemento central e atue como garantia da
qualidade dos produtos.
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O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL,
UMA POLÍTICA DE ESTADO?
A VOLTA DO PLANEJAMENTO NACIONAL, AJUSTADO E PARTICIPATIVO
Lançado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, o processo de planejamento
passa por duas evoluções marcantes com o Governo Lula: a “participação social” e
o “plano ajustado”. Mais do que um programa de governo, a ambição consiste em
transformar o processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA) em um verdadeiro
planejamento nacional. O governo quer que o PPA seja o instrumento central de definição e monitoramento da estratégia econômica e social, conferindo-lhe um caráter
participativo que vai além do modelo do planejamento tecnocrático2, assim como da
visão neoliberal que considera os mercados suficientes para garantir a definição dos
grandes equilíbrios, a longo prazo. Ele consagra a retomada, por toda a sociedade, da
definição e gestão do modelo de desenvolvimento do País. A ideia consiste em “incorporar a voz dos cidadãos na formulação estratégica do Plano” (COLIGAÇÃO, 2002). Foi
assim que o primeiro PPA 2004-2007 (Um Brasil para todos) levou em consideração,
em um mesmo plano, cinco dimensões – social, econômica, ambiental, regional e
democrática (política). Segundo o governo, elas estão na base do desenvolvimento
sustentável (Figura 1).
FIGURA 1 – A INTEGRAÇÃO DAS CINCO DIMENSÕES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO PPA 2004-2007
Dimensão Social

Inclusão social e de qualidade aos serviços
públicos, valorização cultural, transmissão do
aumento da produtividade a rendimentos dos trabalhadores

Dimensão Econômica

Estabilidade macroeconômica,
geração de emprego e renda,
ampliação dos investimentos
e da produtividade, conquista
de mercados internacionais
com redução da
vulnerabilidade externa

Estratégia de
Desenvolvimento

Dimensão Democrática

Fortalecimento da cidadania, respeito
aos direitos humanos e gestão
participativa das políticas públicas

Dimensão Regional

Equidade entre
regiões, desenvolvimento
regional e local.

Dimensão Ambiental

Harmonia entre desenvolvimento
e meio ambiente, sustentabilidade
ambiental

FONTE: (SARAGOUSSI ET AL, 2005)

O PPA é realmente tecnocrático na medida em que se trata de uma ficção que prevê todas as ações
2
e investimentos desejáveis e atribui a cada ação uma linha orçamentária, mas cuja execução, claro, fica
sempre aquém do esperado.
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A outra importante iniciativa consiste em rever a cada ano a programação dos
quatros anos seguintes, instaurando assim um processo permanente de planejamento “ajustado” de longo prazo que, na mesma oportunidade, permite solucionar
as descontinuidades entre os sucessivos Planos Plurianuais.
A política ambiental do programa do Governo Lula pretende também ser uma
verdadeira política de Estado. Para promover a integração em todos os setores, a
palavra-chave é “transversalidade”, conceito introduzido no vocabulário do governo
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Esta política se fundamenta também no
controle social, no desenvolvimento econômico e no fortalecimento do setor, graças
à valorização e ao fortalecimento de um sistema ambiental nacional.
Com sua visão global de nação, a ministra Marina Silva proporciona a mudança
de escala necessária para passar da fase de piloto para um verdadeiro programa
regional amazônico, no qual todos os ministérios trabalham juntos, e em que o
desafio é o planejamento de uma ação integrada e interministerial. Ela costumava
repetir que “desenvolver política ambiental não depende apenas da boa vontade; é
preciso também criar as engrenagens de seu mecanismo, pois as estruturas existentes foram feitas para atuar de forma independente” (CAMPANILI, 2003).
O melhor exemplo disto é o programa de prevenção e combate ao desmatamento, que integra as ações de 13 ministérios, além dos planos BR-163 e Amazônia
Sustentável, que também integram vários ministérios, no âmbito de um grupo de
trabalho (GT) permanente coordenado pela Casa Civil da Presidência da República.
O objetivo é fazer com que os ministérios levem em conta a variável ambiental
em cada uma de suas ações e atuem juntos sempre que possível, de forma a criar
sinergias positivas.

O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL PARA A COORDENAÇÃO
E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Assim que o Governo Lula tomou posse, foram dadas orientações claras para que
cada ministério levasse em conta a dimensão territorial na definição dos programas de ação. Face aos resultados limitados obtidos com as tentativas passadas
de implantação do modelo de desenvolvimento sustentável, a resposta governamental consistia em associar política de sustentabilidade com política territorial
(ARNAULD DE SARTRE, 2007).
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Como proposta concreta de coordenação e integração das políticas públicas, no âmbito de um espaço geográfico delimitado e marcado por um processo estruturante
de ação social3, a abordagem territorial pretende enfrentar três desafios: aprimorar
a integração das políticas setoriais; fazer com que o meio ambiente não seja mais a
exclusividade de um só ministério e sim uma preocupação de todas as políticas setoriais; e concretizar uma verdadeira política de planejamento regional e territorial.
FIGURA 2 – 118 TERRITÓRIOS IMPLANTADOS EM ESCALA NACIONAL NO QUADRO DO PROJETO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS TERRITORIOS RURAIS – PRONAT, DO MDA, QUE ENVOLVE 1.833
MUNICÍPIOS E 39,6 MILHÕES DE HABITANTES

Assim, o desenvolvimento territorial4 passa a ser uma política de Estado. Essa
noção de desenvolvimento territorial não é novidade, considerando em particular
a intensa cooperação com os geógrafos ou antropólogos franceses, mas talvez seja
a primeira vez que ela é proposta em um nível tão elevado do Estado – inclusive
com a criação de uma nova Secretaria de Desenvolvimento Territorial no âmbito do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDT⁄MDA) – e na escala de um país continente. O MDA pretende adotar a abordagem territorial para todo o País (Figura 2).
3
O capital social é o conjunto das normas que regulam a vida da sociedade, da confiança entre atores
e das redes associativas que aprimoram a eficiência da organização social graças à promoção de iniciativas tomadas de comum acordo.
4
O desenvolvimento territorial é um processo integrador e autogerador que leva em conta as dimensões econômicas, político-institucionais, sócio-culturais e ambientais dos territórios. Sob esta ótica, ele
responde pelo desenvolvimento sustentável.
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DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL:
QUAIS INOVAÇÕES?
O PLANO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL PARA INTEGRAR ESCALAS, RITMOS E VALORES
Com um PPA que leva em consideração a dimensão regional, a política de desenvolvimento regional volta para o primeiro plano. Neste contexto, tomando por base
uma estreita cooperação com o Ministério da Integração Nacional (MIN), o MMA
pretendia, até a renúncia da ministra Marina Silva, passar das experiências-piloto
locais para verdadeiras propostas de desenvolvimento sustentável para a região.
Assim, já em maio de 2003, o Plano Amazônia Sustentável (PAS) é lançado de forma
simbólica em Rio Branco (capital do estado amazônico do Acre). É o resultado de
um amplo processo de consulta democrática. Neste Plano, a Amazônia é reconhecida por sua diversidade natural, econômica, social e cultural. Coordenado pelo
Ministério da Integração Nacional e com uma secretaria executiva exercida pelo
Ministério do Meio Ambiente, ele propõe uma política de Estado e de desenvolvimento regional global (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 2003). Não é apenas um instrumento federal, na medida em que
incorpora também os planos dos estados da região. Trata-se tanto de uma mudança de escala (visão de nação, por oposição a uma política de ministério), quanto de
ritmo (avaliação prévia dos impactos, como na proposta do plano de desenvolvimento sustentável da BR-163, por oposição à prática generalizada de ato consumado) e de valores (internalização das externalidades negativas).
Cinco eixos principais formam a base deste programa: 1) a produção sustentável
baseada em tecnologias de ponta; 2) um novo modelo de financiamento, gerador
de riquezas na base da sociedade; 3) uma gestão ambiental baseada no ordenamento e na gestão do território; 4) a inclusão social e a cidadania; e 5) infraestruturas para o desenvolvimento. A tudo isto, a ministra Marina Silva se dedicou a
somar uma dimensão ética. Ela diz: “é uma palavra-chave para o desenvolvimento
sustentável no Brasil e no mundo” (AMBIENTE BRASIL, 2004).
De forma ampla, integrada e participativa, o PAS propõe tanto um desenvolvimento que se preocupe com o meio ambiente, quanto com implicações econômicas
e sociais. Além do mais ele associa à visão de longo prazo ações urgentes, com as
quais é possível limitar os impactos indesejáveis do modelo de desenvolvimento
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econômico vigente na região. Ele deveria organizar a ação do Estado na região
e potencializar as ações setoriais por meio de sinergias orçamentárias. Mas o
planejamento das ações do Estado vai muito além do simples planejamento
orçamentário. É questão de organizar as ações políticas e atuações, como no caso
do Grupo de Trabalho (GT) sobre desmatamento. Com os GT, cada ministério pode
conhecer melhor as ações de seus pares, coordenar-se e criar sinergias, ou obter
maior aproveitamento delas. Assim, o PAS corresponde a uma nova concepção de
planejamento das atuações do Estado e tem por base tanto a concertação quanto
a incorporação dos PPA dos diferentes estados da região. Ilustra de forma concreta
o desejo de desenvolvimento territorial do governo e de integração/coordenação
das ações em uma dada região, o que vai muito além das abordagens temáticas
e setoriais. As políticas públicas passam da fase de experiência-piloto para a de
verdadeiros vetores do desenvolvimento.

COM O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, O CAPITAL SOCIAL SE TORNA CENTRAL
Por meio da abordagem de desenvolvimento territorial, os Poderes Públicos
assumem a importância da participação, do protagonismo e da autonomia da
população local e das instituições, do planejamento ascendente, do papel econômico central dos serviços ambientais e da multifuncionalidade da agricultura, bem
como de uma série de outras abordagens cujo objetivo consiste em melhorar as
condições de vida de todos os habitantes.
Como a transversalidade da questão ambiental, a participação social é o outro eixo
estratégico do governo. Esta deveria conferir maior estabilidade às ações empreendidas, de modo a incrementar sua resiliência.
A ideia consiste em valorizar o importante capital social que se constituiu ao longo
da última década, cuja força forma a base política de um novo espaço de poder que,
conforme o caso, apoia ou pressiona as políticas do governo. Ao colocar a população
no centro dos investimentos governamentais da região, o PAS deveria permitir conciliar desenvolvimento, meio ambiente e inclusão social (MELLO et al, 2004).
Na medida em que o capital social é inserido no âmbito do dispositivo do desenvolvimento territorial, visando, em particular, garantir a equidade ao longo de todo o
processo, sua sustentabilidade é garantida com uma boa gestão do meio ambiente
(pensado como categoria social). A competitividade econômica do território, por
sua vez, é garantida pela valorização de suas vantagens comparativas, inclusive
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seus serviços ambientais, e, com a governança, é possível fortalecer o desenvolvimento institucional. A governança ambiental, entendida como grupo de processos
sociais, políticos, econômicos e administrativos, formais ou informais, associados a
interesses e regras, por meio da qual os atores sociais negociam e definem o acesso
e a gestão dos recursos naturais e sua relação com o meio ambiente, surge como
eixo central desta nova revolução, em matéria de planejamento regional.

PRIMEIROS RESULTADOS
O PROJETO DIÁLOGOS
O Projeto Diálogos parte da hipótese de que, em grande parte, são a governança
limitada e o déficit de diálogo e regras entre atores que se encontram na origem da
maioria dos problemas que castigam o desenvolvimento sustentável da região. Para
acompanhar as diversas inovações em matéria de políticas públicas e, mais especificamente, de desenvolvimento territorial, a estratégia adotada a partir de 2005 consiste em aumentar os níveis de governança por meio do fortalecimento dos espaços
de diálogo entre atores. Para tanto, a proposta inclui oferecer melhores informações
e corrigir as assimetrias entre diferentes grupos sociais, com formações dirigidas
aos três planos administrativos (federação, estados e municípios) e junto aos três
grandes grupos de atores (Poderes Públicos, sociedade civil e empresas privadas).
Estes três eixos seguintes constituem a trama metodológica (Figura 3): formação,
informação e fortalecimento dos espaços de diálogo. Com eles, acredita-se ser
possível propor inovações em matéria de políticas públicas e estratégias privadas,
de forma a reunir as condições para um desenvolvimento territorial sustentável da
região e uma gestão racional dos recursos naturais.
FIGURA 3 – TRAMA METODOLÓGICA DO PROJETO DIÁLOGOS.
Desenvolvimento territorial sustentável, conservação e gestão sustentável da floresta e dos recursos naturais.
Inovações em instrumentos, políticas públicas e estratégias privadas
Espaços e processos fortalecidos pelo diálogo e a negociação
Formação
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Informação

FIGURA 4 – OS TRÊS TERRITÓRIOS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO DIÁLOGOS: 1) BAIXO AMAZONAS;
2) ITAITUBA OU BR-163, NO ESTADO DO PARÁ; E 3) PORTAL DA AMAZÔNIA, NO ESTADO DE MATO GROSSO

O método utilizado tem por base a análise comparativa de três microrregiões contempladas em projetos de desenvolvimento territorial do MDA. O Portal da Amazônia, em Mato Grosso, está nitidamente mais adiantado em relação aos outros dois,
localizados no Pará: o Baixo Amazonas e Itaituba, ou BR-163.
No âmbito desses três territórios, analisamos as condições de aplicação das
políticas federais de desenvolvimento sustentável e tentamos identificar quais
são as inovações possíveis em termos de políticas públicas territoriais. Em geral, a
problemática do desenvolvimento sustentável é abordada apenas dentro de uma
perspectiva global (BENHAYOUN et al, 1999). É por meio desta abordagem territorializada das coletividades humanas locais que se pretendem avaliar as inovações
com as quais o desenvolvimento territorial pode contribuir para o desenvolvimento sustentável. A importância dada à participação e à ação coletiva constitui um
fator-chave da sustentabilidade, uma vez que fortalece o eixo político-institucional
do desenvolvimento sustentável e define qual é a nova governança proposta por
meio da ação pública territorializada.
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PAS-PPA: UMA OPORTUNIDADE DESPERDIÇADA
E UMA ABORDAGEM TERRITORIAL HETERÓCLITA
Com o PAS, a Amazônia deveria adquirir um novo papel estratégico no desenvolvimento do Brasil, graças às possibilidades econômicas vislumbradas pela potencial
utilização de seus recursos naturais, às capacidades produtivas de suas populações
e aos serviços ambientais que a floresta presta ao País e ao planeta (RICCIO DE
CARVALHO et al, 2002). Estes princípios deveriam ter servido de base para o grande
debate nacional que acompanhou a preparação do PPA 2004-2007. Infelizmente,
no final das contas, somos obrigados a reconhecer que o PAS e o PPA seguiram
caminhos paralelos e ainda não conseguiram se integrar completamente. O tempo
investido era curto demais para coordenar dois processos de ritmos e métodos
tão diversos: por um lado, o PPA, processo burocrático já executado pelo Ministério do Planejamento e de longa data; e por outro, um processo pouco habitual de
consulta popular, o PAS. Agora, o desafio consistiria em repensar o PPA à luz do PAS
e distribuir o orçamento do PPA dentro da estrutura do PAS. Este é um difícil exercício. Ainda mais porque não foi estabelecido um cronograma (o PPA atual termina
em 2010) e as prioridades do PAS ainda não foram definidas. Além disso, a extinção
da Secretaria de Coordenação da Amazônia (SCA) enfraqueceu nitidamente o peso
político do PAS5 e os movimentos socioambientais terão que acompanhá-lo de
perto para evitar qualquer recuo face às pressões dos interesses privados6.
As políticas territoriais não são exclusividade do MDA, já que o próprio MMA, com
seu programa de manejo sustentável dos territórios rurais, o Gestão Ambiental
Rural (Gestar) e o MIN, que pretende ser oficialmente o ministério responsável pelo
desenvolvimento territorial, exercem também políticas ditas territoriais. Outros
ministérios exercem também políticas de grande impacto territorial, basta lembrar dos ministérios de Minas e Energia e dos Transportes.
Porém, os métodos diferem muito de um programa para outro, e é frequente que
cada programa seja aplicado de forma homogênea, sem levar em consideração
situações tão contrastantes quanto as do Nordeste, do Sudeste ou da Amazônia.
Afinal, os conceitos de território tampouco estão definidos e compartilhados. Aliás,
será mesmo possível aplicar, sem qualquer adaptação, o mesmo conceito na AmaAlém disso, a partir de maio de 2008, o PAS passou a ser responsabilidade de outra pasta, a da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, liderada pelo ministro extraordinário
Roberto Mangabeira Unger.
6
Sabe-se que a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva renunciou porque, entre vários argumentos, não conseguiu assegurar a evolução do PAS.
5
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zônia, caracterizada por espaços imensos em construção, populações com dominante exogeneidade e um espaço e uma terra que não são fatores limitantes; no
árido Nordeste, ainda castigado por uma pobreza crônica; ou no Sul do País, onde
se perpetuam estigmas bem europeus?
Por fim, nessa indefinição geral que permite qualquer interpretação reside um
risco real de que o território seja assimilado como uma entidade de planejamento
típica das práticas de ordenamento, de tipo planejamento regional7 ou ordenamento do território, o que traz à tona a necessidade de um debate entre descentralização e autonomia. Corre-se o risco de perder toda a riqueza e a originalidade,
promissoras de inovação, do conceito de território como construção social e etapa
inicial de um processo bottom-up de desenvolvimento sustentável, no qual o homem não é mais considerado “soberano e livre de qualquer contingência natural”
(ARNAULD DE SARTRE, 2007).
Outrossim, é uma oportunidade que tem que ser agarrada diante da ineficácia
patente das políticas públicas na região. A questão da (in)eficácia das políticas públicas e da governança está no próprio âmago da problemática do desenvolvimento
sustentável na Amazônia (VARGAS & PASQUIS, 2006). Os exemplos são inúmeros e
evidenciam a constatação de impotência dos Poderes Públicos e as mensagens confusas que suscitam a desobediência cívica e fortalecem a tradição do “ato consumado”.
Na verdade, salvo os discursos e as declarações dos governos que se sucedem, nada
muda e, provavelmente, não mudará mesmo, a menos que se vá além das meias medidas e que a abordagem e as ferramentas das políticas públicas sejam renovadas.
O projeto do asfaltamento da rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163) representa um
exemplo estimulante de uma grande mobilização. A discussão do projeto foi acompanhada por medidas inovadoras de zoneamento, desenvolvimento regional e
ações intersetoriais concertadas, com a criação de um “consórcio social de gestão”.
A principal inovação consistia em inverter a lógica segundo a qual a decisão da infraestrutura antecede qualquer reflexão sobre o desenvolvimento de sua região de
influência. E, assim, os GT governamentais e a sociedade civil organizada em torno
da questão da BR-163 tiveram por tarefa transformar o projeto inicial de rodovia
em um projeto de desenvolvimento regional.
7
Para o Ministério da Integração Nacional, a adoção do território enquanto conglomerado de municípios seria positiva, já que representaria uma escala intermediária excelente entre o município, pequeno
demais, e o estado, grande demais.
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DA TEORIA À PRÁTICA,
AS PRIMEIRAS DIFICULDADES
A premissa territorial do desenvolvimento sustentável que esses projetos de
desenvolvimento territorial representam tem a vantagem de ser menos teórica.
Ao reconhecer a legitimidade da ação coletiva, favorece excelente apropriação
territorial por parte dos movimentos sociais. Tradicionalmente pouco interligados
e desconectados do resto do País, os movimentos sociais na Amazônia se estruturaram à medida que os movimentos de esquerda se reorganizavam, logo após o
retorno à democracia.
Os mais importantes eixos de comunicação, tais como a rodovia BR-364 do Estado
de Rondônia, dão continuidade ao modelo vigente no Sul do Brasil, que traz uma
série de consequências em termos de desmatamento, concentração fundiária e
de renda. Paralelamente, em regiões isoladas, no centro daquilo que deveria ter
sido a rodovia Transamazônica ou no Estado do Acre, onde há movimentos sociais
mais antigos, foram concebidos, elaborados e testados outros modelos de desenvolvimento alternativo. Os líderes rurais já realizaram um esforço importante de
valorização da diversidade social e biológica regional, à imagem do emblemático
Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) que, a partir de 1985, deu origem a uma
nova relação entre sociedade e meio ambiente. Com a criação da rede Grupo de
Trabalho Amazônico (GTA), com mais de 500 organizações-membros (sindicatos,
cooperativas, movimentos sociais, ONGs, etc.), foi possível dar alguma legitimidade
a estes atores sociais, invisíveis para os olhos de Brasília e do Sul do País.
Logicamente, foram essas organizações que o governo do Partido dos Trabalhadores priorizou e que o MDA escolheu como interlocutores privilegiados para
implantar sua política de desenvolvimento territorial. Isso causou um curto-circuito sistemático entre o governo federal, os governos de estado e prefeituras que
aderiam a outras tendências. Se essa estratégia permitiu, em uma primeira etapa,
a rápida implantação de projetos que mal ou bem funcionam corretamente, em
contrapartida despertou reações adversas dos políticos locais e das iniciativas,
inclusive por parte de consórcios de municípios, que muitas vezes têm como objetivo fazer com que os projetos do MDA, muitas vezes marcados pelo alinhamento
político com a esquerda, fracassem.

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA:
ENTRE VONTADE POLÍTICA E INICIATIVA POPULAR

Os primeiros resultados evidenciam também um desejo de "quebrar" os poderes
locais (estados federados e municípios8), muitas vezes ligados às oligarquias rurais,
promovendo a implantação de projetos intermunicipais ao serem instruídos por
um conselho territorial colegial. Notam-se também avanços tangíveis em termos
de institucionalização das coletivas ou dos colégios territoriais, em termos de espaços de negociação dos projetos ou de aprendizagens institucionais e surgimento
de novos líderes. Mas há numerosas outras dificuldades, ligadas aos obstáculos
da territorialização, à institucionalização ainda modesta e aos meios limitados do
programa, se comparados, por exemplo, com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf (FLORENTINO et al, 2006).
A política do MDA é típica daquilo que Arnauld de Sartre (2007) chama de “uma
resposta estatal que associa política de sustentabilidade ambiental com política territorial”, uma vez que constitui novos territórios ou faz com que surjam territórios
aproximadamente identificados e demandas construídas. Há nisso uma dupla
contradição. A primeira consiste no fato de que os projetos de desenvolvimento
territorial do MDA envolvem apenas os atores da agricultura familiar. Ora, fica
difícil pensar em promover qualquer tipo de desenvolvimento territorial sem levar
em conta todos os atores que estão na base de um projeto comum, que deve ser
resultado de um processo de diálogo e compromisso entre todas as partes.
A segunda contradição é que, por falta de tempo, muitas vezes as instituições
responsáveis pela promoção dos projetos de desenvolvimento territorial negligenciam a etapa de verificação da autenticidade dos processos de ação coletiva e do
estado do capital social. Esta é uma contradição muito grave e não é de se surpreender com as dificuldades encontradas em numerosos territórios no que tange à
real aquisição social dos conceitos e processos em si.
No caso do território de Itaituba (BR-163), o projeto foi implantado diante da urgência das metas políticas do plano de desenvolvimento sustentável da rodovia BR-163,
que o governo federal tinha se comprometido a entregar até o final do primeiro
mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dessa situação, resultou uma
impressão de que o projeto fora imposto de cima para baixo, com uma participação social muito limitada. É preciso lembrar constantemente aqueles atores que
teriam supostamente dado origem à proposta do conceito de desenvolvimento
territorial e dos objetivos do projeto.
8

Um território agrupa de 10 a 20 municípios.
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No outro território, o Portal da Amazônia, embora os atores atuais sejam também
fruto de uma imigração proveniente do Sul, a organização privada da colonização,
a origem geográfica relativamente comum da maioria dos atores e certa homogeneidade de suas atividades concorrem para que seu pertencimento recente ao
território não seja um fator limitante. Em oposição, em Itaituba, a disparidade de
origens – e certo racismo com os colonizadores provenientes do estado do Maranhão – e a predominância da extração mineral nas atividades produtivas são um
verdadeiro freio à adesão maciça em um mesmo projeto de desenvolvimento territorial. Por outro lado, a extrema maturidade política e a união das lutas sindicais
da região, em particular contra grandes proprietários, é uma condição essencial
extremamente positiva no que tange à ação coletiva e ao bem comum.
Parte dos critérios importantes de um projeto de desenvolvimento territorial, o
sentimento de pertencimento e a homogeneidade cultural devem contar com a
atenção das autoridades, pois são muitas vezes prejudicados nestas regiões de
fronteira onde os fenômenos migratórios são muito recentes e em que o processo
de autonomia dos municípios se opõe à territorialização.
Enquanto os processos de agrupamento dos municípios do chamado “nortão”, no Portal da Amazônia, são relativamente antigos e acabaram se estabilizando na configuração atual, no Pará, e em particular na região de Itaituba (Território da BR-163), ainda
era (quando) possível assistir a um processo de municipalização, isto é, de subdivisão
dos grandes municípios em unidades menores independentes (LE MOAL, 2007).
FIGURA 5 – A DIVISÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA

FONTE: LE MOAL, 2007

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA:
ENTRE VONTADE POLÍTICA E INICIATIVA POPULAR

Este processo, clássico na Amazônia, corresponde ao envelhecimento da fronteira
e à estruturação do espaço geográfico e se acelera na medida em que a pressão e
os interesses políticos são maiores. Assim, se no Portal a proposta de desenvolvimento territorial parece seguir a mesma direção que os processos sociais, no caso
do Território da BR-163, a situação é mais ambígua. Embora a municipalização siga
rumo oposto à da união necessária dos municípios no âmbito do projeto de desenvolvimento territorial, o fato de que esses novos municípios tenham pertencido à
mesma entidade é positivo (Tabela 1).
TABELA 1 – DATAS DE CRIAÇÃO E DE INSTALAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DA BR-163
Municípios

Data de Criação

Itaituba

23/3/1900

Data de instalação

Aveiro

29/12/1961

Restaurado em 10/4/1962

Rurópolis

10/5/1988

1/1/1989

Trairão

13/12/1991

1/1/1993

Novo Progresso

13/12/1991

1/1/1993

Jacareacanga

13/12/1991

1/1/1993

Placas

20/12/1993

1/1/1997

FONTE: IBGE

Por fim, os projetos de desenvolvimento territorial analisados, em particular o
Portal e a BR-163, apresentam algo em comum e relativamente problemático: a
ampla predominância das atividades produtivas e de desenvolvimento econômico,
quando comparadas com as dimensões ambiental e social do desenvolvimento
sustentável. Esta evolução representa uma defasagem que, se não for vigiada, pode
se transformar em verdadeiro ponto de ruptura com a ideia inicial de premissa
territorial do desenvolvimento sustentável.
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CONCLUSÃO
Dividida entre os defensores do crescimento econômico – necessário para honrar
os compromissos assumidos junto a organismos financeiros internacionais – e os
movimentos socioambientais, a estratégia do governo é esquizofrênica.
A Amazônia sustentável ou o uso sustentável de seus recursos e espaço remetem
ainda ao velho debate entre desenvolvimento e conservação. A política territorial
não conseguiu ainda mudar suficientemente as regras do jogo, de forma que
as energias e o debate se organizem em torno das condições de implantação do
desenvolvimento territorial na Amazônia.
As prioridades nacionais de equilíbrio da balança comercial, defendidas principalmente pelos interessados nas exportações de commodities e nos novos programas
energéticos, ameaçam as melhores intenções e os poucos projetos de desenvolvimento territorial que começam a se estruturar.
O desejo de envolver formal e ativamente a sociedade civil nos acontecimentos
da Amazônia no âmbito do PAS e PPA é sem dúvida uma boa escolha, mas que só
poderá ser bem-sucedida se um diálogo construtivo puder se firmar com o setor
produtivo, que representa o principal motor econômico da região e, sobretudo, está
na origem de seus principais impactos ambientais.
Porém, a oportunidade desperdiçada entre o PAS e PPA e a dificuldade de fazer com
que políticas de comando evoluam para uma maior participação não são sinais
promissores para melhorar a eficácia das políticas públicas, sua integração e os
níveis de governança na região.
Apesar de suas lacunas e, em particular, sua falta de transsetorialidade, a política
de desenvolvimento territorial do MDA é uma iniciativa que deveria permitir a implantação de um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia. É preciso louvar sua recente iniciativa de implantar territórios cidadãos e de se responsabilizar
pela coordenação de todas as políticas públicas em seu âmbito. Infelizmente, um
enorme esforço de articulação e integração de todas as iniciativas que abordam o
desenvolvimento territorial ainda falta, em maior ou menor escala.
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A REFORMA DO ESTADO E A
DESCENTRALIZAÇÃO COMO FORMA DE
EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
ANDRÉA AGUIAR AZEVEDO,
RICHARD PASQUIS & MARCEL BURSZTYN

INTRODUÇÃO
Diversas mudanças aconteceram no papel do Estado no final do século XX. O modelo centralizador e protetor entra em crise e isto leva não a uma reforma no primeiro momento, mas a um recuo do Estado em seu papel de comando e controle.
A retirada foi rápida e intensa, deixando ao mercado um amplo espaço de atuação.
Contudo, a prevalência da lógica do Estado mínimo revelou que o mercado não
consegue ser equânime em suas alocações e suas imperfeições provocaram reações por parte de diferentes segmentos da sociedade. Essa reação serviu de pano
de fundo a um debate sobre reforma do Estado. Ficava claro que ele precisaria ser
forte sim, mas nem tão grande nem soberano como antes, e não tão mínimo como
queriam os neoliberais. A medida certa poderia se encaixar na denominação Estado Social-Liberal (BRESER PEREIRA, 2001).
Essa reforma do Estado ainda está em processo, e o modelo do “Estado em rede”,
concebido para um contexto globalizado e informatizado, parece ser o que mais
tem despertado interesse. Idealmente, parece ser um Estado mais leve, menos
centralizado, mais flexível, com mais espaços para a sociedade civil na sua forma
de atuação.
A busca da descentralização e maior participação nas políticas públicas indica
uma possibilidade de relegitimação desse Estado, que padece de mazelas inerentes às práticas enraizadas na democracia representativa. Os eleitores não se
reconhecem nos seus eleitos, pelo contrário, perdem a confiança na democracia
representativa como vetor de mudança. Nesse sentido, o Estado em rede exerce um
apelo interessante, pois permite juntar os aspectos inerentes ao nível global aos
anseios locais. O centro não é tão definido como antes, e as pessoas se sentem mais
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perto das decisões políticas. Essa cidadania mais ativa pode representar um vetor
de legitimação do Estado em todas as esferas.
No Brasil, o processo de descentralização política e a participação da população já
vêm acontecendo há algum tempo e ganham mais espaço na década de 1990. Na
área ambiental, a Constituição Federal de 1988 deu um grande impulso para esse
desfecho, mas o processo ainda avança com passos mais lentos. Contudo, parece
ser um caminho inexorável, e o número de municípios com órgãos ligados ao meio
ambiente cresce a cada dia.
Deve-se notar que o processo de descentralização está atrelado a outros aspectos,
como capacidade institucional e administrativa local, controle social, mecanismos
de flexibilização, mas, sobretudo, é de suma importância que o processo ocorra de
forma compartilhada com outras instâncias e esferas do governo.
Esse parece ter sido um problema na descentralização da política ambiental no
Brasil. Há certa ausência de coordenação e avaliação nessa transferência de responsabilidades. Isso pode ser muito prejudicial, pois um círculo nada virtuoso pode
se formar com a esfera federal, que passa a imagem de descontrole, bem como com
a regional e a local, que passam a ideia de inoperância e incompetência.
Assim, duas questões serão discutidas neste artigo:
• Em que medida a descentralização não vem sendo interpretada de uma
maneira estreita, aparecendo mais como uma transferência total de responsabilidade (sem recursos) do governo central para os estados e municípios (no sentido
vertical) do que propriamente um compartilhamento de responsabilidade e
recursos em função da sua competência legislativa e administrativa respectiva?
• Em que medida o princípio da subsidiariedade está sendo realmente aplicado como deveria (como aquele em que a regulação pública deve se dar no nível
menos centralizado possível) e não como uma omissão do governo federal diante
de ações que as esferas estaduais e municipais não têm capacidade/governança
para efetuar?
A hipótese para este trabalho é que a descentralização ambiental está sendo forçada de cima para baixo, sem capacidade de governança dos subníveis estadual
e local em muitas ocasiões, o que contribui para corroer a legitimidade dos go-
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vernos locais. Além disso, o governo federal exerce muito minimamente a função
de coordenador do processo, em seu papel de transferência de competências e de
criador de novos espaços conjuntos de gestão descentralizada.
Com o objetivo de discutir essas questões, o artigo está estruturado em três seções
principais. A primeira trata da configuração desse Estado em reforma e da execução das políticas públicas nesse novo contexto. A segunda aborda alguns princípios
desse Estado, com especial atenção para a subsidiariedade, mas também considera
a coordenação e a participação. A terceira discute alguns elementos empíricos
para análise da descentralização das políticas ambientais no Brasil, com foco no
instrumento do licenciamento em dois contextos: no espaço urbano e no rural. No
espaço urbano, discute-se o aparato institucional que têm os municípios na área
ambiental. A fonte de dados foi o relatório do perfil dos municípios brasileiros,
elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No meio rural,
são levantadas algumas considerações sobre a gestão florestal ocorrida em Mato
Grosso, que foi o primeiro estado da Amazônia Legal a ter o processo integral de
descentralização dessa função regulatória. A fonte principal de dados foi o relatório de avaliação feito pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).

AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO
DE UMA NOVA CONFIGURAÇÃO DO ESTADO
Fazendo uma breve retrospectiva da intervenção do Estado na sociedade, observase que a demanda social por políticas e ações governamentais é antiga. No entanto, no final do século XIX, fechando um ciclo liberal, desenhou-se um cenário para
um Estado cada vez mais atuante. Isso implicou uma expansão burocrática, com o
surgimento de novas pastas ministeriais e novos quadros de funcionários.
Bursztyn (1998) comenta que apenas as antigas pastas das finanças (arrecadação)
e justiça (polícia) já não eram mais suficientes diante das mudanças provocadas
após a revolução francesa, sobretudo com o advento da industrialização, embalada pelas ideias iluministas. A Alemanha de Bismarck é um caso emblemático da
vanguarda nas políticas sociais. De forma geral, diversos países europeus seguiram
o modelo que culminou em meados do século XX com a reprodução em grande
escala do Estado de Bem-Estar (Welfare State). É importante lembrar que o Estado
nos países periféricos, denominado por alguns como desenvolvimentista, embora
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tenha adotado alguns dos instrumentos que caracterizam as políticas de bemestar, nunca conseguiu universalizar essas políticas sociais.
Com a crise do Estado de Bem-Estar, provocada, em grande medida, pelo envelhecimento da população, e a consequente demanda por mais seguridade, além
da crescente falta de emprego estrutural gerada por mudanças tecnológicas, a
fisionomia desse Estado keynesiano passa por mudanças profundas, a partir da
década de 1970. O remédio para aliviar a pressão sobre esse Estado “pesado” foi o
Consenso de Washington, que pregava a abertura econômica e a liberalização do
Estado de suas antigas funções. Essa seria a tônica desse novo Estado, mais leve,
menos onerado, num contexto de um mundo em que as trocas livres das barreiras
comerciais interpaíses com a mínima interferência do Estado nacional seria condição essencial para a continuidade do capitalismo democrático e liberal.
No entanto, os equívocos entre desestatização e desregulação foram muitos.
Quando se privatizam alguns bens e serviços importantes à sociedade, mais do
que nunca o Estado deve estar preparado para regular essas ações, mesmo não
sendo ele quem as pratica diretamente. Ele deve passar a governar por meio das
regulamentações. Dessa forma, se as regulamentações não servem mais ou estão
anacrônicas em relação ao momento, o Estado deve promover uma rerregulamentação, como afirma Bursztyn (1998). Ou seja, quanto mais privatizações e liberalização, mais preparado deverá estar o Estado para os novos controles.
O enfraquecimento do Estado se mostrou inoperante diante de problemas que
emergiram desse processo. Santos (1998) reitera que os dilemas do Consenso de
Washington foram revelados a partir de sucessivas crises em países periféricos,
além da generalizada corrupção política e do reaparecimento das máfias. Segundo
o autor, o problema do Estado não se resolve com a redução da “quantidade de
Estado”. Ele indica a necessidade de reformar a “qualidade do Estado”, partindo da
ideia de que o Estado é reformável.
Bresser Pereira (1998) indica que esse novo Estado, que emerge no século XXI, deve
ser um Estado menor, porém mais forte, com maior governabilidade e governança1.
É um Estado mais fomentador do que propriamente executor, menos protetor da
1
Governabilidade e governança são conceitos confundidos com frequência. A capacidade política
de governar ou governabilidade deriva da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a
sociedade, enquanto governança é a capacidade financeira e administrativa em sentido amplo de uma
organização de implementar suas políticas (BRESSER PEREIRA, 1998, p.20).
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economia nacional e mais estimulador da competitividade internacional. O autor
denomina esse Estado (reformado) como Estado Social-Liberal. Social, porque continuará protegendo direitos sociais e promovendo o desenvolvimento econômico;
Liberal, porque o fará utilizando mais controles de mercado do que propriamente
administrativos, porque realizará suas atividades sociais e científicas notadamente
por meio de instituições públicas não estatais (também denominadas terceiro setor).
Moran (2002) faz a revisão de uma ampla literatura que trata da regulação do
Estado e traz casos mais específicos da regulação americana e britânica. Segundo
o autor, grande parte da literatura consultada compartilha a preocupação com
uma “crise do comando”. Por um lado, com a crise do controle da economia pela via
pública direta e, por outro, com o colapso do que muitas vezes se chama autorregulação2, o autor questiona se o “Estado regulador” existe e em quê ele consiste.
Ao final, conclui que há três vias (dentro da literatura da ciência política) para essa
resposta: a primeira é que a regulação é uma ficção; a segunda é que o Estado
regulador existe, mas seu caráter é contingente e depende do contexto nacional/
internacional; e a terceira está mais ligada ao recente paradigma de governança,
segundo o qual governar significa mais manejar/coordenar redes do que comandar/pilotar um “grande navio” chamado Estado.
Parece que o grande desafio que se coloca é o equilíbrio entre este Estado social e
liberal. E isso passa pela verificação de áreas que ainda precisam de regulamentações mais pesadas. Bresser Pereira (1998) assume que, mesmo que a reforma do
Estado aponte na direção da substancial redução da regulação, não se pode pensar
na sua eliminação. “Em muitas áreas, o Estado continua tendo um papel regulador
significativo, como no caso do comércio exterior e controle ambiental” (p.7).
Diferentes reformas nos Estados estão em curso no momento, algumas em estágios
mais avançados, outras nem tanto. A ideia de Estado em rede é uma dessas possibilidades que se vislumbram no panorama político mundial. A descentralização justificada pelo princípio da subsidiariedade na gestão é a tônica desse Estado reformado. No entanto, Castells (1998) chama atenção para a importância da coordenação
do Estado-nação dentro dessa nova configuração, que deixa de ter as características
anteriores do Estado-nação, mas não o elimina. Em síntese, o redefine.
Segundo Moran (2002), a autorregulação na Inglaterra, sobretudo na regulação de importantes
profissões como medicina e direito e na regulação dos mercados financeiros e outras áreas relacionadas à contabilidade financeira, foi uma experiência em que o sistema de poder privado cresceu dentro
do governo.

2

155

Esse Estado em rede se caracteriza por compartilhar a autoridade (a capacidade
institucional de impor uma decisão) ao longo de uma rede de instituições. “Uma
rede por definição não tem centro, mas nós de diferentes dimensões e com relações
entrenós que são frequentemente assimétricas” (CASTELLS, 1998, p.11; grifo nosso). Em
última instância, todos os nós são necessários para a existência da rede. Segundo o
autor, o Estado-rede corresponde a uma expressão da era da informação; é a “forma
política que permite a gestão cotidiana da tensão entre o local e o global” (ibid.).
Dentro desse contexto do Estado em rede, vários princípios são recomendados para
sua concretização3. Será abordado de maneira mais direta o princípio da subsidiariedade, que norteia a descentralização e os diversos aspectos que a caracterizam.

DESCENTRALIZAÇÃO:
UM PROCESSO DE MUITAS FACES
Conceitualmente, é preciso diferenciar desconcentração de descentralização. O
primeiro é o compartilhamento das funções com as subsidiárias regionais e locais,
mas com poder de comando obedecendo a uma hierarquia com o nível central. O
segundo, a descentralização, envolve a transferência de autoridade e as respectivas
competências legais e administrativas para outra instância de governo, seja em
nível estadual, seja municipal (AZEVEDO; SCARDUA, 2006).
Na ideia de Estado em rede, o princípio que norteia a descentralização é o da
subsidiariedade. Segundo Jordan (2000, p.2), que estuda esse processo no contexto
da União Europeia, “subsidiariedade é um princípio do governo federal que diz que
determinada ação deve ser tomada no nível mais descentralizado desde que seja
consistente com uma ação efetiva”. Apesar de ser um conceito antigo, foi incorporado no mainstream político europeu no início da década de 1990. O autor indica
que, na origem, subsidiariedade é um termo federal, usado para alocar poder entre
diferentes níveis de governo.

3
Os princípios citados por Castells (1998) para transformar o Estado em rede são: subsidiariedade,
flexibilidade, coordenação, participação, transparência administrativa, modernização tecnológica e
retroação da gestão.
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Castells (1998) argumenta que o nível mais adequado para determinada competência é uma discussão muito mais política que técnica e que ele é modelado de
acordo com os momentos históricos das distintas sociedades. O essencial, segundo o autor, “é proceder uma ampla descentralização em que se transfira poder e
recursos aos níveis mais próximos dos cidadãos e seus problemas” (p.16, grifo nosso).
No limite, esse princípio permite a transferência de responsabilidades executivas
do Estado para a própria sociedade e mesmo para empresas, em tudo aquilo que o
Estado não seja necessário como executor direto. Isso significa que o princípio de
subsidariedade é aquele que norteia o processo de descentralização.
Mas por que há necessidade de descentralizar? Ainda Castells (1998) postula que
existem duas forças que levam para esse caminho: a do Estado respondendo às
reivindicações locais e regionais, às expressões coletivas identitárias e a de que
existe “um esforço consciente do Estado-nação de encontrar fórmulas alternativas
frente à rigidez da centralização e à crise de legitimidade que emana da desconfiança dos cidadãos” (p.9).
Assim, percebe-se que a descentralização, dentro de um Estado que perde sua legitimidade justamente por não conseguir mais cumprir com suas funções sociais e
tampouco promover o desenvolvimento econômico, é um instrumento que tenta
recuperar seu poder de governabilidade. Governabilidade entendida aqui como
legitimidade para tomar decisões políticas. Com a execução das políticas públicas
mais próximas dos cidadãos afetados, os espaços de participação tendem a ficar
mais evidentes para a população, que se sente com mais direito de intervir.
Fica patente, então, o papel que a sociedade tem para que esse processo aconteça.
O que, a princípio, parece uma simples transferência de poder, começa a ganhar
maior complexidade, e leva à formulação de alguns questionamentos sobre como
se pode garantir que essa população vai participar. Ou, indo mais direto ao ponto,
como garantir uma participação que seja desencadeada e desencadeadora de
um processo de autonomia democrática e fortalecimento da cidadania e não de
simples legitimação ou cooptação dos/pelos poderes locais?
Castells (1998) argumenta que a experiência desmente uma visão romântica do
local como âmbito de democracia e participação. Governos locais e estaduais, em
todo o mundo, são frequentemente os níveis mais corruptos da administração,
entre outras razões, porque as redes pessoais se mantêm com mais força do que no
nível federal e porque assumem competências do urbanismo e da gestão do solo,
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que são setores de atividade mais suscetíveis à corrupção da administração por
interesses privados. Mesmo com esses problemas reais e potenciais, o autor afirma
haver evidências empíricas (em outros trabalhos realizados por ele4) que demonstram que a proximidade do governo e dos cidadãos no âmbito local permite um
controle social mais transparente e reforça as oportunidades de participação
política e, no limite, de relegitimação do Estado. Pode parecer paradoxal, mas isso
significa dizer que não é possível generalizar os argumentos contrários ao nível
federativo no qual acontece o processo de descentralização.
A outra face da problemática da participação nos espaços institucionalmente criados está na legitimidade dessa representação. Para citar um exemplo simples, quais
e quantos são os atores representados nos diversos conselhos espalhados pelo País?
Considerando que grande parte dos 5.560 municípios que existem no Brasil tem
menos que 20.000 habitantes, esses “líderes locais”, intitulados como representantes da sociedade civil, correm o risco de estarem representando a não mais do que
eles próprios. Ou seja, além da fraca representatividade e da forte probabilidade de
se revezarem muito pouco na diversidade de conselhos que se apresenta no cenário
político no Brasil, soma-se a essa problemática a “qualidade política”5 desses cidadãos que se encontram nesses espaços institucionalizados de participação.
Essa questão relativa à participação é uma face que se deve apreciar cuidadosamente quando se fala em descentralização. Não se pretende fazer aqui uma exortação contra a participação, os conselhos ou a descentralização. Trata-se apenas de
levantar pontos que são problemáticos e que parecem estar, em alguns momentos,
num plano subjetivo de reflexão. O intuito é mais de desmistificar que a descentralização seja a resolução de problemas historicamente fundados na sociedade
brasileira e que agora seriam resolvidos porque simplesmente se muda o âmbito
de atuação. Esse contraponto é tão relevante quanto a constatação de que o Brasil
tem uma história política e institucional fortemente marcada por mazelas como o
clientelismo, o coronelismo, o fisiologismo e o patrimonialismo.

Uma boa referência do autor que trata a questão entre o local e o global na perspectiva da gestão
urbana é: BORJA, J.; CASTELLS, M. Local y Global: la gestión de las ciudades en la era de la información.
Espanha: Taurus, 2004.
5
Qualidade política é uma referência a uma das características ao que Pedro Demo (2003) chama de
pobreza política, que seria aquela que se esconde por trás da material, em que o sujeito não percebe
sua condição de oprimido na construção social e econômica. Seria a falta de criticidade para fazer uma
leitura social adequada da realidade.
4
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Outra face reversa da descentralização é a do poder central ou federal. Um dos
obstáculos à descentralização comumente citada é a resistência do poder central
à perda de poder. Pensando no Estado-nação, as estratégias adotadas por ele para
aumentar sua operatividade (mediante a cooperação internacional) e para recobrar sua legitimidade (mediante a descentralização e a autonomia) acabam realmente aprofundando suas crises, pois ao realizá-las perde-se poder, competências e
autonomia em benefício dos níveis supranacional e subnacional. Por isso, a “importância de acompanhar o processo de redistribuição de competências e recursos por
meio de mecanismos de coordenação entre os distintos níveis institucionais em que
se desenvolvem as ações dos agentes políticos” (CASTELLS, 1998, p.9; grifos nossos).
Talvez, esse papel de coordenação deva ser melhor evidenciado no processo, seja
para não causar essa impressão, muitas vezes, de desregulação e/ou descontrole
do Estado no âmbito federal, seja para que o processo de descentralização resulte
realmente em melhoria na operacionalização das políticas públicas. Nesse ponto,
é relevante ressaltar a ideia de capacidade de governança e de apropriação do
nível da descentralização (nível de subsidiariedade). Considerando o conceito de
governança como aquele em que o Estado (em qualquer nível) tem capacidade
financeira e administrativa para implementar suas políticas, e o conceito de subsidiariedade como aquele que revela o nível em que se desenvolve uma ação (do
governo) com efetividade, pode-se chegar a um pressuposto: o nível escolhido para
que a subsidiariedade possa ser aplicada deverá ser aquele que tem capacidade de
governança, ou seja, prescinde de sustentabilidade institucional.
Isso parece óbvio, mas na prática os processos não têm sido construídos necessariamente dessa maneira, sobretudo no âmbito da política ambiental. Ao contrário
disso, primeiro se descentraliza a competência e depois se criam (quando se criam)
as condições de governança. Godard (1997) comenta que essa transferência de poder central para o âmbito regional/local pode ser entendida como simplesmente
uma forma de as regiões/estados se destutelarem do Estado central. Considerando
a ideia do autor, pode-se também pensar o contrário: que a descentralização pode
ser uma forma de omissão do poder central.
No entanto, Godard (1997) argumenta que o enfoque não deveria ser esse. O
sentido de descentralização deve ser entendido como o estabelecimento de novas
relações entre os diversos níveis, “limitando-se as zonas de responsabilidade
exclusiva e ampliando-se as de responsabilidade conjunta” (p. 238, grifos nossos).
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A cooperação entre os níveis deve existir sempre, mesmo que cada um tenha um
papel definido a desempenhar.
Na próxima seção, será examinado, com alguns dados empíricos, o processo de
descentralização da política ambiental no Brasil e seus desafios.

A DESCENTRALIZAÇÃO DA
POLÍTICA AMBIENTAL NO BRASIL
Um ponto de inflexão que merece ser notado na institucionalização da política
ambiental brasileira se verifica após a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Humano, realizada em 1972, em Estocolmo. Mesmo cumprindo mais
um papel formal no período inicial, em 1973 foi criada a Secretaria Especial de Meio
Ambiente (Sema), ligada à Presidência da República. Foi o primeiro órgão instituído
na esfera federal especificamente para lidar com as questões ambientais.
Somente em 1981 foi criada a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) (Lei nº6.938),
que estabelecia o Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama). Esse sistema
integra as três esferas do governo: federal, estadual e municipal, bem como, dentro
de cada esfera, separa as competências entre as arenas política, executiva e judiciária. Além disso, a grande novidade é a criação de conselhos consultivos e deliberativos em cada uma das esferas, iniciando um processo de democracia representativa,
que antes inexistia nessa área (BURSZTYN e BURSZTYN, 2000). A Tabela 1 resume a
composição do Sisnama, indicando as competências nas três esferas.
TABELA 1 – O SISNAMA E SUAS COMPETÊNCIAS
Esfera Federal

Esfera Estadual

Esfera municipal

Elaboração de
políticas

MMA

Secretarias Estaduais
de Meio Ambiente

Secretarias Municipais de
Meio Ambinete

Participação da
sociedade

Conama

Consema

Consema

Execução das
políticas

Ibama

Oema

Agências Municipais de
Meio Ambiente

Arena jurídica

Procuradoria Federal
e Ministério
Público Federal

Procuradoria Estadual
e Ministério Público
Estadual

Juizado volante ambiental;
Ministério Público

FONTE: BURSZTYN E BURSZTYN, 2000.
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Percebe-se, assim, que a PNMA de 1981 abre caminho para dois pontos fundamentais: a descentralização da gestão e a participação social institucionalizada. Ainda
contribuindo para o contexto da regulamentação ambiental no Brasil, é importante destacar a Lei dos Interesses Difusos e a Constituição Federal de 1988 como dois
marcos do aumento na democratização da política ambiental. A Constituição de
1988 trouxe vários avanços no que concerne à questão ambiental, como um capítulo exclusivo sobre o tema. Além disso, elevou os municípios à categoria de Unidade
Federativa e estabeleceu a “repartição de competências e a previsão do direito do
meio ambiente” (SCARDUA e BURSZTYN, 2003, p. 302).
Mesmo com esses novos arranjos institucionais, a descentralização na gestão
ambiental no Brasil é marcada por oscilações. Ela é incorporada à Política Nacional
de Meio Ambiente em 1981, definha com a criação do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis6 (Ibama) em 1989 e é retomada na
segunda metade dos anos 1990, junto com uma tendência política, nacional e
internacional nessa direção.
Em algumas áreas, a política ambiental no Brasil está mais avançada em relação à
descentralização. Uma delas é o licenciamento. Bem antes da Constituição de 1988,
o licenciamento já fazia parte do cenário das políticas ambientais, sobretudo em
estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, onde essa obrigatoriedade
constava na legislação estadual. O licenciamento se tornou obrigatório em todo o
País em 1983, após a regulamentação da Lei Federal nº 6.938/81 (Política Nacional
de Meio Ambiente), pelo Decreto nº 88.351 (OLIVEIRA, 2005).
A primeira lei prevendo o licenciamento no Brasil foi de São Paulo (Lei nº 997, de
31/5/1976), mas o primeiro a estabelecer o Sistema de Licenciamento de Atividades
Poluidoras (Slap) foi o Rio de Janeiro, por meio de um decreto-lei de 1975, que só foi
regulamentado em 1977. Como se percebe, esse instrumento nasce descentralizado.
Em relação à competência legislativa, a Constituição Federal, em seu Artigo 24,
atribui à União, aos estados e aos municípios poder de legislar concorrentemente
em matéria ambiental. Contudo essa competência fica limitada aos municípios em
caráter suplementar, ou seja, quando o assunto for de interesse eminentemente
local. Mesmo assim, deve se enquadrar à legislação dos demais entes.

6

Após a criação do Ibama em 1989, foram extintas a Sema, Sudepe, Ibdf e Sudhevea.
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No caso do governo federal e dos estados, a competência é concorrente, devendo
o primeiro estabelecer as normas gerais e os últimos, as complementares. Em
relação à competência administrativa ou executiva, os entes federativos possuem
competência comum (FINK et al, 2004). A transferência de atribuições acontece por
meio dos pactos federativos e convênios. No entanto, alguns requisitos básicos são
necessários ao nível administrativo competente. No caso, o estado e/ou municípios,
para exercer a competência administrativa, devem ter uma secretaria, um código e
um fundo, além de um conselho, todos ligados à área ambiental.
No Brasil, segundo o estudo Perfil dos Municípios, do IBGE (2004), 71% dos 5.560 municípios possuem alguma estrutura formal de meio ambiente ligada à prefeitura
(Gráfico 1). Isso não implica necessariamente descentralização de funções que antes
eram do estado ou do governo federal. No entanto, é bom indicador para avaliar que
essa preocupação chegou à pauta da maioria das administrações municipais.
GRÁFICO 1 – NÚMERO DE MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM ESTRUTURA FORMAL NA PREFEITURA NA ÁREA DE
MEIO AMBIENTE (2002-2004)
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FONTE: IBGE, PERFIL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, 2004, P. 69.

Quando se observa no Gráfico 1 o número de municípios que efetivamente têm
uma secretaria específica de meio ambiente, e que portanto dispõem de um
orçamento próprio para a área, percebe-se que esta quantidade é bem reduzida
(mesmo tendo aumentado de 2002 para 2004), perfazendo em 2004 cerca de 7%.
Cabe assinalar que o fato de dispor de uma secretaria exclusiva não significa que
a gestão seja descentralizada e tampouco indica a qualidade dessa gestão. Dentro
do Estado de Mato Grosso, por exemplo, dos seus 141 municípios, alguns deles com
secretarias exclusivas, somente o de Cuiabá, capital do estado, exerce a competência para licenciar empreendimentos de baixo impacto na área urbana.
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Esse exemplo ilustra o quanto a realidade da descentralização ainda é distante da
maioria dos municípios brasileiros, sobretudo em estados em que a preocupação ambiental é vista por muitos políticos locais como entrave ao desenvolvimento econômico.
Algumas razões podem ser citadas para explicar essa lentidão e a falta de interesse dos municípios, sobretudo em estados menos industrializados, em assumir
a competência para o licenciamento. Primeiro, os municípios não têm empreendimentos suficientes para assegurar a sustentabilidade econômica da secretaria;
segundo, mesmo que o tenham, é um desgaste político para o governo local, pois
será mais um ônus para o empreendedor; terceiro, a municipalidade não quer
ou não pode arcar com uma mão de obra mais qualificada de técnicos para a
avaliação dos processos de licenciamento; e quarto, a estrutura para a fiscalização
é muito mais restrita e fácil de ser cooptada pelos poderes locais. Resumidamente,
a solução via descentralização das políticas ambientais passa por fragilidades
institucionais (incluindo a política local), financeiras e administrativas (SCARDUA
e BURSZTYN, 2003). Em outras palavras, a governança para a descentralização da
gestão ambiental no Brasil ainda é uma ideia distante da realidade, em boa parte
dos municípios brasileiros.
Colocando os conselhos municipais de meio ambiente em números, observa-se
um crescimento gradual desse espaço de participação na política ambiental, como
mostra o Gráfico 2.
GRÁFICO 2 – PORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS COM CONSELHO DE MEIO AMBIENTE ATIVO (DINÂMICA ENTRE 2001 E 2004)
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Nota-se um crescimento maior dos conselhos na região Sul do País e um decréscimo na região Centro-Oeste. Não há informações disponíveis que permitam
explicar esses números, mas, como hipótese para futuras investigações, pode-se
imaginar um capital social mais consolidado no Sul, inclusive com mais entidades
e organizações do terceiro setor que geralmente demandam a criação das secretarias e conselhos. Outra explicação pode ser a maior quantidade de conflitos e
disputas em relação aos recursos naturais na região Sul, onde tais recursos já estão
mais reduzidos do que no Centro-Oeste, por exemplo.
Em relação ao papel do terceiro setor nesse processo, Santos (1998, p. 16) dá pistas,
quando observa que este visa forçar a abertura de espaços de democracia participativa em situações em que a democracia representativa é de baixa intensidade.
Segundo o autor, essa pode ser a forma mais eficaz de o terceiro setor contribuir para
a reforma solidária e participativa do Estado. Contudo, o autor argumenta que é necessária uma profunda democratização do terceiro setor, caso contrário será um erro
confiar a ele a tarefa de democratização do Estado e, de forma mais geral, do espaço
público não estatal. Reforçando o último argumento, ele acrescenta que “existem
diversas experiências mostrando a promiscuidade antidemocrática entre Estado e
terceiro setor, em que o autoritarismo centralizado do Estado se apoia no autoritarismo descentralizado do terceiro setor e cada um deles usa o outro como álibi para se
desresponsabilizar diante dos seus respectivos constituintes” (p.16, grifo nosso).
Outra instância que surgiu no cenário da política ambiental brasileira são as Comissões Tripartites. Essas comissões são constituídas por representações paritárias
dos órgãos e entidades ambientais com o objetivo de “constituir um espaço institucional de diálogo entre os entes federados com vistas a uma gestão compartilhada
e descentralizada entre União, Estados e municípios [...]” (Portaria Federal nº 473,
de 9/12/2003). Ainda é cedo para avaliar o papel efetivamente desempenhado na
descentralização por essas comissões, mas o que se nota são reforços institucionais
na concretização desse processo. Além do esforço do governo, existem associações,
como a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anama), que militam
a favor da descentralização da gestão ambiental para os municípios.

EXEMPLO DA EXPERIÊNCIA DE
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DESCENTRALIZAÇÃO FLORESTAL
NO ESTADO DE MATO GROSSO
A gestão florestal é um tema que merece comentários no aspecto da descentralização. Scardua (2003) esclarece que, apesar da existência de um marco legal para
o setor, desde 1934, não foi possível o avanço institucional e legal nessa área no
Brasil, como em outras na política ambiental brasileira . Isso porque a gestão dos
recursos florestais no Brasil é altamente centralizada, fruto de uma política federal
herdada do início do século passado. Em 2002, já existiam 18 estados com políticas
florestais próprias. Entretanto, pode-se observar que a região Norte, que apresenta o maior potencial florestal, é a que carece de maiores instrumentos de gestão
florestal estadual, sendo que alguns estados não apresentam sequer uma política
para o setor (Scardua, 2003).
O exemplo do caso da descentralização florestal em Mato Grosso é bastante
esclarecedor sobre a importância da presença do âmbito federal nesse processo.
Inicialmente, em 1999, foi assinado um pacto federativo, e a função de licenciamento de propriedades rurais e autorização para desmatamento foram passadas
para o estado. Mato Grosso, na época, implementou um sistema de licenciamento
tecnologicamente sofisticado, que envolvia a utilização de sensoriamento remoto
e de georreferenciamento para monitorar o cumprimento do Código Florestal
no estado. O Sistema de Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais (Slapr)
era formado pelo tripé: licenciamento (o produtor levava a informação ao órgão),
monitoramento e fiscalização.
O Slapr gerou boas expectativas em relação ao seu êxito, sobretudo no meio científico e entre ambientalistas. Em um ano (2000-2001), houve redução de 24% na
taxa de desmatamento e de 53% no número de queimadas destas localidades. Em
2002, os números do desmatamento se reduziram mais ainda no estado. A tabela 2
mostra as médias anuais de desmatamento nesse período:

165

TABELA 2 – MÉDIA ANUAL DE DESMATAMENTOS EM MATO GROSSO ANTES E DEPOIS DO SLAPR
Média do desmatamento 1993-1999

1.283.785 ha

Média do desmatamento 2000-2002

672.968 ha.

Média do desmatamento 2003-2004

1.836.477 ha.

DADOS: FEMA, 1993 A 2005.

Após três anos de declínio consecutivo, mesmo com indicadores econômicos positivos, os índices de desmatamento nos anos de 2003 e 2004 foram bastante elevados: 1.858.00 e 1.814.302,00 hectares, respectivamente, o que perfaz um aumento
de 42,7% em relação ao ano de 2002, quando foram desmatados 795.000 ha. É
conveniente ressaltar que, do total desmatado no período de 2003, somente 500 mil
hectares foram autorizados pela ex-Fundação Estadual de Meio Ambiente (Fema)7.
Desde a implantação do Slapr, duas principais avaliações do sistema foram feitas:
a) o relatório encomendado pelo Banco Mundial, que avaliou o sistema até 2002
por meio de análises econométricas (CHOMITZ, KANOUNNIKOFF, 2005); e b) o relatório de avaliação do instrumento feito pelo Ministério do Meio Ambiente, que
utilizou a base de dados do órgão estadual e avaliou o período de 2003 a 2004
(MMA, 2005).
Na primeira avaliação (CHOMITZ, KANOUNNIKOFF, 2005), os resultados sugerem
que a criação e implementação inicial do Slapr afetaram a atitude dos proprietários em relação ao desmatamento. Segundo o relatório, os proprietários teriam
reduzido o desmatamento, principalmente em áreas prioritárias para a aplicação
do sistema e em áreas com baixos remanescentes de cobertura vegetal. O segundo
estudo (MMA, 2005), que fez uma avaliação operacional do sistema, aponta que o
Slapr não teve eficácia e os desmatamentos dentro das propriedades licenciadas
foi de 3,21% (sendo 1,75% dentro de reservas legais), excedendo a taxa de 2,15% de
desmatamento ocorrido em áreas não licenciadas. Além disso, os desmatamentos
nos anos de 2003 e 2004 dentro das reservas legais foram praticamente seis vezes
maiores que em outras áreas protegidas, como Terras Indígenas e Unidades de
Conservação (MMA, 2005).

7
Atualmente foi extinta a fundação, sendo criada a SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente).
Portanto, quando nos reportarmos no texto à FEMA, é importante saber que a leitura atual é SEMA.
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Os dados dos dois estudos são corroborados pelos valores totais dos desmatamentos observados na Tabela 2. Avaliando preliminarmente a razão dos eventos
mencionados, pode-se inferir que dois fatos importantes foram determinantes
para os números do desmatamento, o que leva a um pressuposto sobre a descentralização florestal.
Sobre o aumento que houve no desmatamento por dois anos consecutivos após
2002, pode-se inferir que o mercado influenciou de forma mais determinante, haja
vista que em 2003 e 2004 a cultura da soja, commodity mais produzida no estado,
teve preços recordes, num histórico de 26 anos anteriores, o que contribuiu efetivamente para o avanço da fronteira pecuária mais ao norte do estado.
Sobre o desmatamento em áreas licenciadas, pode-se inferir que a legislação
parece ter perdido sua força de coerção. Isso pode estar relacionado à entrada, em
2002, de um governo muito ligado à cadeia da soja, o que concorre para o potencial perigo de “flexibilizar” as políticas públicas em benefício do agronegócio. Nesse
sentido, Alencar et al, (2004) observam que:
“a experiência da Fema mostrou a necessidade de se manter, pelo menos
parcialmente, o sistema de monitoração e fiscalização do desmatamento
na Amazônia sob controle e/ou avaliação do governo federal. Uma descentralização desse controle poderá colocar a legislação federal sob influência das mudanças políticas no âmbito estadual e municipal” (p. 54).

Jordan (2000) aponta uma situação que pode nos remeter à questão florestal no
Brasil, sobretudo quando se pensa na Amazônia. Segundo ele, os economistas do
bem-estar, focando a análise na subsidiariedade, sugerem que a problematização
e a resolução das externalidades sejam dirigidas no nível em que elas podem ser
internalizadas. Porém, em algumas áreas, pela abrangência global do problema,
como as mudanças climáticas, por exemplo, essa linha de argumentação pede
uma decisão num nível internacional, mais distante do cidadão comum. Outra
situação diferente seria ainda um caso de poluição de um rio que faz fronteira
com dois países. De toda forma, percebe-se que haverá sempre o dilema, segundo
o autor, entre democracia participativa (decisão mais próxima do cidadão por
meio do voto) e eficiência na regulação (decisão tomada em outras instâncias e
com critérios mais técnicos).
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Assim, essa argumentação remete à seguinte questão: a quem interessa a conservação do bioma amazônico? Pensando no exemplo anterior, será que somente
interessa à população local conservar as florestas do Estado de Mato Grosso? Se interessa a todos a manutenção das florestas, a competência administrativa deveria
estar somente a cargo do estado?
A literatura sobre biodiversidade e mudanças climáticas, entre outros temas, poderá mostrar amplamente que essa questão, bem como as políticas para manejá-la,
interessa para os níveis supranacionais, nacionais, regionais e locais. Nesse ponto,
uma descentralização, com transferência total de responsabilidades, como ocorreu
em 2006 para Mato Grosso, em estados que ainda possuem fragilidade institucional, administrativa e política, não pode acontecer. É imprescindível uma ação
compartilhada efetiva junto com o governo federal.
A ação conjunta, mesmo com a descentralização das competências, deve promover
um processo sinérgico dos poderes e esferas envolvidas. Novos espaços devem ser
criados e efetivados. Caso contrário, essa ação tende a gerar perda de legitimidade
para a esfera estadual que, sem uma governança apropriada, precisa fazer algo
que a esfera federal não conseguiu. Por outro lado, esse tipo de descentralização,
traduzida como mera transferência de responsabilidades, pode muito bem parecer
omissão do poder federal, o que também causa a impressão de desregulação e
igualmente perda de legitimidade, não só nacionalmente, mas internacionalmente.
Concluindo as duas questões levantadas no início deste texto, parece que há o risco
de a descentralização, pelo menos no curto e médio prazos, transformar-se numa
armadilha para a inoperância. Nos níveis mais locais não se realizam as ações
adequadamente, porque não há recursos humanos e financeiros (sobretudo), e nos
níveis mais altos argumenta-se em favor de uma administração mais próxima aos
cidadãos, como forma de legitimar os governos. E na medida em que transferem as
responsabilidades, eximem-se sobremaneira do papel de coordenador/supervisor.
Nessa dinâmica, nos casos municipais, a hipótese de que a descentralização está
sendo um processo mais vertical (de cima para baixo) do que horizontal parece ser
bem razoável. A segunda hipótese, de que o governo federal exerce muito minimamente o papel de coordenador do processo nessa função de transferência de competências e de criador de novos espaços conjuntos de gestão descentralizada, parece
pertinente para o caso de Mato Grosso. Ainda que a descentralização florestal tenha
sido requerida pelo próprio estado, nota-se que, ao contrário da criação de novos
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espaços, se estabelece um diálogo cada dia mais difícil entre os dois poderes (na arena florestal), com conflitos nas decisões e competências, o que deixa os usuários do
sistema público “confusos e descrentes”8 em meio às disputas nas esferas legais e
administrativas. Essa situação colabora também para o descrédito e a ineficácia das
políticas implementadas no âmbito estadual. Portanto, em certa medida percebese que a descentralização na política e gestão ambiental brasileira está sendo uma
transferência de problemas com soluções pouco claras nos âmbitos estaduais e
locais e sem a devida criação de novos espaços (efetivos) de compartilhamento pelo
poder federal. Nesse ponto, o texto deixa uma questão em aberto: a coordenação
desse processo subsidiário é falha ou inexistente por parte do governo federal?

CONCLUSÃO
O texto retratou a dinâmica da reforma do Estado, que de uma abordagem mais
centralizadora e soberana vai se transformando para uma forma mais descentralizada, com uma relação mais dinâmica com os níveis supranacionais e subnacionais. O modelo que serve de inspiração é o do Estado em rede.
Os princípios que norteiam esse modelo são a descentralização, a coordenação do
governo federal e a participação social.
A partir dos conceitos de subsidiariedade e de governança, chega-se a uma premissa para a descentralização: só é possível realizar a subsidiariedade, na esfera em que
haja sustentabilidade institucional para tal (capacidade financeira e administrativa).
Somente desse modo, as esferas regionais e locais, mas também a nacional, conseguirão governabilidade (legitimidade) para suas ações e tomada de decisões.
Na política e gestão ambiental brasileira, verifica-se uma movimentação dos estados e municípios em torno da descentralização. Isso coaduna com a quantidade de
municípios com estruturas institucionais ligadas às prefeituras na área ambiental.
Contudo, ainda há muitos desafios a serem superados no processo de descentralização. Parece haver uma clara assimetria entre o desejo de muitos municípios (sobreEm trabalho no Projeto Diálogos sobre a percepção do setor do agronegócio sobre a capacidade de
governança dos órgãos ambientais no estado, essa sensação foi relatada várias vezes, sobretudo diante
de constantes mudanças na legislação federal e estadual e das constantes desavenças entre Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (Sema) e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis ( Ibama) (Ver: AZEVEDO, A. PASQUIS, R. título nesse mesmo compêndio).
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tudo os menores) em assumir a gestão ambiental municipal e o desejo do estado
de repassá-la. Percebe-se uma indução com um movimento vertical (top-down) do
estado para que esse processo se concretize nos municípios. O grande problema, se
persistir esse formato, será a armadilha da inoperância, pois os municípios esbarram na falta de recursos (administrativos e financeiros) para execução efetiva das
políticas. Além disso, dois problemas se evidenciam na arena da sociedade civil:
primeiro, ela não consegue exercer o controle efetivo sobre as ações políticas governamentais e, segundo, muitas das organizações não governamentais são cooptadas
pelos dirigentes do Poder Público, sobretudo em municípios menores.
A descentralização irá realmente tornar-se uma conquista de autonomia dos
estados e municípios na gestão de seus recursos naturais, à medida que passa
a existir pressão social. Portanto, em primeiro lugar, o cidadão precisa saber da
possibilidade de descentralização, o Poder Público federal e o estadual precisam
compartilhar e estimular o processo, e os espaços institucionalizados de participação devem ser criados para efetivamente funcionarem. Por fim, os conselheiros
estaduais/municipais devem ser capacitados e envolvidos com a gestão social
dos recursos ambientais. Eles são peças-chave para a promoção da gestão nos
níveis regionais e locais. Sem eles, pode-se mudar a esfera governamental, mas os
problemas serão sempre os mesmos.
No âmbito da gestão florestal, a experiência de Mato Grosso, com uma melhora
significativa nos números dos desmatamentos, mas uma retomada do ritmo anterior três anos depois, mostra que, se não for acompanhada de uma coordenação
efetiva pelo governo federal, com criação de novos espaços de trabalho conjunto
que sejam efetivos, a descentralização pode parecer muito mais uma omissão do
poder central do que propriamente uma conquista democrática dos estados e de
seus cidadãos e menos ainda a melhoria da condição ambiental.
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ANÁLISE DA ARTICULAÇÃO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS: O EXEMPLO DA
DESCENTRALIZAÇÃO FLORESTAL
ALICE THUAULT

INTRODUÇÃO
Uma política pública pode ser entendida como um conjunto de incitação e de estímulos que procuram orientar as práticas dos atores em uma certa direção. Segundo uma abordagem interacionista do poder e das políticas públicas, essa direção é
o produto de um confronto entre diferentes interesses. A tomada de decisão pode
assim ser vista como “o produto de uma pluralidade de intenções que procuram
ajustar-se empiricamente ou associar-se na negociação1” (GAUDIN, 2004, p.21).
Esse quadro se revela particularmente pertinente quando frente às especificidades das políticas ambientais, pois a problemática da gestão dos recursos naturais
demonstra a dificuldade em conciliar diferentes visões dos atores sociais ligados
ao uso dos recursos. Como enfatiza Lavigne Delville, “cada um luta para o meio
ambiente, mas não para o mesmo2” (LAVIGNE DELVILLE, 2000).
Frente à questão da gestão florestal3, ou seja, no caso da gestão dos recursos florestais, os conflitos são notórios e os atores numerosos: produtores rurais, madeireiros, ambientalistas, agências de cooperação, assim como os diferentes entes federativos do Estado brasileiro. Nessa perspectiva, cabe aos diferentes atores do Poder
Tradução livre do autor ¨le produit d´une pluralité d´intentions qui cherchent à s´ajuster empiriquement ou à s´associer dans la négociation¨(GAUDIN, 2004, p.21).
2
Tradução livre do autor ¨chacun se bat pour l´environnement mais pas pour le même¨ in: LAVIGNE
DELVILLE, P., 2000, "l’environnement, dynamiques sociales et interventions externes: construire et gérer
l’interface entre acteurs", in: ROSSI, G., LAVIGNE DELVILLE, P., NARBEBURU, D., Sociétés rurales et environnement, Paris, Karthala, pp281-300.
3
Definimos como elementos principais da gestão florestal, o licenciamento (autorização de manejo
florestal, plantio e corte, desmatamento), autorização de transporte de produtos florestais, monitoramento e fiscalização, fomento, incentivos e administração das florestas públicas.
1
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Público achar um caminho para manter a conservação dos recursos florestais e, ao
mesmo tempo, garantir o uso deles pelo setor produtivo. Cabe a eles articular as
políticas públicas para garantir a sustentabilidade dos recursos florestais.
A política florestal ilustra perfeitamente as dificuldades das políticas públicas na
implementação de um desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Trata-se de
um setor no qual a regulação caracterizada por instrumentos de comando e controle (legislação do Código Florestal e fiscalização, entre outros) é ineficiente.
De fato, a deficiência da política florestal como política ambiental é notória. Basta
ver como a cadeia de custódia, que vai do corte e da extração da madeira até a comercialização, passando pelo desdobro em serraria e o processamento, é marcada
por numerosos “esquentamentos”4. Segundo a publicação Tolerância zero: chega de
madeira ilegal, em 2004, só 27% do total de desmatamento teriam sido autorizadom e 80% da madeira vendida seria de origem ilegal. (GREENPEACE, 2005).
É nesse contexto de ineficiência do quadro regulatório, até pouco tempo caracterizado pelo centralismo, tanto na decisão quanto na execução, que se coloca a
questão da política de descentralização5 da gestão, cujo rumo, que já existia nos
textos legislativos anteriores, ficou definitivamente precisado pela lei de gestão de
florestas públicas, de março de 2006. A partir dali, os estados passaram a ter que
assumir parte da gestão florestal.
O discurso político descentralizador está cada vez mais forte, mais aceito, e proposto em larga escala por instituições multilaterais como o Banco Mundial, o Fundo
Monetário Internacional (FMI), agentes financiadores e organizações de cooperação (ABRUCIO, 2006). O contexto atual pode assim ser classificado como uma
era de descentralização, pois “A roda da história pende para a descentralização”
(ARRETCHE, 1996).

¨esquentar a madeira¨ , expressão que significa uma legalização fraudulenta da madeira.
Da maneira mais simples possível, a descentralização será aqui entendida como a transferência de
autoridade, de poder decisório e executivo para instâncias subnacionais, enquanto a desconcentração
contempla somente a transferência de tarefas executivas ou seja o aumento da autonomia do governo
central em escritórios regionais (SCARDUA e BURSZTYN, 2003).

4
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Desde a famosa obra de Tocqueville6, subsiste a ideia de um relacionamento
virtuoso entre descentralização e democratização. Os mitos sobre os quais se apoia
a descentralização podem se encontrar de vários lados da cena política: para as
tendências esquerdistas, significa uma viabilização da participação do cidadão,
enquanto para os adeptos do liberalismo é o fim de um Estado excessivamente
invasivo. A descentralização acaba sendo consensual.
Mas como o sublinham Toni e Kaimowitz, a descentralização é fundamentalmente
ambígua: “objetivo e resultado esperado duma política governamental ou fruto da incapacidade e da ineficácia das autoridades centrais?” (TONI e KAIMOWITZ, 2003, p33).
No caso específico da descentralização da gestão florestal que ocorreu no Brasil
a partir de 2006, parece relevante sublinhar que os diferentes conflitos existentes em relação ao uso e à gestão da floresta podem se refletir entre os diferentes
níveis federais, estaduais e municipais, os últimos sendo os que teoricamente têm
o maior interesse em garantir renda, emprego e alternativas econômicas para as
populações que os elegeram. É nesses níveis que a pressão sobre a floresta é maior,
apesar das regras instituídas no País inteiro visando a proteção das florestas como
bem ambiental nacional.
A descentralização se apresentou como um novo arranjo dos dispositivos institucionais de tomada de decisão, visto como um possível remédio à situação crítica
de gestão pública.
Procurou-se entender como aconteceu o processo de descentralização e quais mudanças a descentralização levou na estrutura de um problema de gestão como a
gestão da floresta, reduzindo ou não as incertezas e os conflitos e aumentando ou
não a governabilidade7 do setor florestal. O objetivo deste trabalho é, portanto,
Ver Tocqueville, De la démocratie en Amérique: ¨La décentralisation n’a pas seulement une valeur administrative; elle a une portée civique puisqu’elle multiplie les occasions pour les citoyens de s’intéresser aux
affaires publiques; elle les accoutume à user de la liberté. Et de l’agglomération de ces libertés locales, actives
et sourcilleuses, naît le plus efficace contrepoids aux prétentions du pouvoir central, fusent-elles étayées par
l’anonymat de la volonté collective.¨ citado por BONNAL, J., 2000, Historique de la décentralisation, FAO.
7
Preferimos aqui falar de “governabilidade” do que de “governança”, considerando que o primeiro termo dá mais relevo às especificidades de cada situações e às probabilidades de achar soluções adequadas
à natureza dos problemas e das estruturas de relações existentes entre os atores, enquanto a noção de
“governança”, rapidamente importada à prática como um princípio de ação, se apresenta mais como um
conjunto de receitas de management norteado pela “boa governança”, um conjunto de regras de “moral
pública” , ou seja, uma solução universal (Vilet, 1997; THEYS, 2003; MORLAT, 2006).
6
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identificar a forma e as consequências desse processo no cenário da política
florestal e o novo equilíbrio político assim criado.
A partir desta problemática formulamos a seguinte hipótese:
“A descentralização tende a aumentar ainda mais o papel da articulação, tanto
verticalmente (ou seja, entre os diferentes níveis de governos), quanto horizontalmente (entre as diferentes partes da sociedade, nos conselhos e fóruns) e pode
dar mais governabilidade ao problema da gestão florestal em função
da qualidade dessas novas articulações.”
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METODOLOGIA
Apoiada sobre um trabalho bibliográfico prévio, a pesquisa foi realizada em três
campos distintos: Brasília, capital da União Federal, onde foi decidida e definida
a descentralização da gestão florestal, Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso,
onde está sediado o governo estadual, que está hoje responsável por grande parte
das tarefas florestais, e Alta Floresta, município do Portal da Amazônia, economicamente dependente do comércio da madeira.
Nesses três campos, foram entrevistados vários atores que participam do cenário
da gestão florestal, seja como funcionário público, como membro da sociedade civil
ou como população da política florestal.
Além do processo em si de repasse das tarefas florestais, a pesquisa de campo
permitiu a observação de numerosas reuniões de conselhos ou de espaços onde se
propõe reunir diferentes segmentos da sociedade para discutir e até decidir uma
política florestal descentralizada.
Escolhemos analisar aqui dois espaços estaduais: o Comitê de Acompanhamento
da Gestão Florestal e o Conselho Gestor do MT Floresta. Os dois conselhos, nascidos
depois da descentralização, podem permitir entender como se dá a gestão florestal
descentralizada e como os atores se articulam de forma horizontal.
A análise desses espaços se baseou sobre a metodologia Relief, que se apresenta
como um instrumento de identificação do itinerário do diálogo e da participação
dos atores nos espaços estudados. Construída a partir de um primeiro trabalho de
pesquisa de Beuret (2006), essa metodologia foi testada e afinada em diferentes
espaços de participação da França e do Mali.
À luz da matriz de análise Relief, apresentada no Anexo 1, buscou-se entender melhor as mudanças e as inovações que a descentralização da gestão florestal pode
levar nos espaços regionais.
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ORGANIZAÇÃO DO ARTIGO
Em uma primeira parte, analisa-se a situação crítica da gestão pública das florestas na Amazônia brasileira, para se entender as raízes da crise e as modalidades da
mudança de regulação que o compartilhamento da gestão florestal representa.
Em seguida, procura-se identificar qual desenho institucional foi adotado, como
se pensa a autonomia dos estados e quais são as necessidades de articulações
a partir disso.
Enfim, a análise concentra-se sobre dois espaços da gestão florestal descentralizada, para se entender as mudanças e as consequências da descentralização na arena estadual, assim como identificar os desafios da gestão florestal compartilhada.

O FIM DA REGULAÇÃO CENTRALISTA?
Em um contexto amazônico marcado pela predominância de políticas públicas
que favorecem um modelo exógeno e privilegiam a extração dos recursos naturais,
a gestão da floresta amazônica ficou muito tempo concentrada na mão do governo federal. Com os insucessos da gestão federal, manifestados pela ilegalidade e
pela falta de governança florestal, a descentralização surgiu como um novo modo
de regulação procurando solucionar a crise do Estado.

POLÍTICAS PÚBLICAS E AMAZÔNIA: A PREDOMINÂNCIA
DO MODELO EXÓGENO E CENTRALISTA
A história das políticas públicas na Amazônia é marcada pelo papel do governo
federal, que ficou muito tempo como o “principal agente motivador e responsável
pela elaboração e implementação das políticas públicas” (PASQUIS et al, 2001, p20).
Como escreve Oliveira, “no aspecto institucional existia até pouco tempo um verdadeiro desequilíbrio da federação na Amazônia, caracterizado pela forte presença
da União e de suas instituições, elas inibiram ou afastaram o desenvolvimento das
outras esferas de governo especialmente nas questões ambientais.” (OLIVEIRA, 2003).
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Dessa forma, a maior parte das operações de transformações públicas na Amazônia foi fortemente balizada por um impulso estatal, positivista e modernizador,
levando, como o descreve Droulers (2004), a um modelo de ocupação extensivo e
caracterizado pela exploração predatória.
Seguindo uma linha de integração e desenvolvimento, a ação governamental na
Amazônia mostrou prioridades claras: foram programas marcados pela necessidade de conquista, favorecendo a infraestrutura de transporte e as políticas de
energia e de produção de produtos primários. Isso tem relação com o fato que
durante muito tempo, a conciliação entre o desenvolvimento e a conservação do
meio ambiente era considerada uma utopia no Brasil. (MAIMON, 1993, p58)
Se obviamente a conferencia ECO-92 ajudou a mudar essa situação, a realidade
própria da Amazônia também teve influência. Becker (2004) data de 1985 o começo
das mudanças nas políticas públicas da Amazônia, pois a partir desse ano, novos
atores começaram a ter vozes mais fortes ou mais ouvidas apoiando concepções
de desenvolvimento “sustentável”. A autora cita, por exemplo, o caso das populações tradicionais, dos governos estaduais, ou da cooperação internacional como
sendo novos atores participando na elaboração das políticas públicas.
Segundo ela, 1985 marca o fim da predominância do modelo exógeno nas políticas públicas, ou seja, o fim da predominância de um modelo baseado numa visão
externa ao território e que privilegia as relações com as metrópoles exteriores
mediante, por exemplo, a construção de obras de infraestrutura. Nesse momento,
se constitui de maneira mais forte nas pressões ambientalistas nacionais e internacionais um modelo endógeno que favorece investimentos para as populações
locais e a conservação ambiental (BECKER, 2004, p127).
Ainda segundo Becker, a partir de 1996, com a retomada por FHC dos grandes
programas de infraestrutura como o Avança Brasil, a Amazônia passou a viver “a
coexistência conflitante dos modelos exógenos e endógenos”, ou seja, duas matrizes
de políticas públicas paralelas, mas opostas.
Essas tentativas paralelas de implementação de dinâmicas contraditórias levam
as políticas públicas destinadas à Amazônia a refletir uma certa esquizofrenia,
deixando, como o destaca Melo (2003), pouco peso para a política de conservação
pelo contexto de predominância de políticas de produção, de conquista, de energia e de transportes.

179

Nestes últimos anos, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) tem tentado lutar contra a marginalização decorrente dessa batalha desigual. Foi assim que, a partir de
2003, a transversalidade foi levada como um princípio que quer nortear a política
do governo federal. A ambição do termo “transversalidade” é o de compatibilizar,
por meio de planos interministeriais de base territorial, a expansão da infraestrutura com as políticas socioambientais.
Em junho de 2006, foi lançado o Plano de Desenvolvimento Sustentável da BR-163,
com o objetivo de mitigar os efeitos de desenvolvimento anárquico do asfaltamento da rodovia. O Plano Amazônia Sustentável (PAS) pretendia seguir a mesma linha
de formulação de políticas públicas, pois procurava “articular as ações de vários
ministérios em torno de uma estratégia compartilhada de desenvolvimento da
Amazônia”(MMA, 2006, p5).
Com o passar do tempo, as expectativas criadas pela palavra de ordem dessas novas políticas – a “transversalidade”, ou seja, a integração dos diferentes componentes da sustentabilidade – foram frustradas por causa da pouca operacionalidade,
da falta de orçamento e da morosidade destas políticas8. Apesar de uma retórica
diferente, poucas políticas públicas seguiram realmente esse discurso de inovação.
A saída da ministra Marina Silva, em maio de 2008, é mais um sinal nesse sentido.
Apesar de uma dinâmica endógena sublinhada por Becker e das tentativas de
transversalidade, as políticas públicas para Amazônia são hoje ainda marcadas
pela predominância do modelo exógeno, que tem dificuldade de considerar os
seus impactos sobre o desenvolvimento sustentável da região.

8
No caso do Plano da BR-163, um exemplo disso é a carta aberta ao presidente da República produzida
pelo Consórcio de Desenvolvimento Socioambiental da BR-163 (Condessa) que, em março de 2007,
denuncia a não consolidação do processo, a não materialização das ações previstas e a insuficiência dos
recursos orçamentários. Disponível em: www.dialogos.org.br/arquivo/conteudo/Carta%20Aberta%20
ao%20presidente%20da%20republica.pdf/. Outra ilustração, o plano Amazônia Sustentável, lançado em
maio de 2008, também foi recebido de forma indiferente. Segundo os ambientalistas e pesquisadores
que participaram da sua criação, o plano foi amplamente modificado e perdeu os seus aspectos mais
inovadores. Disponível em: www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=269700/.
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É nesse quadro que a política florestal tenta achar o seu lugar, como uma política
que pretende proteger os recursos florestais, enquadrando a extração e o comércio
dos mesmos. Como grande parte das políticas públicas ambientais na Amazônia, a
política florestal carece de meios e instrumentos para realmente ser eficaz e frear a
palavra de ordem da exploração predatória.
Nessa perspectiva, a repartição do poder e o modelo de gestão da política florestal
foram considerados como fundamentalmente críticos. Desenhou-se para a política
florestal um novo modelo de regulação, no qual a articulação entre os diferentes
níveis e entre os diferentes atores assume uma importância maior.

CRISE E TRANSFORMAÇÃO DO ESTADO
O caso da descentralização da gestão florestal relaciona-se também com uma crise
mais geral do Estado, que deu origem a uma reforma e que foi muito bem retratada pela famosa fórmula de Daniel Bell: “The nation-state is becoming too small for
the big problems of life and too big for the small problems of life”.
Foi no final dos anos 1970, que começou o esgotamento mundial da receita centralista.
a. Um novo modelo de regulação
Pouco a pouco, se desenhou no Brasil, como em vários outros países, uma tendência ao desatrelamento do Estado, configuração política que pode ser assimilada à
descentralização. Assim, numa concepção totalmente liberal do funcionamento
da sociedade, desde então, está sendo encorajado o desenvolvimento autogerado, a participação popular, a ação comunitária e os trabalhos das organizações
não governamentais. O Plano Diretor para a Reforma do Estado9, promovido em
1995 por Fernando Henrique Cardoso, aumentou ainda mais a orientação para o
modelo do Estado mínimo.

9
Documento disponível em : www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf/ Acesso em : 13/8/6
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Assim mudou o modelo de gestão pública. Estabeleceu-se um novo paradigma,
alternativa de governança ao modelo interventor e burocrático tradicional, tendo
como princípios fundamentais a regulação pela descentralização, pela delegação
com autonomia (LIMA e RIBEIRO, 2002).
Como sublinha Castells, assistimos à transformação do Estado de sujeito soberano
para ator estratégico dentro de uma soberania sistematicamente compartilhada.
Desde então, o Poder Público assume um papel de regulador, no qual cabe a ele
regular as relações entre os diferentes agentes do sistema social. Na procura desse
equilíbrio da regulação, o papel do Estado se concentrou no manejo e a coordenação das redes que compõem a sociedade (CASTELLS, 1999).
Por definição, a noção de rede tem relação com a questão de escala. Ela permite
atender a uma preocupação particularmente própria à era pós-globalização, pois
dá uma resposta à articulação local-global. Segundo Castells, a nova forma de
atuação do Estado se caracteriza por compartilhar a autoridade ao longo duma
rede de instituições, uma forma de gestão política que permite a gestão cotidiana
da tensão entre o local e o global.
Finalmente, é esse jogo entre o local e o global que tende a se colocar como o
mais importante. A denúncia da escala nacional, como único lugar do acontecer
no fazer das políticas públicas, leva a percepção de que existe para a ação pública
uma pertinência territorial. O modelo de gestão pública expressa assim uma
nova forma de intervenção, pois passou de uma lógica normativa a uma lógica
ascendente (BERHAR, 2000).
b. O desafio da articulação e da viabilidade
Um objetivo-chave do ato de governar é o de atingir um nível de viabilidade, isto é,
achar uma combinação de diferentes princípios de regulação num dado momento,
para uma organização dada, compatível com a sobrevivência da organização, levando em conta a sua história e o seu ambiente. (VAN VLIET, CARON, MOYANO, 1993).
Articular as políticas públicas significa em grande parte articular as decisões, ou
seja, combinar os modos de regulação. Assim, a descentralização, aliada ao caráter
federativo do Brasil, é uma das diferentes fórmulas de regulação de procura de um
equilíbrio entre a autonomia dos estados, esferas regionais e a Unidade da Federação, esfera nacional.
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Existem diferentes modos de regulação: no caso da desconcentração, a relação que
liga a entidade desconcentrada e a sua hierarquia é o comando, pois a transferência de competência que ocorreu trata somente da execução. Assim, na desconcentração, a decisão continua tomada nos níveis mais altos, e os níveis desconcentrados estão aplicando essa decisão.
Outro modo de regulação, a autonomia, caracteriza a situação de descentralização.
Esta última significa a existência de uma lei própria, de uma diferenciação entre o
sistema e o seu ambiente, mas não quer dizer que seja totalmente independente
do ambiente (VAN VLIET, 1997). No caso da descentralização da gestão florestal,
como veremos, o impulso de dar mais autonomia aos estados não levou a uma
total independência.
O processo de descentralização deve assim ser entendido num contexto de relações intergovernamentais, no qual o fundamental é garantir uma coordenação,
uma cooperação e um controle mútuo não predatório, entre os níveis de governo.
Trata-se de dar mais autonomia, mas também de preservar a existência da União.
Trata-se então, para garantir a organização do processo, de estabelecer uma
descentralização com centralidade, ou seja, não limitar o processo a uma simples
transferência de poder sem levar em conta as condições de cada parceiro. A descentralização não é um processo de municipalização ou de estadualização, mas um
modelo de alianças e de parcerias, no qual as competências e responsabilidades
são claramente estabelecidas e articuladas.
Abrucio (2002) cita quatro condições determinantes para favorecer a viabilidade
da descentralização:
• estrutura política e financeira suficiente nos níveis subnacionais;
• necessidade de um desenho institucional das políticas de descentralização;
• relações governamentais (não apenas nas regras institucionais, mas, por exemplo, na cultura cooperativa ou competitiva entre os entes);
• equilíbrio no caráter federativo do Brasil (os níveis de governo compartilham
a soberania nacional, de modo que há uma autonomia política que não pode ser
usurpada pela União, mas essa autonomia não é absoluta, pois é preciso amarrar
os laços entre os diferentes entes federativos, tendo no governo federal uma peça
chave para efetivar isso) (ABRUCIO, 2002).
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No caso da gestão florestal amazônica, o esgotamento da receita centralista transparece abertamente. A descentralização pode ser considerada como uma alternativa
pertinente para a regulação dos recursos florestais, mas o sucesso desta fórmula de
regulação apoia-se em grande parte sobre alianças e parcerias, onde os atores nacionais como regionais têm um papel importante para facilitar ou frear o processo.

COMPARTILHAR A GESTÃO FLORESTAL:
UM PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO
Apresentada como uma solução inédita para melhorar a situação crítica da gestão
florestal, a descentralização não é, no Brasil, uma fórmula nova, mas um processo
antigo que se tornou realidade e foi desenhado em âmbito nacional pela mobilização da sociedade civil.

RESISTÊNCIAS À DESCENTRALIZAÇÃO
A presença na agenda pública do processo de descentralização da gestão florestal brasileira é notável há mais de 20 anos. Intrinsecamente prevista no sistema
federalista, a autonomia dos estados e dos municípios foi reforçada na questão
ambiental com a Constituição de 1988 e com a Resolução nº 237/98 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama) que prevê a possibilidade de licenciamento
ambiental pelos estados.
Além de estar presente nas normas, a descentralização da gestão florestal também
era objeto de algumas iniciativas e projetos. Podemos, por exemplo, destacar o
trabalho realizado no âmbito do Projeto de Gestão Ambiental Integrado (Pgai)10, que
levou o Estado de Mato Grosso a assumir o licenciamento florestal a partir de 2000.
Apesar dessas normas e iniciativas para descentralizar a gestão da floresta amazônica, esta permaneceu um domínio reservado da Federação, pensada nos gabinetes da União de forma muito centralizada.
O SPRN é um subprograma do programa piloto para proteção das florestas tropicais no Brasil
(PPG7). Os três componentes que o constituem (fortalecimento institucional; zoneamento; monitoramento e fiscalização) formam o Projeto de Gestão Ambiental Integrado (Pgai). Em Mato Grosso, um dos
principais resultados do Pgai foi a construção do Sistema de Licenciamento das Propriedades Rurais
(Slapr), cadastro estadual e primeiro passo na descentralização da gestão florestal.

10
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Diversos fatores explicam as resistências ao processo de descentralização. Primeiro,
por serem os recursos florestais de importante valor, a perda de seu controle pode
gerar reticência no governo central. Segundo, existia também certa falta de regulamentação11, que deixava confusa a repartição dos poderes e provocava uma forma
de retenção do poder e uma tendência ao imobilismo.
Com as incertezas existentes sobre as competências dos níveis estaduais em administrar as suas florestas, a descentralização aparecia então como uma solução arriscada. Assim segundo Toni: “obviamente, o Ibama reluta em ceder poderes aos estados,
mas não é necessariamente como uma decisão formal da instituição” é mais “uma
preocupação com possíveis consequências negativas da descentralização” (2006, p.44).
Acabando com uma situação contraditória, qualificada de verdadeiro “purgatório”
por A. Camargo, a lei de março de 2006, conhecida como “lei de gestão das florestas
públicas” pôs definitivamente fim às ambiguidades (CAMARGO, 2006).
Embora toda voltada para a construção do sistema de concessão florestal, esta lei
modifica o Artigo 19 do Código florestal, ultima peça “centralista” da política florestal. Isso a alforria definitivamente das “dificuldades de interpretações, que levaram
à fragmentação de controle, sobreposição de atribuições e esforço e duplicidade de
gastos e ações” (CONAFLOR, 2006) e iniciou na prática o processo de descentralização da gestão florestal.

A LEI DE GESTÃO DE FLORESTA
PÚBLICA E O PAPEL DO CONAMA
Apesar das expectativas positivas que o processo gerava, o anúncio da aprovação
da Lei n° 11.284, em março de 2006, provocou uma onda de protesto na sociedade
civil brasileira. A preocupação principal desses atores consistia no grau de responsabilização dos estados e na capacidade deles em assumir a gestão florestal.
De fato, existe hoje ainda pouca estrutura dentro das secretarias estaduais de gestão ambiental, e pouca forma de monitoramento da atuação delas. Como agravante, os estados que receberam primeiro a responsabilidade da gestão florestal, Mato
Grosso e Pará, eram também os recordistas do desmatamento.
Na Constituição de 1988, os artigos 23 e 24 que definem as competências ambientais de cada ente da
Federação nunca foram devidamente regularizados, apesar da criação de comissões tripartites.
11
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Assim paradoxalmente “o eventual sucesso das medidas de descentralização supõe
o fortalecimento das capacidades institucionais e administrativas do governo
central” (ARRETCHE, 1996). A descentralização da gestão florestal é em prática uma
construção simultânea de um Estado central e de instituições descentralizadas.
Essa foi exatamente a reivindicação dos representantes da sociedade civil. Segundo eles, é preciso amarrar o funcionamento da descentralização, estabelecendo no
centro um número mínimo de normas para harmonizar e monitorar os diferentes
sistemas estaduais.
Em agosto e setembro de 2006, o Conama foi o palco de numerosos debates e
negociações sobre o processo.
Frutos desse trabalho, duas resoluções vêm definir a forma da descentralização
da gestão florestal: a Resolução n° 378/06, que trata das atividades potencialmente causadoras de impacto regional ou nacional, atividades que ainda ficam sob
responsabilidade do Ibama; e a Resolução n° 379/06, que cria normas mínimas
para a gestão florestal, impondo critérios de transparência. Além disso, esta última
resolução garantia a integração dos diferentes modelos.
Desta forma, desenharam-se as modalidades de uma política florestal compartilhada para a Amazônia brasileira, na qual as articulações regionais ganham mais peso.
Isso significou, para os atores do cenário florestal amazônico, mudanças notáveis:
• para o governo federal, a necessidade de manter uma mão unificadora sobre os
diferentes sistemas e de produzir as normas mínimas da gestão florestal;
• para os governos estaduais, um verdadeiro ponto de partida na construção de
capacidades de gestão florestal;
• para o setor florestal e a população da política florestal, a esperança de ver as
suas reivindicações contempladas e a gestão florestal agilizada pela proximidade geográfica;
• para a sociedade civil socioambientalista, a necessidade de redistribuição
geográfica estratégica, pois a capacidade de influência, a experiência e os contatos
na esfera federal não são refletidos na esfera estadual. Assim, é preciso repensar e
reconstruir os posicionamentos em cada arena estadual.
A descentralização da gestão florestal modificou de fato o equilíbrio de poder que
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existia na configuração de tomada de decisão anterior e desenhou uma regulação
mais compartilhada na qual os atores da escala estadual ganham peso.
Por isso, é preciso estudar como esse novo arranjo se manifesta na escala estadual
procurando identificar mudanças nas interações, até então particularmente conflituosas dos atores, e consequências para a política florestal estadual.

NOVAS ARTICULAÇÕES REGIONAIS:
O CASO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Considerado como pioneiro da gestão florestal descentralizada na Amazônia, o
Estado de Mato Grosso foi o primeiro a assumir parte das tarefas do Ibama. Nesse
processo de repasse, a operação Curupira12 permanece como uma data-chave. A
partir desta operação de polícia de junho de 2005, o estado começou a assumir a
carga da gestão de sua floresta e entrou em um processo de construção de novas
capacidades, processo que será definitivamente fortalecido pela descentralização
alguns meses depois.
Essa construção de capacidade se efetuou por meio da adoção de novos instrumentos de gestão, da reorganização dos órgãos gestores ambientais, e mais ainda
de uma proposta de inclusão da sociedade civil organizada no monitoramento da
gestão florestal. Foram assim criados espaços de acompanhamento e de formulação da política florestal estadual que tentassem coordenar os diferentes atores do
cenário da gestão florestal mato-grossense.
Escolhemos analisar dois espaços estaduais: O comitê de acompanhamento da
gestão florestal e o Conselho Gestor do MT Floresta. Os dois conselhos, nascidos
no período pós-Curupira, podem permitir entender como se dá a gestão florestal
descentralizada e como os atores se articulam de forma horizontal.

12
A operação Curupira, nome da entidade protetora da floresta, foi uma operação de polícia de grande
envergura para desmantelar quadrilhas de ¨esquentamento¨ e comercialização de madeira ilegal. O
resultado dessa operação foi que 230 pessoas, entre elas 45 funcionários federais, foram indiciadas. A
operação resultou também em uma paralização do setor florestal durante mais de seis meses, pois o
Ibama não emitia mais licenças.
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O COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FLORESTAL
O comitê de acompanhamento da gestão florestal, criado via o Decreto Estadual
n°6.546, de 4 de outubro de 2005, tem como objetivo monitorar a gestão florestal
de Mato Grosso e garantir a sua transparência. A sua composição é tripartite,
reunindo representantes do setor privado, da sociedade civil, assim como
funcionários públicos da gestão florestal.
A Secretária Estadual do Meio Ambiente (Sema⁄MT) chamou os diferentes atores
ali reunidos para obter uma posição coletiva, da sociedade civil organizada sobre o
andamento da gestão florestal, mas reservando para si a decisão final.
O comitê teve reuniões regulares durante o ano de 2006, ano-chave do processo de
descentralização. A última reunião aconteceu em março de 2008.
De antemão, pode-se dizer que a mesa redonda do comitê representou em si uma
inovação notável no contexto conflituoso de Mato Grosso. Porém é preciso medir
quais são os avanços e os limites desse espaço.
O estudo desse espaço, a partir da matriz de análise Relief, permitiu evidenciar o
estabelecimento de uma rede de participação estável que possibilita uma maior
transparência da política florestal estadual. Contudo, o diálogo entre os diferentes
atores ainda precisa ser reforçado.
a. Uma rede de participação estável para acompanhar o estabelecimento de um
sistema de gestão florestal viável
A composição do comitê de acompanhamento é simples e restrita. Ela se apoia
sobre o pressuposto da representatividade das organizações convidadas. No setor
privado, foram convidados um representante dos pecuaristas – Federação de
Agricultura de Mato Grosso (Famato) e um representante da indústria madeireira
– Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt). No setor da sociedade civil, o Instituto Centro de Vida (ICV) representa o Fórum mato-grossense das
organizações não governamentais – Fórum das organizações de Meio Ambiente e
de Desenvolvimento (Formad), e o Instituto Socioambiental (ISA) representa o GT
Floresta do Fórum Brasileiro (Fboms), uma federação de porte nacional.
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Essas organizações entram perfeitamente no conceito de “categoria” desenvolvido por Beuret, ou ainda “grupo estratégico” de Bierschenk, pois se trata
de grupos que têm uma posição própria e distinta sobre o objeto da discussão
(BIERSCHENK, 1998; BEURET 2006).
De fato, o número oficial de participantes é reduzido. Atores como a Federação dos
Trabalhadores na Agricultura (Fetagri), a Associação dos Engenheiros Florestais,
ou até representantes dos reflorestadores estão ausentes. Contudo, outros atores
como o Ibama, o Ministério Público ou organizações como Greenpeace, participaram pontualmente, o que mostra uma relativa abertura do espaço.
A participação no comitê de acompanhamento manifesta uma convergência de
interesse entre atores do cenário florestal mato-grossense. Emergiu uma preocupação comum: o estabelecimento de um sistema de gestão florestal viável. Com
a descentralização, a construção desse sistema pode se realizar de forma mais
compartilhada, com a participação dos atores regionais.
b. Uma falta de diálogo entre os grupos estratégicos?
Consideramos aqui como definição do diálogo construtivo, um tipo de interação
horizontal em situação de igualdade que leva os atores a se conhecer e se entender
melhor e pouco a pouco se aproximar. Esse diálogo acontece com o reconhecimento da legitimidade dos interlocutores, a livre expressão, mas também o entendimento de posturas distintas (BEURET, 2006). Por isso, por meio do diálogo, trata-se
de construir um discurso diferenciado da soma dos discursos de cada um, num
processo interativo.
Como escreve Merleau-Ponty, citado por Baker, “na experiência do diálogo, constitua-se entre o outro e eu um terreno comum, meu pensamento e o dele formam
um mesmo tecido, minha fala e a do meu interlocutor são chamadas pelo estado da
conversa, eles se inserem em uma operação comum, da qual nenhum de nós dois é o
criador.13” (MERLEAU-PONTY, 1945, citado por BAKER, 2004)
13
Tradução livre do autor “Dans l’expérience du dialogue, il se constitue entre autrui et moi un terrain
commun, ma pensée et la sienne ne font qu’un seul tissu, mes propos et ceux de l’interlocuteur sont
appelés par l’état de la discussion, ils s’insèrent dans une opération commune dont aucun de nous n’est le
créateur” Maurice Merleau-Ponty (1945). Phénoménologie de la Perception, Paris: Gallimard (Collection
TEL)., p. 407. Citado pelo BAKER, 2004.
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No caso do comitê de acompanhamento da gestão florestal, todos os atores reconhecem a legitimidade dos outros em participar. Todos aceitam falar e ouvir, e cada
um pode expressar e defender seu ponto de vista.
Contudo, no processo de diálogo do comitê, foi observada uma mobilização maior do
ISA e do ICV, enquanto a Fiemt e a Famato assumiram uma postura de observadores.
Por isso, avaliou-se que não foi construído no comitê de acompanhamento um
discurso comum entre os diferentes participantes, pois, se a mobilização para a
problemática em se estabelecer um sistema de gestão florestal viável existe, não
foi erigido um entendimento comum sobre as raízes dos problemas que a gestão
florestal pública enfrenta.
c. O aumento da transparência
O produto concreto do comitê de acompanhamento foi claramente um aprimoramento da transparência, pois os participantes desse espaço foram introduzidos aos novos instrumentos de gestão florestal da Sema-MT e acompanharam o
processo de construção de capacidades. Assim, é em parte devido às exigências
expressas pelo ICV e ISA durante as reuniões do comitê que a Sema disponibilizará
numerosos dados na internet.
O aumento da transparência aparece como um produto bastante coerente com os
objetivos iniciais. Contudo, é importante sublinhar que isso não é o resultado de
um investimento igual dos atores. Como foi citado acima, a observação das reuniões evidenciou que a Fiemt e a Famato assumiam uma postura de observadores na
obtenção destes produtos.
Vale ressaltar aqui que o comitê de acompanhamento da gestão florestal goza de
uma reputação boa no quadro nacional. Em várias ocasiões, este espaço foi citado
como exemplo no Conama, ou em espaços de discussão nacionais, como o exemplo
de uma ferramenta interessante no contexto da descentralização da gestão florestal14.
14
“No caso de Mato Grosso, a federação mato-grossense, além de organizações não governamentais,
participam desses comitês que se reúnem com alguma periodicidade para avaliar como está o andamento dessa gestão compartilhada, [...] isso tem sido uma experiência bastante interessante e certamente o
Estado de Mato Grosso vai relatar se nós consultarmos e ver que interessante tem sido, porque tanto organizações do setor produtivo têm apoiado e ajudado em muito ao fortalecimento dos sistemas estaduais
no caso do Estado de Mato Grosso.” Extrato da gravação de uma reunião da câmara técnica de Florestas e
Atividades Agrossilvopastoris do Conama do dia 13/9/06.
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Instrumento da política florestal descentralizada, o comitê se revelou um espaçochave para a discussão e participação na arena estadual. Ele participa de um
processo de institucionalização das negociações regionais, processo permitido
pela descentralização.

O CONSELHO GESTOR DO MT FLORESTA
Constituído na mesma época que o comitê de acompanhamento florestal, com a
Lei Complementar n° 233/05, o MT Florestal é um espaço com um perfil diferente.
Trata-se de um conselho gestor do fundo de reposição florestal, tendo um objetivo
mais concreto: “apoiar as atividades de florestamento, reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e de preservação permanente, manejo florestal sustentável, pesquisa florestal, assistência técnica, extensão florestal, monitoramento e
controle e da reposição florestal obrigatória” (Lei Complementar nº 233/05).
Cabe ao conselho decidir sobre a alocação de recursos, seguindo as linhas de financiamento fixadas pela lei. Nesse caso, diferentemente do comitê de acompanhamento, as instituições presentes têm um poder conjunto de decisão.
Os diferentes membros deste conselho são listados no Artigo 33 da Lei nº 233/05
que fixa o número de 12 assentos na mesa do diálogo: são assim convidados seis
representantes de órgãos públicos e seis representantes da sociedade civil.
O Conselho do MT Floresta representa uma nova janela de participação para os
diferentes atores regionais da gestão florestal, mas a demora do processo de regulamentação interna demonstra aqui também as dificuldades da participação.
d. A regulamentação participativa de um fundo: um desafio
A lista dos participantes do conselho gestor é bem mais abrangente que a do comitê de acompanhamento da gestão florestal: foram convidados mais representantes
da sociedade civil e do setor privado. Assim, além da Federação de Agricultura do
Estado de Mato Grosso (Famato), da Federação das Indústrias do Estado de Mato
Grosso (Fiemt), do Formad e de diversas secretarias estaduais, o conselho gestor do
MT Floresta conta com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri) que
representa os interesses dos trabalhadores rurais, a Associação dos Engenheiros
Florestais e a Associação dos Reflorestadores. Isso abre um canal de participação
maior para grupos estratégicos de interesses diferenciados.
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De novo vale ressaltar a importância desse espaço para a inclusão dos diferentes
grupos estratégicos regionais nas decisões da política florestal. Porém, em um
contexto conflituoso como o do Estado de Mato Grosso, uma participação igual de
todos os atores constitui um verdadeiro desafio. Os membros não conseguiram
até agora reduzir algumas barreiras. Existem ainda problemas de reconhecimento
entre atores. As entrevistas mostraram, por exemplo, que a Fetagri ainda não conseguiu se impor como um interlocutor legítimo frente a outros participantes como
a Famato, a Fiemt ou a Arefloresta.
Estes problemas de reconhecimento são de certa forma ligados a interesses e
motivações diferentes. Embora todos os membros do MT Floresta participem do
conselho gestor com o mesmo objetivo, a regulamentação do fundo de reposição
em relação aos beneficiários do fundo geram posições divergentes. Para alguns,
é preciso reservar o fundo para médios e grandes proprietários, para outros, ele
tem que servir para os pequenos.
e. Um nível técnico e administrativo elevado ou as dificuldades do diálogo e
da participação
A avaliação da dinâmica dos laços entre os participantes demonstra as dificuldades no estabelecimento do diálogo. Apesar dos interesses contraditórios, a comunicação dentro do conselho se realiza: todos aceitam falar e ouvir e cada um pode
defender e expressar o seu ponto de vista.
Porém, não tem realmente intercâmbio, nem aproximação. Os laços entre os participantes existem de forma mínima, na configuração descrita pelo J. E. Beuret como
contrária ao diálogo (la concertation), pois este “não se define como o confronto de
posturas já estabelecidas, mas como um processo no qual os atores são susceptíveis
de mudar” (BEURET, 2006, p308).
Além das deficiências do processo de diálogo, a participação dos atores em si é
desigual. Destaca-se, no caso do MT Floresta, certa fraqueza da participação dos
movimentos sociais, enquanto o setor privado assume um papel mais importante
nos debates. Essa fraca participação pode se explicar em parte pelo nível técnico e
administrativo da linguagem do espaço, que dificulta a participação destes atores.
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Assim, a observação e as entrevistas mostraram uma mobilização muito contrastada nos processos de diálogo e de participação no MT Floresta, como na problemática da reposição florestal.
f.

Um conselho ainda em construção

Analisando o contexto onde está inserido o conselho do MT Floresta, vale ressaltar
que ele estabelece uma gestão da taxa de reposição florestal que contrasta com
aquela do tempo do Ibama, antes do processo de descentralização. Os procedimentos do MT Floresta são de fato bem mais transparentes.
Porém, a avaliação dos resultados do MT floresta não é muito positiva, pois o conselho encontra dificuldades na sua constituição. Os efeitos e os produtos relativos a
ele estão até agora mais centrados no estabelecimento de regimento interno e de
procedimentos, apesar de já se terem definidos alguns projetos de reflorestamento. Enfim, percebe-se claramente que é um processo lento.
Em termos de aproximação dos atores, os avanços também são tímidos, como a avaliação da participação e da dinâmica dos laços de interorganização o mostraram.
O conselho gestor ainda está longe de se constituir num espaço de ação coletiva, e
as questões que ainda não foram tratadas pelo conselho, mas que estão a vir, têm
um grande potencial de divisão e de enfrentamento entre as diferentes categorias.
Como já foi sublinhado, os debates realizados no MT Floresta ainda estão embrionários. O trabalho de avaliação do espaço mostrou que existem linhas de conflitos
que ainda são muito estruturantes para o espaço, na questão dos destinatários e
da forma da reposição florestal, por exemplo.
Da mesma forma que o comitê de acompanhamento da gestão florestal, pode-se
concluir que o MT Floresta participa de um processo de fortalecimento da participação dos atores regionais frente à política florestal. Esses dois conselhos ilustram
também os desafios que a gestão compartilhada e descentralizada da floresta terá
que enfrentar: a institucionalização de negociações regionais é um primeiro passo
permitido pela descentralização, porém é preciso reforçar e qualificar melhor a
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participação dos atores para torná-la mais efetiva. A atual morosidade do processo
de regulamentação do conselho gestor do MT Floresta demonstra a dificuldade de
fluidificar as articulações entre atores.

CONCLUSÃO
Tentamos destacar aqui o desenho que assumiu a descentralização da gestão
florestal no Brasil e as suas primeiras consequências, sublinhando suas especificidades no contexto do Estado de Mato Grosso.
No Brasil, a descentralização da gestão florestal, prevista há muitos anos sem real
acontecimento, finalmente ocorreu, tentando solucionar a crise de regulação da
gestão florestal.
Na perspectiva de busca de um maior equilíbrio na tomada de decisão, a descentralização se manifesta como um processo de nova repartição das competências
que procura viabilizar a decisão pública. Nesse processo, reorganiza-se a colaboração entre os diferentes níveis (local, estadual, federal), bem como a colaboração entre os diferentes atores de um mesmo nível. O processo de descentralização tenta
levar uma maior eficácia da gestão e da regulação pública, por meio de uma maior
aproximação da decisão e da execução, com o repasse de deveres e obrigações dos
níveis mais altos do governo para os níveis regionais ou locais.
No âmbito federal, destacou-se a importância que tiveram os debates e as negociações no Conama, ou seja, as articulações horizontais ocorridas para definir a forma
da descentralização, as modalidades de compartilhamento vertical, assim como a
garantia de integração entre os diferentes sistemas de gestão. O trabalho sublinhou
a importância das articulações verticais, da Federação até os estados, para garantir
a unidade da gestão florestal no País e o uso não predador dos recursos madeireiros.
Em paralelo, no âmbito regional, estabeleceram-se espaços institucionalizados que
potencializam a participação dos atores regionais e podem levar a uma regulação
compartilhada do uso da floresta.
Se as linhas de conflitos que estruturam a arena da gestão florestal não desapareceram e não foram revolucionadas, observa-se uma lenta e tímida aproximação
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entre os atores que pode, em médio prazo, transformar este tipo de instancias em
instrumentos importantes para melhorar a governabilidade do setor florestal.
O passo da descentralização favorece assim a participação de novos atores, mas
as condições ainda não estão reunidas para o estabelecimento de um diálogo que
permita uma real inclusão de todos.
Dois eixos de trabalho estão assim abertos para os tomadores de decisão na
área florestal:
• fortalecer o repasse de informação e a colaboração entre os órgãos estaduais e
federais sobre a questão florestal;
• avaliar a estruturação estadual da máquina pública, dos instrumentos de gestão, e da participação da sociedade organizada, para produzir subsídios e legibilidade para o acompanhamento da política florestal descentralizada.
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ANEXO I
MATRIZ DE ANÁLISE DA METODOLOGIA RELIEF ADAPTADA
AOS ESPAÇOS DA GESTÃO FLORESTAL DE MATO GROSSO (BEURET, 2006)
Eixos de avaliação:
O estado da rede em construção
Objetivo: saber se a rede de participantes está estável.
inventário dos atores e das categorias de atores que têm interesse na gestão florestal de MT
legitimidade desses atores
caracterização dos representantes (legitimidade interna, percurso profissional)
posição frente à gestão florestal de MT e visão da gestão até agora
construção e consolidação dessa rede de participação
A dinâmica dos laços interorganizacionais
Objetivo: saber se houve acúmulo de condições favoráveis a um diálogo construtivo.
a comunicação entre categoria de atores
a consideração
a mobilização intraorganizacional (representatividade dos participantes e importância dentro da
organização da participação no espaço considerado)
a mobilização dos atores
A formalização de espaços de ação coletiva
Objetivo: saber como se estrutura o processo de participação. Identificar os apoios externos, humanos
ou financeiros.
grau de estrutura dos espaços
os recursos humanos
os apoios financeiros
Efeitos
Objetivo: identificar os resultados e produtos da participação (efeitos concretos da procedura, mas
também mudanças sociais)
inventário dos resultados e produtos
avaliação dos atores sobre os efeitos produzidos
avaliação em relação ao contexto geral da política florestal
mudança dos comportamentos dos atores
avaliação dos atores sobre o andamento global
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