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PREF~C10 

Este documento almeja alcançar trls objetivos, o primeiro é 
explicitar um conjunto de conceitos que auxiliem na compreens!o 
das expressões '1desenvol vimento sust ent ãve 111 e "aus tentabi l idade", 
tendo em vista a pr epar aç ão de um referenci1!1l conceitua! que 
proporcione a construçao de unidade teórica e ~etodolóoica para 
a operacionalização das estraté9ias propostas no E.ROJETQ PE 
DESENYQLYIMENTO AGROAMBIENTAL RO ESTADO DO M:ATO GROSSO -PROPEAGRO. 

O s eçundo objetivo é eat ace í ece r um elenco de "padrões de 
sustentatilidade'' que possibilitem, em etapa subsequente, a 
construção de indicadores para a aferição da sustentabilidade das 
mudanças pol1ticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais que 
se esperar estimular com a implantação do PRODEAGRO. 

O terceiro objetivo é contextualizar, para a formação 
economia e social do Estado do Mato Grosso, as referências acima 
assinaladas. 

Como este documento deverá servir para a reflexão, o debate 
e a validação conceitual, para fins da operacionalização do 
PRODEAGRO, se utilizará do recurso de citações literais de longa5 
passagens daqueles textos que foram considerados pertinentes para 
a elucidação conceitual. Outrossim, êste mesmo documento deverá ser 
aprimorado após as criticas e sugestões que certamente deverão 
emergir durante os Seminários já programados para tal fim. 

As referências às expressões "desenvolvimento sustentável" e 
"sustentabi 1 idade" contemplam, ainda que implicitamente, as 
dimensões econômica, social, politica, cultural e ambiental, sem 
que haja, ao menos como intenção, nenhuma dissociação entre elas. 
Buscar-se-á, sempre, garantir, para essas expressões, tal 
totalidade. Ainda que possa haver referências à "sustentabilidade 
econômica", por exemplo, isso não significa que as demais dimensões 
estarão ausentes. Será, sem dúvida, apenas uma ªnfase. 

Este documento contem quatro seções: a primeira, intitulada 
"Evolução recente e situação atual 11, ensaia uma interpretação da 
formação econômica e social de Mato Grosso, tendo em vista 
contextualizar (historicizar) as idéias que se correlacionam com a 
noção de desenvolvimento sustentável contempladi~s no PRODEAGRO; a 
segunda seção, denominada "Desenvolvimento sustentável e 
sustentabilidade", apresenta cone e i tos sôbr e desenvolvimento 
sustentável e sustentabilidade, assim como determinados padrões 
para medi-la; a terceira seção, 11Hudanças no paradigma", 
estabelece as condicionantes econômicas, políticas e culturais para 
a implantação das· idéias do PRODEAGRO e propõe algumas medidas 
para superá-los; a quarta seção arrola a literatura citada. 



l-EVOLUÇXO RECENTE E BITUAÇ~O ATUAL DO H.ATO GROSSO 

1.1-o crescimQnto insy~tent6vel 

S!o inúmeros os estudos que alertam para os equívocos do 
modelo de crescimento recente da economia de Mato Grosso, Entre 
tantos, o diagnóstico efetuado para a elaboração do PRODBAGRO. 

A expansão econOmica contempor8nea do Mato Grosso se deu sob 
duas ;randes tendências na relação homem-natureza. Por um lado, i 
~a economia de fron~~A.t.. expressa pelas atividades madeireira e 
minerária, ambas se apropriando privadamente do capital naturall, 
este considerado como ilimitado e sem restrições sociais e 
ambientais. Por outro lado, a capital-intensiva na atividade 
agropecuária, também se apropriando do capital natural, seja dos 
Cerrados seja da Floresta Amazônica, introduzindo na economia 
matogrossense tecnologias de produção oriundas do movimento 
técnico-cientifico que se denominou "r evo Iução verde", ou seja, 
especialização dos sistemas de produção sob tecnologia capital 
intensiva. 

Ambas concepções e práticas: 

-foram degradadoras do meio ambiente, ainda que de maneiras 
distintas; 

-foram induzidas pelos mercados internacionais seja da soja, 
da carne, da madeira e do ouro; 

-foram concentradoras da renda e da riqueza; 
-se apoiaram em políticas governamentais federais e estaduais 

que privilegiaram a ocupação indiscriminada do terr i t6r í o pela 
grande empresa capita 1 is ta, com exceção de par te das atividades 
minerárias que se desenvolveram a partir da cobiça e do imediatismo 
de populares; 

-violentaram os povos indígenas; 
-formaram uma cultura econômica regional de desprêzo pela 

natureza, esta compreendida como meio para o lucro imediato; 
-readequaram as antigas instituições governamentais, criadas 

a partir dos interêsses cartoriais e clientelistas das velhas 
oligarquias, para operarem corno modernas mediadoras de 
financiamentos e incentivos, por um lado, e como legitimadoras da 
apropriação privada do capital natural, por outro lado. 

1( ... )"Capital natural é o solo e a estrutura atmosférica, 
biomassa vegetal e animal, etc. que, tomados juntos, formam a base 
de todos os ecosistemas. Este estoque de capital natural utiliza 
insumos primários (luz solar) para produzir o rol de serviços dos 
ecosistemas e os fluxos dos recursos fisicos naturais(, .. ) 
(Constanza, 1991;p.76)". Capital natural se distinguiria, portanto, 
do capital manufaturado ("rnanrnade capital"). 
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Esse complexo movimento de pessoas • capi tai, permitiu um 
acelerado crescimento •conômico, expresso nao apena, no aumento do 
produto bruto como na infraestrutura urbana, de transportes, etc. 
Difundiu a concepção e pr6.tica de um capitalis_~-~rmi.H11.YiJs_i_~, ou 
selvagem. "7-···- 

Os fatores que mais contribuiram para a concretizaç!o das 
atividades econOmicas, a partir dos enfoques economia de 
fronteira e de sistemas a9ropacuários capital-intensivo foram: 

-a forma como se deu o processo de privatização das terras - 
públicas; 

-as políticas de créditos subsidiados e de incentivos fiscais 
do Govãrno Federal; 

-a impunidade reinante, face à degradação do meio ambiente e 
ao desperdício do dinheiro público, para com as elites econômicas 
nacionais e regionais; 

-o imediatismo econômico, imposto pelo capital internacional 
nos países periféricos; 

-a centralização das políticas econõmicas pelo Govêrno 
Federal facilitadoras da prática política cartorial e clientelista 
do grande capital; 

-a fragilidade de organização das oposições populares porque 
submetidas a sistemática repressão política. 

Esse conjunto de fatôres, interligados, se pontencializa: é 
o que se deu no Hato Grosso. 

Nesse contexto, idéias e ideais como desenvolvimento, 
desenvolvimento sustentável, desenvolvimento humano, 
descentralização, participação, incerteza, eqüidade, igualdade de 
gêneros, diversidade cu 1 tural e biológica, conv i v io cri ativo e 
solidário social e com o meio ambiente, direitos dos povos 
1ndigenas, direitos das minorias, con$ervação de ecosistemas, etc. 
foram consideradas "marginais", ou se j a I à margem do ideário das 
elites dirigentes, 

Esse processo de crescimento econômico, de exclusão social e 
cultural dos povos indígenas, relação homem-natureza de caráter 
predatório, manifesta-se com maior intensidade nos últimos 20 anos. 
Considerando-se que nesse periodo foi intenso o processo migratório 
para Mato Grosso, migrações essas motivadas pelê! sedução de renda 
e riquezas fáceis, rápidas e permissivas, é de se supõr que essas 
idéias se consolidaram como as idéias hegemõnicas. 

As transformações sofridas pelos ecosistemas2 de Mato Grosso, 
pela ação antrópica, evidenciam que diferentes alternativas 
poderiam ter sido adotadas se tivesse havido por parte dos Govêrnos 
Federal e Estadual propostas de des;envolvimento regional menos 

2os conceitos utilizados neste documento relacionados com a 
ecologia se apoiaram em Tauk e Salati{1990) e em Duvigneaud(1977). 



permi11ivi1taa. Aa atividade, madeireir11, miner6riae, 
aoropecu,rias e pesqueiras, a9sim como as relações com os povos 
indigenae, foram incrementadas à revelia de inúmeras observações 
criticas e propostas alternativas dos mais diferentes setores da 
Sociedade Civil, nem faltou recursos externos nem internos -- 
FOLOAMAZONAS, POLOCENTRO, POLONOROBSTB, PRONAM, PIN, PROTERRA, ~ara 
se direcionar a ação da iniciativa privada por caminhos econõmicos 
capazes de gerar renda e riquezas com menores custos sociais, 
culturais e ambientais. 

1.2-Politica patrimonialista 

A estrutura e o funcionamento da instituições administrativas 
dos govêrnos estadual e federal, assim como a produção da norma 
legal, determinados pela dinâmica do crescimento econômico, 
configuraram-se, historicamente, pela t r ad Lçãc cartor ia l e 
clientelista. A centralização foi decorrência dessa conduta. 
Out rosa im, a f o r maç ão té cni c e -c i en t 1 fica massiva dos servi dores 
públicos foi dispensável porquanto o "laissez-faire" autorizava 
que as iniciativas privadas prescindissem de regulamentação 
(omissão consentida). 

A expansão capitalista no Mato Grosso não conflitou 
econõmicamente com as bases de produção extensiva implantada pelas 
oligarquias tradicionais, tendo em vista que o processo de 
apropriação privada da terra devoluta proporcionou acesso não 
apenas aos grandes grupos econômicos nacionais e internacionais 
como àqueles regionais. O acesso aos créditos subsidiados e aos 
incentivos fiscais dependeu do poder de gerar projetos e de 
influência poli t ica, colocando as oligarquias tradicionais 
parcialmente em desvantagem com os novos grupos econômicos recém 
chegados. Todavia, a expansão da soja trouxe consigo um universo 
tecnológico capital-intensivo que transformou profundamente a 
dinâmica da economia matogrossense, em especial pela capacidade 
demonstrada de produzir massivamente nos Cerrados e nas zonas de 
transição para a Floresta Amazônica. Essas: transformações 
modernizadoras na economia exigiu das oligarquias tradicionais 
regionais adaptações forçadas, em especial a competividade em 
padrões nacionais e internacionais. 

Com relação às atividades madeireiras e minerárias, a 
penetração de capitais exógenos à economia regional levou as 
oligarquias locais de roldão, seja exigindo associações seja as 
expulsando para outras áreas. 

Essas mudanças na base econômica foram acompanhadas de 
alterações, em medidas menos drásticas, ao nivel político e 
cultural. Ao nível político, os capitalistas que instalaram bases 
produtivas em Mato Grosso, se aliaram às forças pol!ticas 
tradicionais e, gradativamente, foram se tornando hegemônicos sem, 
todavia, repetirem os padrões de competitividade que apresentaram 
ao nível econômico. Isto porque, os espaços políticos que 
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disputavam, • nece11,rio1 à 1ua reproduçlo econõmica, eram 01 
nacionais • internacionais, perant• 01 quaie as oligarquias 
tradicionais regionais n!o apresentavam competitividade. Ao nivel 
cultural v,rias dimensões podem ser observadas. No entanto, tendo 
em vista os objetivos deste documento, ressalta-se apenas aquela 
relacionada à concepç!o da relaç!o homem-natureza. Tanto a 
oli9arquia tradicional como os capitalistas migrantes apresentaram 
o mesmo car6ter: predatório do capital natural e de desagregaç!o 
da organização social dos povos indigenas. 

A criação de novos núcleos urbanos, a partir de projetos de 
colonização, estava prevista nas est.raté~ias da 9eopolitica dos 
anos 60, no âmbito da ideologia da segurança nacional, hegemônica 
no pais, durante a década de 70. Assim, as mi9rações induzidas de 
pequenos produtores teve o caráter "ci vi 1 i z a tório" dos espaços 
então considerados vazios. Para os grandes capitais ligados às 
atividades madeireiras, minerárias e, mesmo, agropecuárias 
significou mobilização de força de trabalho e de organização local 
da vida social. 

A expansão capitalista, a partir da década de 70, tanto no 
campo como na cidade, tem provocado contradições internas no âmbito 
das elites dirigentes. Assim, se por um lado, como acima analisado, 
provoca transformações na base tecnológica da produção 
agropecuária, madeireira e minerária, por outro lado, adere 
parcialmente aos ve Lôr es pol1ticos e culturais das oligarquias 
tradicionais regionais. E qual a natureza dessa adesão parcial? Ao 
mesmo tempo em que os novos grupos econ8micos se ajustam aos 
tradicionais, no que se referem à relação homem-natureza, ê le s 
rompem com a tradição regional ao introduzirem a modernidade urbana 
e dos costumes, expressos pelo consumismo. Assim, as cidades se 
transformam, se modernizam, se ocidentalizam ... Dai deriva, então, 
o comportamento arnbigüo atualmente dominante: cosmopolita e 
predador. 

Nessa perspectiva, a mudança desejável, pela nova correlação 
de forças pol1ticas e culturais, para a modernização das 
instituições governamentais, estaduais, federais e municipais, se 
restringe, apenas, à melhor ia àa qua 1 idade da prestação dos 
serviços urbanos clássicos. As demais funções passiveis de serem 
desempenhadas pelo aparato governamental, mesmo sob a ótica 
neoliberal, são dispensadas em nome da livre iniciativa. Revive-se, 
então, contemporâneamente, em nome da modernidaàe administrativa e 
sob urna roupagem àe um "laissez-faire11 regional, uma trama 
histórica permissivista. 

1. 3-_Q P.FOQEAGJW ~_o cre_sc_i_mento e conôm i cç . 

A expansão da economia capitalista no Hato Grosso, nos moldes 
corno acima interpretado, prescinde de uma relação Governo-Sociedade 
Civil e Governo-Economia que reduza a permissividade econômica 
implícita na economia de fronteira. Isso se tem verificado em todos 
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os pro9ramas • projetos, sejam de finnnciamento1 externo, 11jam de 
créditos eubsidia~os • de incentivos fiscais, implantado, no Mato 
Grosso. Todavia, a ofensiva dos movimentos ecol69icos regionais, 
nacionais e internacionais, assim como a complexidade e a9ravamento 
da crise econômica e social brasileira, tem exigido mudançiu no 
comportamento das elites dirigentes regionais e nacionais. Essas 
mudanças requeridas vem sendo sintetizadas sob a express!o 
"desenvolvimento sustent6vel ''. 

O PRODEAGRO surge como o primeiro projeto de financiamento 
internacional que contempla, em todos os seus segmentos, as idéias 
de desenvolvimento sustentável. Isto significa, no mínimo, 
re9ulamentação da atividade econômica naquilo que se refere ao uso 
do capital natural. ora, essa proposta se depara com a tend@ncia 
econômica, política e cultural hegemônica que se baseia na 
permissividade econômica, esta expressa numa relaç!o homem-natureza 
predatória. Tal permissividade ultrapassa, em muito, as concepções 
neoliberais que sustentam a idéia de um Estado mínimo. 

''O projeto ( PRODEAGRO) foi concebido mediante a necessidade 
do Govêrno do Estado em investir recursos financeiros no sentido de 
orientar a utilização dos recursos naturais e consolidar a produção 
agrícola, através do apoio aos pequenos produtores rurais e à 
pequena produção. Com o objetivo de promover o mi!nejo dos recursos 
naturais, a conservação e proteção ambiental e o desenvolvimento 
autosustentado do Estado, tem sua proposta embasada nas indicações 
da 1~ aproximaç~o do Zoneamento Agroecológico. Para viabilizar sua 
implementação, está previsto a realização de investimentos básicos 
e de medidas que orientem a prática ão uso dos recursos naturais, 
de modo a evitar a sua depredaçào e os impactos negativos ao meio 
ambiente. ( PRODEAGRO, 1992; p. 6) '' 

As assertivas acima configuram uma estratégia de gestão dos 
recursos por parte do Govêrno, conforme preconiza o Relatório da 
CMMAD. 

Os objetivos (macro-objetivos) do PRODEAGRCl são: "( ... )por um 
lado, objetivo do desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida 
através do incremento da produtividade; por outro lado, o objetivo 
de manter a utilização autosustentada do ecosistema onde se 
realizam estas atividades (grifos no original) (PRODEAGRO, 
1991;pp.9/10)". 

A melhoria da qualidade de vida, via incremento da 
produtividade, subordina um suposto desenvolvimento ao crescimento 
econômico, mecanismo clássico dos liberais. 

A análise dos 14 volumes do PRODEAGRO permite inferir, 
todavia, com a cautela necessária, que apesar da hegemônia do 
paradigma neoliberal e, conforme acima referido, com ênfase na 
gestão dos recursos, a sua estratégia de ação inova ao abrir espaço 
para uma ação governamental regulamentadora da relação homem 
natureza. o elemento fundamental que inspira essa assertiva é a 
estratégia de ação que dá un i d ade ao PRODEAGRO, ou seja, o 
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reconhecimento• coneolidaçlo da oc:upação atual do território• 
a re9ulamentação do seu uso, assim expressa operacionalmente: 

-propostas de cadastro e re9ularizaç!o fundi~riae, zoneamento 
a9roecol69ico, fiecelizaç!o e vioil!ncia ambientais, consolidaç!o 
de unidades de conae rve cão (ou figuras simila:res) em 6reas 210b 
domínio fundi6rio privado e demarcaç!o de terras indigenas; 

-consolidaç!o das vias de parie t r e ç ãc e de organização do 
espaço: recapeamento das rodovias j6 existentes e decorrentes de um 
processo de ccupação do tipo "economi.a de front4~ira"; 

-consolidação da unidade de produç!o familiar rural (pequena 
produç!o) dentro dos espaços j6 determinados pela expans!o 
capitalista no campo e pela apropriação privada das terras 
devolutas no Mato Grosso; 

-implantação de florestas de rendimento sustentado. 
-melhoria das tecnologias de exploração mineral e madeireira; 
-reforço institucional de instituições governamentais de 

regulamentação da questão ambiental; 
-terceirização dos serviços sob contrôle governamental. 

o PRODEAGRO ao privilegiar, no âmbito da produção 
agropecuária, a pequena produção rural, excluiu de seu escôpo os 
agroecosistemas soja/pecuária, ou seja, o âmago da economia 
capitalista regional. Essa opção reforça o macro-objetivo a 
melhoria da qualidade de vida, via produtividade, o qual se 
restringe àquelas frações da população que são periféricas à 
produção capitalista, tais corno pequenos produtores rurais, 
trabalhadores rurais sem terra, índios, garimpeiros e pescadores 
artezanais. Portanto, coerente com uma proposta neoliberal, o 
Govêrno não interferiria na esfera da produção capitalista, a não 
ser para tentar regulamentar e fiscalizar o que se denomina a 
questão ambiental. 

o PRODEAGRO, no que se refere à questão ambiental e em 
consonância com as premissas de desenvolvimento sustentável, 
conforme o Relatório da CHMAD, demanda urna estrutura governamental 
mais complexa do que aquela conhecida como o Estado mínimo, pois, 
ao objetivar o contrôle social da relação hC>mem-natureza, não 
poderá prescindir de instituições governamentais complexas e 
fortemente estruturadas. Nesse sentido, uma contradição se 
estabelece entre a tendência ao "laissez-fa1re11 das elites 
dirigentes de Mato Grosso e a intençao geral do PRODEAGRO. 



2-DESENVOLVJHENTO SUBTBNTAVEL E SUSTENTABILIDADE 

2•1-vma éti ca paro o 2.1.1-A •2Previvên!à.l.1 
c9nsçi&ncia d ª crise 

Qual crise, quais crises? 

Vivencia-se contemporaneamente crises econômicas, sociais, 
políticas, culturais e ambientais em ritmos e proporções distintas 
nas diversas re9iões do mundo. E cada povo, agrupamento social e 
pessoa as experimenta de maneiras e intensidades diferentes. Porém, 
todos percebem a presença da crise. Em última inst!ncia, a 
Humanidade vive uma crise de humanidade. 

O Relatório da CHMAD revela, com a dramaticidaãe da denúncia, 
as proporções dessa crise. E a enfatiza, quando intitula o 
capitulo 1 da Parte 1 como Um futuro ameaçado. Esse futuro é o 
nosso futuro. A questão que se coloca para todos nós é saber quem, 
como, onde, quando e por quê ameaça. Sem d~vida, as respostas não 
devem ser generalizadas. Destarte, um esforço inovidável deverá ser 
encetado por cada povo, agrupamento social e pessoa para 
compreender a natureza e intensidade dessa ameaça e os caminhos 
para superá-la. Nessa complexa conjuntura a omissão será 
insuportável, porque expressará coniv@ncia com a ameaça. 

Os elementos implícitos na "ameaça" são: 

-o crescimento da população em situação de miséria; 
-a concentração da renda e da riqueza; 
-a insegurança alimentar; 
-a deterioração de parcelas da biosfera; 
-a fragilidade e inadequação das instituições; 
-a perda da memória cultural; 
-o crescimento da viol@ncia contra a pessoa. 

Com maior ou menor intensidade esses elementos são 
constatáveis em todos os paises, apresentando-se de maneira aguda 
no Brasil. No entanto, já se identifica, em vários paises, 
inclusive no Brasil, sólidas iniciativas para a superação dessas 
situações adversas. E, um novo alento move as pessoas, porque as 
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1oluçõe1 estruturais e conjunturai1, 1eja do ponto de viate teórico 
seja de intervençlo no concreto real, se plasmam de forma 
crescente. 

O PRODE~GRO, como outras iniciativas no próprio Govêrno do 
Mato Grosso, tem a pretençho de mudar algumas tendências 
econômicas, sociais, pc l í t í cas , culturais e ambientais que, nas 
últimas d&cadas, têm se manifestado como indesejáveis (ameaça) para 
um desenvolvimento sustentável. 

2.1.2-A controvéraia conceitua!. 

Um enorme esforço vem sendo realizado em inúmeras 
instituições, tanto de pa1ses denominados desenvolvidos como 
daqueles em desenvolvimento, para se teorizar o desenvolvimento 
sustentável. O resulta do dessa e laboração é a multiplicidade de 
concepções e propostas. Isso significa, antes de tudo, que não há 
unidade de doutrina sobre a matéria. Portanto, torna-se necessário 
optar conscientemente por uma concepção, ou elaborá-la. t urna 
tarefa política. 

Na atualidade, no Brasil, a partir da direção intelectual e 
moral dominante, predomina a concepção neoliberal e, nela, a 
economia neoclássica. Ainda que importantes setõres da 
intelectualidade e dos movimentos sociais populares convivam com 
outro paradigma a influência deste é ainda secundária no âmbito das 
instituições governamentais brasileiras e nos organismos 
internacionais de financiamento e de cooperação técnica aos 
govêrnos. A maior parte dos debates e divergências recentes que 
circunscrevem a teorização sobre o desenvolvimento sustentável 
expressa, apenas, contradições internas do paradigma neoliberal 
para a interpretação e operacionalzação do desenvolvimento 
sustentável. 

Becker (1993) procurou sintetizar algumas dessas divergências 
internas à concepção neoliberal. As seguintes passagens do seu 
texto auxiliam na compreensão do debate atual: 

"( ... ) definições se multiplicaram com ênfases diversas, 
correspondendo a diferentes propostas e cenários de desenvolvimento 
endereçados aos países periféricos. Pelo menos três concepções 
podem ser identificadas em relação à Amazônia. 

Para uns, o desenvolvimento sustentável implica estratégias 
que conservem o ambiente e encorajem a participação das comunidades 
locais, sobretudo os pequenos produtores, através de esquemas de 
uso da terra (Barrow,1990)( ... ) 

( ... }Outra vertente de desenvolvimento sustentável nega a 
adequação da opção agrícola: o desenvolvimento sustentável demanda 
que os estoques de capital natural sejam mantidos constantes para 
atender a objetividde de eqüidade intertemporal, isto é, as 
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9eraçõe1 futuras. o desenvolvimento regional ae •u1tentaria não no 
uso da terra, mas no uso de 'bens • serviços' gerados pela 
floresta: clima, serviços para a agricultura, medicina, indústria 
e ambientais decorrentes da mera ~xistência doe ecosistemas 
florestais {Pearce and Myers,1990)( ... ) 

( ... )Finalmente, o ecodesenvolvimento se configura como um 
outro conceito, propondo o uso da biomassa como fonte de 
desenvolvimento sustentável. Trata-se de substituição da floresta, 
sem queimada, por plantações racionais e do seu processamento local 
para obter vários tipos de produtos, sobretudo quimices e 
farmacêuticos ... (Sachs, 1989)"(in Becx:er,ibid;p.:L30ss). 

Becker(ibid.;p.132) distingue, também, dois eixos 
referenciais a partir dos quais as proposições se elaboram: a 
economicista e a ecológica radical. " ( ... )A pr irneira, a economia ds 
fronteira (grifo no original), corresponde ao padr!o econômico 
generalizado desde o segundo pós-guerra até a década de 60; tem urna 
concepção fortemente antropocêntrica I cujo imperativo é o 
progresso, entendido como crescimento econômico infinito baseado na 
exploração de recursos naturais percebidos como igualmente 
infinitos. No extremo oposto, a ecologia profunda (grifo no 
original), concepção radical recente, é biocãntrica, percebendo os 
humanos sob o ãngulo da igualdade das espécies; seu imperativo é a 
ecotopia, postulando a necessidade de estabelecer limites ao 
crescimento econômico em geral e ao crescimento demográfico em 
particular, em face à necessidade de preservar a natureza." 

"Entre os dois extremos, outras abordagens podem ser 
reconhecidas. No caso da economia neoclássica, tratam-se de três 
ênfases diferentes na percepção da relação homem-natureza, 
perfazendo cinco paradigmas de gestão ambiental no processo de 
desenvolvimento ( Co l by , 1990) ( ... ) 11 

"Essas três ênfases seriam (Becker,ibíd.;p.132-3)": 

a-a proteção ambiental: 11 
( ••• ) concebe os problemas ambientais como 

negativos para o crescimento econômico, e seu imperativo é o de 
estabelecer compromissos entre a natureza e o crescimento 
econômico, através de uma agenda defensiva e de taxações para 
remediar os impactos ambientais.11 

b-a gestão de recursos: "paradigma do Relatório Brunt l and , o 
antropocentrismo é relativizado; seu imperativo é a necessidade de 
um 'crescimento verde', a partir do reconhecimento da real 
degradação dos recursos, da pobreza de Sul e da necessidade de uma 
eficiência global 'economizando ecologia I através do menor 
consumismo nos paises centrais e, sobretudo, da redução da 

2os cinco paradigmas seriam: ( 1) economia de fronteira e ( 2) 
ecologia profunda, como pontos extremos. B, (3)proteção ambiental, 
( 4) gestão dos recursos e ( 5) ecode se nv o I v imento como en f âses 
intermediárias entre os dois extremos. 
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populaç!o nos paisea perif6rico1, '' 

e-o ecoâeeenvo Lv iment.o : "como uma concepção ecocêntrica 10bre a 
relação homem-natureza, tem como imperativo o codesenvolvimento dos 
humanos com a natureza; propõe-se assim, nao a economizar a 
ecologia mas a 'ecologize.r o sistema social', obtendo uma soma 
posi t 1 va ( e iner9 ias) com o planejamento de proce s soa produtivos 
miméticos aos ecosistemas, particularmente no que diz respeito à 
energia eficiente, à informaçao e à cultura." 

Becker (ibid;p.133) destaca, ainda, a vertente teórica mais 
próxima do estruturalismo: "a economia politica do meio ambiente 
(que) coloca-se como uma terceira alternativa entre os 
economicistas e os ecólogos radicais (Redclift,1989)( ... )a resposta 
à questão ambiental só pode ser dada se inserida no contexto social 
e político mais amplo, pois se trata da construção social da 
natureza( ... ) Cabe, assim, reconhecer na relação homem-natureza os 
processos históricos através dos quais o ambiente é transformado, 
e a sustentabilidade será uma decorrência de uma conexão entre 
movimentos sociais, mudança social e, consequentemente, 
possibilidade de políticas mais efetivas.'' 

t no interior dessa diversidade de percepções do 
desenvolvimento sustentável, de fato expressão de divergências de 
interpretação dentro de um mesmo eixo paradigmático, que o 
Relatório da CMMAD se insere corno um dos enfoques. Nele, como nos 
demais, não há neutralidade. Pode-se afirmar, corno 
Becker(ibid;p.132), que esse Relatório foi elaborado a partir dos 
princípios do paradigma neoliberal ---nele a economia neoclássica, 
com a ênfase na gestão dos recursos. 

2.2-0 desenvolvimeQto sustentável 

As idéias aqui expostas tem como ponto de referência, seja 
na concordância seja criticamente, o relatório da Comissão Mundial 
sôbre o Meio Ambiente e Desenvolvimento -CMMA.01 conhecido sob o 
titulo Nosso Futuro Comum (CMMAD,1988)4. Além da definição de 
desenvolvimento sustentável apresentada pelo Relatório da CMMAD, 
muitas outras se poderia arrolar, como se poderá consultar em 
Camino e Hüller(1992), todas no âmbito da concepção neoliberal. 
Entretanto, como e las são concebidas no interior de uma mesma 
concepção de mundo, fez-se a opção de utilizar o Relatório da CHMAD 
como referência. 

O desenvolvimento sustentável, de acordo com o Relatório da 
CHMAD, pode ser assim compreendido: 

" ( ... ) o desenvolvimento sustentável não é um estado 

4Para facilitar a referência à literatura se utilizará a 
expressão Relatório da CHMAO para o documento Nosso Futuro Comum. 
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permanente de harmonia, mas um processo de mudança ... Sabemos que 
este nao, um processo t,cil, aem tropeços. Escolhas dif1ceis terlo 
de ser feitas. Assim, em ~ltima an611ae, o desenvolvimento 
sustent,vel depende do empenho pol1tico (lbid.; p.10)." 

"Em ess@ncia, o desenvolvimento sustent6vel é um processo de 
transformação no Qual a exp í cr ação dos recursos, a direção do s 
investimentos, a orientaç!o do de e envo iv í ment.e tecnológico e a 
mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente 
e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações 
humanas. ( ibid, ; p. 4 9)" 

Para que haja um desenvolvimento sustentável se requer (ibid; 
pp.47ss e 81): 

-" { ... ) que todos tenham atendidas as suas necessidades 
básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar 
suas aspirações a uma vida melhor; 

-a promoção de valores que mantenham os padrões de consumo 
dentro do limite das possibilidades ecológicas a que todos podem, 
de modo razoável, aspirar; 

-que haja crescimento econômíco em regiões onde tais 
necessidades não estão sendo atendidas. Onde já são atendidas, ele 
(o desenvolvimento sustentável -nota HMC) é cornpativel com o 
crescimento econômico, desde que esse crescimento reflita os 
princípios amplos da sustentabilidade e da não exploração dos 
outros; 

-que o índice de destruição dos recursos não-renováveis 
mantenha o máximo de opções futuras possíveis; 

-a conservação das espécies vegetais e animais; 
-minimizar os impactos adversos sobre a qualidade do ar, da 

água e de outros elementos naturais, a fim de manter a integridade 
global do ecosistema; 

-que os paises industrializados retomem políticas 
internacionais visando a expandir o crescimento, o comércio e o 
investimento." 

Na maioria das vezes, ao menos no âmago das instituições 
governamentais no Brasil, se utiliza certas definições pelo que ela 
explicita em si mesma, sem contextualizar a totalidade do 
pensamento do autor da definição no corpo de uma teoria dada, tendo 
em vista a percepção da concepção de mundo em apreço. 

Sachs(1991;pp.29/30), por exemplo, considera ~esenvolvimento 
sustentável e ecodesenvolvimento como sinônimos, ou melhor, 
" ( ... )Embora reconhecendo a complexidade e gravidade tanto dos 
desafios sociais como dos ambientais com os quais a humanidade se 

5Ainda que, como comentamos anteriormente, desenvolvimento 
sustentável é uma express~o mais abrangente que comporta 
particularismos, ou ênfases, entre os quais o ecodesenvolvimento 
(vêr nota de rodapé 3). 
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depara, tanto o Relatório Founex como a Declaraçao de B1toeolmo de 
1972 e a Declaraç!o de Cocoyoc de 197, (UNEP, 1991) transmitiram 
uma mensa9em de esperança sobre a necessidade e a possibilidade de 
se projetar e implementar estr atéQ ias ambientalmente adequadas, 
paro. promover um desenvolvimento s6cio-econ0mico eqtii ta t 1 vo, ou 
ecodesenvolvímento (grifo no oriQinal), uma expressao que foi mais 
tarde rebatizada pelos pesquisadores anglo-saxões como 
desenvolvimento sustentável ( grifo no original)." 

Sem dúvida que, como no caso acima exposto, estamos diante 
apenas de diferentes ênfases na percepção da relação homem 
natureza, porém, o eixo paradigmático de Sacha e do Relatório da 
CHMAD é o mesmo: o neoliberalismo, e, ne í e , a economia neoclássica. 
Seria prudente, portanto, atentar para o fato de que considerar 
definições isoladas de expressões como desenvolvimento sustentável 
ou ecodesenvol vimento não é suficiente para se construir um 
ref er&ncial teórico, Nesse sentido, fora de um contexto te6r ico 
global, tais expressões não adquirem "status" de categoria teórica. 
Portanto, se esbarra aqui com uma 1 imitação decisiva: a 
impossibilidade, neste documento, de uma reflexão sôbre as teorias 
possíveis e passíveis de serem fonte de referência para a 
implantação (quiçá a revisão) das estratégias do PRODEAGRO. Assim, 
trabalha-se nos limites e contradições internas do paradigma 
reinante. 

2.3-Sustentabilidade 

2.3.1-Referªncias básicas 

A utilização das expressões desenvolvimento e 
sustentabilidade s6 tem sentido concreto quando historicizados, 
isto é, referidos a uma formação econômica e social concreta. Neste 
caso, essa formação é a expressão regionalizada (matogrossense) do 
crescimento e expansão do capitalismo no Bfasil. Portanto, o 
desenvolvimento aqui referido é o da população de Hato Grosso, no 
sentido da melhoria das suas condições efetivas de vida dentro dos 
marcos da concepção de desenvolvimento sustentável anteriormente 
explicita da. Entre tanto, as caracter.is ti e as do desenvo 1 vimento 
sustentável, expressas no Relatório da CHM.AD são muito genéricas, 
em especial com relação à compreenção operacional (formulação de 
políticas públicas e privadas) da sustentabilidade. A máxima a fim 

5 A expressão "população II não dá conta da is i t uaç ão concreta, 
históricamente determinada, em que se encontram as pessoas. Assim, 
como "popu l a ç ão " se engloba todas as pessoas vivendo sobre urn 
determinado espaço, por exemplo, Estado do Hato Grosso, sem levar 
em consideração sua inserção na produção. Assim há indios, 
assalariados permanentes e temporários, garimpeiros, burgueses, 
etc... A questão, portanto, que se coloca é qual a parcela da 
população a que se está referindo quando se usa a e xp r e s s ão 
"população 11 • 



de atender As neceasidade1 • aepiraçõea das gerações atuais • 
futuras, um convite à reflex!o, mas com pouca diretividade para a 
operacionalizaçlo. 

Portanto, a queet!o central reside na compreenalo do que é e 
como medir sustentabilidade. E, históricamente contextualizada. 
Ainda assim, n!o é poesivel se falar de sustentabilidade apenas, 
pois, essa expressão exige complemento. Portanto, a questão que 
segue é: sustentabilidade do quê, quando, onde e por quê. 

Para sociedades sustentáveis, Viederman(1992;p.1) su9ere a 
seguinte definição: "Uma sociedade sustent4vel é aquela que 
assegure a saúde e a vitalidadde da vida e cultura humanas e do 
capital natural, para a presente e futuras 9era9ões. Tais 
sociedades devem parar as atividades que servem para destruir a 
vida e cultura humanas e o capital natural, e encorajar aquelas 
atividades que servem para conservar o que existe, recuperar o que 
foi destruido, e previnir futuros danos". 

Sustentabilidade é definida por Constanza(op.cit.;p.75) como 
"a relação entre os sistemas econômicos humanos dinlmicos e os 
sistemas ecológicos mais abrangentes, dinâmicos, mas normalmente 
com mudanças mais vagarosas, na qual: (a) vida humana possa 
continuar indefinidamente, (b) individualidades humanas possam 
florescer, (e) cultura humana possa desenvolver, (d) efeitos das 
atividades humanas permaneçam dentro de limites a fim de que não 
destruam a diversidade, complexidade e funções do sistema ecológico 
de suporte da vida." (Outras definições, vêr Camino e Mü l ler 
(op.cit. ), inclusive para sustentabilidades especificas como 
"sustentabilidade da agricultura", "sustentabilidade ecológica", 
"sustentabilidade dos solos", "sustentabilidade financeira", 
"sustentabilidade institucional", etc.) 

São inúmeros os motivos que movem as pessoas e as 
instituições para exigirem, cada vez mais, a presença de critérios 
de sustentabilidade nos projetos humanos. o motivo mais abrangente 
tem sido a constatação da crescente insustentabilidade do 
desenvolvimento ("arneaça11, conforme comentário anterior) em todo 
o mundo. Todavia, do ponto de vista do comportamento econômico dos 
grandes grupos econômicos internacionais, há razões outras nem 
sempre expressas. 

Uma delas, e crê-se a fundamental do ponto de vista da 
economia ecológica, está relacionada com a complementaridade entre 
o capital manufaturado e o capital natural. Daly(1991;p.19/20) 
1 evanta a seguinte hipótese: "A produtividade do capital 
manufaturado é mais e mais limitada pela oferta decrescente do 
capital natural complementar." Isto porque, explica o referido 
Autor,"( ... )a crescente acumulação de capital manufaturado exerce 
pressão sobre o estoque de capital natural para suprir o incremento 
do fluxo de recursos naturais. Quando este fluxo alcança um volume 
que não pode ser mantido por muito tempo existe uma grande tentação 
àe suprir insustentàvelmante o fluxo anual pela liquidação dos 
estoques de capital natural, assim adiando o colapso no valor do 
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complemento do capital manufaturado, Devera,, na era do mundo 
vazio, recursos naturaie e capital natural eram considerados 
economicamente bens livres (excepto custo de extração • de 
colheita). Conssquentemente, a valoraç!o do capital manufaturado 
nao pressupunha ameaça de escassez do fator complementar, Na era da 
economia do mundo-cheio esta ameaça é real, e , vista pela 
l iquidaç!o do estoque de capital natural para t empcr àr iamente 
manter o fluxo de recursos naturais que suportam o valor do capital 
manufaturado. Da1 o problema de sustentabilidade." 

Então, quando Constanza(ibidem) propõe, co1DO condição m1nima 
necessária de sustentabilidade, a manutenção do estoque total de 
capital natural igual ou acima do nível corrente, entra em 
contradição direta com os interêsses de frações do grande capital 
nacional e internacional que tem nos recursos naturais uma das 
fontes de insumos. Esta é a guest!o central da economia do Mato 
Grosso e, sem dúvida, do PRODEAGRO. 

Uma outra hipóteses que permite compreender a motivação do 
grande capital internacional em se colocar como um dos parceiros na 
defesa do capital natural reside nos avanços obtidos com a 
engenharia genética. Asim, o estoque de capital natural preservado 
é, antes de tudo, estoque de diversidade de germoplasma, portanto, 
base de urna nova relação de complementaridade entre capital natural 
e capital manufaturado. Nesta nova relação de complementaridade, a 
obtenção e o fornecimento do fluxo de insumos, agora germoplasma, 
não provoca perturbações relevantes nos ecosistemas, nem no tamanho 
e qualidade dos estoques de capital natural. 

A mudança, ainda que incipiente, na complementaridade entre 
o capital manufaturado e o capital natural induz os grande grupos 
econômicos internacionais e nacionais a pressionarem os govêrnos e 
a própria iniciativa privada a mudarem suas politicas em relação à 
natureza. 

Apesar das contradições e dificuldades dos interêsses 
econômicos há um crescente movimento de opinião (e ação) 
objetivando tornar real as aspirações de sustentabilidade em todas 
as dimensões da vida humana, Assim, sob um outro prisma, o Informe 
92 de Desenvolvimento Humano(1992;pp.l.8/9) afirma: "Os Informes de 
Desenvolvimento Humano anteriores definiram desenvolvimento humano 
como o processo de ampliar a gama de opções das pessoas, oferecendo 
maiores oportunidade de educação, atenção médica, renda e emprego, 
e englobando o espectro total de opções humanas, desde um entôrno 
fisico em boas condições até liberdades econômicas e 
politicas" ( ... ), e acrescenta " ( ... ) o Informe deste ano deste ano 
segue avançando na exploração do conceito de desenvolvimento 
humano, pois considera a interação entre as pessoas e o meio 
ambiente. Se o objetivo do desenvolvimento é melhorar as 
oportunidades das pessoas, deve faze-lo não sómente para a geraçao 
atual, senão também pensando nas gerações futuras. Em outras 
palavras, o desenvolvimento deve ser sustentável". 

Para implementar a sustentabilidade Constanza (ibid.; p.76) 
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propõe que " (, .• ) todos 011 projetos deveriam •• aubmeter aos 
seguintes crit,r1os: para recursos renováveis, a taxa de colheita 
n!o pode exceder a taxa de reoeneraç!o (capacidade de campo) • a 
taxa de deoradaç&o provocada por cada projeto n!o pode exceder a 
capacidade de assimilaç!o do meio ambiente (disposiç!o de 
sustentaç!o para a degradaç!o). Para recursos nlo renováveis a taxa 
de degradação de cada projeto nao poderá exceder a capacidade de 
assimilaç!o do meio ambiente, e a exp l or ação dos recursos não 
renov6veis requererá desenvolvimento comparável de substitutos 
renováveis para cada recurso. Isto garantirá um padrão de 
sustentabilidade mínima; e uma vez obtido, poderio ser 
selecionados projetos que apresentem taxas mais altas de retõrno 
baseadas em outros critérios econômicos mais tradicionais." 

Com relação aos recursos naturais renováveis a relaç!o entre 
taxas de colheita e de regeneração apresenta limitações. De maneira 
geral essa relação entre taxas se refere um único recurso (ex. 
madeira}, o qual é tratado como variável independente. E, nos 
ecosisternas complexos, como a floresta, por exemplo, essa abordagem 
é insuficiente. Castro ( 1993; pp. 5 /6) observa que " ( , .. )>. 
sustentabilidade da produção de um único recurso é baseada no 
conceito de e qu i libr io, isto é, o balanço entre crescimento e 
colheita pode ser sustentado indefinidamente, desde que sua 
extração periódica seja menor ou igual ao seu crescimento neste 
intervalo de tempo. Este principio primário da economia de recursos 
é adequado, com limitações, quando se considera a floresta como 
fonte de um único recurso de forma genérica como a madeira, água ou 
proteina. t uma análise mecãnica simples, que considera o recurso 
explorado como uma variável independente das mudanças que ocorrem 
no meio devido à sua exploração.'' 

outras limitações a esses critérios de sustentabilidade 
podem ser aventadas. Como exemplo, está o questionamento provocado 
por Castro(ibid.;p.1) com relação ao conceito de recurso, quando 
as severa 11 

( • • • ) o que é r e eu r s o par a um grupo soe i a 1 não é par a 
outro. Para quem vive na floresta, ela é fonte de múltiplos 
recursos. Para outros, é apenas um estoque de madeira. Para o 
pecuarista, a floresta não é recurso, é apenas um impecilho para a 
utilização do recurso que lhe interessa, o solo. Há, portanto, 
diferentes percepções da utilidade da floresta no espaço, o que 
leva inevitàvelmente a um conflito de interêsses." 

Os caminhos para o equacionamento dessas questões são vários: 
desde um processo permanente de participação da população até 
mudanças conceituais sõbre florestas, por exemplo, conforme 
indicado por Castro(ibid.;p.12): "( ... )t necessário um novo 
paradigma que objetive, na visão de Behan, a produção simultânea, 
e ao menor custo, de várias subst§ncias e serviços 
interdependentes, tendo como restr í ç ão a manutenção do sistema 
florestal como um sistema florestal ... " 

2.3.2-~daptabilidade 



Qual a condiçlo preliminar para que o dee,nvolvirnento ,e 
efetive de maneira 1ustent6vel, • permita a utilizaçao doe 
critérios globais de eustentebilidade acima propostos • a 
construçlo de indicadores para medi-los? A adaptabilidade. 
"sustentabilidade requer ad11ptabilidade. De fato, uma das 
definições centrais de desenvolvimento sustent6vel é a de ser 
resiliente7, capacidade de ajuste aos impactos. A única coisa certa 
sõbre o futuro é de estarmos ai para surpresas ( ... )(TOES/AHERICÃS, 
nov.1991;p.1)" 

A adaptabilidade coloca uma questão, senão pol@mica, ao menos 
insti<;1ante. Essa questão pode ser assim formulada: sempre que o 
homem se relaciona com a natureza esta se degrada? V6rias 
situações/processos se apresentam. Urna rodovia degrada a natureza 
naquele espaço f í s í cc em que se instala, e desorganiza o seu 
entôrno; um aglomerado urbano, idem. Bem, são inúmeras as situações 
que necessàriamente não se comparam, por exemplo, com os limites da 
degradação, ou seja, a atividade minerária ou, mesmo, a derrubada 
total de florestas. Aquelas ações humanas são, d ir-se-ia, mais 
''humanamente compreensíveis ou to Ie r ãve í s ". Isto, todavia, não nega 
cientificamente a degradação da natureza por tal ato especifico. o 
Relatório da CMMMAD reconhece e aceita que a ação dos humanos tende 
a degradar a natureza. 

Na relação social a questão da adaptabilidade também se 
coloca. O desemprêgo provoca interrupção no fluxo de rendimento dos 
assalariados. Assim, o sistema familiar assalariado é perturbado 
pela ruptura do equilíbrio com a interrupção do fluxo de 
rendimentos. A resiliência de tal sistema familiar será dada pela 
capacidade e velocidade desse sistema conseguir recuperar o fluxo 
de rendimentos equivalente ao anterior. 

Nesse sentido, propõe-se como premissa para a adaptabilidade 
nas relações homem-natureza e social homem-homem a r ea í Lí ênc í a 
tendente a um, ou seja, capacidade de regeneração total em prazos 
definidos socialmente para cada situação-problema. Com isto se quer 
dizer que as relações homem-natureza deveriam ser de tal ordem que 
não se pertubassem os ecosisternas naturais a tal ponto que eles não 
pudessem se recompôr integralmente, agora com a espécie humana nele 
participando ativamente. Para a relação social homem-homem as 
perturbações não poderiam causar qualquer dano relevante de ordem 
psico-somática, sendo a relevSncia determinada pelos indicadores já 
e s t abe 1 ec idos e consagra dos soei a lmente par a medir condições de 
vida Conforme Informe Desenvolvimento Humano). 

7Resilijncia é o processo de retôrno ou não de um ecosistema às 
condições anteriores à uma perturbação. Vai depender de múltiplos 
fatôres , tais corno a intensidade e frequência dos distúrbios, as 
condições atuais àos sitios, a niversidade das espécies, a 
complexidade das cadeias alimentares ... (apoiado in Kageyama, P.Y. 
et alli, 1989;p.130). 



Coloca-se, 1nt!o, outra Questão, ou desdobramento da 
anterior: qual o prazo, em !unç!o da velocidade, para a re9eneraç!o 
de um ecosistema perturbado pela aç!o humana. A resposta caber6 aos 
especialistas, a partir das informações de pesquiea. 

2.4-Paôrões ôe sustentabilidade 

2.4.1-Parametros globais 

Apesar das suas 1 imitações, par!metros globais podem ser 
estabelecidos como balisadores fundamentais de um processo de 
medidas de sustentabilidade. Para tanto se optou, para a escolha 
desses parâmetros, pelo procedimento dos elos condutores. Isto 
significa a determinação de parâmetros que, pela sua natureza, 
podem ser considerados como estruturadores do conjunto da vida 
social e da natureza. Conhecidos esses parâmetros, os demais seriam 
estabelecidos por decorrência. 

O número total de parâmetros globais é reduzido: 9 (nove), 
sendo dois para a sustentabilidade do desenvolvimento humano, dois 
para a sustentabilidade institucional e cinco para a 
sustentabilidade da natureza na sua relação com os homens. 

Assim, propõe-se: 

a-I2--ª_Ja o desenvolvimento humano: 

-(1) rendimento por pessoa e 
-(2) diversidade cultural. 

b-para os recursos naturatê.1. 

b.1-renováveis: 

-(3) estoque de capital natural e 
-(4) capacidade de regeneração do estoque de capital natural. 

b.2-não renováveis: 

-(3a) estoque do recurso e 
-(5) alternativa de substituidade industrial do recurso. 

e-para os a_g__roecosistemas: 

-(6) dependência de insumos externos ao sistema e 
-(7) complexidade biológica do sistema 

d-2ara as instituições _governamentais: 

-(8) descentralização e 
-(9) especialização. 
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~dotou uma subtH v 1 e i ç!o do par ãme t ro 3 em 3a, porque o 
estoque de um recurso natural não renovável , componente do 
capital natural amplo senso. 

Esses par!metros globais, socialmente quantificados e 
qualificados, dever!o estabelecer um processo de medidas da 
sustentabilidade expresso pelos padr~es de sustentabilidade e, 
nestes, os indicadores. Um processo porquanto não se propõe a 
determinação de "padrões-tipo" ( vêr questionamento de Harg-lin, 
Stephen., jan. 1992, sõbre essa questão) . A sustentabi 1 idade é 
hist~ricamente determinada. Si;nifica que cada formaç!o econômica 
e social e, nela, cada agrupamento humano (no limite mínimo que se 
desejar}, determinar! suas referências, seus padrões de 
sustentabilidade. Sem dúvida que estas dependerão da correlaç!o de 
forças politicas e sociais dadas numa determinada conjuntura. t por 
essa ( entre outras) razão que torna-se indispensável um sólido 
processo de participação da população. E, sólido quer dizer 
otimização democrática. 

2.4.2-Indicadores de ~ustenta~ilidade 

A natureza da sustentabilidade é variada. Ela pode ser 
classificada em econômica, social, política, cultural e ambiental. 
Todavia, esse processo e las si fica t6r io exigiria outra reflexão 
particular para se debater ou fundamentar os critérios 
classificatórios. Por essa razão, este documento se constitui numa 
primeira aproximação, ensaiando dar conta de algumas dimensões da 
sustentabilidade. Os parametros globais de sustentabilidade acima 
definidos, ou sejam, de desenvolvimento humano, dos recursos 
naturais, dos agroecosistemas e de instituicões governamentais 
apresentam várias 1 imitações, não somente pela ausência, neste 
documento, de suficiente fundamentação teórica como pela gama de 
áreas de conhecimento que contemplam. Outros documentos, 
subsequentes, deverão ser elaborados, em conjunto com os 
especialistas por áreas, tendo em vista se obter maior consistência 
técnica-cientifica na determinação dos indicadores e dos padrões de 
sustentabilidade. 

Os parâmetros globais de sustentabilidade, aplicados a uma 
situação concreta real, deverão ser medidos e acompanhados através 
de um conjunto de indicadores. o conjunto integrado dos 
indicadores, quando historicamente calculados, define um padrão de 
sustentabilidade. Considerando que esta temática exige um esforço 
multidisciplinar, aqui apenas se apresenta sugestões de indicadores 
(caminhos para a reflexão} que, se estima, propiciarão estudos e 
pesquisas especializadas posteriormente. 

Para cada parâmetro global de sus t e n t ab i lidada se deverá 
estabelecer um padrão desejável, historicamente contextualizado e 
para um periodo de duração definido. A periodização será 
estabelecida, para cada objeto de estudo, em função das mudanças 
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potencialmente previetae no ecoeietema ,m apreço ou no agrupamento 
de populaç!o contemplado, Se o desenvolvimento humano passa por 
fases crescentes de complexi f ica;ao, n!o sbmente expre e sas nas 
condições materiais de vida mas, também, naquelas subjetivas (aqui 
expressas pela cultura), os padrões de sustentabilidade devem 
mudar. 

O padrão de sustentabilidade nao se confunde com as metas 
seja do PROOEAGRO seja das Prefeituras, etc., ainda que dos padrões 
se possa inferir metas. Também, o padr!o de sustentabilidade n!o 
é um tipo-ideal de sociedade ou de setores da sociedade. O padrão 
de sustentabilidade é considerado como as condições reais em que 
uma sociedade ou ecosistema deve se encontrar para que continue se 
desenvolvendo de maneira autosustentável enquanto sistema aberto, 
portanto, trocando informações, positivas e negativas, com o 
ambiente. o padrão de sustentabilidade deve 9arantir a adaptalidade 
(resili@ncia) à sociedade ou ecosistema envolvente. Essa capacidade 
de adaptabilidade é históricamente situada. 

Exemplos: 

-padrão de sustentabilidade do desenvolvimento humano rendimento 
por pessoa. Poder-se-á adotar os rendimentos calculados para cada 
mcdê Lo de produção dos pequenos produtores rurais ( por área) 
elaborado pelo PRODEAGRO ou 1 (um) salário mínimo/pessoa/m@s ( ou 
seja, um equivalente capaz de expressar condições materiais de 
vida); 

-padrão de sustentabilidade do desenvolvimento humano diversidade 
cultural: bibliotecas disponiveis, acesso a peças de teatro, 
formação de grupos de música, dança, etc., organização politico 
partidária, sindical e religiosa, etc. 

No caso particular do PRODEAGRO, via processo de 
descentralização da ação e participação local, seja expressos nas 
Associações de Desenvolvimento Hunicipal-ADM ou outras formas 
formas de expressão da participação, se deverá estabelecer um 
processo de determinação dos padrões de sustentabilidades 
periódicos, tanto para os parâmetros globais de desenvolvimento 
humano como para os recursos naturais, medidos através dos 
indicadores que a seguir se propõe. 

a-Indicadores de desenvolvimento humano 

a.1-parâmetro de sustentabilidade rendimento por pessoa. -- ---- -----·-----·---·---- -- -- ·----- - 

O rendimento é por pessoa e não familiar, isto porque a 
família tem composição muito variada nas condições concretas do 
Hato Grosso ( no Brasil, em geral). As pessoas são consideradas 
todas iguais, s e j am crianças ou adultos, tendo em vista que seu 
desenvolvimento humano requer demandas similares. O rendimento por 
pessoa abaixo do padrão de sustentabilidade determinado local ou 
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regionalmente 1ignificar6 que aquela pessoa e11t, em eetado de 
insustentabilidade com relaçfto ao rendimento pes&oal. Entre d~as 
medidas de sustentabilidade, fornecidas pelos indicadores, se 
verificar4 a resiliência. Bata auxiliará na comprens!o das 
tendAncias degradação social, pessoal, etc. 

O rendimento por pessoa dever4 ser medido sob duas formas: 
direto e indireto. 

O rendimento por pessoa direto é aQuele expresso 
monetàriamente. o rendimento por pessoa indireto ser6 expresso de 
v~rias maneiras. A primeira, pelo acesso (frequência e Qualidade do 
serviço) efetivo aos serviços públicos, tais como, ambulatórios, 
hospitais, maternidades, escolas, merenda, vale-transportes e 
similares, creches, lazer, etc. medidos pelos indicadores adotados 
pela Organização Mundial da Saúde, UNESCO, etc.; a segunda, nas 
situações, por exemplo, dos pequenos produtores rurais, expressa 
pelo auto-consumo, cestas àe alimentos, assistência técnica, acesso 
à terra, subsidies, etc. 

Para a situação dos povos indigenasB o rendimento por pessoa 
será substituído pelo atendimento da pauta alimentar culturalmente 
estabelecida (economia doméstica) pelo povo e/ou grupo indigena. 
Este parâmetro de sustentabilidade será obtido sob duas condições 
objetivas: 

-manutenção sustentada de um dado estoque populacional e 
-contrôle dos povos indígenas sobre o seu território, como 

maneira de garantir a mobilidade espacial. 

a.2-parâmetro de sustentabilidade da diversidade culturªl. 

As medidas serão sempre indiretas através do acesso aos 
serviços. Os indicadores serão aqueles já estabelecidos pela 
UNESCO. O que não esta estabelecido é o padrão de sustentabilidade 
da diversidade cultural local e regional. Por exemplo, a expressão 
da sustentabilidade da diversidade cultural no município de Alta 
Floresta será dada pelos seguintes indicaàores: 

-disciplina educação ambiental no curriculum de todas as escolas 
desde o primeiro até o terceiro graus; 
-museus àe história natural, como expressão àos micro-ecosistemas 
de Alta Floresta; 
-museus da colonização, etc; 
-bibliotecas (diversidade de livros e livros por habitante); 
-ecoturismo, unidades de conservação e projetos e preservação de 
espécies desenvolvidos ~elas comunidades; 

----------·- ------ --- --- 
8Proposta elaborada a partir de consultas aos indigenistas 

Sociólogo Itagiba e. o. Campos FQ e ao EngQ e Antropólogo João Dal 
Póz. 
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-vivência com os povo, ind1;enae; 
-orupos de dança, artes pl4sticae, m~sica, esportes, ,te. em aç!o 
efetiva; 
-produçao literária, musical, etc. local; 
-organizações nao governamentais ativas; 
-participaç!o da população nos projetos de interêsse coletivo, etc. 

Enfim, é poss 1 vel I a partir da 1, se e labor ar padr õe a de 
sustentabilidade da diversidade cultural para determinados 
periodos. 

Tudo leva a cr êr que se tais indicadores ( caso de Alta 
Floresta) forem elaborados, e as medidas deles se apresentarem 
"significativas" (dentro de um padr!o dado), Alta Floresta poderá 
ser considerada, numa conjuntura em apreço, com elevado potencial 
de adaptabilidade perante as perturbações prováveis com relação à 
diversidade cultural. Ou melhor, com relação à diversidade cultural 
seu desenvolvimento é sustentável 

Com relação aos povos indigenas o par!metro sustentabilidade 
da diversidade cultura 1 permanece obedecenôo as seguintes 
condições: 

-garantia da identidade cultural do povo e/ou grupo indigena; 
-interação com grupos externos ao povo e/ou grupo ind!gena a 

partir de mediações de instituições cientificamente apropriadas 
para essa atividade. 

b-parâmetros de sustentabilidade dos recursos naturais 

b.1-parâmetros de sustentabilidade dos recursos naturais 
r_enováveis. 

Esses parâmetros estarão referidos a 3 recursos, amplo senso: 

-florestas; 
-solos; 
-águas (rios e lagoas). 

O parâmetro estoque do capital natural (3 e 3a) será expresso 
pelos inventários, cujas metodologias de trabalho são do 
conhecimento dos especialistas em cada área em apreço. t 
necessário salientar que o Mato Grosso, diferentemente de outras 
regiões do pais, mesmo do mundo, ainda apresenta remanescentes de 
todos os seus ecosistemas originais (ainda sem qualquer interação 
com os homens). Isto permite que se determine padrões reais de 
referência que teõricamene podem ser considerados ideais sem terem 
sido idealizados. Há, ainda I possibilidades de se manter áreas 
originais intangíveis como referências para os humanos. Isto 
significa, aplicando-se a proposta de Constanza (acima referida) de 
se manter os estoques de capital natural nos atuais n1veis 
correntes, para enormes áreas da biosfera existentes no Hato 



Grosso, manter os estoQuee naturais intoc,v1i1. 

Evidentemente, que esses remanescentes de ecosistemas 
naturais intoc6veis nao determinam, por comparaçlo, os padrões de 
sustentabilidade para aquelas ~reas, desses mesmos ecosistemas, 
perturbadas pela aç!o humana. >. resililncia dessas ~reas 
perturbadas seria igual a um, teôricamente, se o ecosistema 
perturbado retornasse ao estado similar ao original antes ôa 
perturbaç!o. Mas, como nessas ~reas perturbaôas pela aç!o humana 
(agroecosistemas pecu6rios, ~reas de extração de madeira, garimpes, 
etc.} dificilmente os homens a abandonar!o completamente, o estado 
originário fica "perdido". Um novo padrão de sustentabilidade 
deverá ser estabelecido ou redimensionado. 

b.1.1-floresta9 

O conhecimento de um ecosistema florestal, tendo em vista 
estabelecer um padrão de sustentabilidade ---e sua resiliência, 
pode ser fornecido pela análise integrada (matriz de recorrência) 
dos seguintes indicadores (Castro et. alli, 1992;p.11): 

-biomassa sustentada por unidade de energia; 
-cadeias alimentares; 
-matéria orgânica total; 
-elementos nutritivos inorgânicos; 
-diversidade de espécies- variedade; 
-diversidade de espécies- eqüitabilidade; 
-diversidade bioquímica; 
-ciclos biológicos; 
-ciclos minerais; 
-papel dos decompositores na regeneração de elementos 

nutritivos; 
-simbiose interna; 
-conservação de elementos nutritivos; 
-estabilidade. 

b .1. 2-soloslO 

Os seguintes indicadores, analisados como um sistema de 
identificação da situação atual e da sua sustentabilidade, mantidas 
as condições vigentes, poderão sugerir padrões de sustentabilidade: 

-cobertura; 

'o procedimento abaixo descri to foi recor..endado pelo prof. 
EngQFlorestal Dr. carlos Ferreira A. Castro, da UFMT. A 
respons abi 1 idade pe 1 o uso d os procedi mentas aqui d e ser i tos é ão 
autor deste documento. 

lOos indicadores aqui definidos 
colaboração do EnQ AgrQ Dr. Celso 
Projeto BRA/91/015. 

foram ~ealizados com a 
, consultor do PNUD, 



-fertilidade, expressa tm teor de carbono (matéria orç!nica): 
-salinizaç!o; 
-acidez; 
-erodibilidade; 
-poluição quimica; 
-desertificação. 

No caso da atividade minerária o solo e o sub-solo s ão 
í nt.e çr e rment e de e t.r u í õoe . Nesse sentido, a área perturbada não 
apresenta, tanto do ponto de vista da floresta como dos solos, 
sustentabilidadde possivel. A alternativa é o reaproveitamento da 
ar e a e não um desenvolvimento sustentável de um ecosistema, 
expresso na sua adaptabilidade para a regeneração. O 
reaprovei tamente da área f 1 s ica "reconstrói" ou "constrói" uma 
situaçao integralmente nova, artificialmente nova. 

As queimadas, perturbação bastante usual no Mato Grosso, será 
estudada pelos seus efeitos sôbre os recursos naturais floresta, 
solo e água. 

b.1.3-águas {rios e lagoas) 

Os ecosistemas rios (trechos, bacias, etc. ) e baias ( com 
maior ou menor interação com a ação humana) serão estudados, para 
os fins desta proposta geral de padrões de sustentabilidade, a 
partir da fonte de perturbação da sua dinâmica natural (sem ação 
antrópica). Dessa forma, não se estabelecerá, nesta oportunidade, 
padrões de sustentabilidade para as águas mas, apenas, indicadores 
de poluição das águas e predação de espécies da fauna aquática por 
fonte poluidora e/ou predadora. Estas fontes seriam: 

a-poluição: 

-efluentes; 
-domésticos; 
-industriais; 

-erosão dos solos; 
-contaminação por produtos químicos de origem: 

-atividades minerárias; 
-atividades agropecuárias; 

b-predação: 

-pesca; 
-caça (ex.jacaré). 

c_:_-_i ndi c9 do r ~ s d e s u s t e n ta, Ri 1 i 9a d e __ par a __ _o_s __ !:!_gl:".9 ~ çg_s_ is t_'ª-.r:na ~ 

Indicadores: 



-grau de dependlncia dos insumos externo,; 
-9rau de complexidade biológica. 

O grau de dependência aos insumos externos ao sistema 
objetiva indicar a maior ou menor artificialidade do sistema. o 
grau de complexiôaôe b í o l óç i c a do sistema objetiva conhecer a 
c í v e r e í de de b Lo l óç í c a , ou seja, sistemas mais simples ou mais 
complexos. 

~ssim, um agroecosistema monocultor de soja ---sistema 
simplificado, depende na totalidade dos insumos externos ao 
pr ópr i o sistema. Si9nif ica que sua sustentabilidade ambiental é 
nula. Noutro extremo, um roçado ind1gena no interior da floresta 
é um agroecosistema altamente diversificado ---sistema complexo, 
cuja dependência dos insumos externos é pràticarnente nula. 
Apresenta, portanto, alta sustentabilidade ambiental. 

Na determinação dos padrões de sustentabilidade as dimensões 
econômica, social e cultural deverão ser integradas à ambiental. 

Os sistemas naturais não estão aqui incluidos porque não se 
configuram como agroecosistemas. 

Dois grupos de indicadores: 

c.1-parâmetro de sustentabilidade grau de dependência externa 
do sistema 

Será estabelecido pelo 
internamente e os importados 
estabelecimento); 

balanço dos insumos gerados 
pelo agroecosisterna (não pelo 

-sementes, mudas e semen/óvulo 
-nutrientes 
-para o contrôle de fauna e flora 
-água (irrigação) 

c.2-padrão de su~tentabilidade g~ª~-~qe complexidade 90 
sistema 

Caracteristicas estruturais e funcionais do agroecosistema 
(conforme Castro, e. et.alli, 1992): 

-biomassa sustentada por unidade àe energia 
-cadeias alimentares 
-matéria orgânica total 
-elementos nutritivos inorgânicos 
-diversidade de espécies-variedade 
-díversidade de espécies-eqüitabilidade 
-diversidade bioquímica 
-ciclos biológicos 
-ciclos minerais 
-papel dos decornpositores na regeneração dos elementos 



nutritivo 
-simbiose interne 
-estabilidade 

d-imHcaôores 
aovernamentai@ 

lndicadores: 

~ ~!,Jstentabilidade ~ instituições 

d.1-descentralização: 

A descentralização será compreendida sob duas dimensões que 
se propõe integradas: 

-descentralização espacial e 
-participação da sociedade civil. 

d.2-especialização: 

-pessoal efetivamente capacitado e 
-elenco de especialistas por unidade descentralizada. 

2.5-Padrões de sustentabilidade e o PRODEAGRO. 

Os padrões de sustentabilidade foram concebidos para se 
identificar perfis s d ncr ôn icos sistemáticos de um processo de 
desenvolvimento sustentável na relação homem-natureza. Dessa forma, 
não se constituem, ou não foram para tal concebidos, como 
instrumentos diretos de contrôle da ação do PRODEAGRO. Sem dúvida 
alguma, tais padrões de sustentabilidade permitirão aferir 
indiretamente se as ações do PRODEAGRO tem proporcionado condições 
ou favorecido situações para que o processo de desenvolvimento 
sustentável se concretize. Portanto, por exemplo, os padrões de 
sustentabilidade i nd i e am situações de sus t entabi 1 idadde que se 
deseja alcançar ou manter pelos pequenos agr i cu 1 tores nos seus 
agroecosisternas. A Assistência Técnica e a pesquisa, ambos da 
EMPAER, deverão encontrar tecnologias que permitam a concretização 
do padrão de sustentabilidade estabelecido, expresso pelos 
indicadores como grau de dependência dos insumos externos e grau de 
complexidade biológica do sistema em apreço. O mesmo raciocinio 
será aplicado para o crédito rural. 

O padrão de sustentabilidade não informa aos "componentes do 
PRODEAGRO" o que fazer mas corno se garantir sustentabilidade para 
o objeto (não objetivo) da ação do PRODEAGRO. O que se deverá fazer 
para alcançar tal padrão de sustentabilidade é tarefa ãos 
especialistas de cada componente, possivelmente já expressas nas 
diretrizes de ação dos documentos originais do PRODEAGRO ou nos 
POA's. 

O padrão de sustentabilidade é um elemento de restrição à 



eQfto do PRODEAGRO, Ã melhoria do rendimento pessoal dos pequenos 
agricultores poder6 se realizar com tecnologias que n!o 9arantam 
sustentabilidade econômica, social e ambiental como, por exem~lo, 
pela introdução de monoculturas (a9roecoeistema artificial e 
simples) com alta dependência de insumos externos. Todavia, ao se 
elaborar para os pequenos produtores de um determinado local um 
padrão de sustentabilidade, êste estabelecer4 os condicionantes 
para um desenvolvimento sustentável, por exemplo, dos 
agroecosistemas locais. 

Por outro lado, o padrão de sustentabilidade, enquanto 
sistema de indicadores inte9rados, tende a 9arantir condições de 
sustentabilidade que o simples arrolar de tecnologias ou medidas 
isoladas não podem fornecer. Não é suficiente se nomear, por 
exemplo, o uso de tecnologias alternativas. t necessário que estas 
dêem conta de dimensões mais complexas como ciclo do carbono, papel 
dos decornposi tores, etc. necessários para explicar e garantir a 
sustentabilidade (vêr parametros de sustentabilidade dos recursos 
naturais renováveis). 



3-HUDANÇAS NO PARADIGMA 

3.1-Mudar a mudanca 
Um mesmo eixo paracHgmático, enquanto concepção do mundo, 

pretende dar conta da interpretação e da transformaç!o do mundo, ou 
seja, de inúmeras situações concretas bastante distintas entre si, 
corno o universo das formações econômicas e sociais onde predomina 
o modo de produção capitalista, E, mais, pretende explicar, também, 
formações econômicas e sociais onde tal modo de produção não 
predomina. Como eixos paradigmáticos conflitantes estão, por 
exemplo, o neoliberalismo e o materialismo histórico marxista. 

A vertente teórica predominante nas instituições 
governamentais brasileiras, e sem dúvida alguma nas do Mato Grosso, 
é o neoliberalismo, mais restritamente as formulações da economia 
neoclássica, ainda que nem sempre se tenha consciência dele. 

A formulação de um universo conce í tual que possibilite a 
formação de uma "unidade de doutrina", para garantir um mínimo de 
coerência interna na operacionalização das estratégias do 
PRODEAGRO, é, antes, um;1questão de como se compreenderá a relação 
Govêrno-Sociedade Civil . 

Com relação ao papel do Govêrno, ponto central para a 
operacionalização da estratégia do PRODEAGRO, é necessário 
salientar que mesmo no interior da concepção neoliberal há diversas 
tendências. "Num mundo tendendo a reduzir a ação estatal, a questão 
ambiental se apresenta corno importante exceção à regra. Em toda a 
parte, salvo, paradoxalmente, nos paises socialistas ( onde os 
canais de expressão da sociedade acabaram se circunscrevendo ao 
Partido e este se mostrou pouco sensível a questões que não 
tivessem resu 1 tados econômicos imedi atos) , foram sendo criadas 
estruturas governamentais voltadas para a regulamentação e a 
fiscalização das atividades causadoras de danos ao meio ambiente." 

11Até mesmo os mais radicais expoentes do pensamento 
neoliberal viriam a admitir que neste terreno caberia ao Estado o 
papel da definição das regras do jogo econômico e de assegurar o 

11utiliza-se a expressão Govêrno e não Estado pela 
impossibilidade objetiva de se tratar neste texto da problemática 
do Estado nas formações econômicas e sociais capitalistas 
dependentes. Assim, optou-se pela referência somente à sociedade 
política estrito senso, ou Govêrno. Como sociedade civil se 
compreende o "momento privado" da vida das pessoas social e 
históricamente dadas. Ê, portanto, o momento superestrutura! onde 
se gera a luta pela hegemonia. Assim, ter-se-á três conceitos que 
se articularão para se dar conta do bloco histórico em apreço: 
sociedade politica ou Govêrno, sociedade civil e economia. 
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seu cumprimento." 

"Assim, até Henri Lepa~e I importante apóstolo da doutrina 
neoliberal inspirada em von Hayek, acabou admitindo a presença de 
regulamentações ambientais, mesmo 'julgando com todo o r í ccr a 
hipertrofia regulamentadora que caracteriza a sociedade de 
hoje'.(LEPAGE11989;p.327)" 

"Segundo o referido autor(Lepage-nota HMC): 

'O meio ambiente envolve uma cate9oria de riscos e danos onde 
os problemas se apresentam com uma acuidade bem particular (cadeias 
de causalidades extensas e múltiplas, responsabilidades divididas, 
caráter de massas e co 1 e ti vo dos riscos, riscos à saúde das 
pessoas). Trata-se de um terreno em que as acomodações com a 
doutrina individualista da responsabilidade parecem difíceis de 
evitar. Da mesma forma que para o tráfego de veiculos, a 
minimização de riscos pessoais implica a aceitação de certas regras 
e restrições públicas(, .. )' (ibid. }11(Bursztyn,1993;p.85/6}. 

A questão ambiental, em particular, exige uma presença 
consistente do Govêrno. Esta consistência é expressa pelo conjunto 
de leis que regulamentam a relação econômica e social homem 
natureza e pelas instituições do Poder Executivo capaz de controlar 
sua aplicação. 

Controlar a aplicação das leis ambientais significa, além das 
atividades de fiscalização e licenciamento, a geração de propostas 
de revisão da legislação vigente de maneira a adequá-la às novas 
exigências do desenvolvimento econômico e social. 

O poder de licenciamento ambiental, entre outros funções 
relativas ao meio ambiente, é exclusivo do poder público federal, 
estadual e municipal. Para tanto, é necessário competência técnica 
instalada, esta expressa não apenas na existência de especialistas 
para as distintas áreas técnicas do licenciamento, como pela 
capacidade de pesquisa que permita a geração de novos conhecimentos 
socialmente apropriados para direcionar a ação privada pelos 
caminhos do desenvovimento sustentável. 

A onda de privatização denominada "tercei ri zação" não deveria 
incidir sôbre a área governamental responsável pelo meio ambiente 
da mesma maneira como o faz para a construção civil, por exemplo. 
A complexidade da área ambiental, devido à própria complexidade da 
interação entre os f enõmenos biológicos e sociais, na relação 
homem-natureza, demanda um elenco de especialistas atuando de 
maneira holistica que jamais a terceirização dará conta. Esta não 
está ocorrendo nos paises denominados desenvolvidos, nos quais os 
govêrnos não delegam tal competência para a iniciativa privada, 
assim como não delegam os poderes públicos sôbre a segurança 
nacional. 

Na situação do Mato Grosso, se se deseja tornar eficiênte a 
ação do PRODEAGRO, seria indispensável "mudar a mudança" da 
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modernização admini1trativa (aic) implantada pelo Govlrno estadual. 
Mesmo sob a égide do neoliberalismo, a questao ambiente exige forte 
presença direta ôoe organismos governamentais. A terceirizaç!o das 
atividades da FEMA, por exemplo, , incompatível com seu 
fortalecimento técnico-cientifico, este indispens~vel para o 
exercício do poder público na ~rea ambiental. 

3.2-Descolonizando a mente 

A economia conternpor!nea do Mato Grosso é produto dos 
movimentos de expansão da economia internacional sôbre a formação 
econômica e social brasileira. Essa economia se plasmou sob um 
paradiçma (economia de fronteira) que está sendo parcialmente 
abandonado pelos grandes conglomerados multinacionais e, tambám, 
por vários empresários rurais do Mato Grosso. 

Correspondendo dialeticamente a êsse movimento da economia 
(momento objetivo), e n t ão produto de concepções anteriores de 
economia da fronteira (momento subjetivo), se gestou novos valôres 
intelectuais e morais (novo momento subjetivo) que, hegemônicos, 
determinam o comportamento dominante, reafirmando os ideais 
predatórios da economia de fronteira, porém, sendo submetidos a 
fortes pressões internas, nacionais e internacionais de parcelas da 
sociedade civil para um repensar de tal paradigma. A essa pressão 
externa ( momento subjetivo) , sôbre os sujei tos da economia da 
fronteira, se somam as evidências sôbre a degradação do capital 
natural (momento objetivo) e dos riscos (ameaça) ambientais, 
econômicos, soe iais, pol 1 t icos e cu 1 tur ais da prática econômica 
vigente. Em decorrência dessa contradição a nivel ideológico, ou de 
concepção de mundo, gesta-se um clima politico de insegurança nas 
elites regionais, caracterizado pelo crescimento da consciência 
sôbre o novo mas ainda seduzidos pelas práticas econômicas que 
lhes permitiram fácil acumulação de renda e riqueza. 

Essa insegurança das elites regionais é acentuada pelo fato 
de que as pressões da sociedade civil nacional e internacional são 
subscritas pelo grande capital rnul t inac ional, assim como pe 1 os 
organismos internacionais de financiamento e de cooperação técnica, 
que até recentemente se coadunavam com a concepção de economia de 
fronteira. 

A transição intelectual e moral pela qual deverá passar as 
elites dominantes regionais, para conviverem harrnônicarnente com 
seus pares a nivel internacional, demanda uma "descolonização da 
mente" no sentido de se libertarem das concepções economia da 
fronteira e agropecuária capital-intensiva predadora do meio 
ambiente, ambas com suas externalidades nocivas social e 
ambientalmente, para adentrarem, ainda sob o paradigma neoliberal, 
num pro e e s s o d e d e s e n v o l v i me n to suste n t á v e l ( pro e e s s o j á 
parcialmente em andamento por algumas frações de empresários 
regionais). Porém, não uma sustentabilidade gestada exclusivamente 
pela "rncde r n i dad e o c i de nt a l " clássica, esta ditada pelos complexos 



econOmicos (e culturais) multinacionais conservadores, mas 
elaborada durante o esforço das populações locais, regionais e 
nacionais de superarem os antigos modêlos homogeinizadores de 
sustentabilidade econõmica, social, pol1tica, cultural e ambiental 
para ra~escobrirem a diversidade, a incerteza e a eqüidade. 

">. diversidade cultural pode ser a chave para a sobrevivência 
da espécie humana, Assim como os biologistas defendem espécies 
exóticas como um movimento crescente para manter a diversidade do 
conjunto genético (vêr, por exemplo, Myers 1983), então é 
pertinente que se defenda culturas exóticas com o objetivo de 
manter a diversidade de formas de conhecer, criar e reproduzir que 
a espécie humana teve capacidade de gerar ( Mar9 l in, St ephen A. , 
19 9 O; PP. 16 / 7 ) '' 

Uma das iniciativas de alta significação histórica para Mato 
Grosso seria a superação, por parte das elites dirigentes, do 
"vies" liberalizante com relação à ação ao meio ambiente. Sem 
dúvida que pressuporia romper com a presença hegernônica de uma 
concepção de mundo permissivista, em especial com relação ao meio 
ambiente. E, mais, estruturar sistemas de controle governamentais 
que facilitassem um convívio político e social construtivo entre 
administração pública e grandes grupos econOmicos. 

Já há "sinai s dos tempos" emitidos não apenas pelo 
crescimento das consci@ncia ecológica mas, dela derivada, a 
preocupação do capital internacional, e frações regionais, com o 
estoque de capital natural. o Relatório da CMHAD não é apenas o 
produto da reflexão e preocupação das Nações Unidas com as 
"ameaças" à ecologia mundial. Expressa um sal to de qualidade no 
comportamento do capital internacional, ainda que por diferentes 
motivos além d a ameaça ao futuro comum, par a com o pa tr imôn i.o 
natural da humanidade. 

Ora, Mato Grosso possue1 sob a responsabilidade de seu povo 
e àe seus Govêrnos, três dos mais complexos ecosistemas do mundo. 
Suas decisões afetam áreas da biosfera que hoje se considera como 
fundamentais para tôda a humanidade. Nesse sentido, comportamentos 
politicos e sociais, liberais, plasmados sob o disfarce de 
"terceirização", mas de fato apêgo ao i n t e r ê s s e s c ar t o r i a í s e 
clientelistas locais, se chocariam contra a onda mundial de 
construção contemporânea de urna nova ética para o convivia homem 
natureza. 

Algumas hipóteses instigadoras da reflexão/ação podem ser 
formuladas para facilitar ações globais de mudanças a partir do 
PRODEAGRO: 

-o Mato Grosso vive urna situação de insegurança ambiental que se 
necessita superar ; 

-o crescimento econômico regional é intenso mas com direção 
equivocada, e o PRODEAGRO pode significar uma àecisiva contribuição 
para a muàança desse rumo; 
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-o zoneamento agroambiental poder, contrariar os interesses 
econômicos imediatista do empresariado conservador sendo necess6rio 
Que a Oireç!o do PRODEÂGRO estabeleça alianças com as frações mais 
progressistas do empresariado para a reformulaç!o da cultura 
hegemõnica; 

-a pressão econômica sobre os recursos naturais aumenta quando n!o 
se oferece alternativas de convívio sustent!vel com a natureza; 

-o apoio aos pequenos produtores deve permitir que êles passem de 
uma situação de sobrevivência marginalizada para a de subsistência 
sustentável; 

-o esforço de superação das práticas de desf lorestamento e c.1e 
degradação do solo e subsolo pela ação minerária deve ser 
compartilhado com o capital internacional, atualmente o principal 
receptador dos produtos extraidos dos recursos naturais; 

-a degradação ocorre quando a mudança de estado do biótipo não 
permite a identidade com o seu estado anterior. As instituições, 
corno as pessoas, também se degradam. Um esfôrço de educação 
ambiental deverá ser encetado para ajudar pessoas e instituições a 
encontrarem formas de relação solidária e criativa com a natureza 
e com as demais pessoas, 

O FRODEAGRO, e seu irmão siamês o PLANAFLORA, poderá ser 
indicio de mudanças mais profundas no comportamento poli t í co e 
social dos dirigentes regionais, muito além de uma suposta eficácia 
na mera alocação de recursos financeiros internacionais no Hato 
Grosso. Mudanças que espelhem um compromisso com a vida integral 
das atuais gerações e as futuras no seu conv i v io com o meio 
ambiente. 

3.3-A reversão das expectativas. 

Está em curso, deveras, um complexo desafio: como passar de 
crescimento (desordenado) para desenvolvimento; como propiciar 
condições para que êsse desenvolvimento se dê de maneira 
sustent ave 1; como ref ormu 1 ar as instituições governamentais de 
forma a superaram a prática patrimonialista e adotarem condutas 
políticas democratizantes; como fortalecer técnico-cientificamente 
as instituições públicas estaduais, municipais e as federais no 
Mato Grosso para exercerem ocontrôle sobre a relação homem-natureza 
e, enfim, mas não finalmente, como articular e descentralizar a 
participação soei al por ·caminhos que nào seja exclusivamente o 
eleitoral. 

O PRODEAGRO poderá se transformar num instrumento relevante 
para a emulação desses processos, imprescindíveis para o exercício 
do desenvolvimento sustentável do Mato Grosso. Para tanto será 



g-nlo mais adesao à maximização do consumo, à integraç!o dos 
mercados mundiais e à dependGncia das exportações (vAr The Group of 
Grenn Economists, 1992;p.2) mas valoraç!o do desenvolvimento humano 
sustent,vel a partir das decisões dos povos locais e re9ionais; 

h-nao mais Estado minimo dos liberais mas instituições 
governamentais democráticas, complexas e fortes para a 
regulamentação e controle social da quest!o ambiental; 

i-enfim, mas não finalmente, não mais o culto contempor!neo ao 
arcáico "laissez-faire'' mas a democratização dos Govêrnos através 
da efetiva participação da sociedade civil tanto na formulação dos 
problemas como na geraçao e implantaçao de soluções. 

Esse conjunto de mudanças demanda humildade dos fortes e 
sabedoria aplicada aos inter@sses da co i e t ív í dade . São mudanças 
necessárias para Mato Grosso e possíveis porque já em curso em 
outras regionais do pais e em outros países. 

amplo e compreensivo caminho de interrelação entre sistemas 
ecológico e econômico. Ela contempla aspectos da ecologia, 
economia, e outras disciplinas tradicionais. Mas, economia 
ecológica também sustenta urna visão pragmática dos problemas, 
encarando-os de várias perspectivas. Estas incluem vários 
elementos: trata de sutentabilidade e de equidade; de tolerância 
face a incerteza. inclusive consentindo em indagar sôbre questões 
que ainda não sabemos como responder; de 1nterêsse para dinâmica, 
processo, não-equilibrio, heterogeneidade e descontinuidade; o 
social corno o individual ponto de vista; de interêsse perante o 
processo de mudança institucional. (Constança, 1992; p.3)" 

Os argumentos e fundamentação podem ser encontrados, por 
exemplo, no texto Ecological Economics elaborado pelo The Group of 
Grenn Economists (op. cit.). 



necess,rio mudanças de atitudes dos re1pon16vei1 pela sua 
consecuç!o, amplo senso, esta compreendida n!o apenas a Gerência 
Executiva do PRODEAGRO mas as elites dirigentes do GovArno, 
sociedade civil e economia. Mudanças em alguns aspectos 
fundamentais, tais como: 

a-n!o mais ades!o incondicional à "revoluç!o verde" mas abertura 
para a "revolução genética" que está 9erando tecnoloqias sob novas 
formas de relaç!o homem-natureza; 

b-não mais degradação do capital natural mas conservação do capital 
natural como para uso humano sustentável de seus múltiplos 
serviços e recursos; 

e-não mais derrubada das florestas mas reservas extrativistas de 
rendimento sustentado; 

d-não mais agroecosistemas de monocultura mas agroecosistemas 
diversificados; 

e-não ílais ciência sob o paradigma reducionista mas ciência pós 
normal ; 

f-não mais a separ~ção clássica entre a economia e a natureza, mas 
economia ecológica ; 

12"Adotarnos o t ê rrno 'pós-normal' ( "post-normal") para marcar a 
passagem de uma época quando a norma para uma efetiva prática 
cient1f ica foi o processo de rotina 'resolver-enigmas' ( "puzzle 
sol v í nç" ) ( Kuhn 119 6 2) conduz ido ignorando os propósitos da 
diversidade metodológica, societal e ética gerada pela atividade e 
seus produtos ... A comunidade de pesquisadores não pode ter a 
luxúria de adiar a investigação dos problemas na esperança do 
sucesso; no problema ambiental global, os pesquisadores precisam 
conseguir o melhor, ainda que o problema seja complexo e a solução 
incerta. Para estes novos problemas são geradas soluções as quais, 
especificamente, os fatos são incertos, os valôres estão em 
disputa, os riscos são altos e as decisões urgentes ... Em geral, a 
situação da ciência pós-normal é aquela onde a tradicional oposição 
de 'fatos reais' ( "b ar d " f acts) e valôres f lúidos ( ''soft" values) 
é invertida; aqui nós procuramos decisões que são reais no arnpplo 
sentido, para a qual os insumos cientificos são irremediàvelrnente 
f Iú í dos . (Funtowicz, Silvio o. e Ravetz, Jerome R., 1992; pp.2/2)" 

nEconornia ecológica é um enfoque recente que considera 
inadequada as separações efetuadas pela economia clássica entre 
natureza e capital ("rnanmade capital"). Considera a natureza como 
um "capital nat.ur a í ". um estoque a ser contabilizado e cuja 
apropriação deve ser social e ecologicamente controlados. 
"Bàsicamente, economia ecológica pretende transcender os limites 
das disciplinas tradicionais para se desenvolver a partir de um 
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