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Introdução 

Há centenas de definições de sustentabilidade. Um conceito susceptivel de 
tantas interpretações não é operacional. Ao adentrar na discussão do 
"desenvolvimento sustentável", entra-se no campo ideológico-político, mesmo que 
embasado sobre uma reflexão científica. 

O Relatório Brundtland o define como "aquele que atende às necessidades do 
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas 
próprias necessidades". Todas as grandes questões que afetam à humanidade estão 
presentes no Relatório. Porém, o necessário processo de transformação é associado à 
primazia do mercado e da economia - que são apresentados como alavancas do 
desenvolvimento -, à nova orientação do desenvolvimento tecnológico e à mudança 
institucional. O Relatório, no meu entender, dá um passo em direção ao nosso futuro, 
mas não sai dos marcos da ideologia dominante e confirma que a humanidade carece 
de projeto civilizatório. 

Ao refletir sobre comunidade local e desenvolvimento sustentável, estamos no 
cerne da questão. Colocamos como hipótese que a construção de um novo projeto 
para o desenvolvimento da humanidade passa pelos experimentos, lutas e 
contradições da sociedade. Mais do que um projeto, trata-se de múltiplos projetos 
que talvez possam, aos poucos, configurar um novo modelo de desenvolvimento2 . 
Neste sentido, este texto pretende refletir empiricamente, após questionar a idéia de 
comunidade, sobre uma maneira de agir que pode contribuir para um projeto de 
desenvolvimento sustentável, chamada aqui de dinâmica micro-regional. 

A comunidade local como ponto de partida 

Após o desenvolvimento comunitário promovido, entre outras agências, pela 
Sudam e a Sudene, nos anos 70, e as comunidades eclesiais de base dos anos 80, será 
que entramos na fase da comunidade sustentável? De fato, a categoria comunidade se 
apresenta bastante fluida e de dificil conceituação. 

A idéia de comunidade é freqüentemente associada à uma configuração 
espacial fisica. É o bairro, o povoado, os moradores de um vale ou de uma bacia 
(ribeirinhos), o município ou mesmo uma sub-região. Essa visão de comunidade, que 
ignora as diferenciações sociais e os conflitos de interesses, não é um bom ponto de 
partida para promover o desenvolvimento. Uma ação baseada nesta conceituação 
levará provavelmente à paralisia, por neutralização mútua dos diferentes setores da 
2 Leroy, Jean Pierre. A Pedagogia de um projeto estratégico. ln: Revista Proposta, nº 61, junho 94. FASE, Rio 
de Janeiro. 
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sociedade ou à prevalência dos setores mais fortes econômica e/ou politicamente. No 
entanto, não pode ser descartada sumariamente, pois qualquer projeto de 
desenvolvimento exige que os diferentes setores se encontrem, dialoguem, negociem 
e construam um território numa perspectiva sustentável. 

Para uma outra vertente, participar da comunidade seria comungar dos 
mesmos valores e compartilhar uma mesma situação de classe. Simplificando, pode 
se dizer que a identidade da comunidade é auto-construída/referida de um lado e, do 
outro, se constitue em função de uma utopia. Além de uma possível negação das 
diferenciações internas, corre-se ai o risco de isolamento e alheamento das 
contradições da sociedade. Ao mesmo tempo, num contexto social de baixa 
densidade democrática; de negação da luta de classes permanentemente empreendida 
sem piedade por certos setores sociais dominantes; de esfacelamento dos laços 
tradicionais de convivência, essa comunidade pode ser um poderoso motor de 
afirmação de um destino comum e um lugar de participação de grupos populares 
coesos em debates, proposições, ações etc. para um outro desenvolvimento. 

Outra idéia de comunidade remete à diversidade cultural, étnica e religiosa 
historicamente e espacialmente construída. O pertencimento a um grupo define a 
identidade individual e coletiva dos seus membros. A comunidade de pertencimento 
coloca-se como diferente. Se, notadamente da parte de seitas religiosas que se 
consideram como "povo eleito", esse pertencimento e essa acentuação da diferença 
podem levar ao isolamento e à incapacidade de diálogo com os outros, no caso de 
comunidades étnicas, a afirmação da identidade e da diferença são em geral 
necessários para que os seus membros, individualmente e como grupo, possam ser 
reconhecidos e dialogar em pé de igualdade com outros grupos e setores da 
sociedade. Cabe ressaltar que outros grupos dominantes mascaram seus próprios 
pertencimentos sob uma pretensão de universalidade. A diversidade deve evitar a 
fragmentação que se daria quando o pertencimento levasse à negação dos outros e da 
existência de valores universais sobre os quais deve-se fundar o diálogo e um projeto 
que exija solidariedade e mobilização em torno de desafios comuns. 

Nos últimos anos apareceram no campo, organizações como o Conselho 
Nacional dos Seringueiros (CNS), o movimento interestadual das quebradeiras de 
babaçu, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o Movimento pela 
Sobrevivência da Transamazônica (MPST)3 . Apoiados sobre uma certa tradição 
cultural e agricultural e confrontados com problemas que colocam em cheque a sua 
reprodução econômica e cultural, pessoas com "existência atomizada" se unem para 
resolvê-los, adquirindo "existência política" e uma "identidade coletíva'", 
configurando assim um outro tipo de comunidade. Passam então a serem 
reconhecidos como atores sociais. 

3 Almeida, Alfredo Wagner Bemo de. In: Debate, oº 3, Ano IV, maio de 1994. CESE, Salvador 
4 Almeida, Alfredo Wagner Bemo de. Em palestra proferida no Seminário Nacional da CPT, em 18 de 
outubro de 1994. 
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Embora haja uma certa convergência dessas organizações no questionamento 
das políticas públicas e na afirmação da manutenção das suas formas de vida, elas 
não estão totalmente imunes à fragmentação e ao isolamento. Pergunto-me, por 
exemplo, até para que esta reflexão esteja submetida à crítica, se a luta dos 
seringueiros em torno das reservas extrativistas, num primeiro momento, por acentuar 
e até absolutisar a identidade extrativista, não teria caído nesse desvio? A sua 
estratégia político-econômica se dava em cima de uma identidade coletiva: a de 
"povo tradicional" extrativista. A organização dos seringueiros e as entidades de 
apoio pensaram as reservas como o lugar da realização plena do seringueiro e 
orientaram as suas perspectivas de sustentação para a viabilização do extrativismo 
puro, sem levar adequadamente em conta que o seringueiro, por origem e por 
necessidade, é freqüentemente um misto de extrativista e de produtor. No plano 
político, isso os levou a buscar estratégias de intervenção que subestimaram a 
presença de um forte contingente de pequenos produtores rurais na Amazônia. 

Assim, a afirmação da identidade extrativista - fundamental como alavanca 
para que os extrativistas sejam reconhecidos e para que possam questionar o modelo 
de ocupação e de desenvolvimento da Amazônia-, ameaçou colocar em risco, tanto 
interno ( ao simplificar o ser extrativista, econômica e culturalmente), quanto 
externamente ( ao não somar com outros grupos sociais), o potencial das suas 
propostas. 

Uma vez que estão sendo ultrapassadas essas tentações "etnocêntricas", vale 
notar que o caminho de afirmação de valores urúversalistas, não na retórica, mas 
como possibilidade histórica de realização efetiva, passa pelo reconhecimento das 
múltiplas identidades culturais e políticas, e da sua territorialidade. Este 
reconhecimento não é outorgado mas, sim, conquistado. 

Possivelmente em conexão com a idéia de comunidade cultural, o senso 
comum associa comunidade ao mundo rural. Uma linha da chamada "educação 
popular", no afã de valorizar o saber popular, levou, em certos meios, à absolutização 
do "conhecimento que vem do povo" e da sua trajetória de vida. Ter-se-ia, assim, que 
buscar no passado e nas tradições (por isso, a ligação maior desse pensamento com o 
mundo rural) as soluções para o futuro. Vale ressaltar que as organizações de 
produtores familiares, ONGs e setores de instituições públicas que lidam hoje com a 
problemática da agricultura sustentável/apropriada não adotam mais esta perspectiva 
simplista. Para estes, desenvolvimento sustentável não combina com o atraso. Se um 
modelo de agricultura sustentável para um país tropical está em gestação, ele deve se 
apoiar sobre e se produzir tanto no plano agronômico, quanto no da gestão, por uma 
combinação de tradição e de inovação, de saber adquirido pela experiência e de saber 
técnico-científico. 
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Falar de comunidade é também falar de um território onde a convivência 
permite o conhecimento mútuo e possibilita a ação conjunta. Na escala humana é o 
espaço onde os cidadãos podem fazer algo ao seu alcance, passível de ser entendido 
e de produzir efeitos visíveis. Esse fazer que, numa escala micro-local, pode 
freqüentemente dispensar a intervenção do Estado, leva, as vezes, a transposições 
indevidas para uma outra escala onde se passa a imaginar que a promoção do 
desenvolvimento poderia dispensar o Estado. Parte do súbito entusiasmo de órgãos 
internacionais oficiais pelos grassroots e pelas ONGs como novos atores do 
desenvolvimento provavelmente se explica pela valorização ideológica da iniciativa 
privada e mascara a desregulação do setor público e o desmonte do Estado para 
entregar o futuro às forças do mercado. 

O fazer local, numa escala extremamente reduzida (não falo aqui corno 
cartógrafo), também pode levar a confundir respostas adequadas no plano micro, com 
alternativas de desenvolvimento. Para tanto bastaria, tão somente, multiplicar essas 
"micro-experiências". É assim que Augusto de Franco, num instigante ensaio "Ação 
local. A nova política da contemporaneidade". (Ágora, Instituto de Política, Fase, Rio 
de janeiro, 1995) escreve: " ... múltiplas minorias concretas orgânicas ... podem 
projetar autonomamente futuros alternativos para a coletividade e, sobretudo, 
antecipar esses futuros em experiências presentes." É duvidoso que soluções micro 
possam se repetir por simples multiplicação muna outra escala. Seria ignorar a 
complexidade introduzida por uma série de variáveis ausentes no plano micro. 

Não se trata aqui de desqualificar "experiências" que, freqüentemente, têm o 
mérito de resolver problemas reais enfrentados por uma determinada comunidade. 
"Experiências" que valem também como experimento de laboratório e como 
demonstração, sem falar do seu caráter pedagógico e de mobilização sócio-política. 
Mas, a "comunidade local", nas suas varias interpretações levantadas aqui - seja o 
lugar do micro, do indiferenciado ou de expressão de determinado grupo -, não nos 
parece ser o lugar o mais adequado para pensar os desafios do desenvolvimento 
sustentável. Embora, como podemos depreender destes comentários, ela seja 
imprescindível à construção de novos projetos de desenvolvimento sustentável. 

Já que se trata neste simpósio de pensar os desafios do desenvolvimento 
sustentável, gostaria de refletir agora a partir do nível logo acima da "comunidade" 
local, nível que chamaria de "micro-regional" ou "sub-regional", lá onde deságuam as 
iniciativas locais e onde me parece possível desencadear dinâmicas realmente 
impactantes de desenvolvimento. 
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Novas regionalidades em construção 

Os territórios em observação 

Os apontamentos que seguem apoiam-se sobre a observação direta, feita nos 
dois últimos anos, de algumas dessas dinâmicas Quais são elas? 

D No Nordeste paraense, com o movimento sindical dos trabalhadores rurais, 
movimento de mulheres rurais, movimento de jovens, associações de pequenos 
produtores, fórum dos secretários municipais de agricultura, uma ONG (a FASE), 
técnicos de órgãos públicos etc. voltados para a recuperação econômica, social e 
ambiental desta antiga região de colonização, numa estratégia de defesa e ampliação 
de alianças. 

O Na Transamazônica, ao redor de Altamira, onde atua o Movimento pela 
sobrevivência da Transamazônica (MPST) ( que envolve Sindicatos de Trabalhadores 
Rurais (STRs) e dos professores; Comissão Pastoral da Terra; cooperativas e 
associações de pequenos produtores rurais; profissionais do Laboratório Agro 
ecológico da Transamazônica (LAET) etc.) voltando-se para a redenção dessa área 
de colonização do INCRA nos anos 70, construindo uma aliança política regional. 

O Em Rondônia, estado em que se constituiu um Fórum de ONGs e 
movimentos sociais em torno, principalmente, do Plano Agropecuário e Florestal de 
Rondônia (PLANAFLORO), articulam-se: parte do movimento associativista 
(principalmente da Articulação Central de Associações de Ajuda Mútua - 
ACARAM); Federação e STRs; Movimento dos Sem Terra (MST); entidades de 
assessoria ambientalistas e sociais; pastorais das Igrejas e setores públicos 
particularmente em cima, no que interessa a esta reflexão, da questão do 
desenvolvimento agroflorestal, tendo como elementos estratégicos as políticas 
públicas e a regulação social. 

O Na Região Centro-Oeste do Paraná (Guarapuava e municípios vizinhos), 
Associações municipais de pequenos produtores e sindicatos de trabalhadores rurais 
constituem uma rede de agricultores desenvolvendo propostas e trabalhos nas áreas 
de produção, beneficiamento, industrialização e comercialização. Contando com 
estruturas de apoio regional, ou seja, a Fundação para o Desenvolvimento Econômico 
Rural do Centro Oeste do Paraná - (RURECO) a Pastoral Rural, a Coordenação dos 
Rurais, a Central Regional de Comercialização e o MST, buscam a construção de um 
modelo de desenvolvimento rural apropriado para as condições da agricultura 
familiar. 
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O Numa parte da Serra gaúcha onde alguns STRs, Associações de produtores 
ecológicos, uma entidade de assessoria e pesquisa ( o Centro de Agricultura Ecológica 
de Ipê - CAE-Ipê) e a CPT, juntam-se na demonstração da viabilidade de um modelo 
alternativo de produção sem, no entanto, terem ainda chegado a criar visibilidade e 
impacto que possam colocá-los como referência. 

Leituras, discussões e encontros realizados sobre as 22 entidades ligadas à 
Rede PTA - projetos em tecnologia alternativa, presente em 1 O estados; sobre os 
programas da Fase em Marabá (e do CAT- Centro agroambiental do Tocantins) e 
Abaetetuba, no Pará, e Cáceres, no Mato Grosso; sobre a CPT, no Acre, no Pará, no 
Tocantins e no Maranhão; sobre iniciativas de STRs (Gurupá, no Pará; Tauá, no 
Ceará), o projeto RECA, no Acre e, especialmente, as análises feitas com os meus 
colegas pesquisadores dos resultados já obtidos pela pesquisa ainda em curso sobre 
"Estratégias camponesas e alternativas de desenvolvimento para o estado do Pará" 
(Fase/Fetagri) contribuíram em muito para minhas observações. 

As principais características dessas "experiências" 

1 Cada "experiência" se desenvolve no interior de um único grande 
ecossistema.. Cada uma manifesta uma certa homogeneidade, dada não só e nem 
sempre principalmente pela natureza ( solo, vegetação, relevo, condições climáticas 
etc.) mas também pela intervenção humana que transformou e artificializou parte 
desse ecossistema: fruticultura e vinicultura do colonato de origem italiana que 
unificam parte da Serra Gaúcha; o desenho da Transamazônica com seus ramais, seus 
lotes e seu povoamento; a história da ocupação desde o século passado da Região 
Bragantina/ nordeste paraense etc. 

Isso porém não é o fator principal. A sua delimitação é dada pela presença e 
participação de uma sociedade atuante. Os limites do "micro-regional", no sentido 
proposto aqui, não podem ser definidos por recortes político-administrativos ou por 
definições de projetos de desenvolvimento elaborados em gabinetes que, 
freqüentemente, por não levarem em conta a população e as suas estratégias, são 
fadados ao fracasso. Chamo a isso de desenvolvimento virtual. Ao contrário, a 
micro-região aqui se estende até aonde as forças organizadas atuantes se envolvam no 
enfrentamento do desenvolvimento. Existe, portanto, uma certa flexibilidade; a micro 
região encolhe ou se expande conforme as dinâmicas sociais, econômicas e políticas 
em Jogo. 

2 Essas "experiências" juntam vários atores sociais. Todas dão a primazia ao 
grupo social majoritário que poderia e deveria ser o principal ator do 
desenvolvimento. São, nos casos aqui citados, os produtores rurais familiares, 
presentes tanto através da sua organização econômica quanto da sua organização 
política (STRs). Outras formas de organização da população (mulheres, área cultural, 
jovens, saúde) tendem a se fazer mais presentes. Também estão envolvidos 
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diferentes tipos de entidades de apoio, privadas e, mais dificihnente, públicas. Se a 
hierarquia e o lugar de cada uma dessas organizações são relativamente claras na 
ação local, a sua congregação para a formulação e efetivação de propostas, políticas e 
ações de desenvolvimento regional faz com que esta distinção não seja tão nítida. 
Esses atores, juntos, em fóruns ou outras formas de coalizão, poderiam ser 
qualificados coletivamente como "novos movimentos sociais'? Isto ocorre quando 
cada um e todos juntos estão mobilizados em um mesmo movimento de realização, 
pressão etc. É o coletivo que se torna ator político. 

Nessa escala, é dificil imaginar que uma única instituição possa desencadear 
processos e ações realmente impactantes. A união é condição para sair do localismo, 
aumentar o poder de pressão, potencializar o aporte específico de cada um, 
maximizando as complementaridades e o uso dos recursos humanos e materiais. 

3 Se o ponto de partida da atuação dessas "experiências" é, em geral, a 
viabilização da agricultura familiar regional em termos de produção e de comercio, 
elas são levadas a incorporar outras dimensões necessárias para tal, procurando 
responder à seguinte pergunta: o que é preciso para que os produtores familiares se 
realizem e se reproduzam social, cultural, política e economicamente? Responder a 
esta questão leva-as a refletirem sobre que sociedade e que desenvolvimento querem 
construir. A maioria delas chega, assim, a abordagens mais integradas da 
problemática regional trabalhando a infra-estrutura econômica (transporte, sistema 
bancário) e a social ( educação, saúde), a cultura e as políticas públicas. 

4 Vê-se que a concepção de desenvolvimento que orienta essas 
"experiências" não se reduz à esfera da economia. Trata-se da possibilidade de uma 
sociedade viver e se reproduzir. Não uma sociedade indiferenciada, mas uma 
sociedade que tem como o seu esteio principal os pequenos produtores familiares. 

O contexto ideológico reinante considera a produção familiar como 
irrelevante e esses produtores como simples destinatários de políticas sociais. 
Portanto, para que possam afumar a sua capacidade de contribuir para o 
desenvolvimento significa uma luta política. Em nenhum lugar, essas experiências" se 
configuram, por enquanto, numa estratégia de desenvolvimento preponderante. Tem 
se assim uma sobreposição de regionalidades, onde as configurações empresariais são 
absorvidas e transformadas em Políticas pelo Estado, que as apresenta ao público 
como estratégias de desenvolvimento únicas, encobrindo, assim, com um véu essas 
territorialidades populares que vão se desenhando em filigrana. 

5 Evers Tilman. A face oculta dos novos movimentos sociais. ln: Novos Estudos Cebrap. nº 4, São Paulo, 
abril de 1984. 
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5 Essas dinâmicas partem todas da sociedade mas o Estado é para elas um 
ator/mediador importante e insubstituível. Em nenhum caso o Estado foi o 
desencadeador e/ou o planejador. Sabemos que o estado brasileiro nunca chegou à 
modernidade ocidental e que, no que diz respeito ao campo, o Brasil é o único país 
que fez a economia de uma Reforma Agrária. Os milhões de pequenos agricultores, 
que se obstinavam a sobreviver nos interstícios e nas margens do latifündio e da 
monocultura tradicional, foram vencidos politicamente na época da ditadura. 
Atendidos só marginalmente pelo poder público enquanto a quase totalidade dos 
recursos se destinava à agricultura empresarial, não puderam se firmar, com poucas 
exceções, como atores econômicos. Restou tão somente incorporar uma minoria mais 
perfonnante deles à economia agrícola e agro-industrial e atender os outros, 
moribundos, com políticas sociais. Totalmente preso aos interesses de uma minoria, 
controlando a maioria com uma combinação de autoritarismo e clientelismo, o Estado 
brasileiro não cumpriu a função moderna de regulação: criar instituições e 
mecanismos e fazê-los valer para segurar os apetites do capital de tal modo a 
assegurar a sua reprodução a longo prazo, promovendo uma democracia de massa. 

Os :impasses da monocultura altamente mecanizada e quimificada, a perda da 
biodiversidade (tanto a encontrada na natureza quanto a fitogenética oriunda das 
tradições dos agricultores), a inchação das metrópoles, o esvaziamento humano de 
grandes porções do território e o desequilíbrio na ocupação do espaço nacional, a 
redução dos empregos urbanos e a miséria recolocam na ordem do dia, em um outro 
patamar, a questão da Reforma Agrária e do lugar do produtor familiar. Estas 
questões associam-se, como o demonstram essas "experiências", ao desenvolvimento 
regional econômico-social e político: de um lado, implantação de assentamentos, 
manutenção da produção familiar e urbanização do campo, revitalização dos 
municípios de pequeno e médio porte, agroindustrialização etc. e, do outro, 
efetivação do Estado de Direito, adensamento da democracia, reforma e 
ressocialização do Estado etc. 

As organizações da sociedade que constroem essa nova regionalidade, na 
perspectiva descrita aqui, não pretendem substituir o Estado. Sabem que o mercado, 
deixado a si-mesmo ou, pior, mancomunado com grupos políticos, pratica a política 
de "terra e povo arrasados" . Sabem que os desafios são tantos que só o 
fortalecimento de um Estado que cumpra com a sua missão de sustentação da nação, 
da sua sociedade e do seu destino, de regulação e mediação dos conflitos lhes 
garantirá o seu lugar. Essas estratégias micro-regionais não são preestabelecidas. Em 
geral, essas experiências desenvolveram-se no plano local para responder a alguma 
necessidade imediata. Mas, do local e do imediato, projetaram-se para o regional e 
para o médio e o longo prazo. A sua relação com o Estado se dá nessas duas 
dimensões: em função do imediato e no plano estratégico. Ai, se destacam o 
enfrentamento das políticas públicas e dos projetos e programas públicos ( com 
financiamento internacional mais geralmente) e, em dois casos, a discussão do 
zoneamento. 
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6 Os processos de enfrentamento e negociação com o Estado trazem alguns 
resultados interessantes. Para poderem se impor, as demandas dessas coalizões rurais 
são trazidas para a polis, a cidade política, onde obtêm publicidade e incorporam 
novos atores sociais, desta vez urbanos, às suas demandas. As "experiências", de 
rurais, passam a ser urbano-rurais e o desenvolvimento que está sendo ensaiado, de 
rural, passa a ser efetivamente regional. Um secundo resultado refere-se ao 
desmascaramento da fragmentação em que se encontra o Estado e da quase total 
desarticulação existente entre os seus órgãos responsáveis pela elaboração e 
aplicação de políticas de desenvolvimento. Por último, cabe assinalar o lento mas 
gradativo, embora não irreversível, rompimento de relações de clientelismo e o início 
da construção de uma nova prática política, na qual o Estado não se apresenta tão 
distante e unicamente com a "cara" dos coronéis e/ou de grupos econômicos 
hegemônicos locais. O Estado toma-se assim algo alcançável e atinge-se a 
compreensão de que a política é feita de disputas e enfrentamentos e que há a 
necessidade de consolidação de atores políticos importantes para a negociação e 
avanço das demandas populares. 

7 Se o lugar de realização dessas "experiências" é a micro-região tal como 
definida aqui, essa regionalidade não é fechada sobre si-mesma, como se fosse 
possível imaginar um desenvolvimento absolutamente endógeno. 

Para baixo, como já foi apontado na primeira parte deste texto, há a 
articulação com as comunidades locais, com as "micro-experiências" que formam o 
substrato, o "humo", que alimenta, dá vida e força à ação regional. É ai que se 
constroem as identidades políticas, que se inova, que se acumula poder de 
representação, que se experimenta o diálogo e a negociação. 

Para fora, a micro-região se articula com a região maior, que pode ser ou não 
o Estado na qual está inserida, com o país e com outras regiões do mundo. Isto vale 
tanto para as questões econômicas (políticas, financiamentos, comércio) quanto para 
as políticas (negociação com o poder público regional e nacional, e com instâncias 
internacionais). Se pela sua evidência não é preciso exemplificar a relação entre a 
micro-região e o espaço nacional, vale notar a dimensão internacional quase sempre 
presente nessas dinâmicas, seja por causa dos diferentes projetos que têm a 
participação de governos estrangeiros ou bancos multilaterais, seja por causa das 
trocas comerciais que afetam direta ou indiretamente a maioria dos produtores. Mais 
do que sua inserção num contexto mais amplo e mais do que falar de "para fora", o 
certo seria visualizar uma superposição de espaços, as dimensões da grande região, 
do país e do mundo global sendo inscritas no desenho da micro-região. 

8 A sua relação com o meio ambiente passa pela questão do desenvolvimento. 
Essas dinâmicas não vêm de uma tradição ambientalista, só recentemente as 
organizações ambientalistas e o seu vocabulário fizeram-se presentes nelas. Elas não 
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tratam dos grandes impasses ambientais da humanidade nem da conservação da 
natureza. Porém, ao tratarem do lugar da produção familiar e do desenvolvimento 
regional ( como mencionei no ponto 5), afirmam-se, por sua prática mais do que por 
seu discurso, como atores importantes no debate da sustentabilidade. 

9 Até agora ao falar dessa micro-regionalidade, oscilei entre usar ora a 
palavra "experiências" (sempre entre aspas) ora "dinâmicas". A primeira foi usada 
por comodidade, mas chegou a hora de desautorizá-la, pois remete a algo redondo, 
bem delimitado no espaço e no tempo e, ao mesmo tempo, provisória, da qual pode 
se tirar conclusões que vão levar a outras experiências ou a implantação de algo que 
vá dar certo. Os pontos anteriores evidentemente nos remetem mais à idéia de 
processo, de movimento, de dinâmica. Estão em jogo a vida e o futuro de populações 
e do seu espaço, e ninguém pensa em fazer "experiências" com isso. Mas, como não 
há soluções preestabelecidas, a construção de alternativas é lenta e, às vezes, tateante 
e sofrida. O tempo de maturação dessas estratégias micro-regionais é longo. Em 
todos os casos citados aqui, havia algumas ações micro-locais quinze ou vinte anos 
atrás e o processo micro-regional se desenvolve há pelo menos dez anos. 

Problemas e desafios 

1 A ausência do Estado de Direito em muitas áreas. 

Uma pesquisadora nos Estados Unidos produziu um mapa mostrando a 
coincidência entre as queimadas e os assassinatos no campo. Apesar de alguns 
avanços, a respeito dos quais tomei a precaução de sublinhar o seu caráter reversível, 
as regiões nas quais se desenvolvem as dinâmicas em exame aqui são, na sua 
maioria, segundo Guilherme O'Donnell "regiões onde os poderes locais (tanto os 
formais como os de fato) estabelecem circuitos de poder que operam de acordo com 
regras inconsistentes, quando não antagônicas, com a lei que supostamente regula o 
território nacional. Esses são sistemas de poder privado ( ou, melhor, de poder 
privatizado, já que muitos dos principais atores ocupam cargos no aparelho de 
Estado), nos quais alguns direitos e garantias de legalidade democrática não têm 
nenhuma efetividade .... Essas regiões neofeudalizadas contam com organizações 
estatais, nacionais, estaduais e municipais. Mas a obliteração da legalidade priva 
esses poderes, inclusive essas agências estatais, da dimensão pública, legal sem a 
qual o Estado nacional e a ordem que supostamente ele sustenta esvaecem" (O' 
Donnell, Sobre o estado, a democratização e alguns problemas conceituais. ln Novos 
Estudos Cebrap, No 36, julho 1993. Cebrap, São Paulo. p.129). A seguir, O'Donnell 
imagina um mapa do mundo em que a cor azul designaria a presença do Estado, "em 
termos de um conjunto de burocracias razoavelmente eficazes e da efetividade da 
legalidade devidamente sancionada"; a cor verde, "um alto grau de penetração 
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territorial e uma presença significativamente mais baixa em termos funcionais /de 
classe" e, a cor marrom, "um nível muito baixo ou nulo dessas duas dimensões". O 
mapa indicaria que o Brasil e o Peru seriam dominados pelo marrom'", O mapa em 
que se processam essas dinâmicas micro-regionais coincide com o mapa marrom da 
ausência do Estado de Direito e, até, em certos casos, forma manchas vermelhas que 
unem tragicamente os destinos de áreas do Acre, de Rondônia ou do Pará às favelas 
das grandes metrópoles. Esta situação faz com que as organizações que tentam 
construir uma proposta alternativa de desenvolvimento, tenham que investir boa parte 
das suas energias na defesa e na conquista dos direitos básicos de cidadania, 
sobrando pouco tempo e recursos para a viabilização das suas propostas. 

2 A renúncia do governo em ter estratégias integradas e políticas 
de longo prazo. 

José Luís Fiori nos aponta com muita propriedade que o exercício de governo 
parece reduzir-se ao plano de estabilização e o único elemento estratégico evidente 
talvez seja a vã tentativa de criar condições permanentes de confiabilidade para os 
capitais internacionais. No meu entender, "as políticas públicas envolvem pactos 
entre atores sociais relevantes que se comprometam e engajam nelas. A sua 
efetivação supõe, então, que sejam abertos espaços institucionais adequados à sua 
negociação, com o devido suporte técnico-operacional, além da disposição de captar 
os recursos financeiros necessários ao cumprimento dos propósitos pactuados?" Na 
ausência desses fatores, a busca de alternativas de desenvolvimento iniciada por essas 
dinâmicas micro-regionais está ameaçada, pois os atores envolvido não dispõem do 
poder econômico e político que possa suprir essa ausência do poder público. Mais do 
que isso, têm clareza que não devem dispensar o Estado cujas funções de regulação, 
mesmo que repensadas, são indispensáveis à construção de um desenvolvimento 
sustentável. 

3 O atraso do empresariado. 

Nessas regiões, o empresariado - seja o que se apresenta sob a sua forma 
moderna, competitiva e plenamente integrada aos mercados nacional e/ou 
internacional, seja sob a sua forma arcaica, coronelista -, mantém relações 
promíscuas com o Estado, tentando tirar o máximo proveito disso e não correr 
nenhum risco empresarial. Cada setor empresarial e, até, cada empresário, tem 
estratégia própria que se resume ainda, na maioria dos casos, à realização do seu 
lucro no menor tempo possível, em cima da exploração desmedida dos recursos 
naturais e humanos. Em geral as suas instâncias representativas praticam um 
corporativismo exacerbado. O PNBE não conseguiria muita adesão nessas áreas. Este 

6 O'Donnell, Guilhenno. Sobre o Estado, a democratização e alguns problemas conceituais. ln: Novos Estudos 
Cebrap, nº 36, julho de 1993. Cebrap, São Paulo. p.129. 
7 Leroy, Jear-Píerre, Políticas públicas e meio ambiente na Amazônia. In: Revista Proposta nº 59, dezembro de 
de 1993. FASE, Rio de Janeiro, 
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empresariado ao não pensar o longo tenno, a não ser, no melhor dos casos, o da sua 
empresa ou de seu ramo; a não pensar a sociedade, ou pensá-la como consumidora 
(mesmo que individualmente tenham estratégias tecnologicamente sustentável ou se 
candidatem ao ISO 14.000), fortalece um desenvolvimento excludente, antípoda da 
sustentabilidade. As dinâmicas micro-regionais sinalizadas aqui não pretendem 
construir territórios de economia alternativa. Carecem, portanto, de diálogo com 
setores econômicos importantes sem os quais toda reversão do modelo atual não 
passaria de quimera ou de promessa não cumprida. 

4 A qualificação dos movimentos sociais e organizações da 
sociedade. 

Em um contexto mundial de privatização da vida pública e de mercantílização 
do conjunto da vida, em que o desenvolvimento parece se reduzir às "estratégias" de 
sujeitos privados, a abertura manifestada por certos agentes e projetos públicos em 
relação às ONGs pode ser vista como um indício a mais do desmonte do Estado e da 
regulação pública. Se, em países como os Estados Unidos, existe uma longa tradição 
de associativismo cidadão, a associação de cidadãos em entidades que se voltem para 
dar a sua contribuição voluntária (mesmo que captem recursos para cumprir os seus 
objetivos) para a resolução de problemas que estimam relevantes é relativamente 
recente em países como o Brasil. 

Surgem assim três problemas. Por falta de tradição e por não terem, até por 
causa disso, suficiente respaldo na sociedade, essas organizações são freqüentemente 
fracas. As ONGs estão na moda e as que estão no novo "circuito" (via consultorias, 
editais, execução de componentes de projetos públicos etc.) podem captar novos 
tipos de recursos e com isto, criam-se múltiplas entidades que possivelmente escapam 
a qualquer controle social. Elas podem deter uma competência técnica útil e cwnprir 
funções limitadas, mas em nenhum caso podem se habilitar a exercer qualquer 
representação. E, por fim, as ONGs e organizações populares que exercem hoje com 
certa legitimidade um papel "público", por representarem por suas idéias e sua 
tradição o pensamento de um setor da sociedade, e por defenderem interesses mais 
amplos da sociedade, ficam niveladas por baixo e entram na vala comum da 
suspeição e da desqualificação. 

A qualificação das ONGs e das organizações populares passaria, primeiro, 
pela criação na sociedade de uma cultura de participação e da cidadania, pois é dessa 
sociedade que podem surgir as organizações susceptíveis de contribuir, no seu lugar, 
para a construção de um novo território e de uma nova sociedade. Em segundo lugar, 
a complexidade dos desafios exige, efetivamente, uma melhor qualificação das 
organizações que, sob vários ângulos, trabalham nessas dinâmicas. Não entrando nos 
esquemas de cooptação e clientelismo, elas todas enfrentam o problema da falta de 
recursos humanos e financeiros e a dificuldade de qualificação e manutenção dos seus 
quadros. Nesse sentido, com a condição que se tenha claro e transparente o seu papel 
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e que haja mecanismos públicos de controle social sobre elas, é oportuno que a 
sociedade e o Estado contribuam para a sua manutenção e o seu fortalecimento. Além 
disso, essas complexas dinâmicas na busca de um desenvolvimento sustentável 
exigem parcerias entre vários atores. A qualificação das organizações sociais pode 
ser facilitada pelo suporte de aparelhos técnicos governamentais e pela participação 
ativa da academia cwnprindo a sua função social. Ou melhor, o desafio da 
sustentabilidade exige uma qualificação conjunta desses três setores, acrescentando 
se a eles o empresariado, que passaria pelo estabelecimento de parcerias voltadas 
para a ação. Mas isso já é uma outra estória. 
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